THAI

ขั้นตอนการติดตั้งเครื่ องหมายรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
บนหน้ าเว็บไซต์ ร้านค้ าออนไลน์ ทไี่ ด้ รับอนุญาตให้ ใช้ เครื่ องหมาย
1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอนุญาตให้ใช้เครื่ องหมาย DBD Registered หรื อ DBD Verified
2. จัดส่ ง Source Code ให้ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตทาง e-Mail : trustmarkthai.dbd@gmail.com

3. ธุรกิจ “คลิก” เปิ ด file TXT จะปรากฏภาพ ดังนี้
“คัดลอก” รหัสเครื่ องหมาย (Source Code)
ไปติดตั้ง บนเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่ได้รับ
อนุญาตเพื่อแสดงเครื่ องหมายบนหน้าเว็บไซต์

4. ธุรกิจ นํารหัสเครื่ องหมายไปติดตั้ง เพื่อวางเครื่ องหมายบนเว็บไซต์ในตําแหน่งที่ตอ้ งการ
4.1 เปิ ดไฟล์ HTML / PHP / ASP หรื ออื่นๆ
ของเว็บไซต์ท่าน ด้วยโปรแกรม Note pad หรื อ
โปรแกรมสร้างเว็บไซต์อื่นๆ เช่น Dreamweaver
หรื อ Edit Plus

4.2 นํารหัสเครื่ องหมาย (Source Code)
ที่คดั ลอกไว้แล้วตาม 3. วางในตําแหน่งที่ตอ้ งการบน
ไฟล์โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ของธุรกิจตามที่ได้เปิ ดไว้
ตาม 4.1
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5. เปิ ดเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ เพื่อตรวจสอบการแสดงเครื่ องหมายรับรองฯ บนหน้าเว็บไซต์
5.1 การแสดงเครื่ องหมายรับรองฯ บนหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์

หากการคัดลอกและวางรหัส
เครื่ องหมายตาม 4.2 ถูกต้องจะ
ปรากฏเครื่ องหมาย
หรื อ
ตามที่ได้มีการติดตั้งบนเว็บไซต์
ร้านค้าออนไลน์
ในตําแหน่งที่ตอ้ งการ

5.2 ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่ องหมายรับรองฯ ที่ได้แสดงไว้ ซึ่งเมื่อ “คลิก” ที่เครื่ องหมาย
จะสามารถเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลของกรม และปรากฏข้อมูลการจดทะเบียนและการได้รับ อนุญาตให้ใช้
เครื่ องหมายรับรอง

ขอควรระวัง
1. การนํา Source Code ต้องไม่นาํ ไปวาง ภายใต้ <script>...</script>
2. การวาง Source Code ต้องอยูภ่ ายใต้ URL ที่ทาํ การจดทะเบียนพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไว้เท่านั้น
เช่น จดทะเบียนพาณิ ชย์ฯ ชื่อ www.abc.com จะต้องนําไปวางที่ www.abc.com เท่านั้น
3. การวาง Source Code หากนําไปวางแล้ว ทําให้เกิดปัญหา เช่น
- ทําให้หน้าเว็บมีการทํางานที่ไม่ปกติ
- ไม่แสดงภาพเครื่ องหมายรับรอง หรื อ แสดงภาพแค่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่สมบูรณ์
- ถ้า Click ที่เครื่ องหมายรับรอง แล้ว ไม่มีขอ้ มูลรายละเอียดขึ้น เนื่ องจากอาจเกิดจากการทํา Link
เองของเว็บไซต์น้ นั ๆ
ทั้งนี้ หากเกิดปั ญหาอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น ขอให้ยงั คงวาง Source Code ไว้บนเว็บไซต์ก่อน และ
ติดต่อเจ้าหน้าที่กรมฯ เพื่อทําการตรวจสอบและ แก้ไขต่อไป
4. Source Code ที่กรมฯ ส่ งให้ทาง E-mail นั้นต้องไม่มีการแก้ไขใดๆ ทั้งสิ้ น

หากมีขอ้ สงสัย หรื อ รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ โทร. 02 547 5960-61
หรื อ e-mail : e-commerce@dbd.go.th, dbd-verified@dbd.go.th
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Steps for Installation of DBD Logo Issued by the Department
of Business Development on Approved E-Commerce Website
1. The Department of Business Development approves the use of DBD Registered or DBD Verified
2. Source Code is sent to the approved business via email ( from trustmarkthai.dbd@gmail.com ).

3. The business ‘clicks’ to open TXT file. The following
image will be displayed.

“Copy” the Source Code and paste it on the
e-commerce website approved for DBD Registered.

4. The business shall install the Source Code to insert DBD Registered logo at a desired location.
4.1 Open HTML/ PHP/ ASP or other file of your
website by using Notepad or other web design
software, such as Dreamweaver or Edit Plus.

4.2 Paste the copied Source Code under Item 3 at the
desired location on the business’ web design software
file in accordance with Item 4.1.

5. Open your e-commerce website to check if the Trustmark has been displayed on the page.
5.1 Display of the logo on the e-commerce website

If the Source Code is correctly
copied and pasted in
accordance with Item 4.2
o
or
the DBD Registered and DBD
Verified logos must be
displayed at the designed

5.2 Check the accuracy of the logos displayed. When you “click” at the logo, it will link to database of the
Department and the information on registration and permission for use of the logos will be shown.

CAUTIONS
1. The Source Code must not be placed under <script>...</script>
2. The Source Code must be placed only under the URL that has been electronically registered. For
example, if you register your website under the name of www.abc.com, you have to place the Source
Code received at www.abc.com only
3. If installation of the Source Code causes such problems as:
- Malfunction of the website;
- Failure of the website to display the Trustmark, either in whole or in part is displayed
- Clicking on the logo does not show any detailed information (this may be caused by the fact that the
website automatically makes the link).
If any problem occurs, place keep the Source Code on your website. Then, contact the Department
official for examination and correction.
4. The Source Code sent by the Department via email must not be modified in any way.

If you have any questions or need more information, please contact us at 02-547-5960-61,
e-commerce@dbd.go.th, or dbd-verified@dbd.go.th.

