
 

 

 

ขอบังคับ 

วาดวยการใชเคร่ืองหมายรับรองความนาเช่ือถือในการประกอบธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส 

ระดับดี  “DBD Verified Silver” 

ของ กรมพฒันาธุรกิจการคา 

 

ขอบังคับวาดวยการใชเครื่องหมายรับรองความนาเช่ือถือในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ระดับดี “DBD Verified Silver” นี้ จัดทําข้ึนตามบทบัญญัติมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา  

พ.ศ. 2534 

หมวด 1 

บทท่ัวไป 

ขอ 1 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ียื่นคําขอจดทะเบียนเปนตนไป 

ขอ 2 ขอบังคับวาดวยการใชเครื่องหมายรับรองความนาเช่ือถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 

พ.ศ. 2534 

ขอ 3 ขอบังคับนีห้ากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 

พ.ศ. 2534 มาใชบังคับ 

ขอ 4 ในขอบังคับนี้ 

“เครื่องหมายรับรอง” หมายถึง เครื่องหมายท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคากําหนดข้ึนทายขอบังคับนี้ เพื่อรับรอง

ความนาเช่ือถือของการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสระดับดี “DBD Verified Silver” ของผูประกอบธุรกิจ 

“ผูประกอบธุรกิจ” หมายถึง ผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส    

“การประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส” หมายถึง  การประกอบธรุกิจ ดังตอไปนี้ 

(1) การซื้อขายสินคาหรือบริการ โดยวิธีการใชส่ืออิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

(2) การบริการอินเทอรเน็ต 

(3) การใหเชาพื้นท่ีของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

(4) การบริการเปนตลาดกลางในการซื้อขายสินคาหรือบริการ โดยวิธีใชส่ืออิเล็กทรอนิกสผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต   

(5) การทําธุรกรรมโดยวิธีใชส่ืออิเล็กทรอนิกสอื่น ตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคาประกาศกําหนด 
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“กรม” หมายถึง กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

“เกณฑคุณภาพมาตรฐานธุรกิจ” หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานการประกอบธุรกิจ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีกรมกําหนด 

“หนวยตรวจประเมิน” หมายถึง ผูตรวจประเมินหรือคณะผูตรวจประเมินท่ีกรมมอบหมายใหทํา 

การตรวจประเมินเว็บไซตและการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ท่ีขอใชเครื่องหมายรับรอง และตรวจประเมิน

การประกอบธุรกิจในระหวางท่ีไดรับหนังสืออนุญาต  

“หนังสืออนุญาต” หมายถึง หนังสืออนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง 

“ระบบตะกราสินคา” หมายถึง ระบบการส่ังซื้อสินคาท่ีเปนเสมือนตะกราหรือรถเข็นสินคาท่ีลูกคาใช

ระหวางการเลือกสินคาบนเว็บไซต ซึ่งระบบจะเก็บขอมูลตางๆ ของสินคา เชน รหัสสินคา ราคา จํานวนสินคา  

และการประมวลผลราคาของสินคาเพื่อสงขอมูลใหกับผูประกอบธุรกิจรานคาออนไลนนั้น 

“ระบบการจอง” หมายถึง ระบบการส่ังซื้อสินคาประเภทงานบริการท่ีเปนแบบฟอรมใหลูกคาสามารถ

จองงานบริการบนเว็บไซต ซึ่งระบบจะเก็บขอมูลตางๆ เชน รหัสสินคา ราคา จํานวน และการประมวลผลราคา 

ของงานบริการเพื่อสงขอมูลใหกับผูประกอบธุรกิจรานคาออนไลนนั้น  

“ระบบใบเสนอราคา” หมายถึง ระบบการส่ังซื้อสินคาท่ีเปนแบบฟอรมใหลูกคาสามารถขอใบเสนอราคา

บนเว็บไซต ซึ่งระบบจะเก็บขอมูลตางๆ เชน รหัสสินคา ราคา จํานวน และการประมวลผลราคาของสินคา 

เพื่อสงขอมูลใหกับผูประกอบธุรกิจรานคาออนไลนนั้น หรือสามารถ Print ใบเสนอราคาใหกับลูกคาได  

หมวด 2 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการอนุญาตใหใชเคร่ืองหมายรับรอง 

ขอ 5 ผูประกอบธุรกิจท่ีประสงคจะขอใชเครื่องหมายรับรอง ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม

ดังตอไปนี้ 

(1)  เปนบุคคลธรรมดา หรือ หางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด หรือ  

บริษัทมหาชนจํากัดท่ีไมเขาขายเปนคนตางดาวตามกฎหมาย วาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

(2)  จดทะเบียนพาณิชยประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย 

และไดรับเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของกรม 

(3)  เปนเจาของโดเมนเนม 

(4)  มีระบบการส่ังซื้อ อยางนอย ระบบตะกราสินคา หรือ ระบบการจอง หรือ ระบบใบเสนอราคา 

หรือ ระบบแบบฟอรมส่ังซื้อสินคาหรือบริการ 

(5)  มีชองทางการชําระเงิน อยางนอย โอนเงินผานธนาคาร หรือ เก็บเงินปลายทาง หรือ ผานตัวกลาง 

ทางการเงิน หรือ อิเล็กทรอนิกส แบงคกิ้ง หรือ เคานเตอรเซอวิส  หรือ ผานบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต  
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(6)  มีชองทางการจัดสง  

(6.๑) ประเภทสินคา เชน ไปรษณีย บริษัทขนสงเอกชน พนักงานสงสินคา 

(6.๒) ประเภทบริการ เชน Download  จัดสงทางอีเมล 

(7)  ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและไมขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(8)  สินคาหรือบริการ จะตองเปนไปตามประเภทธุรกิจของพาณิชยกิจท่ีไดจดทะเบียนพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส และไมขัดตอกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ   

(9)  สินคาหรือบริการท่ีอาจสงผลกระทบตอเด็กหรือเยาวชน จะตองจัดใหมีขอความเตือนบนเว็บไซต

เพื่อใหความคุมครองสิทธิแกเด็กและเยาวชน 

(10)  ไมเคยถูกเพิกถอนการใชเครื่องหมายรับรอง เวนแตพนจากการเพิกถอนมาแลวไมนอยกวา 5 ป 

กอนวันยื่นคําขออนุญาต 

ขอ 6 ผูประกอบธุรกิจท่ีประสงคจะขอใชเครื่องหมายรับรอง ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและ

เงื่อนไขในการอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง โดยใหยื่นคําขออนุญาตตอกรมตามวิธีการท่ีกรมกําหนด 

ขอ 7 ผู ท่ีจะไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองตองผานการตรวจสอบวาไดประกอบธุรกิจ 

ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ตองเปดเผยขอมูลธุรกิจและรายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับสินคาหรือบริการ ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับช่ือ 

ช่ือทางการคา (ถามี) ช่ือเว็บไซต เลขทะเบียนพาณิชย ท่ีต้ังสถานประกอบการหรือท่ีต้ังของตัวแทนหรือบุคคล 

ท่ีสามารถติดตอได วิธีการติดตอ หมายเลขโทรศัพท โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) และเวลาทําการ 

ดวยความถูกตองชัดเจน และเขาถึงไดงาย 

(2) การเสนอซื้อหรือขายสินคาหรือบริการ ตองมีรูปแบบท่ีเหมาะสมไมขัดตอบทบัญญัติแหงกฎหมาย  

หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตองแสดงรายละเอียดขอมูลสินคาหรือบริการ โดยพิจารณา

จากสภาพการซื้อขายและลักษณะของสินคาหรือบริการ ตองระบุราคาใหชัดเจน และกรณีท่ีมีคาใชจายอื่นเพิ่มเติม 

เชน ภาษี คาระวางบรรทุกสินคา คาบริการจัดสง ใหระบุไวดวย รวมท้ัง ตองแสดงรายละเอียดการซื้อหรือขายสินคา

หรือบริการ เพื่อใหผูส่ังซื้อหรือขายสินคาหรือบริการ นําไปใชประกอบการตัดสินใจทําธุรกรรมเกี่ยวกับสินคาหรือ

บริการนั้น ไดแก 

(2.1) สินคาหรือบริการ และคาบริการจัดสง ตลอดจนเงื่อนไขวิธีการส่ังซื้อหรือขายและ 

ตอบรับ หรือขอมูลท่ีจําเปนอื่นๆ  

(2.2) วิธีการและระยะเวลาในการชําระราคาคาสินคาหรือบริการ ตองกําหนดข้ันตอนวิธีการให

ชัดเจน วิธีการชําระเงินท้ังหมดหรือแบงเปนงวด เงินสกุลท่ีรับชําระ นับแตวันท่ีสัญญามีผลใชบังคับ รวมท้ังการ

ดําเนินการในกรณีท่ีมีการผิดนัดชําระราคา 

(2.3) การสงมอบสินคาหรือการใหบริการตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลาอันควรและตอง

ระบุใหชัดเจนถึงวิธีการและระยะเวลาในการสงมอบสินคาหรือบริการ 

(3) ตองมีขอมูลแสดงนโยบายเงื่อนไขทางการคาหรือบริการท่ีเปนธรรม เชน การยกเลิก การคืนสินคา

หรือบริการ มีระบบการยืนยันการส่ังซื้อ มีทางเลือกในการยกเลิกหรือยืนยันการตกลงทําธุรกรรม กอนท่ีจะมีการตกลง
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ซื้อขาย เงื่อนไขและขอตกลงของธุรกรรม เพื่อใหผูซื้อหรือผูขายสามารถเขาไปตรวจสอบได และมีรายละเอียดท่ีติดตอ

ไดของผูซื้อหรือผูขาย มีวิธีการตรวจสอบสถานะของสินคาหรือบริการ และมีระบบแจงสถานะในการจัดสงสินคา และ

ยกเลิกสินคา 

(4) ตองจัดใหมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการทําธุรกรรมของผูซื้อหรือผูขาย 

โดยมีการรักษาความปลอดภัยของขอมูลท่ีมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ เหมาะสมกับขอมูลท่ีมีการจัดเก็บและสงผาน  

และมีการปองกันรักษาความลับของผูซื้อหรือผูขาย 

(5) ตองจัดใหมีมาตรการในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยกําหนดรายละเอียดในการคุมครอง

ขอมูลดังกลาว ประกอบดวย ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ีจะจัดเก็บ วัตถุประสงคในการจัดเก็บ เทคโนโลยีหรือ

วิธีการท่ีใชในการจัดเก็บขอมูล การนําไปใช หรือเปดเผยตอบุคคลท่ีสาม กรณีมีการสงผานขอมูลสวนบุคคล 

ไปยังบุคคลท่ีสามจะตองมีมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเพียงพอ รวมท้ังขอมูลสวนบุคคลท่ีนํามาใชตองไดรับ

ความยินยอมจากเจาของขอมูลกอนการนําไปใช 

(6) ตองจัดใหมีระบบในการแกไขปญหาขอรองเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายสินคาหรือบริการ 

โดยมีชองทางท่ีจะใหผูบริโภคสามารถรองเรียนหรือสอบถามขอมูลเกี่ยวกับสินคา หรือบริการไดโดยมีการแจง

รายละเอียดกระบวนการแกไขปญหาและการแจงผลใหแกผูรองเรียนโดยเร็ว 

ท้ังนี้ การดําเนินการตามขอ 7  ตองมีรายละเอียดการดําเนินการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ

ธุรกิจระดับดี “DBD Verified Silver” ท่ีกรมกําหนดไว       

ขอ 8 ผูขอใชเครื่องหมายรับรองจะตองยินยอม อํานวยความสะดวกและใหขอมูลแกหนวยตรวจ

ประเมินเขาทําการตรวจสอบการประกอบธรุกิจจนกวาการตรวจสอบจะเสรจ็ส้ิน 

ขอ 9 การอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง กรมจะออกหนังสืออนุญาตใหไวเปนหลักฐานซึ่งผูประกอบ

ธุรกิจท่ีไดรับอนุญาตตองแสดงหนังสืออนุญาตไว ณ สถานท่ีต้ังสํานักงานแหงใหญท่ีเห็นไดงาย และแสดงเครื่องหมาย

รับรองไวบนหนาแรกของเว็บไซตท่ีใชในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตลอดระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาต 

ในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง กรมอาจกําหนดเงื่อนไขใหผูประกอบธุรกิจท่ีไดรับอนุญาตปฏิบัติ 

เพิ่มเติมก็ได 

ขอ 10 หนังสืออนุญาตมีกําหนดระยะเวลาหนึ่งป นับแตวันท่ีออกหนังสืออนุญาต 

การตออายุหนังสืออนุญาต ใหผูประสงคจะขอตออายุหนังสืออนุญาต ยื่นคําขอตออายุตอกรม  

กอนวันท่ีหนังสืออนุญาตส้ินอายุ 30 วัน และใหนําความในขอ 5 ขอ 7 และ ขอ 8 มาใชบังคับกับการตออายุหนังสือ

อนุญาตโดยอนุโลม 

ขอ 11 ในกรณีท่ีผูไดรับหนังสืออนุญาตเปล่ียนแปลงรายละเอียดขอมูลท่ีแจงไวในคําขอใชเครื่องหมาย

รับรองหรือคําขอตออายุหนังสืออนุญาต ใหผูรับหนังสืออนุญาตแจงขอมูลท่ีเปล่ียนแปลงตอกรมภายใน 7 วัน  

นับแตวันท่ีเปล่ียนแปลง 
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ขอ 12 ผูรับหนังสืออนุญาตตองประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

ท่ีกําหนดไวใน ขอ 7 ตลอดระยะเวลาของหนังสืออนุญาต 

ในระหวางท่ีไดรับอนุญาต ผูรับอนุญาตตองยินยอม อํานวยความสะดวกและใหขอมูลแกหนวยตรวจ

ประเมินเขาทําการตรวจสอบการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตลอดระยะเวลา 

หมวด 3 

การพักใชหนังสืออนุญาต และการเพิกถอนหนังสืออนุญาต 

ขอ 13 กรมมีอํานาจส่ังพักใชหนังสืออนุญาตในกรณีผูรับหนังสืออนุญาตไมประกอบธุรกิจพาณิชย

อิ เ ล็กทรอนิกส ให เปน ไปตามหลักเกณฑ ใน ขอ  7 หรือไมปฏิ บั ติตามเงื่ อนไข ท่ีกํ าหนดในการอนุญาต 

ตามขอ 9 วรรคสอง 

ใหผูถูกส่ังพักใชหนังสืออนุญาต ปรับปรุงแกไขการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหเปนไป 

ตามหลักเกณฑใน ขอ 7 หรือปฏิบัติตามเงื่อนไข และแจงกรมภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีถูกส่ังพัก 

เมื่อกรมไดรับแจงตามวรรคสองและเมื่อไดมีการตรวจสอบแลวพบวาผูถูกส่ังพักใชหนังสืออนุญาตได

ปรับปรุงแกไขการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามหลักเกณฑใน ขอ 7 หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขแลว  

ใหผูถูกส่ังพักใชหนังสืออนุญาตสามารถใชหนังสืออนุญาตไดตอไปจนส้ินระยะเวลาท่ีกําหนด แตถาผูถูกส่ังพักใชหนังสือ

อนุญาตไมปรับปรุง แกไขตามขอ 7 หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด กรมมีอํานาจท่ีจะเพิกถอน

หนังสืออนุญาตได 

ขอ 14 กรมมีอํานาจเพิกถอนหนังสืออนุญาต ในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) มีพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจท่ีขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี 

ของประชาชน หรือความมั่นคงของประเทศ หรือไมเปนธรรมตอผูบริโภค หรือ 

(2) นําเครื่องหมายรับรองไปใชในลักษณะท่ีผิดวัตถุประสงคอันอาจกอใหเกิดความเสียหายกับกรม 

ซึ่งเปนเจาของเครื่องหมายรับรอง หรือ 

(3) ขาดคุณสมบัติตาม ขอ 5 หรือ 

(4) ไมยินยอม หรือไมอํานวยความสะดวก หรือไมใหขอมูลแกหนวยตรวจประเมินตามขอ 12 หรือ 

(5) เพิกถอนตาม ขอ 13 วรรค สาม 

ขอ 15 ผูถูกส่ังพักใชหนังสืออนุญาต หรือเพิกถอนการใชหนังสืออนุญาต ตองเลิกใชเครื่องหมาย

รับรองในการประกอบธุรกิจธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทันที 

ในกรณีผูถูกส่ังพักใชหนังสืออนุญาต หรือเพิกถอนการใชหนังสืออนุญาตใดฝาฝนใชเครื่องหมายรับรอง 

ตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหกรมในอัตราวันละหาพันบาทจนกวาจะเลิกใช 
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ขอ 16 ผูถูกส่ังพักใชหนังสืออนุญาต หรือเพิกถอนการใชหนังสืออนุญาต ไมอาจขอใชเครื่องหมาย

รับรองไดอีกภายในเวลา 1 ป 

บทเฉพาะกาล 

ขอ 17 ภายหลังจากขอบังคับนี้มีผลใชขอบังคับใหผู ท่ีไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง 

ความนาเช่ือถือ (DBD Verified) สามารถใหใชเครื่องหมายดังกลาวตอไปจนกวาเครื่องหมายนั้นจะครบกําหนด

ระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาต 

 

 

 

เคร่ืองหมายรับรองความนาเช่ือถือ 

ในการประกอบธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส 

ระดับดี  “DBD Verified Silver” 

…………………………………………… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ขอบังคับ 

วาดวยการใชเคร่ืองหมายรับรองความนาเช่ือถือในการประกอบธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส 

ระดับดีมาก “DBD Verified Gold” 

ของ กรมพฒันาธุรกิจการคา 

 

ขอบังคับวาดวยการใชเครื่องหมายรับรองความนาเช่ือถือในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ระดับดีมาก “DBD Verified Gold” นี้ จัดทําข้ึนตามบทบัญญัติมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา  

พ.ศ. 2534 

หมวด 1 

บทท่ัวไป 

ขอ 1 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ียื่นคําขอจดทะเบียนเปนตนไป 

ขอ 2 ขอบังคับวาดวยการใชเครื่องหมายรับรองความนาเช่ือถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 

พ.ศ. 2534 

ขอ 3 ขอบังคับนีห้ากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 

พ.ศ. 2534 มาใชบังคับ 

ขอ 4 ในขอบังคับนี้ 

“เครื่องหมายรับรอง” หมายถึง เครื่องหมายท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคากําหนดข้ึนทายขอบังคับนี้ เพื่อรับรอง

ความนาเช่ือถือของการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสระดับดีมาก “DBD Verified Gold” ของผูประกอบธุรกิจ 

“ผูประกอบธุรกิจ” หมายถึง ผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส    

“การประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส” หมายถึง  การประกอบธรุกิจ ดังตอไปนี้ 

(1) การซื้อขายสินคาหรือบริการ โดยวิธีการใชส่ืออิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

(2) การบริการอินเทอรเน็ต 

(3) การใหเชาพื้นท่ีของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

(4) การบริการเปนตลาดกลางในการซื้อขายสินคาหรือบริการ โดยวิธีใชส่ืออิเล็กทรอนิกสผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต   

(5) การทําธุรกรรมโดยวิธีใชส่ืออิเล็กทรอนิกสอื่น ตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคาประกาศกําหนด 
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“กรม” หมายถึง กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

“เกณฑคุณภาพมาตรฐานธุรกิจ” หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานการประกอบธุรกิจ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีกรมกําหนด 

“หนวยตรวจประเมิน” หมายถึง ผูตรวจประเมินหรือคณะผูตรวจประเมินท่ีกรมมอบหมายใหทํา 

การตรวจประเมินเว็บไซตและการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ท่ีขอใชเครื่องหมายรับรอง และตรวจประเมิน

การประกอบธุรกิจในระหวางท่ีไดรับหนังสืออนุญาต  

“หนังสืออนุญาต” หมายถึง หนังสืออนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง 

“ระบบตะกราสินคา” หมายถึง ระบบการส่ังซื้อสินคาท่ีเปนเสมือนตะกราหรือรถเข็นสินคาท่ีลูกคาใช

ระหวางการเลือกสินคาบนเว็บไซต ซึ่งระบบจะเก็บขอมูลตางๆ ของสินคา เชน รหัสสินคา ราคา จํานวนสินคา  

และการประมวลผลราคาของสินคาเพื่อสงขอมูลใหกับผูประกอบธุรกิจรานคาออนไลนนั้น 

“ระบบการจอง” หมายถึง ระบบการส่ังซื้อสินคาประเภทงานบริการท่ีเปนแบบฟอรมใหลูกคาสามารถ

จองงานบริการบนเว็บไซต ซึ่งระบบจะเก็บขอมูลตางๆ เชน รหัสสินคา ราคา จํานวน และการประมวลผลราคา 

ของงานบริการเพื่อสงขอมูลใหกับผูประกอบธุรกิจรานคาออนไลนนั้น  

“ระบบใบเสนอราคา” หมายถึง ระบบการส่ังซื้อสินคาท่ีเปนแบบฟอรมใหลูกคาสามารถขอใบเสนอราคา

บนเว็บไซต ซึ่งระบบจะเก็บขอมูลตางๆ เชน รหัสสินคา ราคา จํานวน และการประมวลผลราคาของสินคา 

เพื่อสงขอมูลใหกับผูประกอบธุรกิจรานคาออนไลนนั้น หรือสามารถ Print ใบเสนอราคาใหกับลูกคาได  

หมวด 2 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการอนุญาตใหใชเคร่ืองหมายรับรอง 

ขอ 5 ผูประกอบธุรกิจท่ีประสงคจะขอใชเครื่องหมายรับรอง ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม

ดังตอไปนี้ 

(1)  หางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัดท่ีไมเขาขาย 

เปนคนตางดาวตามกฎหมาย วาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

(2)  จัดสงงบการเงินมากกวาหรือเทากับ 1 ป 

(3)  จดทะเบียนพาณิชยประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย 

มากกวาหรือเทากับ 1 ป 

(4)  เปนเจาของโดเมนเนม 

(5)  มีระบบการส่ังซื้อ อยางนอย ระบบตะกราสินคา หรือ ระบบการจอง หรือ ระบบใบเสนอราคา 

หรือ ระบบแบบฟอรมส่ังซื้อสินคาหรือบริการ 

(6)  มีชองทางการชําระเงิน อยางนอย ผานตัวกลางทางการเงิน หรือ อิเล็กทรอนิกส แบงคกิ้ง หรือ 

เคานเตอรเซอวิส  หรือ ผานบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต  
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(7)  มีชองทางการจัดสง  

(๗.๑) ประเภทสินคา เชน ไปรษณีย บริษัทขนสงเอกชน พนักงานสงสินคา 

(๗.๒) ประเภทบริการ เชน Download  จัดสงทางอีเมล 

(8)  ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและไมขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(9)  สินคาหรือบริการ จะตองเปนไปตามประเภทธุรกิจของพาณิชยกิจท่ีไดจดทะเบียนพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส และไมขัดตอกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ   

(10)  สินคาหรือบริการท่ีอาจสงผลกระทบตอเด็กหรือเยาวชน จะตองจัดใหมีขอความเตือนบนเว็บไซต

เพื่อใหความคุมครองสิทธิแกเด็กและเยาวชน 

(11)  ไมเคยถูกเพิกถอนการใชเครื่องหมายรับรอง เวนแตพนจากการเพิกถอนมาแลวไมนอยกวา 5 ป 

กอนวันยื่นคําขออนุญาต 

ขอ 6 ผูประกอบธุรกิจท่ีประสงคจะขอใชเครื่องหมายรับรอง ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและ

เงื่อนไขในการอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง โดยใหยื่นคําขออนุญาตตอกรมตามวิธีการท่ีกรมกําหนด 

ขอ 7 ผู ท่ีจะไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองตองผานการตรวจสอบวาไดประกอบธุรกิจ 

ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ตองเปดเผยขอมูลธุรกิจและรายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับสินคาหรือบริการ ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับช่ือ 

ช่ือทางการคา (ถามี) ช่ือเว็บไซต เลขทะเบียนพาณิชย ท่ีต้ังสถานประกอบการหรือท่ีต้ังของตัวแทนหรือบุคคล 

ท่ีสามารถติดตอได วิธีการติดตอ หมายเลขโทรศัพท โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) และเวลาทําการ 

ดวยความถูกตองชัดเจน และเขาถึงไดงาย 

(2) การเสนอซื้อหรือขายสินคาหรือบริการ ตองมีรูปแบบท่ีเหมาะสมไมขัดตอบทบัญญัติแหงกฎหมาย  

หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตองแสดงรายละเอียดขอมูลสินคาหรือบริการ โดยพิจารณา

จากสภาพการซื้อขายและลักษณะของสินคาหรือบริการ ตองระบุราคาใหชัดเจน และกรณีท่ีมีคาใชจายอื่นเพิ่มเติม 

เชน ภาษี คาระวางบรรทุกสินคา คาบริการจัดสง ใหระบุไวดวย รวมท้ัง ตองแสดงรายละเอียดการซื้อหรือขายสินคา

หรือบริการ เพื่อใหผูส่ังซื้อหรือขายสินคาหรือบริการ นําไปใชประกอบการตัดสินใจทําธุรกรรมเกี่ยวกับสินคาหรือ

บริการนั้น ไดแก 

(2.1) สินคาหรือบริการ และคาบริการจัดสง ตลอดจนเงื่อนไขวิธีการส่ังซื้อหรือขายและ 

ตอบรับ หรือขอมูลท่ีจําเปนอื่นๆ  

(2.2) วิธีการและระยะเวลาในการชําระราคาคาสินคาหรือบริการ ตองกําหนดข้ันตอนวิธีการให

ชัดเจน วิธีการชําระเงินท้ังหมดหรือแบงเปนงวด เงินสกุลท่ีรับชําระ นับแตวันท่ีสัญญามีผลใชบังคับ รวมท้ังการ

ดําเนินการในกรณีท่ีมีการผิดนัดชําระราคา 

(2.3) การสงมอบสินคาหรือการใหบริการตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลาอันควรและตอง

ระบุใหชัดเจนถึงวิธีการและระยะเวลาในการสงมอบสินคาหรือบริการ 

(3) ตองมีขอมูลแสดงนโยบายเงื่อนไขทางการคาหรือบริการท่ีเปนธรรม เชน การยกเลิก การคืนสินคา

หรือบริการ มีระบบการยืนยันการส่ังซื้อ มีทางเลือกในการยกเลิกหรือยืนยันการตกลงทําธุรกรรม กอนท่ีจะมีการตกลง
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ซื้อขาย เงื่อนไขและขอตกลงของธุรกรรม เพื่อใหผูซื้อหรือผูขายสามารถเขาไปตรวจสอบได และมีรายละเอียดท่ีติดตอ

ไดของผูซื้อหรือผูขาย มีวิธีการตรวจสอบสถานะของสินคาหรือบริการ และมีระบบแจงสถานะในการจัดสงสินคา และ

ยกเลิกสินคา 

(4) ตองจัดใหมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการทําธุรกรรมของผูซื้อหรือผูขาย 

โดยมีการรักษาความปลอดภัยของขอมูลท่ีมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ เหมาะสมกับขอมูลท่ีมีการจัดเก็บและสงผาน  

และมีการปองกันรักษาความลับของผูซื้อหรือผูขาย 

(5) ตองจัดใหมีมาตรการในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยกําหนดรายละเอียดในการคุมครอง

ขอมูลดังกลาว ประกอบดวย ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ีจะจัดเก็บ วัตถุประสงคในการจัดเก็บ เทคโนโลยีหรือ

วิธีการท่ีใชในการจัดเก็บขอมูล การนําไปใช หรือเปดเผยตอบุคคลท่ีสาม กรณีมีการสงผานขอมูลสวนบุคคล 

ไปยังบุคคลท่ีสามจะตองมีมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเพียงพอ รวมท้ังขอมูลสวนบุคคลท่ีนํามาใชตองไดรับ

ความยินยอมจากเจาของขอมูลกอนการนําไปใช 

(6) ตองจัดใหมีระบบในการแกไขปญหาขอรองเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายสินคาหรือบริการ 

โดยมีชองทางท่ีจะใหผูบริโภคสามารถรองเรียนหรือสอบถามขอมูลเกี่ยวกับสินคา หรือบริการไดโดยมีการแจง

รายละเอียดกระบวนการแกไขปญหาและการแจงผลใหแกผูรองเรียนโดยเร็ว 

ท้ังนี้ การดําเนินการตามขอ 7  ตองมีรายละเอียดการดําเนินการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ

ธุรกิจระดับดีมาก “DBD Verified Gold” ท่ีกรมกําหนดไว       

ขอ 8 ผูขอใชเครื่องหมายรับรองจะตองยินยอม อํานวยความสะดวกและใหขอมูลแกหนวยตรวจ

ประเมินเขาทําการตรวจสอบการประกอบธุรกิจจนกวาการตรวจสอบจะเสร็จส้ิน 

ขอ 9 การอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง กรมจะออกหนังสืออนุญาตใหไวเปนหลักฐานซึ่งผูประกอบ

ธุรกิจท่ีไดรับอนุญาตตองแสดงหนังสืออนุญาตไว ณ สถานท่ีต้ังสํานักงานแหงใหญท่ีเห็นไดงาย และแสดงเครื่องหมาย

รับรองไวบนหนาแรกของเว็บไซตท่ีใชในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตลอดระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาต 

ในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง กรมอาจกําหนดเงื่อนไขใหผูประกอบธุรกิจท่ีไดรับอนุญาตปฏิบัติ 

เพิ่มเติมก็ได 

ขอ 10 หนังสืออนุญาตมีกําหนดระยะเวลาหนึ่งป นับแตวันท่ีออกหนังสืออนุญาต 

การตออายุหนังสืออนุญาต ใหผูประสงคจะขอตออายุหนังสืออนุญาต ยื่นคําขอตออายุตอกรม  

กอนวันท่ีหนังสืออนุญาตส้ินอายุ 30 วัน และใหนําความในขอ 5 ขอ 7 และ ขอ 8 มาใชบังคับกับการตออายุหนังสือ

อนุญาตโดยอนุโลม 

ขอ 11 ในกรณีท่ีผูไดรับหนังสืออนุญาตเปล่ียนแปลงรายละเอียดขอมูลท่ีแจงไวในคําขอใชเครื่องหมาย

รับรองหรือคําขอตออายุหนังสืออนุญาต ใหผูรับหนังสืออนุญาตแจงขอมูลท่ีเปล่ียนแปลงตอกรมภายใน 7 วัน  

นับแตวันท่ีเปล่ียนแปลง 
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ขอ 12 ผูรับหนังสืออนุญาตตองประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

ท่ีกําหนดไวใน ขอ 7 ตลอดระยะเวลาของหนังสืออนุญาต 

ในระหวางท่ีไดรับอนุญาต ผูรับอนุญาตตองยินยอม อํานวยความสะดวกและใหขอมูลแกหนวยตรวจ

ประเมินเขาทําการตรวจสอบการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตลอดระยะเวลา 

หมวด 3 

การพักใชหนังสืออนุญาต และการเพิกถอนหนังสืออนุญาต 

ขอ 13 กรมมีอํานาจส่ังพักใชหนังสืออนุญาตในกรณีผูรับหนังสืออนุญาตไมประกอบธุรกิจพาณิชย

อิ เ ล็กทรอนิกส ให เปน ไปตามหลักเกณฑ ใน ขอ  7 หรือไมปฏิ บั ติตามเงื่ อนไข ท่ีกํ าหนดในการอนุญาต 

ตามขอ 9 วรรคสอง 

ใหผูถูกส่ังพักใชหนังสืออนุญาต ปรับปรุงแกไขการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหเปนไป 

ตามหลักเกณฑใน ขอ 7 หรือปฏิบัติตามเงื่อนไข และแจงกรมภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีถูกส่ังพัก 

เมื่อกรมไดรับแจงตามวรรคสองและเมื่อไดมีการตรวจสอบแลวพบวาผูถูกส่ังพักใชหนังสืออนุญาตได

ปรับปรุงแกไขการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามหลักเกณฑใน ขอ 7 หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขแลว  

ใหผูถูกส่ังพักใชหนังสืออนุญาตสามารถใชหนังสืออนุญาตไดตอไปจนส้ินระยะเวลาท่ีกําหนด แตถาผูถูกส่ังพักใชหนังสือ

อนุญาตไมปรับปรุง แกไขตามขอ 7 หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด กรมมีอํานาจท่ีจะเพิกถอน

หนังสืออนุญาตได 

ขอ 14 กรมมีอํานาจเพิกถอนหนังสืออนุญาต ในกรณีดังตอไปนี ้

(1) มีพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจท่ีขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี 

ของประชาชน หรือความมั่นคงของประเทศ หรือไมเปนธรรมตอผูบริโภค หรือ 

(2) นําเครื่องหมายรับรองไปใชในลักษณะท่ีผิดวัตถุประสงคอันอาจกอใหเกิดความเสียหายกับกรม 

ซึ่งเปนเจาของเครื่องหมายรับรอง หรือ 

(3) ขาดคุณสมบัติตาม ขอ 5 หรือ 

(4) ไมยินยอม หรือไมอํานวยความสะดวก หรือไมใหขอมูลแกหนวยตรวจประเมินตามขอ 12 หรือ 

(5) เพิกถอนตาม ขอ 13 วรรค สาม 

ขอ 15 ผูถูกส่ังพักใชหนังสืออนุญาต หรือเพิกถอนการใชหนังสืออนุญาต ตองเลิกใชเครื่องหมาย

รับรองในการประกอบธุรกิจธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทันที 

ในกรณีผูถูกส่ังพักใชหนังสืออนุญาต หรือเพิกถอนการใชหนังสืออนุญาตใดฝาฝนใชเครื่องหมายรับรอง 

ตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหกรมในอัตราวันละหาพันบาทจนกวาจะเลิกใช 

 

 

 



- 6 - 

 

ขอ 16 ผูถูกส่ังพักใชหนังสืออนุญาต หรือเพิกถอนการใชหนังสืออนุญาต ไมอาจขอใชเครื่องหมาย

รับรองไดอีกภายในเวลา 1 ป 

บทเฉพาะกาล 

ขอ 17 ภายหลังจากขอบังคับนี้มีผลใชขอบังคับใหผู ท่ีไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง 

ความนาเช่ือถือ (DBD Verified) สามารถใหใชเครื่องหมายดังกลาวตอไปจนกวาเครื่องหมายนั้นจะครบกําหนด

ระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาต 

 

 

 

เคร่ืองหมายรับรองความนาเช่ือถือ 

ในการประกอบธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส 

ระดับดีมาก “DBD Verified Gold” 

…………………………………………… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ขอบังคับ 

วาดวยการใชเคร่ืองหมายรับรองความนาเช่ือถือในการประกอบธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส 

ระดับดีเดน “DBD Verified Platinum” 

ของ กรมพฒันาธุรกิจการคา 

 

ขอบังคับวาดวยการใชเครื่องหมายรับรองความนาเช่ือถือในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ระดับดีเดน “DBD Verified Platinum” นี้ จัดทําข้ึนตามบทบัญญัติมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมาย

การคา พ.ศ. 2534 

หมวด 1 

บทท่ัวไป 

ขอ 1 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ียื่นคําขอจดทะเบียนเปนตนไป 

ขอ 2 ขอบังคับวาดวยการใชเครื่องหมายรับรองความนาเช่ือถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 

พ.ศ. 2534 

ขอ 3 ขอบังคับนีห้ากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา 

พ.ศ. 2534 มาใชบังคับ 

ขอ 4 ในขอบังคับนี้ 

“เครื่องหมายรับรอง” หมายถึง เครื่องหมายท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคากําหนดข้ึนทายขอบังคับนี้ เพื่อรับรอง

ความนาเช่ือถือของการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสระดับดีเดน “DBD Verified Platinum” ของผูประกอบธุรกิจ 

“ผูประกอบธุรกิจ” หมายถึง ผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส    

“การประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส” หมายถึง  การประกอบธรุกิจ ดังตอไปนี้ 

(1) การซื้อขายสินคาหรือบริการ โดยวิธีการใชส่ืออิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

(2) การบริการอินเทอรเน็ต 

(3) การใหเชาพื้นท่ีของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

(4) การบริการเปนตลาดกลางในการซื้อขายสินคาหรือบริการ โดยวิธีใชส่ืออิเล็กทรอนิกสผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต   

(5) การทําธุรกรรมโดยวิธีใชส่ืออิเล็กทรอนิกสอื่น ตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคาประกาศกําหนด 
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“กรม” หมายถึง กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

“เกณฑคุณภาพมาตรฐานธุรกิจ” หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานการประกอบธุรกิจ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีกรมกําหนด 

“หนวยตรวจประเมิน” หมายถึง ผูตรวจประเมินหรือคณะผูตรวจประเมินท่ีกรมมอบหมายใหทํา 

การตรวจประเมินเว็บไซตและการประกอบธรุกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ท่ีขอใชเครื่องหมายรับรอง และตรวจประเมิน

การประกอบธุรกิจในระหวางท่ีไดรับหนังสืออนุญาต  

“หนังสืออนุญาต” หมายถึง หนังสืออนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง 

“ระบบตะกราสินคา” หมายถึง ระบบการส่ังซื้อสินคาท่ีเปนเสมือนตะกราหรือรถเข็นสินคาท่ีลูกคาใช

ระหวางการเลือกสินคาบนเว็บไซต ซึ่งระบบจะเก็บขอมูลตางๆ ของสินคา เชน รหัสสินคา ราคา จํานวนสินคา  

และการประมวลผลราคาของสินคาเพื่อสงขอมูลใหกับผูประกอบธุรกิจรานคาออนไลนนั้น 

“ระบบการจอง” หมายถึง ระบบการส่ังซื้อสินคาประเภทงานบริการท่ีเปนแบบฟอรมใหลูกคาสามารถ

จองงานบริการบนเว็บไซต ซึ่งระบบจะเก็บขอมูลตางๆ เชน รหัสสินคา ราคา จํานวน และการประมวลผลราคา 

ของงานบริการเพื่อสงขอมูลใหกับผูประกอบธุรกิจรานคาออนไลนนั้น  

“ระบบใบเสนอราคา” หมายถึง ระบบการส่ังซื้อสินคาท่ีเปนแบบฟอรมใหลูกคาสามารถขอใบเสนอราคา

บนเว็บไซต ซึ่งระบบจะเก็บขอมูลตางๆ เชน รหัสสินคา ราคา จํานวน และการประมวลผลราคาของสินคา 

เพื่อสงขอมูลใหกับผูประกอบธุรกิจรานคาออนไลนนั้น หรือสามารถ Print ใบเสนอราคาใหกับลูกคาได  

หมวด 2 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการอนุญาตใหใชเคร่ืองหมายรับรอง 

ขอ 5 ผูประกอบธุรกิจท่ีประสงคจะขอใชเครื่องหมายรับรอง ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม

ดังตอไปนี้ 

(1)  หางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัดท่ีไมเขาขาย 

เปนคนตางดาวตามกฎหมาย วาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

(2)  จัดสงงบการเงินติดตอกันมากกวาหรือเทากับ 2 ป 

(3)  จดทะเบียนพาณิชยประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย 

มากกวาหรือเทากับ 2 ป 

(4)  เปนเจาของโดเมนเนม 

(5)  มีระบบการส่ังซื้อ อยางนอย ระบบตะกราสินคา หรือ ระบบการจอง หรือ ระบบใบเสนอราคา 

หรือ ระบบแบบฟอรมส่ังซื้อสินคาหรือบริการ 

(6)  มีชองทางการชําระเงิน อยางนอย ผานบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต  
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(7)  มีชองทางการจัดสง  

(๗.๑) ประเภทสินคา เชน ไปรษณีย บริษัทขนสงเอกชน พนักงานสงสินคา 

(๗.๒) ประเภทบริการ เชน Download  จัดสงทางอีเมล 

(8)  ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและไมขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(9)  สินคาหรือบริการ จะตองเปนไปตามประเภทธุรกิจของพาณิชยกิจท่ีไดจดทะเบียนพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส และไมขัดตอกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ   

(10)  สินคาหรือบริการท่ีอาจสงผลกระทบตอเด็กหรือเยาวชน จะตองจัดใหมีขอความเตือนบนเว็บไซต

เพื่อใหความคุมครองสิทธิแกเด็กและเยาวชน 

(11)  ไมเคยถูกเพิกถอนการใชเครื่องหมายรับรอง เวนแตพนจากการเพิกถอนมาแลวไมนอยกวา 5 ป 

กอนวันยื่นคําขออนุญาต 

(12)  เว็บไซตไดรับเครื่องหมายรับรองความนาเช่ือถือในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ระดับดีมาก “DBD Verified Gold” ตอเนื่อง ๒ ป   

กรณีท่ีไมไดรับเครื่องหมายรับรองความนาเช่ือถือในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ระดับดีมาก “DBD Verified Gold” หรือ ไดรับเครื่องหมายตอเนื่องไมครบ ๒ ป จะไดรับพิจารณาเปนรายกรณี 

(กรณีเปนธุรกิจไดรับการรับรอง หรือรางวัลดานการบริหารจัดการจากสมาคมหรือหนวยงานอื่น เชน รางวัล 

ธรรมาภิบาลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ) 

ขอ 6 ผูประกอบธุรกิจท่ีประสงคจะขอใชเครื่องหมายรับรอง ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและ

เงื่อนไขในการอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง โดยใหยื่นคําขออนุญาตตอกรมตามวิธีการท่ีกรมกําหนด 

ขอ 7 ผู ท่ีจะไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองตองผานการตรวจสอบวาไดประกอบธุรกิจ 

ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ตองเปดเผยขอมูลธุรกิจและรายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับสินคาหรือบริการ ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับช่ือ 

ช่ือทางการคา (ถามี) ช่ือเว็บไซต เลขทะเบียนพาณิชย ท่ีต้ังสถานประกอบการหรือท่ีต้ังของตัวแทนหรือบุคคล 

ท่ีสามารถติดตอได วิธีการติดตอ หมายเลขโทรศัพท โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) และเวลาทําการ 

ดวยความถูกตองชัดเจน และเขาถึงไดงาย 

(2) การเสนอซื้อหรือขายสินคาหรือบริการ ตองมีรูปแบบท่ีเหมาะสมไมขัดตอบทบัญญัติแหงกฎหมาย  

หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตองแสดงรายละเอียดขอมูลสินคาหรือบริการ โดยพิจารณา

จากสภาพการซื้อขายและลักษณะของสินคาหรือบริการ ตองระบุราคาใหชัดเจน และกรณีท่ีมีคาใชจายอื่นเพิ่มเติม 

เชน ภาษี คาระวางบรรทุกสินคา คาบริการจัดสง ใหระบุไวดวย รวมท้ัง ตองแสดงรายละเอียดการซื้อหรือขายสินคา

หรือบริการ เพื่อใหผูส่ังซื้อหรือขายสินคาหรือบริการ นําไปใชประกอบการตัดสินใจทําธุรกรรมเกี่ยวกับสินคาหรือ

บริการนั้น ไดแก 
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(2.1) สินคาหรือบริการ และคาบริการจัดสง ตลอดจนเงื่อนไขวิธีการส่ังซื้อหรือขายและ 

ตอบรับ หรือขอมูลท่ีจําเปนอื่นๆ  

(2.2) วิธีการและระยะเวลาในการชําระราคาคาสินคาหรือบริการ ตองกําหนดข้ันตอนวิธีการให

ชัดเจน วิธีการชําระเงินท้ังหมดหรือแบงเปนงวด เงินสกุลท่ีรับชําระ นับแตวันท่ีสัญญามีผลใชบังคับ รวมท้ังการ

ดําเนินการในกรณีท่ีมีการผิดนัดชําระราคา 

(2.3) การสงมอบสินคาหรือการใหบริการตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลาอันควรและตอง

ระบุใหชัดเจนถึงวิธีการและระยะเวลาในการสงมอบสินคาหรือบริการ 

(3) ตองมีขอมูลแสดงนโยบายเงื่อนไขทางการคาหรือบริการท่ีเปนธรรม เชน การยกเลิก การคืนสินคา

หรือบริการ มีระบบการยืนยันการส่ังซื้อ มีทางเลือกในการยกเลิกหรือยืนยันการตกลงทําธุรกรรม กอนท่ีจะมีการตกลง

ซื้อขาย เงื่อนไขและขอตกลงของธุรกรรม เพื่อใหผูซื้อหรือผูขายสามารถเขาไปตรวจสอบได และมีรายละเอียดท่ีติดตอ

ไดของผูซื้อหรือผูขาย มีวิธีการตรวจสอบสถานะของสินคาหรือบริการ และมีระบบแจงสถานะในการจัดสงสินคา และ

ยกเลิกสินคา 

(4) ตองจัดใหมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการทําธุรกรรมของผูซื้อหรือผูขาย 

โดยมีการรักษาความปลอดภัยของขอมูลท่ีมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ เหมาะสมกับขอมูลท่ีมีการจัดเก็บและสงผาน  

และมีการปองกันรักษาความลับของผูซื้อหรือผูขาย 

(5) ตองจัดใหมีมาตรการในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยกําหนดรายละเอียดในการคุมครอง

ขอมูลดังกลาว ประกอบดวย ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ีจะจัดเก็บ วัตถุประสงคในการจัดเก็บ เทคโนโลยีหรือ

วิธีการท่ีใชในการจัดเก็บขอมูล การนําไปใช หรือเปดเผยตอบุคคลท่ีสาม กรณีมีการสงผานขอมูลสวนบุคคล 

ไปยังบุคคลท่ีสามจะตองมีมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเพียงพอ รวมท้ังขอมูลสวนบุคคลท่ีนํามาใชตองไดรับ

ความยินยอมจากเจาของขอมูลกอนการนําไปใช 

(6) ตองจัดใหมีระบบในการแกไขปญหาขอรองเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายสินคาหรือบริการ 

โดยมีชองทางท่ีจะใหผูบริโภคสามารถรองเรียนหรือสอบถามขอมูลเกี่ยวกับสินคา หรือบริการไดโดยมีการแจง

รายละเอียดกระบวนการแกไขปญหาและการแจงผลใหแกผูรองเรียนโดยเร็ว 

ท้ังนี้ การดําเนินการตามขอ 7  ตองมีรายละเอียดการดําเนินการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ

ธุรกิจระดับดีเดน “DBD Verified Platinum” ท่ีกรมกําหนดไว       

ขอ 8 ผูขอใชเครื่องหมายรับรองจะตองยินยอม อํานวยความสะดวกและใหขอมูลแกหนวยตรวจ

ประเมินเขาทําการตรวจสอบการประกอบธุรกิจจนกวาการตรวจสอบจะเสร็จส้ิน 

ขอ 9 การอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง กรมจะออกหนังสืออนุญาตใหไวเปนหลักฐานซึ่งผูประกอบ

ธุรกิจท่ีไดรับอนุญาตตองแสดงหนังสืออนุญาตไว ณ สถานท่ีต้ังสํานักงานแหงใหญท่ีเห็นไดงาย และแสดงเครื่องหมาย

รับรองไวบนหนาแรกของเว็บไซตท่ีใชในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตลอดระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาต 

ในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง กรมอาจกําหนดเงื่อนไขใหผูประกอบธุรกิจท่ีไดรับอนุญาตปฏิบัติ 

เพิ่มเติมก็ได 
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ขอ 10 หนังสืออนุญาตมีกําหนดระยะเวลาหนึ่งป นับแตวันท่ีออกหนังสืออนุญาต 

การตออายุหนังสืออนุญาต ใหผูประสงคจะขอตออายุหนังสืออนุญาต ยื่นคําขอตออายุตอกรม  

กอนวันท่ีหนังสืออนุญาตส้ินอายุ 30 วัน และใหนําความในขอ 5 ขอ 7 และ ขอ 8 มาใชบังคับกับการตออายุหนังสือ

อนุญาตโดยอนุโลม 

ขอ 11 ในกรณีท่ีผูไดรับหนังสืออนุญาตเปล่ียนแปลงรายละเอียดขอมูลท่ีแจงไวในคําขอใชเครื่องหมาย

รับรองหรือคําขอตออายุหนังสืออนุญาต ใหผูรับหนังสืออนุญาตแจงขอมูลท่ีเปล่ียนแปลงตอกรมภายใน 7 วัน  

นับแตวันท่ีเปล่ียนแปลง 

ขอ 12 ผูรับหนังสืออนุญาตตองประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

ท่ีกําหนดไวใน ขอ 7 ตลอดระยะเวลาของหนังสืออนุญาต 

ในระหวางท่ีไดรับอนุญาต ผูรับอนุญาตตองยินยอม อํานวยความสะดวกและใหขอมูลแกหนวยตรวจ

ประเมินเขาทําการตรวจสอบการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตลอดระยะเวลา 

หมวด 3 

การพักใชหนังสืออนุญาต และการเพิกถอนหนังสืออนุญาต 

ขอ 13 กรมมีอํานาจส่ังพักใชหนังสืออนุญาตในกรณีผูรับหนังสืออนุญาตไมประกอบธุรกิจพาณิชย

อิ เ ล็กทรอนิกส ให เปน ไปตามหลักเกณฑ ใน ขอ  7 หรือไมปฏิ บั ติตามเงื่ อนไข ท่ีกํ าหนดในการอนุญาต 

ตามขอ 9 วรรคสอง 

ใหผูถูกส่ังพักใชหนังสืออนุญาต ปรับปรุงแกไขการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหเปนไป 

ตามหลักเกณฑใน ขอ 7 หรือปฏิบัติตามเงื่อนไข และแจงกรมภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีถูกส่ังพัก 

เมื่อกรมไดรับแจงตามวรรคสองและเมื่อไดมีการตรวจสอบแลวพบวาผูถูกส่ังพักใชหนังสืออนุญาตได

ปรับปรุงแกไขการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามหลักเกณฑใน ขอ 7 หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขแลว  

ใหผูถูกส่ังพักใชหนังสืออนุญาตสามารถใชหนังสืออนุญาตไดตอไปจนส้ินระยะเวลาท่ีกําหนด แตถาผูถูกส่ังพักใชหนังสือ

อนุญาตไมปรับปรุง แกไขตามขอ 7 หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด กรมมีอํานาจท่ีจะเพิกถอน

หนังสืออนุญาตได 

ขอ 14 กรมมีอํานาจเพิกถอนหนังสืออนุญาต ในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) มีพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจท่ีขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี 

ของประชาชน หรือความมั่นคงของประเทศ หรือไมเปนธรรมตอผูบริโภค หรือ 

(2) นําเครื่องหมายรับรองไปใชในลักษณะท่ีผิดวัตถุประสงคอันอาจกอใหเกิดความเสียหายกับกรม 

ซึ่งเปนเจาของเครื่องหมายรับรอง หรือ 

(3) ขาดคุณสมบัติตาม ขอ 5 หรือ 

(4) ไมยินยอม หรือไมอํานวยความสะดวก หรือไมใหขอมูลแกหนวยตรวจประเมินตามขอ 12 หรือ 

(5) เพิกถอนตาม ขอ 13 วรรค สาม 
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ขอ 15 ผูถูกส่ังพักใชหนังสืออนุญาต หรือเพิกถอนการใชหนังสืออนุญาต ตองเลิกใชเครื่องหมาย

รับรองในการประกอบธุรกิจธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทันที 

ในกรณีผูถูกส่ังพักใชหนังสืออนุญาต หรือเพิกถอนการใชหนังสืออนุญาตใดฝาฝนใชเครื่องหมายรับรอง 

ตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหกรมในอัตราวันละหาพันบาทจนกวาจะเลิกใช 

ขอ 16 ผูถูกส่ังพักใชหนังสืออนุญาต หรือเพิกถอนการใชหนังสืออนุญาต ไมอาจขอใชเครื่องหมาย

รับรองไดอีกภายในเวลา 1 ป 

บทเฉพาะกาล 

ขอ 17 ภายหลังจากขอบังคับนี้มีผลใชขอบังคับใหผู ท่ีไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง 

ความนาเช่ือถือ (DBD Verified) สามารถใหใชเครื่องหมายดังกลาวตอไปจนกวาเครื่องหมายนั้นจะครบกําหนด

ระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาต 

 

 

 

เคร่ืองหมายรับรองความนาเช่ือถือ 

ในการประกอบธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส 

ระดับดีเดน “DBD Verified Platinum” 

…………………………………………… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


