
๑ 

การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(๑) กิจการค้าที่เป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์๑ 
กิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจ

ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ ถือว่าเป็นการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่๒ 
(๑.๑) การซื้อสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(๑.๒) การบริการอินเทอร์เน็ต 
(๑.๓) การให้เช่าพ้ืนที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(๑.๔) การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  

ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(๒) ผู้มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์๓ 

(๒.๑) บุคคลธรรมดา (กิจการเจ้าของคนเดียว) 
(๒.๒) ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
(๒.๓) นิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยที่เข้ามาเปิดสำนักงานสาขาในประเทศไทย 
(๒.๔) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
(๒.๕) ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
(๒.๖) บริษัทจำกัด 
(๒.๗) บริษัทมหาชนจำกัด 

(๓) สถานที่จดทะเบียน๔ 
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล 

ที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ถ้าสำนักงานแห่งใหญ่ของผู ้ประกอบพาณิชยกิจตั้งอยู่ในต่างประเทศ  
และมาตั้งที่สำนักงานสาขา เพื่อประกอบกิจการดังกล่าวในประเทศไทย สำนักงานสาขาแห่งใหญ่ตั้งในเขตท้องที่
รับผิดชอบของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ใดก็ให้จดทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ในเขตท้องที่นั้น 

(๔) ตัวอย่างเว็บไซต์ท่ีเข้าข่ายต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์๕ 
(๔.๑) มีระบบการสั่งซื้อ เช่น ระบบกรอกฟอร์ม ระบบตะกร้า อีเมล หรืออ่ืน ๆ 
(๔.๒) มีระบบการชำระเงิน ออฟไลน์ หรือออนไลน์ เช่น การโอนเงินผ่านระบบบัญชี การชำระเงิน

ด้วยบัตรเครดิต หรือ E - Cash เป็นต้น 

 
๑ สืบค้นจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th 
๒ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓  
ข้อ ๕ (๓) (๔) (๕) (๖) 
๓ สืบค้นจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th 
๔ สืบค้นจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th 
๕ สืบค้นจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th 



๒ 

(๔.๓) มีระบบสมาชิก เพ่ือรับบริการข้อมูลอื่น ๆ โดยมีการคิดค่าใช้จ่าย (ถือเป็นการขายบริการ)  
(๔.๔) มีวัตถุที ่ประสงค์หลักในการรับจ้างโฆษณาสินค้าหรือบริการของผู ้อื ่นและมีรายได้  

จากการโฆษณานั้น 
(๔.๕) รับจ้างออกแบบเว็บไซต์ หรือเพียงโฆษณาว่าเป็นผู้รับจ้างออกแบบเว็บไซต์ (ถือ ว่าเป็น 

การออกแบบเว็บไซต์นั้นมีช่องทางการค้าปกติบนอินเทอร์เน็ต) 
(๔.๖) เว็บไซต์ให้บริการเกมออนไลน์ที่คิดค่าบริการจากผู้เล่น (เจ้าของเว็บไซต์ต้องจดทะเบียน) 
(๔.๗) เว็บไซต์ที่มีการส่งมอบสินค้าหรือบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การ Download

เพลง โปรแกรม เกม Ringtone Screensaver SMS เป็นต้น 
(๕) ตัวอย่างเว็บไซต์ท่ีไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์๖ 

(๕.๑) มีเฉพาะหน้าร้านโชว์สินค้าของตนเอง แต่ทำการค้าในช่องทางปกติ (ไม่ใช่อินเทอร์เน็ต)  
แม้จะมีข้อความแจ้งว่าให้ติดต่อได้ เช่น สนใจติดต่อ.... หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่.... 

(๕.๒) การโฆษณาสินค้าของตนเอง โดยลักษณะของการโฆษณานั้นไม่ใช่วัตถุประสงค์หลัก 
ของกิจการและไม่ใช่ช่องทางค้าปกติ แม้จะมีป้ายโฆษณาสินค้าหรือบริการที่สามารถแสดงผ่านหน้าเว็บไซต์ 
บนอินเทอร์เน็ต ของผู้อื่นมาติดและมีรายได้จากป้ายโฆษณาสินค้าหรือบริการที่สามารถแสดงผ่านหน้าเว็บไซต์
บนอินเทอร์เน็ตก็ตาม 

(๕.๓) การประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลแก่สมาชิกหรือบุคคลทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ ่าย  
หรือบริการ เช่น เพ่ือการสอน ประกาศรับสมัครงาน 

(๕.๔) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เก่ียวกับบริษัท หรือสินค้า 
(๕.๕) เว็บไซต์ส่วนตัว ที่สร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว การงาน การศึกษา หรือความสนใจ

ส่วนตัว 
(๕.๖) เว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางด้านข้อมูลโดยมีจุดประสงค์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยไม่มี  

การเสียค่าสมาชิกหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ 
(๖) แนวปฏิบัติการจดทะเบียนประกอบพาณิชยกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์๗ 

(๖.๑) การยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ๑ คำขอต่อ ๑ เว็บไซต์ หรือร้านค้าออนไลน์ 
(๖.๒) ต้องมีร้านค้าออนไลน์แล้ว ไม่ใช่มีแค่ชื่อเว็บไซต์ หรือชื่อร้านค้า 
(๖.๓) เป็นร้านค้าหรือประกอบพาณิชยกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ๔ ประเภท ตามที่กฎหมาย

กำหนด 
(๖.๔) ไม่ใช ่เว ็บไซต์หรือสื ่อออนไลน์ที ่ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์  

หรือให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่สามารถซื้อขายผ่านทางเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์นั้น ๆ 

 
๖ สืบค้นจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th 
๗ สืบค้นจาก คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ประกอบพาณิชยกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการขอใช้เครื่องหมาย
รับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 



๓ 

(๖.๕) การซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางเว็บไซต์ หรือ Social Media เช่น Facebook ที่เป็น 
การทำการค้าโดยปกติ ถือเป็นการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ และนำเลขทะเบียน  
แสดงบนหน้าร้านค้าออนไลน์ 

(๖.๖) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ DBD 
Registered เฉพาะร้านค้าออนไลน์ที่เป็นเว็บไซต์และมีโดเมนเนมเป็นของตนเอง ไม่รวมสื่อออนไลน์อื่น 

การส่งเสริมธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินการส่งเสริมธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในด้านการสร้างความเชื่อมั่น

เพื่อให้การซื้อขายสินค้าและบริการผ่านทางออนไลน์มีความน่าเชื่อถือ และช่วยส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้เติบโตขึ ้น โดยการสร้างความตระหนักรู ้ให้ผู ้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า  
หรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์จากร้านค้าออนไลน์ที่ประกอบธุรกิจอย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใส 
ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นและผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจให้ความสำคัญกับการยืนยันการมีตัวตน การสร้างความน่าเชื่อถือ
และดำเนินการเข้าสู่ระบบมากขึ้น โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรอง 
ผู ้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  DBD Registered ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใช้แสดงการขึ้นทะเบียนข้อมูลธุรกิจกับหน่วยงาน
ภาครัฐแล้ว ไว้บนร้านค้าออนไลน์ โดยรายละเอียดของเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เพิ ่มเติมจากฐานข้อมูลกฎหมายคุ ้มครองผู ้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

(๑) เครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์๘ 
เครื ่องหมาย DBD Registered คือ เครื ่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

ซึ่งรับรองว่าผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลได้ยืนยันการมีตัวตนอยู่จริงในการทำธุรกิจ
พาณิชย ์อ ิ เล ็กทรอนิกส ์ เพื ่อสร ้างความน ่าเช ื ่อถ ือให ้แก ่ผ ู ้ประกอบธ ุรก ิจพาณิ ชย ์อ ิ เล ็กทรอน ิกส์  
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะออกเครื ่องหมาย DBD Registered ให้ผู ้ประกอบธุรกิจเพื ่อนำไปแสดงไว้ 
บนร้านค้าออนไลน์เมื ่อผ ู ้บร ิโภค (ผ ู ้ซ ื ้อ) เห็นเครื ่องหมาย DBD Registered แล้วจะเกิดความมั ่นใจ 
ในการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล ็กทรอนิกส์เพิ ่มมากขึ ้น หากเกิดข้อพิพาทจากการซื ้อส ินค้าหรือบร ิการ 
สามารถติดตามหาตัวผู้ประกอบธุรกิจและแจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อแก้ไขปัญหา และผู้ประกอบการธุรกิจ
พาณิชย์อิเล ็กทรอนิกส์ที ่ด ีร ับเครื ่องหมาย DBD Registered แล้ว สามารถขอใช้เครื ่องหมายรับรอง 
ความน ่าเช ื ่อถ ือ (DBD Verified)  จากกรมพ ัฒนาธ ุรก ิจการค ้าได ้  ซ ึ ่ ง เคร ื ่องหมาย  DBD Verified 
จะมีความน่าเชื ่อถือสูงกว่าเครื ่องหมาย DBD Registered โดยจะออกให้แก่ร้านค้าออนไลน์ที ่มีคุณภาพ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดเท่านั้น ซึ่งให้ผู้ประกอบการทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว
นายทะเบียนพาณิชย์จะจัดส่งข้อมูลให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื ่อออกเครื ่องหมาย DBD Registered  

 
๘ สืบค้นจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th 



๔ 

ต่อไปหรือกรณีผ ู ้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที ่ไม ่ต ้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเ ล็กทรอนิกส์  
เช่น ร้านค้าออนไลน์ภาครัฐ ผู้มีอาชีพเกษตรกร เป็นต้น สามารถขอได้ทางเว็บไซต์ www.trustmarkthai.com 
เม ื ่อกรมพัฒนาธ ุรก ิจการค้าได ้ตรวจสอบข้อมูลแล ้วจะทำการจ ัดส ่ง Source Code ผ ่านทางอีเมล 
ของผู้ประกอบธุรกิจ เพ่ือนำเครื่องหมาย DBD Registered ไปติดตั้งหน้าร้านค้าออนไลน์ 

(๒) ประเภทเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(๒.๑) เครื่องหมาย DBD Registered เป็นเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ซึ่งรับรองว่าผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ได้ยืนยันการมีตัวตนอยู่จริงในการทำธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง ดังต่อไปนี้ 

(๒.๑.๑) เป ็นบ ุคคลธรรมดาหร ือน ิต ิบ ุคคลที ่ประกอบธ ุรก ิจพาณิชย ์อ ิ เล ็กทรอน ิกส์   
บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่น เว็บไซต์ในร้านค้าใน E - Marketplace ร้านค้าใน Social Application เป็นต้น 

(๒.๑.๒) ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะขอใช้เครื่องหมายรับรองต้องแสดงหลักฐานการประกอบ
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นไฟล์เอกสารแนบต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เช่น สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
หนังสือรับรองนิติบุคคลเอกสารการเป็นสมาชิกสมาคมการค้า หอการค้า เอกสารที่แ สดงว่าได้จัดทำร้านค้า
ออนไลน์แล้ว หรือชื่อทางออนไลน์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (URL) เป็นต้น๙ 

(๒.๑.๓) เครื่องหมายรับรองให้มีอายุห้าปี นับแต่วันที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอนุมัติให้มี 
การกำหนดใช้๑๐ 

(๒.๑.๔) ผู้ใช้เครื่องหมายรับรองที่ประสงค์จะขอต่ออายุเครื่องหมายรับรองให้แจ้งความประสงค์
มาท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในสามสิบวันก่อนวันที่เครื่องหมายรับรองสิ้นอายุ๑๑ 

(๒.๒) เครื่องหมาย DBD Verified เป็นเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ที ่ออกให้แก่ผู ้ประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที ่จดทะเบียนและมีคุณสมบัติครบถ้วน  
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเป็นการบ่งบอกว่าเว็บไซต์นั้น ๆ มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ 
E-commerce ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD Verified แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังต่อไปนี้๑๒ 

(๒.๒.๑) ระดับดี DBD Verified Silver จะออกให้แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยผ่าน
คุณสมบัติเช่น จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และได้รับเครื่องหมาย DBD Registered จัดส่งงบการเงิน
ติดต่อกัน (กรณีเป็นนิติบุคคล) รวมทั้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
๙ ข้อบังคับ ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ “DBD Registered” 
ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕ 
๑๐ ข้อบังคับ ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ “DBD Registered” 
ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖ 
๑๑ ข้อบังคับ ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ “DBD Registered” 
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ 
๑๒ สืบค้นจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th 

http://www.trustmarkthai.com/


๕ 

(๒.๒.๒) ระดับดีมาก DBD Verified Gold จะออกให้แก่ผู้ทีจ่ดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เฉพาะที่เป็นนิติบุคคล โดยผ่านคุณสมบัติ เช่น จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี จัดส่งงบการเงิน
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี รวมทั้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจการค้า 

(๒.๒.๓) ระดับดีเด ่น DBD Verified Platinum จะออกให้แก่ผ ู ้ท ี ่จดทะเบียนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะที่เป็นนิติบุคคล โดยผ่านคุณสมบัติ เช่น จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่าสองปี 
จัดส่งงบการเงินติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี และมีคุณสมบัติอื่น ได้แก่ เว็บไซต์ได้รับเครื่องหมาย DBD Verified 
ระดับ Gold ต่อเนื่องสองปี และกรณีที่ไม่ได้รับเครื่องหมาย DBD Verified ระดับ Gold หรือได้รับเครื่องหมาย
รับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่อง ไม่ครบสองปีจะได้รับพิจารณาเป็นรายกรณี เช่น ธุรกิจ
ได้รับการรับรอง หรือรางวัลด้านการบริหารจัดการจากสมาคมหรือหน่วยงาน รวมทั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพธุรกิจการค้า เป็นต้น 

หมายเหตุ หากนำเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Registered) 
ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ E - Commerce โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ย่อมมีความผิด 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และอาจมีความผิด 
ตามประมวลกฎหมายอาญาฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมต้องรับโทษจำคุกไม ่เก ินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ๑๓ 

หลักเกณฑ์การให้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
DBD Verified มีดังต่อไปนี้ 

คุณสมบัติของผู้ขอเครื่องหมาย 
ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะขอใช้เครื่องหมายรับรอง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ดังต่อไปนี้๑๔ 
(๑) เป ็นบุคคลธรรมดา หร ือห ้างห ุ ้นส ่วนจดทะเบียน ห้างห ุ ้นส ่วนจำกัด บร ิษั ทจำกัด 

หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ไม่เข้าข่ายเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
(๒) จดทะเบียนพาณิชย์ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียน

พาณิชย์และได้รบัเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
(๓) เป็นเจ้าของโดเมนเนม 
(๔) มีระบบการสั่งซื้อ อย่างน้อยระบบตะกร้าสินค้า หรือระบบการจอง หรือระบบใบเสนอราคา 

หรือระบบแบบฟอร์มสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ 
(๕) มีช่องทางการชำระเงินอย่างน้อยโอนเงินผ่านธนาคาร หรือเก็บเงินปลายทาง หรือผ่าน

ตัวกลางทางการเงิน หรืออิเล็กทรอนิกส์แบงค์ก้ิง หรือเคาน์เตอร์เซอวิส หรือผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต 

 
๑๓ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๔ 
๑๔ ข้อบังคับ ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
ระดับดี “DBD Verified Silver” ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ข้อ ๕ 



๖ 

(๖) มีช่องทางการจัดส่ง 
(๖.๑) ประเภทสินค้า เช่น ไปรษณีย์ บริษัทขนส่งเอกชน พนักงานส่งสินค้า 
(๖.๒) ประเภทบริการ เช่น Download จัดส่งทางอีเมล 

(๗) ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(๘) สินค้าหรือบริการจะต้องเป็นไปตามประเภทธุรกิจของพาณิชยกิจที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ และไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๙) สินค้าหรือบริการที่อาจส่งผลกระทบต่อเด็กหรือเยาวชน จะต้องจัดให้มีข้อความเตือน 

บนเว็บไซต์เพ่ือให้ความคุม้ครองสิทธิแก่เด็กและเยาวชน 
(๑๐) ไม่เคยถูกเพิกถอนการใช้เครื่องหมายรับรอง เว้นแต่พ้นจากการเพิกถอนมาแล้วไม่น้อยกว่า

ห้าปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต 
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
ผู้ท ี ่จะได้ร ับอนุญาตให้ใช้ เคร ื ่องหมายร ับรองต้องผ่านการตรวจสอบว่าได้ประกอบธ ุรกิจ 

ตามหลักเกณฑด์ังต่อไปนี้๑๕  
(๑) ต้องเปิดเผยข้อมูลธุรกิจและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ ได้แก ่ข้อมูลเกี่ยวกับ

ชื่อ ชื่อทางการค้า (ถ้ามี) ชื ่อเว็บไซต์ เลขทะเบียนพาณิชย์ ที่ตั ้งสถานประกอบการหรือที ่ตั ้งของตัวแทน 
หรือบุคคลที่สามารถติดต่อได ้วิธีการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท ์โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E - mail) 
และเวลาทำการดว้ยความถูกต้องชัดเจน และเข้าถึงไดง่้าย 

(๒) การเสนอซื ้อหรือขายสินค้าหรือบริการ ต้องมีรูปแบบที่เหมาะสมไม่ขัดต่อบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ต้องแสดงรายละเอียดข้อมูลสินค้า 
หรือบริการโดยพิจารณาจากสภาพการซื้อขายและลักษณะของสินค้าหรือบริการ ต้องระบุราคาให้ชัดเจน 
และกรณีที่มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติม เช่น ภาษี ค่าระวางบรรทุกสินค้า ค่าบริการจัดส่ง รวมทั้งต้องแสดงรายละเอียด
การซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ผู้สั ่งซื ้อหรือขายสินค้าหรือบริการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ 
ทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้น ได้แก่ 

(๒.๑) สินค้าหรือบริการและค่าบริการจัดส่ง ตลอดจนเงื ่อนไขวิธีการสั ่งซื ้อหรือขาย  
และตอบรับหรือข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ 

(๒.๒) วิธีการและระยะเวลาในการชำระราคาค่าสินค้าหรือบริการ ต้องกำหนดขั้นตอน
วิธีการให้ชัดเจน วิธีการชำระเงินทั้งหมดหรือแบ่งเป็นงวด เงินสกุลที่รับชำระ นับแต่วันที่สัญญามีผลใช้บังคับ 
รวมทั้งการดำเนินการในกรณีท่ีมีการผิดนัดชำระราคา 

(๒.๓) การส่งมอบสินค้าหรือการให้บริการต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันควร  
และตอ้งระบุให้ชัดเจนถึงวิธีการและระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าหรือบริการ 

 
๑๕ ข้อบังคับ ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ระดบัดี “DBD Verified Silver” ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ข้อ ๗ 



๗ 

(๓) ต้องมีข้อมูลแสดงนโยบายเงื ่อนไขทางการค้าหรือบริการที ่เป็นธรรม เช่น การยกเลิก  
การคืนสินค้าหรือบริการ มีระบบการยืนยันการสั ่งซื ้อ มีทางเลือกในการยกเลิกหรือยืนยันการตกลง 
ทำธุรกรรมก่อนที่จะมีการตกลงซื้อขาย เงื ่อนไขและข้อตกลงของธุรกรรมเพื่อให้ผู ้ซื ้อหรือผู้ขายสามารถ 
เข้าไปตรวจสอบได้และมีรายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้ซื ้อหรือผู้ขาย มีวิธีการตรวจสอบสถานะของสินค้า 
หรือบริการและมีระบบแจ้งสถานะในการจัดส่งสินคา้ และยกเลิกสินค้า 

(๔) ต้องจัดให้มีมาตรการในการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมของผู ้ซื้อ 
หรือผู้ขายโดยมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เหมาะสมกับข้อมูลที่มีการจัดเก็บ 
และส่งผ่านและมีการป้องกันรักษาความลับของผู้ซื้อหรือผู้ขาย 

(๕) ต้องจ ัดให ้ม ีมาตรการในการคุ ้มครองข้อมูลส ่วนบุคคลโดยกำหนดรายละเอียด 
ในการคุ ้มครองข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที ่จะจัดเก็บ วัตถุประสงค์  
ในการจัดเก็บ เทคโนโลยีหรือวิธีการที ่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล การนำไปใช้หรือเปิดเผยต่อบุคคลที ่สาม  
กรณีที่มีการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามจะต้องมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ 
รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่นำมาใช้ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนการนำไปใช้ 

(๖) ต้องจัดให้มีระบบในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเกี ่ยวกับการซื ้อขายสินค้าหรือบริการ 
โดยมีช ่องทางที ่จะให ้ผ ู ้บร ิโภคสามารถร ้องเร ียนหรือสอบถามข้อมูลเก ี ่ยวกับสินค้า หร ือบร ิการได้ 
โดยมีการแจ้งรายละเอียดกระบวนการแก้ไขปัญหาและการแจ้งผลให้แก่ผู้ร้องเรียนโดยเร็ว ทั้งนี้ การดำเนินการตาม
ข้อ ๗ ต้องมีรายละเอียดการดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจระดับดี “DBD Verified Silver” ที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้ 

หมายเหตุ เครื่องหมายรับรองให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
 


