
 

 

การจดทะเบียนพาณิชยสําหรับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 และประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผูประกอบพาณิชยกิจ

ตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2553  ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชยสําหรับธุรกิจ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดังนี ้

1) การซ้ือขายสินคาหรือบริการ โดยวิธีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  

2) การบริการอินเทอรเน็ต 

3) การใหเชาพ้ืนท่ีของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

4)  การบริการเปนตลาดกลางในการซ้ือขายสินคาหรือบริการ โดยวิธีใชสื่ออิเล็กทรอนิกสผาน   

     ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  

**  บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยไมไดจดทะเบียนพาณิชยฯ  

ยอมมีความผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499 ซ่ึงมีโทษปรับเปนรายวันจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 

ประโยชนของการจดทะเบียนพาณิชยสําหรับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

1) สรางความนาเชื่อถือ ความมีตัวตนของผูประกอบการ 

2) ผูประกอบการสามารถขอรับเครื่องหมายรับรองผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส DBD Registered 

จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา และเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือ DBD Verified ซ่ึงไดรับการตรวจประเมิน

ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

3) ไดรับสิทธิ์ในการเขารับการพัฒนาตามหลักสูตรท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคากําหนด 

 

ข้ันตอนการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

1. ทําเว็บไซตใหเสร็จเรียบรอยพรอมออนไลน โดยมีเวลายื่นขอจดทะเบียนพาณิชยสําหรับธุรกิจพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันเริ่มประกอบการ 

2. ย่ืนจดทะเบียนพาณิชยสําหรับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

สถานท่ีการจดทะเบียนพาณิชยสําหรับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 - เขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย ณ ฝายปกครอง สํานักงานเขต 50 เขต  

(ตามท่ีตั้งของสถานประกอบการ) หรือ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ศาลาวาการ กทม. (ครอบคลุมท้ัง 50 เขต) 

- จังหวัดอ่ืน นอกจากกรงุเทพมหานคร ใหยืน่ขอจดทะเบียนพาณิชย ณ เทศบาล  องคการบริหาร

สวนตําบล (ตามท่ีตั้งของสถานประกอบการ) 

THAI ENGLISH 



เอกสารท่ีใชจดทะเบียนพาณิชยสําหรับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูประกอบพาณิชยกิจ  

2) แบบคําขอจดทะเบียนพาณิชย (แบบ ทพ.)    (ตัวอยางการกรอกเอกสาร แบบ ทพ.) 

3) เอกสารประกอบการจดทะเบยีนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (เอกสารแนบแบบ ทพ.)    

(ตัวอยางการกรอกเอกสารแนบแบบ ทพ.) 

4) Print หนาแรกของรานคาออนไลน  สินคา/บริการท่ีประกอบพาณิชยกิจ และวิธีการสั่งซ้ือสินคา/

บริการ วิธีการชําระเงิน วิธีการสงสินคา 

5) วาดแผนท่ีตั้งการประกอบพาณิชยกิจ 

6) หนังสือรับรองการจดทะเบียนของหางหุนสวนหรือบริษัท (กรณีจดในนามนิติบุคคล) 

7) หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป 10 บาท และสําเนาบัตรประชาชนของผูรับ 

มอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ) 

กรณีผูประกอบพาณิชยกิจมิไดเจาบาน (เอกสารเพ่ิมเติม) 

1) หนังสือยินยอมใหใชสถานท่ีหรือสัญญาเชา และ  

2) สําเนาบัตรประชาชนเจาของสถานท่ี พรอมสําเนาทะเบียนบาน หรือเอกสารสิทธิ์ท่ีแสดงวาเปน 

   เจาของกรรมสิทธิ ์

กรณีนิติบุคคลตางประเทศ เขามาตั้งสาขาดําเนินกิจการในประเทศไทย ใหแนบเอกสารเพ่ิมเติม 

1. สําเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล 

2. หนังสือแตงตั้งผูดําเนินกิจการในประเทศไทย  

    2.1 ใบอนุญาตทํางาน (กรณีผูดําเนินกิจการเปนคนตางดาว)   

    2.2 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว หรือหนังสือรับรองการใชสิทธิ (ถามี) 

อัตราคาธรรมเนียม 

1) การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม)  50 บาท 

2) การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ครัง้ละ 20 บาท 

3) การจดทะเบียนยกเลิก    20 บาท 

 

3. ผูย่ืนจดทะเบียนฯ ไดรับใบทะเบียนพาณิชยสําหรับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (แบบ พค. 0403)   

(ตัวอยางใบทะเบียนพาณิชยสําหรับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (แบบ พค.0403)) 

 

 

http://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/form_tp.pdf
http://www.trustmarkthai.com/media/k2/attachments/1.example_1.pdf
http://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/form_tp_website01.pdf
https://www.trustmarkthai.com/media/k2/attachments/2.example_1.pdf
http://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/form_tp_power.pdf
http://www.trustmarkthai.com/media/k2/attachments/form017_1.pdf
https://www.trustmarkthai.com/media/k2/attachments/3.example__0403_1.pdf


เครื่องหมาย DBD Registered  

  เครื่องหมาย DBD Registered คือ เครื่องหมายรับรองผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

ซ่ึงรับรองวาผูประกอบการท่ีเปนบุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคล ไดยืนยันการมีตัวตนอยูจริงในการทําธุรกิจ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 

เง่ือนไขในการขอใชเครื่องหมายรับรอง 

๑. เปนบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส บนสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน เว็บไซต  

รานคาใน e-Marketplace รานคาใน Social Media  Application เปนตน 

๒.  ผูประกอบธุรกิจท่ีจะใชเครื่องหมายรับรองตองแสดงหลักฐานการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เชน 

สําเนาใบทะเบียนพาณิชย หนังสือรับรองนิติบุคคล เอกสารการเปนสมาชิกสมาคมการคา หอการคา เอกสารท่ีแสดง

วาไดจัดทํารานคาออนไลนแลว หรือชื่อทางออนไลนท่ีใชในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (URL) เปนตน 

3.  เครื่องหมายรบัรองมีอายุ 5 ป นับแตวันท่ีกรมอนุมัติใหใช 

4.  จําหนายสินคา/บริการท่ีไมขัดตอกฎหมาย และความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 

ชองทางการขอเครื่องหมายรับรอง    

  สามารถขอเครือ่งหมาย DBD Registered ผานระบบออนไลนไดท่ีเว็บไซต www.Trustmarkthai.com   

สามารถดูวธิีการขอเครื่องหมาย ไดท่ี คูมือการขอเครื่องหมาย DBD Registered 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิไดท่ี 

กองพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 02 5475959 - 61         

อีเมล e-commerce@dbd.go.th หรือ โทรสาร 02 547 5973 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trustmarkthai.com/
http://www.trustmarkthai.com/media/k2/attachments/DBD_Registered__trustmarkthai.com.pdf


เครื่องหมาย DBD Verified  

เครื่องหมาย DBD Verified คือ เครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือในการประกอบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส ออกใหแกผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ท่ีประสงคจะไดรับเครื่องหมาย DBD Verified 

โดยจดทะเบียนและมีคุณสมบัติ ครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด เพ่ือรับรองความนาเชื่อถือในการประกอบ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และแสดงวาเว็บไซตนั้น ๆ มีคุณภาพผานเกณฑประเมินตามมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ  

e-Commerce ของกรมฯ 

การขอเครื่องหมายจําแนกตามประเภทธุรกิจ e-Commerce 

(1) การซ้ือขายระหวางธุรกิจกับผูบริโภค (B2C) 

(2) การซ้ือขายระหวางธุรกิจกับธุรกิจ (B2B)  

(3) ผูใหบริการเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ e-Commerce   

(e-Commerce Solution Providers) 

- การใหเชาพ้ืนท่ีของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Web Hosting) 

- การจดทะเบียนโดเมนเนม (Domain name) 

- ตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Market Place) ประกอบดวย  ผูใหบริการเว็บไซต

สําเร็จรูป และผูใหบริการซ้ือขายสินคาหรือบริการ 

จําแนกเครื่องหมาย DBD Verified 3 ระดับ คือ Silver, Gold และ Platinum ดังนี ้

    จะออกใหแกบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยผาน

คุณสมบัติ เชน จดทะเบียนพาณิชยสําหรับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและไดรับเครื่องหมาย DBD 

Registered  รวมท้ังผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

   จะออกใหแกผู ท่ี จดทะเบียนพาณิชย  เฉพาะท่ีเปน 

นิติบุคคล โดยผานคุณสมบัติ เชน จดทะเบียนพาณิชยสําหรับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไมนอยกวา 1 ป  

จัดสงงบการเงินไมนอยกวา 1 ป รวมท้ังผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจฯ 

   จะออกใหแกผู ท่ี จดทะเบียนพาณิชย  เฉพาะท่ีเปน 

นิติบุคคล โดยผานคุณสมบัติ เชน จดทะเบียนพาณิชยสําหรับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไมนอยกวา 2 ป  

จัดสงงบการเงินติดตอกันไมนอยกวา 2 ป และมีคุณสมบัติอ่ืน ไดแก ไดรับรางวัลประกวดเว็บไซตพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา รวมท้ัง ผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจฯ เปนตน 

 

 
 

 



ชองทางการขอเครื่องหมาย : ผานระบบขอเครื่องหมายออนไลน เว็บไซต www.Trustmarkthai.com  

สามารถดูวธิีการขอเครื่องหมาย ไดท่ี คูมือการขอเครื่องหมาย DBD Verified 

 

กระบวนการออกเครื่องหมาย DBD Verified 

ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จะตองมีคุณสมบัติ ครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด และ

จะตองผานกระบวนการประเมินตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 3 ข้ันตอนคือ 

1. ประเมินตนเอง คือ ธุรกิจประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพท่ีกรมฯ กําหนด 

2. ประเมินโดยผูเช่ียวชาญ คือ เจาหนาท่ีผูเชี่ยวชาญตรวจคุณสมบัติและประเมินการจัดทําเว็บไซต

ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพฯ 

3. ประเมินโดยคณะกรรมการ คือ คณะกรรมการตรวจพิจารณาผลการประเมินตามเกณฑและการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือใหความเห็นในการอนุญาตใหใชเครื่องหมาย  
 

คุณสมบัติของผูขอเครื่องหมาย  

1. บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ท่ีประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผานทางเว็บไซต 

2. จัดสงงบการเงิน (กรณีเปนนิติบุคคล) 

3. จดทะเบียนพาณิชยสําหรับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

4. เปนเจาของโดเมนเนม 

อ่ืนๆ เชน มีระบบการสั่งซ้ือ ระบบการชําระเงิน  วิธีการจัดสง ฯลฯ 

 

เกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 5 ขอ ประกอบดวย 

1. ดานการเปดเผยขอมูล หมายถึง ธุรกิจตองเปดเผยขอมูลและรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับสินคา

หรือบริการ ดวยความถูกตอง ชัดเจน และเขาถึงไดงาย 

2. ดานเง่ือนไขทางการคา/การบริการ หมายถึง ธุรกิจตองกําหนดและระบุเง่ือนไขทางการคา/การ

บริการท่ีเปนธรรม เชน การยกเลิกหรือคืนสินคา/บริการ และวิธีการติดตอสื่อสารกับลูกคา 

3. ดานความม่ันคงปลอดภัยของเว็บไซต หมายถึง ธุรกิจตองมีมาตรการรักษาความปลอดภัย

เก่ียวกับการรักษาความลับของขอมูล กระบวนการตรวจสอบและควบคุม ใหอํานาจในการเขาทํา

การ เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แกไขขอมูล การรับรองตัวตนของบุคคลวาเปนผูนั้นจริง ความไม

คลาดเคลื่อนของขอมูล เปนอันม่ันใจไดวาขอมูลไมไดถูกเปลี่ยนแปลงแกไขระหวางทาง ไมยอมให

ปฏิเสธไดวาตนไมใชผูสงขอมูลนั้น 

4. ความเปนสวนตัวของขอมูลสวนบุคคล  หมายถึง ธุรกิจตองกําหนดแนวทางในการจัดเก็บขอมูล

สวนบุคคล การนําขอมูลสวนบุคคลไปใชงาน และการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล รวมท้ัง ความ

สมบูรณของขอมูลสวนบุคคลการเขาถึงและแกไขขอมูลสวนบุคคล  

http://www.trustmarkthai.com/
http://www.trustmarkthai.com/media/k2/attachments/DBD_Verified_trustmarkthai.com.pdf


5. การแกไขปญหาขอรองเรียน และการระงับขอพิพาท หมายถึง ธุรกิจตองมีการกําหนดกลไกทางเลือก

ในการระงับขอพิพาทระหวางธุรกิจกับลูกคา ดวยวิธีการท่ียุติธรรม รวดเร็วทันเวลา และมีคาใชจายใน

การดําเนินการต่ํา โดยไมจําเปนตองอาศัยกระบวนการทางกฎหมาย  
 

ท้ังนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือแลว จะออก

หนังสืออนุญาตและใหรหัสเครื่องหมายนําไปติดตั้งแสดงบนหนาเว็บไซตรานคาออนไลนท่ีไดผานการพิจารณา  

ท้ังนี้ การอนุญาต จะมีอายุ 1 ป และสามารถยื่นขอตออายุไดคราวละ 1ป 

หมายเหตุ 

ขอเครื่องหมาย DBD Verified ใชเวลานานประมาณ 45 วัน  (นับจากวันท่ีขอเครื่องหมาย DBD Verified)  

 

ข้ันตอนการออกเครื่องหมาย DBD Verified 3 ระดับ คือ Silver ,Gold และ Platinum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 

กองพาณิชย อิเล็กทรอนิกส  กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  02 5475961          

อีเมล dbd-verified@dbd.go.th หรือ โทรสาร 02 547 5973 

 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

ผู้ประกอบพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา/ 

นิตบุิคคล และจดทะเบียนพาณชิย์สําหรับธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

 

สมคัรและขอเคร่ืองหมายทีเ่วบ็ www.Trustmarkthai.com   

ตามหลกัเกณฑ์ทีก่าํหนด 

ผู้ขอเคร่ืองหมาย

ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

ประเมนิตนเอง 

 

ประเมนิโดย

ผู้เช่ียวชาญ 

 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

บ่มเพาะสู่เกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพฯ 

 

ประเมนิโดย

คณะกรรมการ 

 

ผ่าน 
บุคคลธรรมดา 

 และนิติบคุคล 

นิติบุคคล 

http://www.trustmarkthai.com/


 

 

 

e-Commerce Registration 

The Business Registration Act, B.E. 2499 (A.D. 1956) and Regulation of Ministry of Commerce on 

Persons who Have the Duties for Commercial Registration (No. 11), B.E. 2553 (A.D. 2010) require the 

entrepreneurs engaged in the following businesses to apply for e-commerce registration: 

1) Website which have Purchase and Sale of goods or services by electronic media via internet system 

2) Internet Service Provider 

3) Web Hosting 

4) E-Market Place ( Central market for buying and selling of products goods or services by 
electronic media via internet system) 

** Ordinary persons and juristic persons engaged in e-Commerce businesses without commercial 

registration are considered to be in violation of the Business Registration Act, B.E. 2499 (A.D. 1956) 

and shall be subject to fine penalty on a daily basis until such violation is corrected. 

Advantages of e-Commerce Registration 

1) Improve reliability and confirm existence of entrepreneurs. 

2) Entrepreneurs can apply for DBD of Registered from Department Business Development, and DBD 

Verified Trustmark that the entrepreneur has met the electronic business standard criteria. 

3) Entrepreneurs who have made e-commerce registration are eligible to participate in the 

training courses organized by the Department of Business Development. 

 

Procedures for e-Commerce Registration 

1. Complete your website and make it ready for online service. E-commerce registration must be 

completed within 30 days from the date of commencement of business. 

2. Apply for e-Commerce Registration  

Where to apply for e-commerce registration 

- Bangkok: if you are in Bangkok, you may apply for e-commerce registration at the 

Administrative Section at one of the 50 district offices (based on location of your place of business) or 

the Fiscal Policy Office ,Bangkok Metropolitan Administration Bangkok City Hall (covering all  

50 districts). 

- Other provinces: if you live outside Bangkok, you may apply for e-commerce registration 

at the municipality, sub-district administrative organization (based on location of your place of 

business) 

 

 

 

THAI ENGLISH 



 

Documents required for e-Commerce Registration 

1) A copy of Thai national ID card and house registration of the e-commerce entrepreneur 

2) Commercial registration application form (Form Thor Phor.)  (Example to fill Form Thor Phor.) 

3) Details of the website (document attached to Form Thor Phor.) (Example to fill 

document attached to Form Thor Phor.)  

4) Printout of the first page of the website 

5) Map of the place of business 

6) Certificate of partnership or company registration (in case of juristic person) 

7) Power of attorney with 10-baht duty stamp and a copy of Thai national ID card of the 

attorney (in case of authorization) 
 

Additional documents where the entrepreneur is not a householder 

1) A document certifying permission to use the place of business or lease contract; and 

2) A copy of Thai national ID card of the owner of the place of business together with 

house registration or document asserting ownership 
 

Additional documents for juristic persons foreign 

1. A copy of company registration 

2. Appointment of operation in Thailand. 

2.1 Work Permit (for foreigner) 

2.2 Foreign Business License or Document Certificate (if any) 
 

Fees 

1) New commercial registration    50 Baht 

2) Registration of changes to registered transactions  20 Baht 

3) Registration of business dissolution   20 Baht 

 

3. Applicant will receive electric commercial certificate (Form Phor Khor. 0403) 

 (Example Phor Khor. 0403) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/form_tp.pdf
https://www.trustmarkthai.com/media/k2/attachments/1.example_1.pdf
http://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/form_tp_website01.pdf
https://www.trustmarkthai.com/media/k2/attachments/2.example_1.pdf
https://www.trustmarkthai.com/media/k2/attachments/2.example_1.pdf
http://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/form_tp_power.pdf
https://www.trustmarkthai.com/media/k2/attachments/form017_1.pdf
https://www.trustmarkthai.com/media/k2/attachments/3.example__0403_1.pdf


DBD registered 

         DBD registered is the electronic Commerce Business Operator Certification Which 

certifies that the Ordinary person or juristic person confirms their existence in the electronic 

commerce business. 

Conditions for applying for certification mark 

1. Being a ordinary person / juristic person engaged in electronic commerce business. 

On electronic media such as websites, stores in e-Marketplace, stores in Social Media 

Application. 

2. Business operators that require a certification mark must provide evidence of the    

e-commerce business such as a copy of the commercial registration certificate. 

Certificate of Incorporation Documentation of membership of the Chamber of 

Commerce Association Documentation that the online store has been created.       

Or the online name used in the electronic commerce business (URL), etc. 

3. DBD Registered is valid for 5 years from the date the department approves the use. 

4. Sale of goods or services is not illegal. And public order and good morals. 

Channel for applying  

DBD Registered  can be obtained online at www.Trustmarkthai.com (Manual Apply DBD Registered) 

 

More information 

    E-Commerce Division , Department of Business Development, Ministry of commerce 

 Tel : 02 547 5959-61  Email :  e-commerce@dbd.go.th  Fax : 02 547 5973 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trustmarkthai.com/
https://www.trustmarkthai.com/media/k2/attachments/DBD_Registered__trustmarkthai.com.pdf


DBD Verified logo 

DBD Verified is a Trustmark to certify reliability of electronic business operations. It is 

issued for e-commerce entrepreneurs who have registered their business operations and meet all 

qualifications and criteria. It must be shown on websites to indicate that such websites have 

successfully passed the Department of Business Development’s e-commerce evaluation criteria. 

 

Apply DBD Verified logo by type of Business e-Commerce 

(1) Business To Consumer (B2C) 

(2) Business To Business (B2B) 

(3) e-Commerce Solution Providers  such as 

- Web Hosting 

- Domain name 

- e-Market Place 

 

DBD Verified logo 3 levels : Silver, Gold and Platinum follows. 

 issued for e-Commerce entrepreneurs ordinary or juristic 

person, who have passed qualifications and criteria Department of Business Development such as  

e-Commerce Registration and etc. 

 issued for e-Commerce entrepreneurs juristic person.  

And have qualifications and pass criteria Department of Business Development such as e-Commerce 

Registration 1 year , Financial Statement 1 year and etc. 

 issued for e-Commerce entrepreneurs juristic person.  

And have qualifications and pass criteria Department of Business Development such as e-Commerce 

Registration 2 year , Financial Statement 2 year(continuous), get Best e-Commerce Website Award 

from Department Business Development, and etc. 

 

Apply for DBD Verified logo : Website  www.Trustmarkthai.com   (Manual Apply DBD Verified) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trustmarkthai.com/
https://www.trustmarkthai.com/media/k2/attachments/DBD_Verified_trustmarkthai.com.pdf


Process of Apply for DBD Verified logo  

e-Commerce entrepreneurs shall have all required qualifications and pass the e-commerce quality 

evaluation processes as follows: 

1) Self-evaluation: go to www.trustmarkthai.com to apply for DBD Verified logo. There, 

you need to complete the self-assessment for e-commerce entrepreneurs.  

2) Evaluation by Experts: e-commerce experts will examine websites against the e-

commerce quality standards. 

3) Evaluation by Committee: DBD Verified Evaluation Committee will examine 

websites against the e-commerce quality standards. 
 

Qualifications for entrepreneur get DBD Verified logo 

1. e-Commerce entrepreneurs ordinary or juristic person. 

2. Financial Statement (juristic person). 

3. e-Commerce Registration.  

4. Owner Domain Name. 

etc. such as Shopping Cart/Booking , Electronic Payment system , Delivery. 
 

Criteria e-Commerce Quality Standards 

1. Data disclosure means that the business has to disclose data and details regarding its products 

or services in an accurate, clear and accessible manner.  

2. Commercial/Service Terms means that the business has Fairness of Commercial/Service 

Terms such as methods and guideline for cancellation or return of products and how to communicate 

with customers. 

3. Security mean that the business needs to have security measures related to confidentiality of 

data, inspection and control of authority to add or modify data, authentication, and reliability of data. 

The business shall ensure that the data are not modified on the way and there must be a system to 

prevent any users to deny that they do not send the data. 

4. Privacy mean that the business has to determine the guideline for collection and use of 

customers’ personal data, completeness of the data, and access to and modification of personal data.  

5. Complaint handling and conflict settlement mean that the business needs to determine 

mechanisms or options to settle conflicts between the business and its customers fairly, timely and at 

low expenses without a need for legal process.  
 

Department of Business Development allows e-Commerce entrepreneurs use DBD Verified logo. 

And issue the certificate and source code for installation show on the website. DBD Verified logo has 

age 1 year and  renew every years. 
 

Note 

Apply for DBD Verified logo. Approximately 45 days (from the date of application for DBD Verified)  

http://www.trustmarkthai.com/


Process of Apply for DBD Verified logo 3 levels : Silver, Gold and Platinum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

More information 

    E-Commerce Division , Department of Business Development, Ministry of commerce 

 Tel : 02 547 5961  Email :  dbd-verified@dbd.go.th  Fax : 02 547 5973 

 

Department of Business Development 

e-Commerce entrepreneurs ordinary or juristic person Apply for DBD Verified logo : Website 

www.Trustmarkthai.com  

Entrepreneurs check 

Qualifications 
Self-evaluation 

Evaluation by 

Experts 

Not Pass 

Pass 

 

Evaluation by 

Committee 

Pass 
Ordinary and 

Juristic person 

Juristic person 

Incubator into e-Commerce 

Quality Standards 
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