1

หลักเกณฑการประเมินเพื่ออนุญาตใหใชเครื่องหมาย DBD Verified
ผูใหบริการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ e-Commerce (e-Commerce Solution Providers)
เชน Web Hosting ,Domain name และ e-Market Place
คุณสมบัติผูขอเครื่องหมาย
ลําดับ
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e-Commerce Solution Providers
นิติบุคคล ทีป่ ระกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผานทางเว็บไซต
จัดสงงบการเงิน
จดทะเบียนพาณิชยสาํ หรับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
และไดรับเครื่องหมาย DBD ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
เปนเจาของโดเมนเนม
ระบบการสั่งซื้อ อยางนอย ระบบตะกราสินคา/ระบบแบบฟอรมสั่งซื้อสินคาหรือบริการ
ระบบการชําระเงิน
๖.๑ ระบบออฟไลน อยางนอย โอนเงินผานธนาคาร/เก็บเงินปลายทาง
๖.๒ ระบบออนไลน อยางนอย ผานตัวกลางทางการเงิน เชน PaysBuy PayPal/
ผาน e-Banking / เคานเตอรเซอวิส
๖.3 ระบบออนไลน ผานบัตรเครดิต/เดบิต เชน ใชระบบ Payment Gateway
ของธนาคาร หรือ มีระบบชําระเงินดวยบัตรเครดิตผานหนาเว็บไซตตนเอง
วิธกี ารจัดสง
ไปรษณีย บริษัทขนสงเอกชน พนักงานสงสินคา
Download จัดสงทางอีเมล
ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
สินคาหรือบริการ จะตองเปนไปตามประเภทธุรกิจของพาณิชยกิจที่ไดจดทะเบียน
พาณิชย และไมขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
สินคา/บริการอาจมีผลกระทบตอเด็กหรือเยาวชน จะตองจัดใหมีขอความเตือนบนเว็บไซต
ไมเคยถูกเพิกถอนการใชเครื่องหมาย เวนแตถูกเพิกถอนมาไมนอยกวา 5 ป
ไดรับรางวัลประกวดเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
โดยรางวัลนัน้ ตองมีระยะเวลาไมเกิน 3 ป นับจากวันที่ขอเครื่องหมาย
DBD Verified ระดับ Platinum

ระดับเครื่องหมาย DBD Verified
Silver
Gold Platinum



≥ 1 ป


ไดรับ DBD
Registered

≥ 1 ป


≥ 2 ป
ติดตอกัน

≥ 2 ป

ไดรับ DBD
ไดรับ DBD
Verified Silver Verified Gold












































คําจํากัดความ
e-Commerce Solution Providers หมายถึง ผูใหบริการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
- Web Hosting หมายถึง การใหเชาพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
- Domain name หมายถึง การจดทะเบียนโดเมนเนม
- e-Market Place หมายถึง ตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย ผูใหบริการเว็บไซตสําเร็จรูป
และผูใหบริการซื้อขายสินคาหรือบริการ
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เกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
๑. ดานการเปดเผยขอมูล หมายถึง ธุรกิจตองเปดเผยขอมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวของกับสินคาหรือบริการ
ดวยความถูกตอง ชัดเจน และเขาถึงไดงาย ประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้
ระดับเครื่องหมาย
ลําดับ
เกณฑมาตรฐานคุณภาพฯ
Silver
Gold Platinum
1.1 ธุรกิจมีการเผยแพรหรือแสดงขอมูลที่จําเปน เกี่ยวกับธุรกิจ สินคาและ
บริการ วิธีการซื้อ-ขายหรือใชบริการ เงื่อนไขขอตกลงและนโยบายตางๆ



ที่สามารถเขาถึงขอมูลและบริการของเว็บไดโดยสะดวก

1.2 ขอมูลสินคาและบริการตางๆ ทีเ่ ผยแพรตองมีความเปนปจจุบัน


1.3

ขอบเขตการเปดเผยของขอมูล
1.3.๑) ขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจ/
ขอมูลเกี่ยวกับรานคา หรือเจาของสินคาที่นําเขามาขายในตลาดกลาง
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย
(๑) ชื่อจดทะเบียนตามกฎหมาย และชื่อที่ใชการประกอบธุรกิจ ประเภทการ
ใหบริการ
(2) ที่อยูของสํานักงานทั้งสํานักงานใหญและสํานักงานตัวแทนในประเทศ
ที่สามารถติดตอไดแบบออฟไลน
(3) วิธกี ารที่สะดวกในการติดตอ อยางนอยตองระบุ e-mail และ เบอรโทรศัพท
(4) ชื่อบุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ (contact point) เกี่ยวกับ
การสอบถามขอมูลจากลูกคา
1.3.๒) ขอมูลสินคาและบริการของธุรกิจ/
ขอมูลสินคาและบริการของรานคา หรือเจาของสินคาที่นําเขามาขายใน
ตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยตองระบุตามที่กฎหมายกําหนด
และ ที่จําเปน เชน ราคา อัตราคาบริการ ปริมาณตอหนวย บรรจุภัณฑ
คุณสมบัติ วิธีใช ตลอดจน ขอแนะนํา และ คําเตือน
1.3.๓) ขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมของธุรกิจ/
ขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมของรานคา หรือเจาของสินคาที่นําเขามา
ขายในตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย
(๑) ขอกําหนดและเงื่อนไขการซื้อ
(๒) คาใชจายการขนสง/จัดสง
(๓) ขอกําหนดและเงื่อนไขการจายเงิน
(๔) ระยะเวลาหรือกําหนดสงสินคา
(๕) มีระบบแสดงสถานะการสงสินคา หรือวิธีการในการติดตามสินคา
(6) มีระบบ/อธิบายการออกใบเสร็จรับเงิน
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ลําดับ

๑.๔

เกณฑมาตรฐานคุณภาพฯ

ระดับเครื่องหมาย
Silver
Gold Platinum

1.3.๔) ขอมูลเกี่ยวกับการรับประกัน รายละเอียดมาตรฐานการใหบริการ
ของธุรกิจ ซึ่งประกอบดวย
(๑) เงื่อนไขการรับประกัน
(2) การรับประกันความเสียหาย
(3) บริการหลังการขาย (กรณีเปนธุรกิจบริการ ตองระบุความรับผิดชอบ
ตามที่โฆษณาไว)
(4) การรับประกันคุณภาพ
เว็บไซตสามารถรองรับการทํางานบนหนาจออุปกรณตางๆ ได เชน
สมารทโฟน และอื่นๆ (Responsive Web)














๒. ด า นเงื่ อ นไขทางการค า /การบริ ก าร หมายถึ ง ธุ ร กิ จ ต อ งกํ า หนดและระบุ เงื่ อ นไขทางการค า/การบริ ก าร
ประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้
ระดับเครื่องหมาย
ลําดับ
เกณฑมาตรฐานคุณภาพฯ
Silver
Gold Platinum



2.๑ มีขอมูลแสดงนโยบายเงื่อนไขทางการคา/บริการที่เปนธรรม
เชน การยกเลิกหรือคืนสินคา/บริการ รายละเอียดเงื่อนไข ขอกําหนด
ขอจํากัดการใชบริการ



2.2 แจงวิธีการและขั้นตอนการในการดําเนินการ ที่สามารถสังเกตเห็นไดงาย
หรือมีการแจงขอมูลในหนาที่มีการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของ
2.3

ระบบขอตกลง/เอกสารสัญญาการใหบริการ/
ระบบการยืนยันกอนการสั่งซื้อสินคาหรือบริการ หมายถึง กอนที่ลูกคาจะสั่งซื้อ
สินคา/บริการ ตองมีการแสดงเงื่อนไข/นโยบายการคา เพื่อยืนยันกอนการสั่งซื้อ

2.4

วิธีการติดตอสื่อสารกับลูกคา
1) มีวิธีการและขั้นตอนในการสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับสินคาและบริการ เชน
อีเมล หรือเบอรโทรศัพท
2) มีระบบตอบรับหรือตอบกลับการติดตอหรือการตอบ
ขอสงสัยของลูกคาอยางทันที เชน แชทออนไลน ไลน
3) มีระบบและกลไกใหลูกคา “ตอบรับหรือยินยอม” และสามารถ “ยกเลิก”
การติดตอทางอีเมล ออนไลน หรือ ชองทางอื่นที่ไมตองการ
4) มีระบบประเมินความพึงพอใจของรานคา/ผูขายสินคาในตลาดกลาง
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และมีมาตรการใหผูใชบริการประเมินผลความพึงพอใจ
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๓. ดานความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต หมายถึง ธุรกิจตองมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการรักษา
ความลับของขอมูล กระบวนการตรวจสอบและควบคุม ใหอํานาจในการเขาทําการ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แกไขขอมูล
การรั บ รองตั ว ตนของบุ ค คลว า เป น ผู นั้ น จริ ง ความไม ค ลาดเคลื่ อ นของข อ มู ล เป น อั น มั่ น ใจได ว า ข อ มู ล ไม ไ ด
ถูกเปลี่ยนแปลงแกไขระหวางทาง ไมยอมใหปฏิเสธไดวาตนไมใชผูสงขอมูลนั้น รวมทั้ง มีรายละเอียดมาตรฐานการ
ใหบริการของธุรกิจ
ระดับเครื่องหมาย

ลําดับ

เกณฑมาตรฐานคุณภาพฯ

3.๑

มีมาตรการการควบคุมการเขาถึงขอมูล (Access Control)
หมายถึง มาตรการควบคุมการเขาถึงขอมูลหรือการระบุตัวบุคคลใหมีอํานาจ
หนาที่ในการเขาถึงขอมูลตามที่กําหนด เชน การกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลตางๆ
ใน Web site ระหวาง Web master และ User ทั่วไปจะแตกตางกัน โดย
Web master สามารถปรับปรุง แกไขขอมูลภายใน Web site ได ในขณะที่
User ทั่วไปนั้นไมสามารถทําได เปนตน โดยอาจใชเทคนิค Password,
เครื่องมือตรวจวัดทางกายภาพ, Firewall, หรือการกําหนดนโยบายความ
ปลอดภัยที่เครงครัด
มีมาตรการรักษาความลับของขอมูล (Data Confidentiality)
หมายถึง การปองกันขอมูลที่สําคัญเชน ขอมูลบัตรเครดิต ไมใหถูกเปดเผยตอ
บุคคลที่ไมไดรับอนุญาตโดยการเขารหัส (Encryption) ทําใหขอมูลอยูใน
รูปแบบของรหัสซึ่งนําไปใชประโยชนไมได เวนแตจะรูวิธีแปลงรหัส
(Decryption) โดยอาจใชเทคนิคการเขารหัสแบบ SSL (แถบ URL ของ
โปรแกรม Web Browser แสดงสถานะดวยสัญลักษณ https)



1) มีนโยบายรักษาความลับของขอมูล



3.2

๓.๓

2) มีมาตรการรักษาความลับของขอมูล เชน ใชระบบ Secure Socket
Layer : SSL (ชอง URL แสดงสัญลักษณ https) สําหรับในการชําระเงิน
รายละเอียดมาตรฐานการใหบริการ
๑) การบริการ เชน การบริการลูกคาตลอด 24 ชม. ทุกวัน
และมีทีมงานที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญเพื่อแกไขปญหาของลูกคา
อยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
๒) ระบบความปลอดภัย เชน ระบบปองกันสแปมและไวรัส
เครื่องเซิฟเวอรของผูใหบริการ Web Hosting ตองมีประสิทธิภาพ เสถียร
ไมลม และตองตั้งอยูในสถานที่ปลอดภัย พรอมทั้งมีเจาหนาที่ควบคุมความ
ปลอดภัยในดานตางๆ

Silver

Gold


Platinum




≥128 bit ≥256 bit
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๔. ความเปนสวนตัวของขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ธุรกิจตองกําหนดแนวทางในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล
การนําขอมูลสวนบุคคลไปใชงาน และการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล รวมทั้ง ความสมบูรณของขอมูลสวนบุคคล
การเขาถึงและแกไขขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้
ระดับเครื่องหมาย
ลําดับ
เกณฑมาตรฐานคุณภาพฯ
Silver
Gold Platinum
4.๑ การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล



1) ออกแบบเว็บไซต แบบฟอรมหรือฐานขอมูลที่ใหลูกคาบันทึกเฉพาะขอมูล
สวนตัวที่จําเปนตอการใชงานเทานั้น


2) กําหนดขอบเขตการเก็บขอมูลสวนตัวของลูกคาตามความจําเปนและแจง
วัตถุประสงคในการเก็บขอมูลของลูกคาในสวนตางๆ อยางชัดเจน



3) ใหคํารับรองการนําขอมูลลูกคาไปใชเพื่อวัตถุประสงคที่แจงไวเทานั้น
4.๒

4.๓

4.๔

การนําขอมูลสวนบุคคลไปใชงาน
1) มีระบบการแจงใหลูกคาเจาของขอมูลทราบลวงหนา หากมีความ
จําเปนตองนําขอมูลไปใชในงานอื่น เชน ใหขอมูลกับหนวยงานรัฐ
(กรณีไมไดอาศัยอํานาจตามกฎหมายดวย) หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
2) กําหนดระดับของการเขาถึงและใชงานขอมูลของลูกคา โดยสามารถเขาถึง
และใชงานขอมูลของลูกคาเฉพาะผูที่เกี่ยวของเทานั้น
การเก็บรวบรวมขอมูลสวนตัวของลูกคาที่มีความถูกตอง สมบูรณ
และเปนปจจุบัน
มีระบบที่สามารถใหลูกคาแตละบุคคลเขาถึงขอมูลสวนตัวของตนเองเพื่อให
แนใจวามีความถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน และสามารถตอบสนองตอ
คําขอเพื่อการแกไขและการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน
การรับผิดชอบเกี่ยวกับขอมูล
๑) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับสิทธิสวนบุคคลและ
ขอมูลขาวสารของทางราชการ และมีการดําเนินการที่เปนไปตามนโยบาย
หรือแนวทางเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของลูกคา
๒) ธุรกิจจะรับผิดชอบกรณีที่มีการนําขอมูลสวนตัวของลูกคา ไปใช
นอกเหนือจากขอ 1) ซึ่งสรางความเสียหายใหกับลูกคา
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๕. การแกไขปญหาขอรองเรียน และการระงับขอพิพาท หมายถึง ธุรกิจตองมีการกําหนดกลไกทางเลือกในการระงับ
ข อ พิ พ าทระหว า งธุ ร กิ จ กั บ ลู ก ค า ด ว ยวิ ธี ก ารที่ ยุ ติ ธ รรม รวดเร็ ว ทั น เวลา และมี ค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น การต่ํ า
โดยไมจําเปนตองอาศัยกระบวนการทางกฎหมาย ประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้
ระดับเครื่องหมาย
ลําดับ
เกณฑมาตรฐานคุณภาพฯ
Silver
Gold Platinum
5.๑ การแกไขปญหาขอรองเรียน



1) ไมมีขอรองเรียนที่ยังมิไดรับการแกไขหรือมีการปฏิบัติไมถูกตอง
ตามกฎหมาย



2) มีระบบรับเรื่องรองเรียนจากลูกคา ที่สามารถใชงานไดอยางสะดวก



3) มีระบบ/แนวทางการแกไขปญหาใหแกผูเปดรานคา/ผูซื้อสินคาจากรานคา
ในตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ที่สามารถใชงานไดอยาง สะดวก



4) มีการตรวจสอบ กํากับ ดูแล ผูเปดรานคาหรือนําสินคา/บริการ
มาขายในตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส


5) มีระบบ แจงขั้นตอน และกลไกการจัดการปญหาและเรื่องรองเรียนจาก
ลูกคาที่รวดเร็ว ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ
5.๒ การแจงขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาขอพิพาท


มีการแจงใหลูกคาทราบถึงระบบและกลไกในการแกไขขอพิพาทโดยองคกรที่
เปนกลาง (เชน หนวยงานภาครัฐ) และทางเลือกอื่นๆ ในหนาแรกหรือสวนที่
สังเกตเห็นไดงาย

