
วิธีการขอเคร่ืองหมาย DBD Registered  
 

 
รูปภาพที่ 1 ขั้นตอนขอเครื่องหมาย DBD Registered 

 

 
รูปภาพที่ 2 ขั้นตอนขอเครื่องหมาย DBD Registered (ต่อ) 

 



 
รูปภาพที่ 3 ขั้นตอนขอเครื่องหมาย DBD Registered (ต่อ) 

 

 
รูปภาพที่ 4 ขั้นตอนขอเครื่องหมาย DBD Registered (ต่อ) 

 



 
รูปภาพที่ 5 ขั้นตอนขอเครื่องหมาย DBD Registered (ต่อ) 

 

 



 
รูปภาพที่ 6 ขั้นตอนขอเครื่องหมาย DBD Registered (ต่อ) 

 

 
รูปภาพที่ 7 ขั้นตอนขอเครื่องหมาย DBD Registered (ต่อ) 



 
รูปภาพที่ 8 ขั้นตอนขอเครื่องหมาย DBD Registered (ต่อ) 

 

 



 
รูปภาพที่ 9 ขั้นตอนขอเครื่องหมาย DBD Registered (ต่อ) 



 
รูปภาพที่ 10 ขั้นตอนขอเครื่องหมาย DBD Registered (ต่อ) 

 

 
รูปภาพที่ 11 ขั้นตอนขอเครื่องหมาย DBD Registered (ต่อ) 



ขั้นตอนการขอเครื่องหมาย DBD Registered ให้กับร้านค้าออนไลน์ กรณีผู้ประกอบการยังไม่เคยลงทะเบียนใช้
งานเว็บไซต์ มีวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. ให้คลิกเมนู “ขอเครื่องหมาย” ระบบแสดงเมนูย่อย 
2. คลิกเมนูย่อย “ขอเครื่องหมาย DBD Registered” 

 กรณียังไม่เข้าสู่ระบบ เมื่อคลิกท่ีเมนู ระบบจะแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบเพ่ือลงทะเบียนสมาชิกใหม่  
 กรณ ีlogin เข้าสู่ระบบแล้ว เมื่อคลิกท่ีเมนูขอเครื่องหมายเพ่ิมเติม ระบบจะแสดงหน้าจอเงื่อนไขการ

ขอเครื่องหมาย (DBD Registered) (ข้ามไปยัง Step 12) 
3. คลิกปุ่ม “ลงทะเบียน” ระบบแสดงหน้าจอลงทะเบียน (กรณทีี่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ข้ามไปยัง Step 7) 
4. ให้ผู้ใช้งานทำการระบุรายละเอียดดังนี้ 

- ประเภทสมาชิก: สำหรับเลือกประเภทสมาชิกเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล (จำเป็นต้องระบุ) 
- เลขบัตรประชาชน/เลขที่นิติบุคคล: สำหรับระบุเลขบัตรประชาชน/เลขที่นิติบุคคล (จำเป็นต้องระบุ) 
- อีเมล: สำหรับระบุอีเมล (จำเป็นต้องระบุ) 
- Captcha ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ: คลิก Check Box เพ่ือยืนยันฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ 

5. เมื่อระบุรายละเอียดทั้งหมดเรียบร้อย ให้ผู้ใช้คลิกปุ่ม “บันทึก” ระบบทำการบันทึกข้อมูลผู้ลงทะเบียน 
พร้อมแจ้ง Username และPassword ไปยังอีเมลผู้ลงทะเบียน 

6. คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ระบบแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ 
7. ให้ผู้ใช้งานนำ Username และPassword ที่ได้รับผ่านทางอีเมลตอนลงทะเบียน ทำการระบุรายละเอียด 

ดังนี้ 
 เลขบัตรประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล: สำหรับระบุเลขบัตรประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 

(จำเป็นต้องระบุ) 
 รหัสผ่าน: สำหรับระบุรหัสผ่าน (จำเป็นต้องระบุ) 
 Captcha ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ: คลิก Check Box เพ่ือยืนยันฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ 

8. เมื่อระบุเลขบัตรประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล และรหัสผ่านเรียบร้อย ให้ผู้ใช้คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 
เพ่ือเข้าสู่ระบบ ระบบจะแสดงหน้าข้อมูลผู้ประกอบการ 

9. ให้ผู้ใช้งานทำการระบุรายละเอียดดังนี้ 
ส่วนของข้อมูลทั่วไป 
 ประเภทสมาชิก: สำหรับแสดงประเภทสมาชิกของผู้ประกอบการ 
 อีเมล: สำหรับแสดงอีเมลของผู้ประกอบการ คลิกปุ่ม "+" สำหรับต้องการเพิ่มอีเมล 

 
 



ส่วนของข้อมูลภาษาไทย 
 ชื่อผู้ประกอบการ  คำนำหน้าชื่อ: สำหรับเลือกคำหน้าชื่อผู้ประกอบการเป็นภาษาไทย (จำเป็นต้อง

ระบุ) 
 ชื่อผู้ประกอบการ  ชื่อ: สำหรับระบุชื่อผู้ประกอบการเป็นภาษาไทย (จำเป็นต้องระบุ) 
 ชื่อผู้ประกอบการ  นามสกุล: สำหรับระบุนามสกุลผู้ประกอบการเป็นภาษาไทย (จำเป็นต้องระบุ) 

แสดงฟิลด์นี้เมื่อประเภทสมาชิกเป็น บุคคลธรรมดา เท่านั้น หากประเภทสมาชิกเป็นนิติบุคคล ชื่อ
ผู้ประกอบการระบุเป็นชื่อนิติบุคคล 

 ชื่อผู้จัดการ  คำนำหน้าชื่อ : สำหรับเลือกคำหน้าชื่อผู้จัดการเป็นภาษาไทย (จำเป็นต้องระบุ) 
 ชื่อผู้จัดการ  ชื่อ: สำหรับระบุชื่อผู้จัดการเป็นภาษาไทย (จำเป็นต้องระบุ) 
 ชื่อผู้จัดการ  นามสกุล: สำหรับระบุนามสกุลผู้จัดการเป็นภาษาไทย (จำเป็นต้องระบุ) 
ส่วนของสถานที่ติดต่อ  
 เลขที่: สำหรับระบุเลขท่ีของสถานที่ติดต่อเป็นภาษาไทย (จำเป็นต้องระบุ) 
 อาคาร: สำหรับระบุอาคารของสถานที่ติดต่อเป็นภาษาไทย 
 หมู่บ้าน: สำหรับระบุชื่อหมู่บ้านของสถานที่ติดต่อเป็นภาษาไทย 
 ชั้น: สำหรับระบุชั้นของสถานที่ติดต่อเป็นภาษาไทย  
 หมู่ที่: สำหรับระบุหมู่ที่ของสถานที่ติดต่อเป็นภาษาไทย 
 ถนน: สำหรับระบุถนนของสถานที่ติดต่อเป็นภาษาไทย  
 ซอย: สำหรับระบุซอยของสถานที่ติดต่อเป็นภาษาไทย  
 จังหวัด: สำหรับเลือกจังหวัดของสถานที่ติดต่อเป็นภาษาไทย (จำเป็นต้องระบุ) แสดงค่าอัตโนมัติเมื่อ

เลือกข้อมูล Province ส่วนของ Company Address 
 อำเภอ/เขต: สำหรับเลือกอำเภอ/เขตของสถานที่ติดต่อเป็นภาษาไทย (จำเป็นต้องระบุ) แสดงค่า

อัตโนมัติเมื่อเลือกข้อมูล District ส่วนของ Company Address 
 ตำบล/แขวง: สำหรับเลือกตำบล/แขวงของสถานที่ติดต่อเป็นภาษาไทย (จำเป็นต้องระบุ) แสดงค่า

อัตโนมัติเมื่อเลือกข้อมูล SubDistrict ส่วนของ Company Address 
 รหัสไปรษณีย์: สำหรับแสดงค่าอัตโนมัติเมื่อเลือกข้อมูลจังหวัด (Province) และอำเภอ/เขต 

(District) เรียบร้อยแล้ว (จำเป็นต้องระบุ)  
ส่วนของข้อมูลภาษาอังกฤษ 
 Owner name - ชื่อ: สำหรับระบุชื่อผู้ประกอบการเป็นภาษาอังกฤษ (จำเป็นต้องระบุ) 



 Owner name - นามสกุล: สำหรับระบุนามสกุลผู้ประกอบการเป็นภาษาอังกฤษ (จำเป็นต้องระบุ) 
แสดงฟิลด์นี้เมื่อประเภทสมาชิกเป็น บุคคลธรรมดา เท่านั้น หากประเภทสมาชิกเป็นนิติบุคคล ชื่อ
ผู้ประกอบการระบุเป็นชื่อนิติบุคคล 

 Manager name - ชื่อ: สำหรับระบุชื่อผู้จัดการเป็นภาษาอังกฤษ (จำเป็นต้องระบุ) 
 Manager name - นามสกุล: สำหรับระบุนามสกุลผู้จัดการเป็นภาษาอังกฤษ (จำเป็นต้องระบุ) 
ส่วนของ Company Address 
 Address: สำหรับระบุเลขท่ีของสถานที่ติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ (จำเป็นต้องระบุ) 
 Building: สำหรับระบุอาคารของสถานที่ติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ 
 Village: สำหรับระบุชื่อหมู่บ้านของสถานที่ติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ 
 Floor: สำหรับระบุชั้นของสถานที่ติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ 
 Moo: สำหรับระบุหมู่ที่ของสถานที่ติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ 
 Road: สำหรับระบุถนนของสถานที่ติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ  
 Soi: สำหรับระบุซอยของสถานที่ติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ  
 Province: สำหรับเลือกจังหวัดของสถานที่ติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ (จำเป็นต้องระบุ) แสดงค่า

อัตโนมัติเมื่อเลือกข้อมูลจังหวัด ส่วนของสถานที่ติดต่อ 
 District: สำหรับเลือกอำเภอ/เขตของสถานที่ติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ (จำเป็นต้องระบุ) แสดงค่า

อัตโนมัติเมื่อเลือกข้อมูลอำเภอ/เขต ส่วนของสถานที่ติดต่อ 
 SubDistrict: สำหรับเลือกตำบล/แขวงของสถานที่ติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ (จำเป็นต้องระบุ) แสดงค่า

อัตโนมัติเมื่อเลือกข้อมูลตำบล/แขวง ส่วนของสถานที่ติดต่อ 
 Postcode: สำหรับแสดงค่าอัตโนมัติเมื่อเลือกข้อมูล Province (จังหวัด) และDistrict (อำเภอ/เขต) 

เรียบร้อยแล้ว (จำเป็นต้องระบุ) 
10. ระบุรายละเอียดทั้งหมดเรียบร้อย ให้ผู้ใช้คลิกปุ่ม “บันทึก” ระบบแสดง Popup ยืนยันข้อมูล  
11. ให้ผู้ใช้คลิกปุ่ม “ยืนยันข้อมูล” ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลผู้ประกอบการ เมื่อยืนยันข้อมูลแล้วจะไม่

สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และระบบจะนำไปยังหน้าจอเงื่อนไขการขอเครื่องหมาย (DBD Registered) 
12. ให้ผู้ใช้งานอ่านเงื่อนไขก่อนทำการขอเครื่องหมาย DBD Registered เมื่ออ่านเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ 

Check Box ยอมรับ เงื่อนไขการขอเครื่องหมาย (DBD Registered) ระบบแสดงปุ่ม “ยอมรับ” 
13. คลิกปุ่ม  “ยอมรับ” เพ่ือยอมรับเงื่อนไขการขอเครื่องหมาย (DBD Registered) ระบบแสดงหน้าจอขอ

เครื่องหมายเพิ่มเติม 
14. ให้ผู้ใช้งานทำการระบุรายละเอียดดังนี้ 

 ประเภทสมาชิก: สำหรับแสดงประเภทสมาชิก 



 สถานะการจดทะเบียน: สำหรับเลือกสถานะการจดทะเบียนเป็น จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์/
ไม่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 เลขบัตรประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล: สำหรับแสดงเลขบัตรประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล  
 สถานที่จดทะเบียน: สำหรับเลือกสถานที่จดทะเบียน (แสดงฟิลด์นี้เมื่อเลือกสถานะการจดทะเบียน

เป็น "จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์") (จำเป็นต้องระบุ) 
 จำนวนเงินทุน (บาท): สำหรับระบุจำนวนเงินทุน (จำเป็นต้องระบุ) 
 คำขอที่: สำหรับระบุเลขคำขอที่ (แสดงฟิลด์นี้เมื่อเลือกสถานะการจดทะเบียนเป็น "จดทะเบียน

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์") (จำเป็นต้องระบุ) 
 วันที่เริ่มจดทะเบียน/วันที่ขอใช้เครื่องหมาย: สำหรับเลือกวันที่เริ่มจดทะเบียน/วันที่ขอใช้เครื่องหมาย 

(จำเป็นต้องระบุ) 
 วันที่เริ่มต้นประกอบพาณิชยกิจ: สำหรับเลือกวันที่เริ่มต้นประกอบพาณิชย์กิจ (จำเป็นต้องระบุ) 
 ชื่อร้านค้า (TH): สำหรับระบุชื่อร้านค้าเป็นภาษาไทย (จำเป็นต้องระบุ) 
 ชื่อร้านค้า (EN): สำหรับระบุชื่อร้านค้าเป็นภาษาอังกฤษ (จำเป็นต้องระบุ) 
 ประเภทร้านค้าออนไลน์: สำหรับเลือกประเภทร้านค้าออนไลน์เป็นเว็บไซต์ (Domain 

Name)/Social Media (อ่ืนๆ)/E-Market Place (ร้านช้อปปิ้งออนไลน์) (จำเป็นต้องระบุ) 
 Url: สำหรับระบุ Url ร้านค้าออนไลน์ (จำเป็นต้องระบุ) 
 โมเดลธุรกิจ: สำหรับเลือกโมเดลธุรกิจ (จำเป็นต้องระบุ) 
 โลโก้ร้านค้าออนไลน์: สำหรับอัปโหลดโลโก้ร้านค้าออนไลน์ สกุลไฟล์ .jpg, .gif ขนาด ไม่เกิน 2 MB 

(จำเป็นต้องระบุ) 
 โทรศัพท์: สำหรับระบุเบอร์โทรศัพท์ คลิกปุ่ม "+" สำหรับต้องการเพ่ิมเบอร์โทรศัพท์ (จำเป็นต้องระบุ) 
 โทรสาร: สำหรับระบุเบอร์โทรสาร คลิกปุ่ม "+" สำหรับต้องการเพิ่มเบอร์โทรสาร 
 ชนิดแห่งพาณิชยกิจ: สำหรับเลือกชนิดแห่งพาณิชยกิจ (จำเป็นต้องระบุ) 
 ประเภทธุรกิจ: สำหรับเลือกประเภทธุรกิจ คลิกปุ่ม "+" สำหรับต้องการเพ่ิมประเภทธุรกิจ 

(จำเป็นต้องระบุ) 
 ระบบการสั่งจอง/สั่งซื้อสินค้าที่ใช้: สำหรับเลือกระบบการสั่งจอง/สั่งซื้อสินค้าท่ีใช้กับร้านค้าออนไลน์ 

เมื่อเลือกรายการ (แสดงเครื่องหมายถูก) / เมื่อไม่เลือกรายการ (ไม่แสดงเครื่องหมาย) (จำเป็นต้อง
ระบุ) 

 วิธีการชำระเงิน: สำหรับเลือกวิธีการชำระเงินที่ใช้กับร้านค้าออนไลน์ เมื่อเลือกรายการ (แสดง
เครื่องหมายถูก) / เมื่อไม่เลือกรายการ (ไม่แสดงเครื่องหมาย) (จำเป็นต้องระบุ) 



 วิธีการส่งสินค้า: สำหรับเลือกวิธีการส่งสินค้าท่ีใช้กับร้านค้าออนไลน์ เมื่อเลือกรายการ (แสดง
เครื่องหมายถูก) / เมื่อไม่เลือกรายการ (ไม่แสดงเครื่องหมาย) (จำเป็นต้องระบุ) 

 ไฟล์แนบ: สำหรับอัปโหลดไฟล์แนบใบทะเบียนพาณิชย์/บุคคลธรรมดา (สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน)/ นิติบุคคล (สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล) สกุล .doc, .xls, .pdf, .jpg, .gif ขนาดไม่เกิน 
2 MB คลิกปุ่ม "+" สำหรับต้องการเพิ่มไฟล์แนบ (จำเป็นต้องระบุ) 

 Captcha ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ: คลิก Check Box เพ่ือยืนยันฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ 
15. ระบุรายละเอียดทั้งหมดเรียบร้อย ให้ผู้ใช้คลิกปุ่ม “บันทึก” ระบบแสดง Popup ยืนยันข้อมูล  
16. ให้ผู้ใช้คลิกปุ่ม “ยืนยันข้อมูล” ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลร้านออนไลน์ แสดงร้านค้าออนไลน์ขอ

เครื่องหมาย DBD Registered ที่หน้าจอสถานะการขอเครื่องหมาย พร้อมกับส่งอีเมลแจ้ง Source Code 
ไปยังผู้ประกอบการ 

 


