
1. ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของคู่ค้าก่อนดําเนินธุรกิจทุกคร้ัง

   1.1 ตรวจสอบข้อมูลคู่ค้าไทย
 - ตรวจสอบข้อมูลธุรกิจไทย (DBD DataWarehouse) คลิก
 - ตรวจสอบสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP Exporter List) คลิก

   1.2 ตรวจสอบข้อมูลคู่ค้าต่างชาติ
 - ตรวจสอบโดยตรงกับสํานักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 59 แห่งท่ัวโลก (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) คลิก

1. Check the credibility of the partners before conducting business every time.

   1.1 Check information of Thai partners.
   - Thailand’s business information. (DBD DataWarehouse) Click 
   - Member of the Department of International Trade Promotion. (DITP Exporter List) Click     

   1.2 Check information of foreign partners. 
   - Contact DITP overseas offices. (Department of International Trade Promotion) Click

2. Check the credibility of the website or email before every transaction.

   2.1 Check Website (Scamadviser) Click

   2.2 How to See Email Headers Click

   2.3 Email Header Analyzer Click

   Note: The above channels are only for initial credit checks. You should directly contact the trade 
   partner. Do not click on links or provide any personal information via website or email.   

3. In case of complaints or disputes regarding international trade, Please contact:

   3.1 Department of International Trade Promotion : DITP CARE Click  

   3.2 Technology Crime Suppression Division (TCSD) Notification procedure Click

1. ติดต่อไปยังบริษัทต้นทาง ยืนยันการส่งอีเมล์แจ้งข้อมูลการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมาจริงหรือไม่

2. ติดต่อธนาคารท่ีอ้างถึง เพ่ือตรวจสอบเลขท่ีบัญชีธนาคาร ช่ือบริษัท ท่ีอยู่ เบอร์ติดต่อ ช่ือผู้ติดต่อ ตรงกับเอกสารหรือ
   ข้อมูลท่ีผู้ประกอบการได้รับมาหรือไม่

3. ผู้ประกอบการควรมีรายช่ือผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail ของผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทท่ีทําธุรกิจร่วมกันมากกว่า 1-2 ราย 

4. หากพบข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในประเทศท่ีเก่ียวข้อง
   เพ่ือตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลของบริษัทจะดําเนินธุรกิจร่วมกัน (ข้อมูลท่ีอยู่ เบอร์ติดต่อต้องเป็นข้อมูลท่ีเหมือนกัน เน่ืองจาก
   บางกรณีช่ือบริษัทเหมือนกัน แต่ท่ีอยู่ เบอร์ติดต่อไม่เหมือนกัน ซ่ึงสงสัยในเบ้ืองต้นได้ว่าน่าจะเข้าข่ายหลอกลวง) นอกจากน้ี
   ผู้ประกอบการยังสามารถติดต่อสํานักงานทะเบียนการค้าในต่างประเทศของประเทศน้ันๆ ได้โดยตรง

กรณีผู้ประกอบการได้รับแจ้งทางอีเมล์จากผู้นําเข้าในต่างประเทศ ขอเปล่ียนแปลงเลขท่ีบัญชีธนาคารท่ีต้องการ
โอนเงิน หรือเปล่ียนแปลงช่ือบริษัท ท่ีอยู่ เบอร์ติดต่อ ควรตรวจสอบเบ้ืองต้นดังน้ี

3. กรณีเกิดข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ สามารถประสานขอความช่วยเหลือได้ท่ี

   3.1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระบบบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนและข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ (DITP CARE) คลิก 

   3.2 กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ข้ันตอนการแจ้งความ คลิก

2. ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของเว็บไซต์หรืออีเมลท่ีก่อนทําธุรกรรมทุกคร้ัง

   2.1 ตรวจสอบเว็บไซต์จริงหรือหลวกลวง (Scamadviser) คลิก

   2.2 วิธีดูส่วนหัวอีเมล (How to See Email Headers) คลิก 

   2.3 เว็บไซต์วิเคราะห์อีเมล (Email Header Analyzer) คลิก

   หมายเหตุ ช่องทางดังกล่าวใช้สําหรับตรวจสอบความน่าเช่ือถือเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ควรโทรติดต่อกับผู้ประสานงานคู่ค้าโดยตรง
   และไม่คลิกลิงก์หรือให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ผ่านช่องทางเว็บไซต์หรืออีเมล

แนวทางในการดําเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
เพ่ือป้องกันการถูกหลอกลวง โดยผู้ไม่หวังดีภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน

Guidelines for Conducting of
International Business to Prevent Fraud.

ติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี:
สายตรงบริการข้อมูลและคําปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169 อีเมล ditpservicecenter@gmail.com 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สนามบินน้ํา จ.นนทบุรี) โทร.0 2507 7999, (รัชดาภิเษก) 0 2513 1909, อีเมล tiditp@ditp.go.th
ระบบสนทนาออนไลน์ (Live Chat) เพ่ือขอรับข้อมูลและคําปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ www.ditptouch.com

DITP CALL CENTER 1169 (Thailand only) | Contact +66 2091 8300 (Worldwide), email ditpservicecenter@gmail.com
Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand., email tiditp@ditp.go.th

https://datawarehouse.dbd.go.th/

https://www.thaitradefair.com/ExporterList/

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/foreign_office_all.php

https://www.scamadviser.com/

https://bit.ly/3kENq6t

https://bit.ly/38IS94Z

https://care.ditp.go.th/frontend/index.php?page=home

https://bit.ly/38ISF2V

https://datawarehouse.dbd.go.th/

https://www.thaitradefair.com/ExporterList/

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/foreign_office_all.php

https://www.scamadviser.com/

https://bit.ly/3kENq6t
https://mxtoolbox.com/EmailHeaders.aspx

https://care.ditp.go.th/frontend/index.php?page=home&lang=2

https://tcsd.go.th/?lang=en


