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1. บทนํา 

ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ไดม้อบหมายใหบ้ริษทัฯ เป็นผูด้าํเนินการพฒันาระบบจดัเกบ็และบริการขอ้มูล
ทะเบียนพาณิชยน์ั้น บริษทัฯ ไดด้าํเนินการพฒันาระบบงานตามความตอ้งการของกรมพฒันาธุรกิจการคา้  และจดัทาํการ
คู่มือการใชง้านสําหรับผูใ้ชง้านระบบ (User Manual)  เพ่ือนาํระบบงานไปเผยแพร่  หรือถ่ายทอดความรู้จากการใช้
ระบบงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.1 ขอบเขตของระบบ 

โครงการพฒันาระบบจดัเกบ็และบริการขอ้มูลทะเบียนพาณิชย ์ มีขอบเขตดงัน้ี 
1. ระบบจดัเกบ็และบนัทึกขอ้มูลทะเบียนพาณิชย ์ผา่นอินเทอร์เน็ต เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน สามารถจดัเกบ็ บนัทึก และจดัส่งขอ้มูลทะเบียนพาณิชยไ์ปยงัสาํนกังานกลางทะเบียน
พาณิชยไ์ดโ้ดยง่าย ขอ้มูลมีความถกูตอ้งและเป็นปัจจุบนั (Real Time) 

2. ระบบการออกเลขคาํขอ และระบบเลขทะเบียนพาณิชย ์เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตาม
คาํสั่งสาํนกังานกลางทะเบียนพาณิชย ์

3. ระบบบริหารจดัการขอ้มูลทะเบียนพาณิชย ์เพ่ือใหส้ามารถสืบคน้บนัทึก แกไ้ขนาํเขา้ หรือบริหาร
ขอ้มูลทะเบียนพาณิชยไ์ดต้ามเง่ือนไขท่ีกาํหนด 

4. ระบบการใหบ้ริการขอ้มูล และสถิติขอ้มูลการจดทะเบียนพาณิชย ์เพ่ือสามารถใหบ้ริการขอ้มูลการจด
ทะเบียนและสถิติการจดทะเบียนพาณิชยไ์ด ้

5. ระบบการพิมพบ์าร์โคด้ (Barcode) และการพิพมใ์บสาํคญัการจดทะเบียนพาณิชย ์เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในการตรวจสอบ และป้องกนัการปลอมแปลงใบสาํคญัการจดทะเบียนพาณิชย ์

6. ระบบการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร เพ่ือใชเ้ป็นช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจด
ทะเบียนพาณิชยใ์หก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งเป็นศูนยร์วมในการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบัการจดทะเบียนพาณิชย ์

1.2 ลกัษณะทัว่ไปของระบบ 

ระบบจดัเกบ็และบริการขอ้มูลทะเบียนพาณิชย ์ประกอบดว้ยการทาํงานดงัน้ี 
1. บนัทึกคาํขอจดทะเบียนพาณิชย ์(จดัตั้ง/ เปล่ียนแปลง/ เลิก/ แกไ้ขอ่ืนๆ/  เพิกถอน) 
2. พิมพใ์บสาํคญั  (ใบสาํคญัทะเบียนพาณิชย ์และใบลิขสิทธ์ิการคา้) 
3. สอบถาม ( ตรวจสอบขอ้มูลทะเบียนพาณิชย ์ และขอ้มูลสถิติทะเบียนพาณิชย)์ 
4. รายงาน   (การยืน่คาํขอจดทะเบียน  สถิติการจดทะเบียน) 
5. การจดัการขอ้มูลระบบ  (ปรับปรุงขอ้มูลทะเบียนพาณิชย ์ และขอ้มูลคาํขอจดทะเบียน) 
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2. ความรู้เบือ้งต้นก่อนการใช้งานระบบ 

ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
- หนา้จอการทาํงานของระบบ      ดูหวัขอ้ท่ี 2.1 
- เมนูหลกั       ดูหวัขอ้ท่ี 2.2 
- การใชง้านปุ่มคาํสั่ง และสัญลกัษณ์ต่างๆ    ดูหวัขอ้ท่ี 2.3 
- การจดัเกบ็เอกสารภาพ      ดูหวัขอ้ท่ี 2.4 
- เลขเอกสาร  ดูหวัขอ้ท่ี 2.5 
- ขอ้ความเตือนจากระบบ      ดูหวัขอ้ท่ี 2.6 

2.1 หน้าจอการทาํงานของระบบ 

ระบบจดัเกบ็และบริการขอ้มูลทะเบียนพาณิชยเ์ป็นระบบท่ีใชง้านผา่นทางระบบเครือข่าย  Internet  

2.1.1 ซอฟต์แวร์ทีจ่ําเป็นสําหรับระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบยีนพาณชิย์ 

 ระบบปฏิบติัการ Windows XP,  Windows Vista , Windows 7 

 Internet Explorer เวอร์ชัน่ 8 ข้ึนไป,  Firefox  13,  Google Chrome  21 

 Acrobat Reader 

2.1.2 การเรียกใช้ระบบงาน 

 เปิดโปรแกรม Internet Explorer 

 ท่ีแถบAddress พิมพ ์URL ของระบบงาน ดงัน้ี  
http://regcom.dbd.go.th/dbdcommercial/ 

 

ภาพที ่2-1 URL  ในการเข้าระบบงาน 
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2.1.3 การเข้าสู่ระบบงาน 

การเขา้ใชง้านระบบจดัเกบ็และบริการขอ้มูลทะเบียนพาณิชย ์ระบบแสดงหนา้จอดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ผูใ้ชร้ะบุ รหสัผูใ้ช ้และ รหสัผา่น  จากนั้นคลิกปุ่ม “เข้าสุ่ระบบ” 

  รหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นตรงกนั  ไม่อนุญาตใหเ้ขา้ระบบ ผูใ้ชต้อ้งทาํการเปล่ียนรหสัผา่นก่อน 

ส่วนท่ี 2  ส่วนท่ีแสดงขอ้มูลข่าวสาร  สาํหรับเจา้หนา้ท่ีส่วนกลางแจง้ใหผู้ใ้ชร้ะบบงานทราบ 

 

ภาพที ่2-2 ตวัอย่างหน้าจอการเข้าสู่ระบบงาน 
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ภาพที ่2-3 ตวัอย่างหน้าจอการเปลีย่นรหัสผ่าน 
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2.2 เมนูหลกั 

เมนูหลกั คือ เมนูแสดงช่ือหนา้ท่ีการทาํงานของระบบ  สาํหรับใหผู้ใ้ชง้านระบบเรียกเพ่ือเขา้สู่หนา้ท่ีการทาํงานขั้นตอน
ต่อไป   โดยเม่ือเขา้สู่การใชง้านโปรแกรมระบบเรียบร้อยแลว้  เม่ือใชง้านระบบจะพบเคร่ืองหมายต่างๆ ดงัน้ี 

 

ตารางที่ 2-1 ลกัษณะของ Mouse ในรูปแบบต่าง ๆ 
 

สัญลกัษณ์ คาํอธิบาย 

 
เม่ือเล่ือน Mouse ไปอยูใ่นตาํแหน่งใดของจอภาพแลว้ Mouse แสดงสถานะดงัรูปแสดง
วา่ตาํแหน่งดงักล่าวสามารถเรียกใชง้านได ้

 
Mouse แสดงสถานะดงัรูปแสดงวา่ตาํแหน่งดงักล่าวไม่สามารถ Link ไปยงั Web Page 
อ่ืนได ้แต่หากแสดงอยูท่ี่ช่อง Text Box แสดงวา่ช่องดงักล่าวสามารถกรอกขอ้มูลได ้

 
เม่ือเล่ือน Mouse ไปอยูใ่นตาํแหน่งใดของจอภาพแลว้ Mouse แสดงสถานะดงัรูปแสดง
วา่ตาํแหน่งดงักล่าวสามารถ Link ไปยงั Web Page อ่ืนได ้

   
เม่ือเล่ือน Mouse ไปอยูใ่นตาํแหน่งใดของจอภาพแลว้ Mouse แสดงสถานะดงัรูปแสดง
วา่ตาํแหน่งดงักล่าวสามารถยอ่ ขยายส่ิงท่ีเลือกไดใ้นแนวราบ หรือแนวด่ิง 

  
เม่ือเล่ือน Mouse ไปอยูใ่นตาํแหน่งมุมของ Windows ท่ีใชง้านแลว้ Mouse แสดงสถานะ
ดงัรูป  แสดงวา่ตาํแหน่งดงักล่าวสามารถยอ่ ขยายขนาดของ Windows ได ้

 
เม่ือ Mouse แสดงสถานะดงัรูป แสดงวา่ขณะนั้นระบบอยูใ่นระหวา่งการประมวลผล
การทาํงาน 

 
เม่ือเล่ือน Mouse ไปอยูใ่นตาํแหน่งใดของจอภาพแลว้ Mouse แสดงสถานะดงัรูปแสดง
วา่ตาํแหน่งดงักล่าวสามารถเรียกใชง้านได ้

       ~ เปล่ียนแป้นคียบ์อร์ดไทย – องักฤษ 
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ภาพที ่2-4 ตวัอย่างหน้าจอเมนูหลกั 

 

การใช้งานระบบตอ้งดาํเนินการผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ดงันั้นผูใ้ช้งานระบบจึงจาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจ
หนา้จอการทาํงานของระบบก่อนเร่ิมใชง้าน ซ่ึงหนา้จอการทาํงานของระบบมีส่วนประกอบ ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แสดงขอ้มูลผูเ้ขา้ใชง้าน โดยแสดงรหสัผูใ้ช ้, ช่ือ-นามสกลุ, หน่วยงานท่ีสังกดั 

ส่วนท่ี 2 ฟังกช์ัน่การใชง้าน ไดแ้ก่   เมนูหลกั  ออกจากระบบ ใหผู้ใ้ชส้ามารถเลือกใชง้านได ้

ส่วนท่ี 3 เมนูการใชง้านระบบ 
 
 

2.3 การใช้งานปุ่มคาํส่ัง และสัญลกัษณ์ต่างๆ 

การใชง้านปุ่มคาํสัง่ต่างๆ และการใชง้านบนแป้นพิมพ ์(Keyboard) ท่ีใชด้าํเนินการบนหนา้จอการทาํงานแบ่งได้
เป็น 4 ประเภทมีดงัต่อไปน้ี 

- ปุ่มคาํสัง่ทัว่ไป     ดูหวัขอ้ 2.3.1 

- ปุ่มสัง่งานพิเศษ     ดูหวัขอ้ 2.3.2 

- ปุ่มท่ีใชเ้ก่ียวกบัการสอบถามขอ้มูล   ดูหวัขอ้ 2.3.3 

- ความหมายสญัลกัษณ์ต่างๆ บนจอภาพ  ดูหวัขอ้ 2.3.4 
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2.3.1 ปุ่มคาํส่ังทัว่ไป 

ตารางที่ 2-2 ปุ่มคําส่ังทัว่ไป  
 

สัญลกัษณ์ ช่ือปุ่ม คาํอธิบาย 

 ปุ่มเขา้สู่ระบบ คลิกปุ่ม (เขา้สู่ระบบ) เม่ือตอ้งการเขา้ใชง้านระบบ 

 ปุ่มเปล่ียนหรัสผา่น คลิกปุ่ม (เปล่ียนรหสัผา่น) เม่ือตอ้งการเปล่ียนรหสัผา่น 

 ปุ่มบนัทึก คลิกปุ่ม (บนัทึก)  เม่ือตอ้งการบนัทึกขอ้มูลใหม่ หรือขอ้มูลท่ีแกไ้ข 

 ปุ่มลบขอ้มูล คลิกปุ่ม (ลบขอ้มูล) เม่ือตอ้งการลบขอ้มูลออกจากฐานขอ้มูล 

 ปุ่มสอบถาม คลิกปุ่ม (สอบถาม) เม่ือตอ้งการไปหนา้สาํหรับสอบถามขอ้มูล 

 ปุ่มคน้หา คลิกปุ่ม (คน้หา) เม่ือตอ้งการคน้หาขอ้มูลตามเง่ือนไขท่ีระบุ 

 ปุ่มเพ่ิมใหม่ คลิกปุ่ม (เพ่ิม) เม่ือตอ้งการไปหนา้จอบนัทึกขอ้มูลรายการใหม่ 

 ปุ่มพิมพ ์ คลิกปุ่ม (พิมพ)์ เม่ือตอ้งการพิมพร์ายงาน 

 ปุ่มเร่ิมใหม่ คลิกปุ่ม (เร่ิมใหม่)  เม่ือตอ้งการ ลา้งขอ้มูลท่ีป้อนไว ้

 ปุ่มยอ้นกลบั คลิกปุ่ม (ยอ้นกลบั) เม่ือตอ้งการยอ้นกลบัไปหนา้สาํหรับสอบถาม 

 ปุ่มกลบัเมนู คลิกปุ่ม (กลบัเมนู) เม่ือตอ้งการกลบัไปหนา้จอเมนูหลกัของระบบ 

 
ปุ่มเพ่ิมรายการ คลิกปุ่ม (เพ่ิมรายการ) เม่ือตอ้งการลา้งหนา้จอ สาํหรับคียข์อ้มูล 

 
ปุ่มบนัทึก คลิกปุ่ม (บนัทึก) เม่ือตอ้งการบนัทึกขอ้มูลจดัเกบ็ในตาราง 

 
ปุ่มแกไ้ข คลิกปุ่ม (แกไ้ข) เม่ือตอ้งการบนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ขจดัเกบ็ในตาราง 

 
ปุ่มยกเลิก คลิกปุ่ม (ยกเลิก) เม่ือตอ้งการยกเลิกรายการบนัทึกจดัเกบ็ในตาราง 

 ปุ่มลบรายการ คลิกปุ่ม (ลบรายการ) เม่ือตอ้งการลบขอ้มูลท่ีจดัเกบ็ในตาราง 

 
ปุ่มเลือกไฟล ์ คลิกปุ่ม (เลือกไฟล)์ เม่ือตอ้งการแนบเอกสารสาํหรับจดัเกบ็ในระบบ 

 ปุ่มเอกสารแนบ คลิกปุ่ม (เอกสารแนบ) เม่ือตอ้งการเรียกดูเอกสารแนบ 

 ปุ่มดาวน์โหลด คลิกปุ่ม (ดาวน์โหลด) เม่ือตอ้งการดาวน์โหลดเอกสารแนบ 

 ปุ่มกดัไป คลิกปุ่ม (หนา้ถดัไป) เม่ือตอ้งการไปยงัหนา้จอถดัไป 

 ปุ่มยอ้นกลบั คลิกปุ่ม (หนา้ยอ้นกลบั) เม่ือตอ้งการกลบัไปยงัหนา้จอก่อนหนา้ 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

หนา้  2-8 ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ 
Path : CML/project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 
 

2.3.2 ปุ่มส่ังงานพเิศษ 

ตารางที่ 2-3 ฟังก์ช่ันคย์ีทีใ่ช้  
 

สัญลกัษณ์ ช่ือปุ่ม คาํอธิบาย 

 

 
[Tab] เพ่ือไปยงัฟิลดถ์ดัไป 

 +  

 
[Shift + Tab] เพ่ือกลบัไปยงัฟิลดก่์อนหนา้น้ี 

Home Home เพ่ือเลือกขอ้ความตั้งแต่อกัษรตวัแรกจนถึงอกัษรตวัปัจจุบนั 

End End เพ่ือเลือกขอ้ความตั้งแต่อกัษรตวัแรกจนถึงอกัษรตวัสุดทา้ย 

 

2.3.3 ปุ่มทีเ่กีย่วกบัการสอบถามข้อมูล 

ตารางที่ 2-4 ปุ่มทีเ่กีย่วกบัการสอบถามข้อมูลฟังก์ช่ันคย์ีทีใ่ช้  
 

สัญลกัษณ์ ช่ือปุ่ม คาํอธิบาย 

 ปุ่ม  FIRST เม่ือตอ้งการไปท่ีหนา้แรก 

 ปุ่ม  PREVIOUS เม่ือตอ้งการไปท่ีหนา้ก่อนหนา้ 

 ปุ่ม  NEXT เม่ือตอ้งการไปหนา้ถดัไป 

 ปุ่ม  LAST เม่ือตอ้งการไปหนา้สุดทา้ย 
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2.3.4 ความหมายของสัญลกัษณ์ต่างๆบนจอภาพ 

ตารางที่ 2-5 สัญลกัษณ์ต่างๆ 
 

สัญลกัษณ์ ช่ือปุ่ม คาํอธิบาย 

 
Text Box พ้ืนสีขาว   สามารถพิมพ์ตัวเลขหรือตัวอักษรลงไปในช่อง

ดงักล่าวได ้

 Text Box  พ้ืนสีเทา 

 

เป็นข้อมูลท่ีระบบดึงมาแสดงให้โดยอตัโนมัติ ไม่
สามารถพิมพข์อ้ความหรือตวัเลขเพ่ือแกไ้ขขอ้มูลท่ี
อยูใ่นช่องดงักล่าวได ้

 
Text Box พ้ืนสีขาว  ซ่ึงมี 
เคร่ืองหมาย Zoom  อยูด่า้นหลงั 

สามารถป้อนข้อมูลแล้วระบบจะดึงคําอธิบายมา
แสดง ถา้กรณีท่ีมีขอ้มูลมากกว่า 1 รายการ ระบบ
แสดงจอ zoom ใหเ้ลือกรายการท่ีตอ้งการ 

 Text Box พ้ืนสีขาว  ซ่ึงมี *  อยู่
ดา้นหนา้ 

ระบบบังคับให้พิมพ์ตัวเลขหรือตัวอักษรลงไปใน
ช่องดังกล่าว หากไม่ป้อนข้อมูลระบบจะปรากฏ
ขอ้ความเตือน 

 
 

ช่อง / กล่องรายการแบบดรอป
ดาวน์  (Combo box)   

คลิกปุ่มลกูศรดา้นขวามือ จะมีรายการแสดงเพ่ิมเติม 
คลิกปุ่มลกูศรข้ึน-ลง (Scroll Bar) เพ่ือเล่ือนดูรายการ 
และเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการ 

   

ปุ่มเ ล่ือนดูรายการท่ีแสดงไม่
หมด (Scroll Bar) 

คลิกปุ่มลูกศรลงเพ่ือดูรายการต่อไป และกดท่ีลูกศร
ข้ึนเพ่ือดูรายการก่อนหนา้ 

 Zoom เพ่ือคน้หารหสัต่างๆ มาแสดงบนหนา้จอ  โดยระบบ
จะแสดงจอ Zoom ใหผู้ใ้ชใ้ส่เง่ือนไขท่ีจะใชใ้นการ
คน้หารหสั กดเลือกรายการท่ีตอ้งการ ระบบจะดึง
ขอ้มูลรหสัมาแสดงบนหนา้จอ 

 Check box สาํหรับคลิกเลือกหวัขอ้ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดบน
จอภาพ ไดม้ากกวา่  1  รายการ  หรือตอ้งการเลือก
รายละเอียดขอ้มูล  เช่น    พิมพใ์บสาํคญั 

 Redio button สาํหรับคลิกเลือกหวัขอ้ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดบน
จอภาพ  ได ้ 1  รายการ 
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2.4 การแนบเอกสารประกอบคาํขอจดทะเบียน 

การบนัทึกรายการคาํขอจดทะเบียน  ระบบจดัเตรียมใหผู้ใ้ชง้านสามารถแนบเอกสารประกอบคาํขอจด
ทะเบียน  โดยผูใ้ชง้านตอ้งเป็นผูจ้ดัเตรียมเอกสารใหอ้ยูใ่นรูปอิเลก็ทรอนิกส์ใหเ้รียบร้อย  เช่น  .pdf,  .Tiff,  เป็น
ตน้  โดยผูใ้ชง้านสามารถเลือกไฟลเ์พื่อแนบเอกสารคาํขอจดทะเบียน  และผูใ้ชง้านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
แนบท่ีจดัเกบ็ในระบบเพื่อใชใ้นการตรวจสอบประกอบการพิจารณาการจดทะเบียนพาณิชยไ์ด ้

2.5 เลขเอกสาร 

เน่ืองจากการทาํงานของระบบจดัแกบ็และบริการขอ้มูลทะเบียนพาณิชย ์คือ จดัตั้ง  เปล่ียนแปลง เลิก เพิกถอน 
แกไ้ขอ่ืนๆ ซ่ึงระบบไดก้าํหนดเลขเอกสารต่างๆ จากระบบ ไดแ้ก่ 

- เลขคาํขอจดทะเบียนพาณิชย ์   ดูรายละเอียดขอ้ 2.5.1 

- เลขทะเบียนพาณิชย ์   ดูรายละเอียดขอ้ 2.5.2 

2.5.1 เลขคาํขอจดทะเบียนพาณชิย์ 

เลขคาํขอจดทะเบียนพาณิชย ์คือ เลขท่ีระบบกาํหนดข้ึนสําหรับควบคุมรายการยื่นคาํขอจดทะเบียนพาณิชย ์ท่ีผ่านการ
บนัทึกขอ้มูลในระบบ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน จาํนวน 13 หลกั นบัจากซา้ยไปขวา ดงัน้ี 

1. รหัสจังหวัด มีจาํนวน 2 หลกั หมายถึง จงัหวดัท่ีเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของนิติบุคคลกาํหนดเลขจงัหวดัตาม
บญัชีแนบทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เช่น “12” หมายถึง นนทบุรี เป็นตน้ 

2. สํานักงานจดทะเบียนพาณิชย์  จาํนวน 3 หลกั หมายถึง รหสัของสาํนกังานท่ีรับจดทะเบียนพาณิชย ์  

12002   รหสัจงัหวดั + รหสัสาํนกังาน  =  รหสัสาํนกังานในระบบคือ   เทศบาลนครนนทบุรี 

3. ปีพุทธศักราช  มีจาํนวน 2 หลกั หมายถึง เลขสองตวัทา้ยของปีพุทธศกัราชท่ีจดทะเบียน เช่น “55” หมายถึง  
จดทะเบียนปีพทุธศกัราช 2555 เป็นตน้ 

4. ลาํดบัการจดทะเบียน  มีจาํนวน 6 หลกั  หมายถึง  ลาํดบัของคาํขอจดทะเบียนพาณิชยใ์นแต่ละปี โดยเร่ิมตั้งแต่
เลข 000001 เป็นตน้ไป 

 

ตวัอย่างเลขคาํขอจดทะเบียนพาณชิย์ :  12-002-55-000001 
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2.5.2 เลขทะเบียนพาณชิย์ 

เลขทะเบียนพาณิชย์ คือ เลขท่ีระบบกาํหนดข้ึนสําหรับการจดทะเบียนพาณิชย ์กรณีท่ีเป็นนิติบุคคลหรือ
คณะบุคคลท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนตามกฎหมาย โดยผ่านการบนัทึกขอ้มูลในระบบ แบ่งออกเป็น 7 ส่วน จาํนวน 13 

หลกั นบัจากซา้ยไปขวา ดงัน้ี 

1. จดทะเบียนทีอ่ยู่ในความรับผดิชอบของกรมพฒันาธุรกจิการค้า มีจาํนวน 1 หลกั กาํหนดเป็น 0 

2. รหัสจังหวัด มีจาํนวน 2 หลกั หมายถึง จงัหวดัท่ีเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของนิติบุคคลกาํหนดเลขจงัหวดัตาม
บญัชีแนบทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เช่น “12” หมายถึง จงัหวดันนทบุรี เป็นตน้ 

3. ประเภทของการจดทะเบียน มีจาํนวน 1 หลกั หมายถึง ประเภทของการจดทะเบียน กาํหนดเป็น “1” = จด
ทะเบียนพาณิชย ์

4. ปีพุทธศักราช  มีจาํนวน 2 หลกั หมายถึง เลขสองตวัทา้ยของปีพุทธศกัราชท่ีจดทะเบียน เช่น “55” หมายถึง      
จดทะเบียนปีพทุธศกัราช 2555 เป็นตน้ 

5. สํานักงานจดทะเบียนพาณิชย์  จาํนวน 3 หลกั หมายถึง รหสัของสาํนกังานท่ีรับจดทะเบียนพาณิชย ์เช่น “002” 
หมายถึง เทศบาลนครนนทบุรี เมืองนนทบุรี เป็นตน้ 

6. ลาํดับการจดทะเบียน  มีจาํนวน 3 หลกั  หมายถึง  ลาํดบัการจดทะเบียนพาณิชย ์โดยเร่ิมตั้งแต่เลข 001 เป็นตน้
ไป 

7. เลขตรวจสอบความถูกต้อง   มีจาํนวน 1 หลกั  หมายถึง  เลขสาํหรับใชใ้นการตรวจสอบความถูกตอ้ง (Check 
Digit) ของเลขทะเบียนพาณิชย์ 

 

ตวัอย่างเลขทะเบียนพาณชิย์ :  0-12-1-55-002-001-3 
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2.6 ข้อความเตือนจากระบบ 

 ข้อความแจ้งเตอืน เพือ่บอกรายละเอยีดในการใช้งาน ให้ผู้ใช้คลกิปุ่มปิดเพือ่ออกจากหน้าจอ 

- ขอ้ความแจง้เตือน  แหล่งท่ีมา : จากหนา้จอท่ีกาํลงัใชง้าน 

 
 

- ขอ้ความเตือนจาก Server  แหล่งท่ีมา : จาก Server ของระบบ 

 

 

 ข้อความแจ้งข้อมูลให้ผู้ใช้ทราบ 

 
ข้อความแสดงเลขทีค่าํขอจากระบบ 
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ข้อความแสดงเลขทะเบยีนพาณชิย์ และเลขทีค่าํขอจากระบบ 

 

 ข้อความแจ้งถามให้ผู้ใช้คลกิปุ่ม “ตกลง” หรือ “ยกเลกิ” เพือ่ยนืยนัการทาํงาน 
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3. ขั้นตอนการใช้งานระบบ 

3.1 การบันทกึข้อมูล 

 

ภาพที ่3-1 หน้าจอการบันทึกข้อมูล 
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ขั้นตอนการบนัทกึข้อมูล 

1. ในช่องท่ีมีเคร่ืองหมาย   (ดอกจนัสีแดง)   ระบบบงัคบัผูใ้ชต้อ้งป้อนรายละเอียดของขอ้มูล   
หากผูใ้ชไ้ม่ป้อนขอ้มูลดงักล่าว    ระบบจะไม่อนุญาตใหบ้นัทึกขอ้มูลและแสดงขอ้ความแจง้เตือน 

2. ผูใ้ชส้ามารถป้อนขอ้มูลในช่องท่ีมีพ้ืนสีขาวได ้ ส่วนช่องท่ีมีพ้ืนสีเทานั้นไม่สามารถป้อนขอ้มูลไดเ้น่ืองจากเป็นช่อง
ท่ีใชแ้สดงขอ้มูลจากระบบเท่านั้น 

3. ระบบแสดงรายการใหเ้ลือก  ในลกัษณะ  Check box  ใหค้ลิกเคร่ืองหมายถกู ( )ในช่องท่ีตอ้งการ  
ซ่ึงสามารถคลิกเลือกไดม้ากกวา่ 1   รายการ 

 
4. ระบบแสดงรายการใหเ้ลือก  ในลกัษณะ  Radio button   ใหค้ลิกเลือก ( )ในช่องท่ีตอ้งการ  

ซ่ึงสามารถคลิกเลือกไดเ้พียง   1 รายการเท่านั้น 

 
5. ระบบแสดงรายการใหเ้ลือก  ในลกัษณะ  Combo box   โดยผูใ้ชก้ดท่ีปุ่มลกูศรดา้นทา้ยเพ่ือเลือกรายการท่ีตอ้งการ 

 

 
 
6. หากพบสัญญลกัษณ์  ( ) หลงัช่องพ้ืนท่ีสีขาว  แสดงวา่ช่องดงักล่าวสามารถคน้หาขอ้มูลได ้ โดยกดท่ี  ( )  Zoom 

หรือ ป้อนขอ้มูลในช่องช่องพ้ืนท่ีสีขาว  ระบบจะคน้หารายละเอียดของขอ้มูลตามรหสัท่ีป้อนมาแสดงในช่องพ้ืนสีเทา 
7. การป้อนขอ้มูลชนิดพาณิชยกิจ 

7.1 ผูใ้ชร้ะบบจาํนวนวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ   เช่น  2  ขอ้   
7.2 ระบบจะทาํการเพ่ิมใหบ้นัทึกขอ้มูล  2   รายการ 
7.3 ผูใ้ชป้้อนรายละเอียดของขอ้มูลท่ีตอ้งการ   หรือกดปุ่ม     เม่ือตอ้งการลบขอ้มูลชนิดพาณิชยกิจนั้นออก 
7.4 ระบบจะปรับปรุงจาํนวนขอ้ท่ีเลือกไวโ้ดยอตัโนมติั 
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8. การป้อนขอ้มูลรายการยอ่ย   เช่น  ผูจ้ดัการ  หรือ ท่ีตั้งสาํนกังานสาขา  สามารถบนัทึกไดม้ากกวา่  1  รายการ  โดย
ระบบจะแสดงขอ้มูลท่ีมีการบนัทึกในตารางของรายการยอ่ยในหนา้จอนั้นๆ   

8.1 ผูใ้ชต้อ้งทาํการกดปุ่ม       เพ่ือใหร้ะบบทราบวา่ผูใ้ชต้อ้งการเพ่ิมรายการใหม่จดัเกบ็ในระบบ 
ระบบจะทาํการเปล่ียนปุ่ม   “เพ่ิมรายการ”   เป็น   “บนัทึก”   “ยกเลิก” 

8.2 ผูใ้ชป้้อนรายละเอียดของขอ้มูลท่ีตอ้งการ 

 กดปุ่ม     ระบบจะทาํการเพ่ิมรายการท่ีตอ้งการลงในตาราง 

 กดปุ่ม      ระบบจะทาํการยกเลิกการเพิ่มรายการท่ีป้อนไว ้
8.3 ผูใ้ชต้อ้งการแกไ้ขรายละเอียดของขอ้มูลท่ีตอ้งการ  ใหผู้ใ้ชก้ดปุ่มคลิกท่ีรายการท่ีตอ้งการแกไ้ข 
8.4 ระบบจะแสดงรายละเอียดของขอ้มูลในตารางมาท่ีรายละเอียดดา้นบน   

พร้อมกบัจะทาํการเปล่ียนปุ่ม   “เพ่ิมรายการ”   เป็น   “แกไ้ข”   “ยกเลิก” 
8.5 ผูใ้ชป้้อนรายละเอียดของขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข 

 กดปุ่ม     ระบบจะทาํการแกไ้ขรายการท่ีตอ้งการลงในตาราง 

 กดปุ่ม      ระบบจะทาํการยกเลิกการแกไ้ขรายการท่ีเลือกไว ้
8.6 ผูใ้ชต้อ้งการลบรายละเอียดของขอ้มูลท่ีตอ้งการ  ใหผู้ใ้ชก้ดท่ีสัญลกัษณ์   ( )  คอลมัน์ลบขอ้มูลในตาราง 

ระบบจะทาํการลบขอ้มูลรายการท่ีเลือกออกจากตาราง 
9. การบนัทึกขอ้มูลท่ีจอภาพมีมากกวา่  1   หนา้จอ  ผูใ้ชง้านสามารถเลือกโดยการคลิก  “TAB” ของหนา้จอท่ีตอ้งการ

บนัทึกขอ้มูล   เช่น  ตอ้งการบนัทึกท่ีตั้งสาํนกังานสาขา  ใหเ้อาเมา้ส์คลิก “ทีต่ั้งสํานักงานสาขา”  

ระบบจะแสดงหนา้จอภาพใหบ้นัทึกท่ีตั้งสาํนกังานสาขา  เป็นตน้   หรือสามารถคลิกปุ่ม     
ระบบแสดงจอภาพถดัไปใหบ้นัทึกขอ้มูล 

10. เม่ือป้อนรายละเอียดขอ้มูลเรียบร้อย 
11. กดปุ่ม  “บนัทึก”  ท่ีชุดคาํสั่งในการทาํงาน   ระบบจะทาํการจดัเกบ็ขอ้มูลในระบบ 
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ภาพที ่3-2 หน้าจอการป้อนข้อมูลรายการย่อย 

 
 

 

ภาพที ่3-3 หน้าจอการเพิม่ข้อมูลรายการย่อยและลบข้อมูลรายการย่อย 
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ภาพที ่3-4 หน้าจอการแก้ไขข้อมูลรายการย่อย 
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3.2 การสอบถามข้อมูล 

 

ภาพที ่3-5 หน้าจอการสอบถามข้อมูล 

ขั้นตอนการสอบถามข้อมูล 

1. กดปุ่ม  “สอบถาม”   ท่ีชุดคาํสั่งในการทาํงานจากหนา้จอบนัทึกขอ้มูล 

 
2. ระบบจะแสดงหนา้จอสาํหรับสอบถาม  สาํหรับใหค้น้หาขอ้มูล 
3. ในช่องท่ีมีเคร่ืองหมาย   (ดอกจนัสีแดง)   ระบบบงัคบัผูใ้ชต้อ้งป้อนเป็นเง่ือนไขในการคน้หาขอ้มูล   

หากผูใ้ชไ้ม่ป้อนขอ้มูลดงักล่าว    ระบบจะไม่อนุญาตใหค้น้หาขอ้มูลและแสดงขอ้ความแจง้เตือน 
4. ผูใ้ชป้้อนเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หา   กดปุ่ม “คน้หา”   
5. ระบบจะทาํการคน้หาขอ้มูลตามเง่ือนไขท่ีระบุ 
 ไม่พบขอ้มูล ระบบแสดงขอ้ความ “ไม่พบขอ้มูล” 
 พบขอ้มูล  ระบบแสดงรายการขอ้มูล 

6. การแสดงขอ้มูลรายการขอ้มูล และจาํนวนรายการขอ้มูลทั้งหมดท่ีคน้หาได ้  โดยแสดงคร้ังละ 10  รายการ  ผูใ้ชง้าน
สามารถเลือกเพ่ือดูรายการหนา้ถดัไป   หรือสุ่มไปยงัหนา้ท่ีตอ้งการได ้

 
7. ผูใ้ชส้ามารถเรียงลาํดบัขอ้มูลจากนอ้ยไปมาก  หรือมากไปนอ้ย  โดยกดท่ีคอลมัน์ท่ีตอ้งการได ้ เช่น ช่ือพาณิชยกิจ 

 
8. ผูใ้ชส้ามารถเลือกดูขอ้มูลแต่ละรายการไดโ้ดยใชเ้มาส์คลิกเลือกไดต้ามตอ้งการ  ระบบจะแสดงรายละเอียดของร

รายการท่ีเลือกในหนา้จอถดัไป   เพ่ือใหท้าํการ  “แกไ้ข”  หรือ  “ลบขอ้มูล”  หรือ  “ดูรายละเอียดขอ้มูลเท่านั้น” 
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3.3 การแก้ไขข้อมูล 

 

ภาพที ่3-6 หน้าจอการแก้ไขข้อมูล 

ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล 

1. ผูใ้ชต้อ้งคน้หารายการท่ีตอ้งการแกไ้ขก่อน แลว้ใชเ้มาส์คลิกเลือกรายการท่ีตอ้งการแกไ้ข  ระบบจะแสดง
รายละเอียดทั้งหมดของรายการท่ีเลือกในหนา้จอหลกั 

2. ระบบทาํการตรวจสอบวา่ขอ้มูลท่ีเลือกเป็นรายการคาํขอจดทะเบียนรายการล่าสุดหรือไม่   ถา้เป็นรายการล่าสุด
อนุญาตใหผู้ใ้ชส้ามารถทาํการแกไ้ขหรือลบขอ้มูลได ้  ถา้ไม่ใช่รรายการล่าสุดไม่อนุญาตใหแ้กไ้ขหรือลบขอ้มูล 

 
3. ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขขอ้มูลในช่องท่ีมีพ้ืนสีขาวเท่านั้น    
4. เม่ือผูใ้ชป้้อนรายละเอียดขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ขเรียบร้อย 
5. กดปุ่ม  “บนัทึก”  ท่ีชุดคาํสั่งในการทาํงาน   ระบบจะทาํการจดัเกบ็ขอ้มูลท่ีแกไ้ขในระบบ 

 

หมายเหตุ : 

ระบบอนุญาตใหแ้กไ้ขขอ้มูลท่ีเป็นรายการคาํขอรายการล่าสุดเท่านั้น 
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3.4 การลบข้อมูล 

 

ภาพที ่3-7 หน้าจอการสอบถามข้อมูล 

ขั้นตอนการลบข้อมูล 
1. ผูใ้ชต้อ้งคน้หารายการท่ีตอ้งการลบขอ้มูลก่อน แลว้ใชเ้มาส์คลิกเลือกรายการท่ีตอ้งการลบขอ้มูล  ระบบจะแสดง

รายละเอียดทั้งหมดของรายการท่ีเลือกในหนา้จอหลกั 
2. กดปุ่ม  “ลบขอ้มูล”  ท่ีชุดคาํสั่งในการทาํงาน  

 
 
3. ระบบแสดงหนา้จอยนืยนัการลบขอ้มูล “ตกลง” หรือ “ยกเลิก” 

- กดปุ่ม “ตกลง”  ระบบจะทาํการจดัเกบ็ลบขอ้มูลออกจากระบบ 

- กดปุ่ม “ยกเลกิ”  ยกเลิกการลบขอ้มูล 
 
4. เม่ือลบขอ้มูลเรียบร้อยแลว้   ระบบจะกลบัไปยงัหนา้จอคน้หา 

หมายเหตุ : 

ระบบอนุญาตใหล้บขอ้มูลท่ีเป็นรายการคาํขอรายการล่าสุดเท่านั้น 

ข้อควรระวัง  กรณีเป็นการจดทะเบียนจัดต้ังระบบจะทําการลบข้อมูลทะเบียนพาณิชย์และ
รายละเอียดของรายการทะเบียนพาณิชย์น้ัน  รวมทัง้คําขอจดทะเบียนจดต้ังออกจากระบบ ผู้ใช้งาน
จึงควรพจิารณาให้รอบคอบก่อนทาํการลบข้อมูล 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 
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3.5 การแนบเอกสารประกอบคาํขอจดทะเบียน 

 

ภาพที ่3-8 หน้าจอการแนบเอกสารประกอบคาํขอจดทะเบียน 

ขั้นตอนการแนบเอกสาร 
1. ผูใ้ชส้ามารถแนบเอกสารประกอบคาํขอจดทะเบียน  โดยกดปุ่ม “เลอืกไฟล์”   ระบบแสดงหนา้จอใหผู้ใ้ชเ้ลือกไฟล์

เอกสารประกอบคาํขอจดทะเบียน  (ดูภาพท่ี 3-9) 
2. ผูใ้ชค้ลิกเลือกเปิดรายการไฟลเ์อกสารประกอบคาํขอจดทะเบียนท่ีตอ้งการแนบเอกสาร   โดยระบบจะทาํการอพั

โหลดไฟลเ์อกสารแนบ  และแสดงไฟลท่ี์อพัโหลดสาํเร็จในตารางพร้อมทั้งขนาดของไฟล ์  ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถทาํการ
แนบเอกสารไดม้ากกวา่  1   ไฟล ์(ดูภาพท่ี 3-10   ถึงภาพท่ี 3-11) 

3. ขอ้มูลไฟลเ์อกสารประกอบคาํขอจดทะเบียน (เอกสารแนบ)  ท่ีตอ้งการจดัเกบ็ในระบบ   
ตอ้งมีช่ือไฟลเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น  และมีขนาดไฟลไ์ม่เกิน   3   MB 

4. ผูใ้ชส้ามารถยกเลิกการแนบเอกสารท่ีอพัโหลดไปแลว้ได ้  โดยคลิกปุ่ม ( )   คอลมัน์ลบขอ้มูล  

5. ผูใ้ชส้ามารถดาวน์โหลดไฟลเ์อกสารแนบมาดูท่ีเคร่ือง PC / Notebook  ไดโ้ดยคลิกปุ่ม  
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ภาพที ่3-9 หน้าจอการแนบเอกสาร – เลอืกไฟล์เอกสารประกอบคาํขอจดทะเบียน 

 

 

 

ภาพที ่3-10 หน้าจอการแนบเอกสาร – อพัโหลดเอกสารแนบ 
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ภาพที ่3-11 หน้าจอการแนบเอกสาร – อพัโหลดเอกสารแนบสําเร็จ 

 

 

 

ภาพที ่3-12 หน้าจอการแนบเอกสาร – ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 
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4. บันทกึการจดทะเบียนพาณชิย์ 

การจดัเก็บขอ้มูลในระบบจดทะเบียนพาณิชย ์เ ร่ิมจากการจดัเก็บขอ้มูลในส่วนของการจดทะเบียน
พาณิชย ์ ไดแ้ก่ จดทะเบียนจดัตั้งทะเบียนพาณิชย,์ จดทะเบียนเปล่ียนแปลง, จดทะเบียนเลิก, บนัทึกแกไ้ขอ่ืนๆ 
และการเพิกถอนทะเบียนพาณิชย ์โดยมีขั้นตอนการจดัเกบ็ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 

ภาพที ่4-1 หน้าจอเมนูหลกั  ส่วนบันทกึการจดทะเบียนพาณิชย์ 
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4.1 จดทะเบียนจัดตั้งทะเบียนพาณชิย์ 

คลิกเลือกท่ีเมนู >>  บนัทึกขอ้มูลการจดทะเบียน >> RCP010100 : จดทะเบียนจดัตั้งทะเบียนพาณิชย ์

 

ภาพที ่4-2 หน้าจอเมนูบันทกึจดทะเบียนจัดตั้งทะเบียนพาณิชย์ 

 

 

ภาพที ่4-3 หน้าจอเมนูบันทกึจดทะเบียนจัดตั้งทะเบียนพาณิชย์ 
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ภาพที ่4-4 หน้าจอบันทกึช่ือผู้ประกอบพาาณิชยกจิ 

 

 

ภาพที ่4-5 หน้าจอบันทกึช่ือผู้ประกอบพาาณิชยกจิ – บุคคลธรรมดา 

 

 

ภาพที ่4-6 หน้าจอบันทกึช่ือผู้ประกอบพาาณิชยกจิ – นิตบุิคคล 

 

 

ภาพที ่4-7 หน้าจอบันทกึช่ือผู้ประกอบพาาณิชยกจิ – อืน่ๆ 
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ภาพที ่4-8 หน้าจอบันทกึช่ือผู้ประกอบพาาณิชยกจิ – อืน่ๆ 

 

 

ภาพที ่4-9 หน้าจอบันทกึช่ือผู้ประกอบพาาณิชยกจิ – อืน่ๆ 

 

 

ภาพที ่4-10 หน้าจอบันทกึข้อมูลช่ือทีใ่ช้ในการประกอบพาณิชยกจิ 

 

 

ภาพที ่4-11 หน้าจอบันทกึข้อมูลชนิดพาณิชยกจิ 
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ภาพที ่4-12 หน้าจอบันทกึที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ 

 

 

ภาพที ่4-13 หน้าจอบันทกึช่ือผู้จัดการ 
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ขั้นตอนการบันทกึ 

1. ระบบแสดงจอภาพใหผู้ใ้ชร้ะบุรายละเอียดดงัน้ี 

 ส่วนที ่1   สาํหรับเจา้หนา้ท่ีป้อนวนัท่ีรับจดทะเบียน  และนายทะเบียนท่ีรับจดทะเบียน (ดูภาพท่ี4-2) 

 ส่วนที ่2 – บนัทึกขอ้มูลหลกัตามแบบพิมพค์าํขอจดทะเบียนพาณิชย ์(ดูภาพท่ี4-3) 

2. ผูใ้ชค้ลิก  Tab “ข้อมูลหลกั”  กรอกขอ้มูลหลกั ดงัน้ี 

 ช่ือผู้ประกอบพาณิชยกจิ (ดูภาพท่ี4-4) 

- ระบุประเภทผูป้ระกอบพาณิชกิจ (บุคคลธรรมดา, นิติบุคคล, อ่ืน) 

- ประเภทผูป้ระกอบพาณิชยกิจ 

 บุคคลธรรมดา   ป้อนขอ้มูลเลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกัของผูป้ระกอบพาณิชยกิจ  

ป้อนเกิดวนัท่ี  ระบบคาํนวณอายถึุงวนัท่ีรับจดทะเบียน กรณีไม่ทราบเกิดวนัท่ี สามารถป้อนอายไุด ้
และสัญชาติของผูป้ระกอบพาณิชยกิจ   (ดูภาพท่ี4-5) 

 นิติบุคคล  ป้อนขอ้มูลเลขทะเบียนนิติบุคคล   ระบบจะแสดงช่ือนิติบุคคล  และวนัท่ีจดทะเบียน  ซ่ึง
เป็นขอ้มูลท่ีอ่านมาจากขอ้มูลนิติบุคคลของกรมพฒันาธุรกิจการคา้   (ดูภาพท่ี4-6) 

 อ่ืนๆ   (ดูภาพท่ี4-7)  ระบบจะใหเ้ลือกประเภทดงัน้ี 

- หา้งหุน้ส่วนสามญัท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียน 

- คณะบุคคล 

- กิจการร่วมคา้ 

- นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 

- นิติบุคคลประเภทอ่ืน 

ป้อนขอ้มูลเลขอา้งอิง  หรือหากไม่มีให้ระบุเคร่ืองหมาย (-) แทน   โดยช่ือพาณิชยกิ์จอาจจะเป็นช่ือ
นิติบุคคล  และมีระบุช่ือผูจ้ดัการต่อทา้ย  เช่น 

หา้งหุน้ส่วนสามญั พนัธกิจ  โดยนายพฒันา พฒันาการคา้ ผูจ้ดัการ  หรือ 

คณะบุคคล ก. พาณิชย ์ โดยนายวรจกัร อยูบ่า้นบาตร ผูจ้ดัการ  หรือ 

กิจการร่วมคา้  ก. พาณิชย ์โดยนายกรม พฒันาธุรกิจการคา้ ผูจ้ดัการ  หรือ 

เยสแมน ลิมิเตด็ 

- ป้อนท่ีอยูข่องผูป้ระกอบพาณิชยกิจ 
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 ช่ือทีใ่ช้ในการประกอบพาณิชยกจิ (ดูภาพท่ี4-10) 

- กรอกขอ้มูลช่ือพาณิชยกิจภาษาไทย และภาษาองักฤษ (ถา้มี) 

- กรอกวนัท่ีเร่ิมประกอบกิจการ และวนัท่ีขอจดทะเบียน 

- กรอกจาํนวนเงินทุนท่ีนาํมาใช ้

 ชนิดพาณิชยกจิ (ดูภาพท่ี4-11) 

- ผูใ้ชร้ะบุจาํนวนขอ้วตัถุประสงคท่ี์ประกอบธุรกิจ (โดยระบบจะแสดงช่องตามจาํนวนขอ้ท่ีระบุ) 

- กรณีท่ีเป็นพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ใหค้ลิกท่ี  พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  ดว้ย 

- กรอกขอ้มูลรหสัวตัถุประสงคห์ลกั,รหสัยอ่ย หรือคลิกปุ่ม  เพ่ือคน้หาขอ้มูลวตัถุประสงคไ์ด ้

 ทีต่ั้งสํานักงานแห่งใหญ่ (ดูภาพท่ี4-12) 

- กรอกรายละเอียดของท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่ และเบอร์โทรศพัท ์

- กรณีท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่เป็นท่ีตั้งเด่ียวกบัท่ีอยูข่องผูป้ระกอบพาณิชยกิจ  

- ใหค้ลิก   ท่ีอยูเ่ดียวกบัผูป้ระกอบพาณิชยกิจ   ระบบจะแสดงขอ้มูลท่ีตั้งเดียวกบัผูป้ระกอบพาณิชยกิจ
ใหอ้ตัโนมติั 

 ช่ือผู้จัดการ (ดูภาพท่ี4-13) 

- กรอกขอ้มูลเลขประจาํตวัประชาชน, วนัเกิด ช่ือ-นามสกลุ และท่ีอยูข่องผูจ้ดัการ 

- กรณีเป็นคนเดียวกบัผูป้ระกอบพาณิชยกิจ ให้คลิก   บุคคลเดียวกบัผูป้ระกอบพาณิชยกิจ จะแสดง
ขอ้มูลเดียวกบัผูป้ระกอบพาณิชยกิจใหอ้ตัโนมติั 

- คลิกปุ่ม “บนัทึก” เพ่ือจดัเกบ็ลงตาราง (สามารถบนัทึกไดม้ากกวา่ 1 รายการ) 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

หนา้  4-32 ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ 
Path : CML/project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 
 

 

ภาพที ่4-14 หน้าจอบันทกึข้อมูลรับโอนพาณิชยกจิ 

 

3. รับโอนพาณิชยกจิ 

 ผูใ้ชค้ลิก Tab “รับโอนพาณิชยกจิ”ระบบแสดงจอภาพกรอกขอ้มูล 

 ผูใ้ชก้รอกเลขประจาํตวัประชาชน, วนัเกิด, ช่ือ-นามสกลุ และท่ีอยูข่องผูท่ี้โอนพาณิชยกิจ 

 กรอกช่ือพาณิชยกิจเดิม, วนัท่ีโอนและสาเหตุท่ีโอน 

 

หมายเหตุ  : 

กรอกขอ้มูลเฉพาะผูป้ระกอบพาณิชยกิจท่ีมีการรับโอนพาณิชยกิจเท่านั้น 
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ภาพที ่4-15 หน้าจอบันทกึที่ตั้งสํานักงานสาขา 

 

4. ผูใ้ชค้ลิก Tab “ทีต่ั้งสํานักงานสาขา” 

 ระบบแสดงจอภาพใหก้รอกรายละเอียดขอ้มูลดงัน้ี 

- ท่ีตั้งสํานกังานสาขา  โดยผูใ้ชก้รอกรายละเอียดขอ้มูลท่ีตั้งแลว้คลิกปุ่ม “บนัทึก” เพ่ือจดัเก็บขอ้มูลใน
ตาราง (สามารถกรอกขอ้มูลไดม้ากกวา่ 1 รายการ) 

- ท่ีตั้งโรงเกบ็สินคา้ โดยผูใ้ชก้รอกรายละเอียดขอ้มูลท่ีตั้งแลว้คลิกปุ่ม “บนัทึก” เพ่ือจดัเกบ็ขอ้มูลในตาราง 
(สามารถกรอกขอ้มูลไดม้ากกวา่ 1 รายการ) 

- ตวัแทนคา้ต่าง โดยผูใ้ชก้รอกช่ือตวัแทนคา้ต่างและท่ีตั้งสาํนกังานตวัแทนคา้ต่าง 
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ภาพที ่4-16 หน้าจอบันทกึข้อมูลผู้เป็นหุ้นส่วนเงนิลงทุน 

 

 

ภาพที ่4-17 หน้าจอบันทกึข้อมูลจํานวนหุ้นของแต่ละสัญชาติ 
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5. ผูใ้ชค้ลิก Tab  “ผู้เป็นหุ้นส่วนเงนิลงทุน” 

 ระบบแสดงจอภาพกรอกขอ้มูล 

 รายช่ือหุ้นส่วน  และจํานวนเงนิทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

- กรอกจาํนวนผูเ้ป็นหุน้ส่วนใหม่ 

- กรอกขอ้มูลเลขประจาํตวัประชาชน, วนัเกิด ช่ือ-นามสกลุ และท่ีอยูข่องผูเ้ป็นหุน้ส่วน 

- ระบุขอ้มูลการลงหุน้ดว้ย   เงินสด  หรือ สังหาริมทรัพย ์ และจาํนวนเงินท่ีลงหุน้ 

- คลิกปุ่ม “บันทกึ” เพ่ือจดัเกบ็ลงตาราง (สามารถบนัทึกไดม้ากกวา่ 1 รายการ) 

 จํานวนหุ้นทีสั่ญชาตถิืออยู่ 

- ระบบแสดงทุนจดทะเบียน   กรอกจาํนวนหุน้ ระบบคาํนวนมูลค่าหุน้ใหอ้ตัโนมติั 

- ระบุสัญชาติของผูถื้อหุน้และจาํนวนหุน้ท่ีถือครอง 

- คลิกปุ่ม “บันทกึ” เพ่ือจดัเกบ็ลงตาราง (สามารถบนัทึกไดม้ากกวา่ 1 รายการ) 

 

 

ภาพที ่4-18 หน้าจอบันทกึข้อมูลอืน่ๆ 

 

6. ผูใ้ชค้ลิก Tab  “อืน่ๆ” 

 ผูใ้ชร้ะบุรายละเอียดอ่ืนๆ 
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ภาพที ่4-19 หน้าจอบันทกึข้อมูลรายละเอยีดเวบ็ไซต์ 

 

 

ภาพที ่4-20 หน้าจอบันทกึข้อมูลรายละเอยีดเวบ็ไซต์ 
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ภาพที ่4-21 หน้าจอบันทกึข้อมูลรายละเอยีดเวบ็ไซต์ 

 

 

ภาพที ่4-22 หน้าจอบันทกึข้อมูลรายละเอยีดเวบ็ไซต์ 
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ภาพที ่4-23 หน้าจอบันทกึข้อมูลรายละเอยีดเวบ็ไซต์ 

 

7. ผูใ้ชค้ลิก Tab  “รายละเอยีดเวบ็ไซต์” 

 ระบบจะแสดงหนา้จอใหผู้ใ้ชก้รอกขอ้มูลเพ่ิมเติมดงัน้ี   (ดูภาพท่ี 4-19  ถึงภาพท่ี 4-23) 

- ช่ือผูป้ระกอบการภาษาองักฤษ (Owner Name)  

- ช่ือผูจ้ดัการภาษาองักฤษ (Manager)  

- ช่ือเวบ็ไซต ์(Website) 

- ท่ีอยูต่ามทะเบียนพาณิชยภ์าษาองักฤษ (Address)  

- หมวดหมู่เวบ็ไซต ์ โดยคลิกเลือกไดเ้พียง 1 รายการเท่านั้น 

- ชนิดพาณิชยกิจ ระบุเพ่ิมเติมประเภทสินคา้และบริการท่ีเวบ็ไซตด์าํเนินธุรกิจ 

- เกณฑก์ารขอเคร่ืองหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (DBD Registered) 

กรณีจะขอเคร่ืองหมาย  Registered  ตอ้งมีครบทั้ง  7  ขอ้ 

- ระบบสั่งจอง/สั่งซ้ือสินคา้ท่ีใช ้ เลือกไดม้ากกวา่  1   รายการ 

- วธีิการชาํระเงิน   เลือกไดม้ากกวา่  1   รายการ 

- วธีิการส่งสินคา้  เลือกไดม้ากกวา่  1   รายการ 

- กรอก E-Mail (ท่ีใชใ้นการขอรับ Source Code) 
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ภาพที ่4-24 หน้าจอบันทกึเอกสารแนบ 

 

8. ผูใ้ชค้ลิก Tab  “เอกสารแนบ” 

 ผูใ้ชต้อ้งจดัเตรียมเอกสารประกอบคาํขอจดทะเบียนในอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ในเรียบร้อย  เช่น  ใน
รูปแบบ  pdf ,  Tiff  เป็นตน้  โดยตั้งช่ือไฟลเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 

 ผูใ้ชเ้ลือกไฟลท่ี์จดัเตรียมไว ้  โดยคลิกท่ีปุ่ม   

 ระบบจะทาํการอพัโหลดไฟล ์  เม่ือระบบอพัโหลดสําเร็จ  ระบบจะแสดงช่ือไฟลท่ี์ตารางดา้นล่าง   สามารถ
แนบเอกสารไดม้ากกวา่  1   รายการ 

 กรณีตอ้งการดูภาพท่ีอพัโหลดไปถูกตอ้งหรือไม่   ผูใ้ชส้ามารถปุ่มดาวน์โหลด(  )  มาไวท่ี้เคร่ือง PC  /  
Notebook  เพ่ือทาํการเปิดภาพ 

 กรณีเอกสารแนบท่ีนาํเขา้ไม่ถกูตอ้ง  สามารถกดปุ่มลบขอ้มูลไฟลท่ี์ไม่ตอ้งการออกจากระบบได ้

9. คลิกปุ่ม “บันทกึ”   เพ่ือจดัเกบ็ขอ้มูลในระบบ 

 กรณีประเภทผูป้ระกอบพาณิชยกิจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล   ระบบจะทาํการสร้างเลขท่ีคาํขอ  และ
ใชเ้ลขประจาํตวัประชาชน  หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล  เป็นเลขทะเบียนพาณิชย ์    ระบบแสดงขอ้ความเลขท่ี
คาํขอท่ีระบบสร้างข้ึน  (ดูภาพท่ี 4-25) 

 กรณีประเภทผูป้ระกอบพาณิชยกิจเป็นอ่ืนๆ   ระบบจะทาํการสร้างเลขทะเบียนพาณิชย ์ และเลขท่ีคาํขอ  
ระบบแสดงขอ้ความเลขทะเบียนพาณิชย ์ และเลขท่ีคาํขอท่ีระบบสร้างข้ึน  (ดูภาพท่ี 4-26) 

10. ระบบจะทาํการสร้างขอ้มูลใบสาํคญัทะเบียนพาณิชย ์ และแสดงใบสาํคญัทะเบียนพาณิชยใ์หอ้ตัโนมติั   เพ่ือใหผู้ใ้ช้
ตรวจสอบความถกูตอ้งก่อนทาํการพิมพ ์(ดูภาพท่ี 4-28) 

11. ผูใ้ชเ้ลือกพิมพห์รือไม่พิมพก์็ได ้ถา้ไม่พิมพใ์ห้กดปิดหน้าจอ โดยผูใ้ช้สามารถพิมพใ์บสําคญัภายหลงัได  ้     (ดู
รายละเอียดท่ีหวัขอ้ “การพมิพ์ใบสําคญั” 
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ภาพที ่4-25 หน้าจอแสดงข้อความแจ้งเลขที่คําขอ - กรณีเป็นบุคคลธรรมดาและนิตบุิคคล 

 

 

ภาพที ่4-26 หน้าจอแสดงข้อความแจ้งเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขทีค่าํขอ – กรณีเป็นนิตบุิคคลอืน่ๆ  

 

 

ภาพที ่4-27 หน้าจอภาพจดทะเบียนจัดตั้งทะเบียนพาณิชย์- แสดงทะเบียนเลขทีแ่ละเลขทีค่าํขอจัดตั้ง 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
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ภาพที ่4-28 หน้าจอแสดงใบสําคญัทะเบียนพาณิชย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
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ภาพที ่4-29 หน้าจอสําหรับเลอืกไปยงัหน้าจอสอบถามการจดทะเบียนจัดตั้งทะเบียนพาณิชย์ 

 

 

ภาพที ่4-30 หน้าจอสอบถามการจดทะเบียนจัดตั้งทะเบียนพาณิชย์ 

ขั้นตอนการสอบถามข้อมูล 

1. คลิกท่ีปุ่ม “สอบถาม”  จากหนา้จอบนัทึก 

2. ระบบแสดงหนา้จอใหผู้ใ้ชร้ะบุเง่ือนไขคน้หาขอ้มูล  

3. ผูใ้ชเ้ลือกระบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หาขอ้มูลรายการคาํขอจดทะเบียนการจดัตั้งทะเบียนพาณิชย ์ โดยบงัคบัวา่ตอ้ง
ระบุเง่ือนไขวนัท่ีรับจดทะเบียนเป็นอยา่งนอ้ย  ซ่ึงหนา้จอแสดงวนัท่ีเป็นปัจจุบนัใหอ้ตัโนมติั   (สามารถแกไ้ขได)้ 

4. คลิกปุ่ม “ค้นหา”  

5. ระบบจะแสดงขอ้มูลท่ีคน้หาไดใ้นตารางแสดงขอ้มูล ผูใ้ชส้ามารถคลิกเลือกรายการดูขอ้มูลท่ีบนัทึกไว ้เพ่ือแกไ้ข
ขอ้มูลหรือลบขอ้มูลได ้



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
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ภาพที ่4-31 หน้าจอเมนูแก้ไขจดทะเบียนจัดตั้งทะเบียนพาณิชย์ 

 

 

ภาพที ่4-32 หน้าจอแสดงข้อความยนืยนัการลบข้อมูล 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
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ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล 

1. ทาํขั้นตอนสอบถามขอ้มูล คลิกเลือกรายการท่ีตอ้งการ 

2. ระบบแสดงรายละเอียดขอ้มูลบนจอภาพ 

3. ระบบอนุญาตใหแ้กไ้ขหรือลบขอ้มูลเม่ือมีคาํขอจดทะเบียนจดัตั้งทะเบียนพาณิชยเ์พียงรายการเดียว 

4. ระบบอนุญาตใหแ้กไ้ขหรือลบขอ้มูลไดท้ั้งหมด ยกเวน้ ทะเบียนเลขท่ี, เลขท่ีคาํขอจดัตั้ง, เลขท่ีคาํขอ 

5. ผูใ้ชเ้ลือกรายการแกไ้ขขอ้มูลท่ีตอ้งการ จากนั้น คลิกปุ่ม  “บนัทึก” 

6. ระบบจดัเก็บขอ้มูลท่ีแกไ้ขลงฐานขอ้มูล   ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงในใบสาํคญัทะเบียนพาณิชย ์      ผูใ้ช้
ตอ้งพิมพใ์บสาํคญัใหม่จากเมนูการทาํงาน (ดูขั้นตอนหวัขอ้พิมพใ์บสาํคญั) 

7. ผูใ้ชส้ามารถเลือกทาํรายการแกไ้ขหรือลบขอ้มูลรายการอ่ืนๆ    

โดยการคลิกปุ่ม “ย้อนกลบั” สู่หนา้จอคน้หาขอ้มูลได ้     

8. ผูใ้ชส้ามารถเลือกกดปุ่ม   “กลบัเมนู”  เม่ือตอ้งการไปยงัเมนูหลกัของระบบ 

 

ขั้นตอนการลบข้อมูล 

1. ทาํขั้นตอนสอบถามขอ้มูล คลิกเลือกรายการท่ีตอ้งการ 

2. ระบบแสดงรายละเอียดขอ้มูลบนจอภาพ 

3. ระบบอนุญาตใหแ้กไ้ขหรือลบขอ้มูลเม่ือมีคาํขอจดทะเบียนจดัตั้งทะเบียนพาณิชยเ์พียงรายการเดียว 

4. เม่ือผูใ้ชต้อ้งการลบขอ้มูลคาํขอท่ีบนัทึกจดทะเบียนออกจากระบบ คลิกปุ่ม “ลบขอ้มูล”  

5. ระบบแสดงขอ้ความยนืยนัการลบขอ้มูล 

 ผูใ้ชย้นืยนัการลบขอ้มูล คลิกปุ่ม “ตกลง” ระบบทาํการลบขอ้มูลออกจากฐานขอ้มูล 

 ผูใ้ชย้กเลิกการลบขอ้มูล คลิกปุ่ม “ยกเลกิ” ระบบยกเลิกการทาํงาน 

6. กรณีลบขอ้มูลเรียบร้อย  ระบบจะกลบัไปยงัหนา้จอสอบถาม  หรือใหเ้ลือกขอ้มูลรายการอ่ืนๆ 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
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4.2 จดทะเบียนเปลีย่นแปลงทะเบียนพาณิชย์ 

คลิกเลือกท่ีเมนู >>  บนัทึกขอ้มูลการจดทะเบียน >> จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทะเบียนพาณิชย ์

 

ภาพที ่4-33 หน้าจอจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทะเบียนพาณิชย์ 

 

 

ภาพที ่4-34 หน้าจอแสดงข้อความแจ้งเลขที่คําขอจดเปลีย่นแปลงทะเบียนพาณิชย์ 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
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ขั้นตอนการบันทกึข้อมูล 

1. ระบบแสดงจอภาพใหผู้ใ้ชร้ะบุทะเบียนเลขท่ี และเลขท่ีคาํขอจดัตั้ง ท่ีตอ้งการจดทะเบียนเปล่ียนแปลง             หรือ
กดเคร่ืองหมาย  เพ่ือคน้หาขอ้มูลได ้

2. ระบบแสดงรายละเอียดขอ้มูลทะเบียนพาณิชยบ์นจอภาพ ผูใ้ช้งานสามารถเลือกแกไ้ขรายการเปล่ียนแปลงได้
ทั้งหมด  ยกเวน้ทะเบียนเลขท่ี   เลขท่ีคาํขอจดัตั้ง   และประเภทผูป้ระกอบพาณิชยกิจ   ส่วนเลขท่ีคาํขอระบบจะทาํ
การสร้างขอ้มูลใหเ้ม่ือบนัทึกรายการจดทะเบียนเปล่ียนแปลง 

3. ผูใ้ชต้รวจสอบวา่ขอ้มูลทะเบียนพาณิชยท่ี์เลือก  ตรงกบัคาํขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งการบนัทึกขอ้มูล 

4. ผูใ้ชร้ะบุวนัท่ีรับจดทะเบียน (กาํหนดค่าเร่ิมตน้ =  วนัท่ีปัจจุบนั)   และนายทะเบียนท่ีรับจดทะเบียน 

5. ผูใ้ชค้ลิกเลือก  พิมพใ์บสาํคญั กรณีท่ีรายการเปล่ียนแปลงมีแสดงอยูใ่บสาํคญัทะเบียณพาณิชย ์ เพือใหร้ะบบทาํ
การพิมพใ์บสาํคญัทนัทีเม่ือบนัทึกรายการคาํขอจดทะเบียนเรียบร้อย 

6. ผูใ้ชก้รอกรายละเอียดของรายการท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลง 

7. ผูใ้ชเ้ลือกแกไ้ขรายการตามรายละเอียดรายการเปล่ียนแปลงท่ีระบุไว ้

 คลิกเลือก Tab “ข้อมูลหลกั”    

ถา้ตอ้งการเปล่ียนแปลงช่ือและท่ีอยูข่องผูป้ระกอบพาณิชยกิจ   ช่ือท่ีใชใ้นการประกอบพาณิชยกิจ           ชนิด
พาณิชยกิจ    ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   หรือรายช่ือผูจ้ดัการ 

 คลิกเลือก Tab “รับโอนพาณิชยกจิ”   

ถา้ตอ้งการเปล่ียนแปลงขอ้มูลการรับโอนพาณิชยกิจ 

 คลิกเลือก Tab “ทีต่ั้งสํานักงานสาขา”   

ถา้ตอ้งการเปล่ียนแปลงท่ีตั้งสาํนกังานสาขา   ท่ีตั้งโรงเกบ็สินคา้   หรือ  ตวัแทนคา้ต่าง 

 คลิกเลือก Tab “ผู้เป็นหุ้นส่วนเงนิลงทุน”   

ถา้ตอ้งการเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ป็นหุน้ส่วนท่ีลงทุน  หรือสัญชาติของผูถื้อหุน้แต่ละสัญชาติ 

 คลิกเลือก Tab “อืน่ๆ”  

ถา้ตอ้งการเปล่ียนแปลงรายการอ่ืนๆ   

 คลิกเลือก Tab “รายละเอยีดเวบ็ไซต์”  

ถา้ตอ้งการเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายละเอียดเวบ็ไซต ์

8. ผใ้ชค้ลิกเลือก Tab “เอกสารแนบ”  เม่ือตอ้งการแนบเอกสารคาํขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทะเบียนพาณิชย ์

9. ผูใ้ชค้ลิกปุ่ม “บันทกึ” เพ่ือบนัทึกรายการคาํขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทะเบียนพาณิชย ์

10. ระบบจะทาํการสร้างเลขท่ีคาํขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลง  และแสดงขอ้ความเลขท่ีคาํขอท่ีได ้



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
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ภาพที ่4-35 หน้าจอสําหรับเลอืกไปยงัหน้าจอสอบถามการจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทะเบียนพาณิชย์ 

 

 

ภาพที ่4-36 หน้าจอสอบถามการจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทะเบียนพาณิชย์ 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
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ขั้นตอนการสอบถามข้อมูล 

1. คลิกท่ีปุ่ม “สอบถาม”  จากหนา้จอบนัทึก   (ดูภาพท่ี 4-35) 

2. ระบบแสดงหนา้จอใหผู้ใ้ชร้ะบุเง่ือนไขคน้หาขอ้มูล  

3. ผูใ้ชเ้ลือกระบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หาขอ้มูลรายการคาํขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทะเบียนพาณิชย ์ โดยบงัคบัว่าตอ้ง
ระบุเง่ือนไขวนัท่ีรับจดทะเบียนเป็นอยา่งนอ้ย  ซ่ึงหนา้จอแสดงวนัท่ีเป็นปัจจุบนัใหอ้ตัโนมติั   (สามารถแกไ้ขได)้ 

4. คลิกปุ่ม “ค้นหา”  

5. ระบบจะแสดงขอ้มูลท่ีคน้หาไดใ้นตารางแสดงขอ้มูล ผูใ้ชส้ามารถคลิกเลือกรายการดูขอ้มูลท่ีบนัทึกไว ้เพ่ือแกไ้ข
ขอ้มูลหรือลบขอ้มูลได ้

 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
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ภาพที ่4-37 หน้าจอแก้ไขหรือลบข้อมูลรายการคาํขอจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทะเบียนพาณิชย์ 

 

 

ภาพที ่4-38 หน้าจอแสดงข้อความยนืยนัการลบข้อมูล 

 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
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ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล 

1. ทาํขั้นตอนสอบถามขอ้มูล คลิกเลือกรายการท่ีตอ้งการ 

2. ระบบแสดงรายละเอียดขอ้มูลบนจอภาพ 

3. ระบบอนุญาตใหแ้กไ้ขหรือลบขอ้มูล  เม่ือเป็นคาํขอจดทะเบียนรายการล่าสุดของทะเบียนพาณิชยท่ี์ระบุ 

4. ระบบอนุญาตใหแ้กไ้ขขอ้มูลไดท้ั้งหมด ยกเวน้ ทะเบียนเลขท่ี   เลขท่ีคาํขอจดัตั้ง  และเลขท่ีคาํขอ 

5. ผูใ้ชเ้ลือกรายการแกไ้ขขอ้มูลท่ีตอ้งการ จากนั้น คลิกปุ่ม  “บนัทึก” 

6. ระบบจดัเก็บขอ้มูลท่ีแกไ้ขลงฐานขอ้มูล   ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงในใบสาํคญัทะเบียนพาณิชย ์      ผูใ้ช้
ตอ้งพิมพใ์บสาํคญัใหม่จากเมนูการทาํงาน (ดูขั้นตอนหวัขอ้พิมพใ์บสาํคญั) 

7. ผูใ้ชส้ามารถเลือกทาํรายการแกไ้ขหรือลบขอ้มูลรายการอ่ืนๆ    

8. โดยการคลิกปุ่ม “ยอ้นกลบั” สู่หนา้จอคน้หาขอ้มูลได ้     

9. ผูใ้ชส้ามารถเลือกกดปุ่ม   “กลบัเมนู”  เม่ือตอ้งการไปยงัเมนูหลกัของระบบ 

 

ขั้นตอนการลบข้อมูล 

1. ทาํขั้นตอนสอบถามขอ้มูล คลิกเลือกรายการท่ีตอ้งการ 

2. ระบบแสดงรายละเอียดขอ้มูลบนจอภาพ 

3. ระบบอนุญาตใหแ้กไ้ขหรือลบขอ้มูล  เม่ือเป็นคาํขอจดทะเบียนรายการล่าสุดของทะเบียนพาณิชยท่ี์ระบุ 

4. เม่ือผูใ้ชต้อ้งการลบขอ้มูลคาํขอท่ีบนัทึกจดทะเบียนออกจากระบบ คลิกปุ่ม “ลบขอ้มูล”  

5. ระบบแสดงขอ้ความยนืยนัการลบขอ้มูล 

 ผูใ้ชย้นืยนัการลบขอ้มูล คลิกปุ่ม “ตกลง” ระบบทาํการลบขอ้มูลออกจากฐานขอ้มูล 

และทาํการปรับปรุงขอ้มูลทะเบียนพาณิชยต์ามรายการคาํขอจดทะเบียนก่อนหนา้น้ี 

 ผูใ้ชย้กเลิกการลบขอ้มูล คลิกปุ่ม “ยกเลิก” ระบบยกเลิกการทาํงาน 

6. กรณีลบขอ้มูลเรียบร้อย  ระบบจะกลบัไปยงัหนา้จอสอบถาม  หรือใหเ้ลือกขอ้มูลรายการอ่ืนๆ 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
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4.3 จดทะเบียนเลกิทะเบียนพาณชิย์ 

คลิกเลือกท่ีเมนู >>  บนัทึกขอ้มูลการจดทะเบียน >> จดทะเบียนเลิกทะเบียนพาณิชย ์

 

ภาพที ่4-39 หน้าจอบันทกึคําขอจดทะเบียนเลกิทะเบียนพาณิชย์ 

 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
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ขั้นตอนการบันทกึข้อมูล 

1. ระบบแสดงจอภาพใหผู้ใ้ชร้ะบุทะเบียนเลขท่ี และเลขท่ีคาํขอจดัตั้ง ท่ีตอ้งการจดทะเบียนเลิกทะเบียนพาณิชย ์ หรือ
กดเคร่ืองหมาย  เพ่ือคน้หาขอ้มูลได ้

2. ระบบแสดงรายละเอียดขอ้มูลทะเบียนพาณิชยบ์นจอภาพ ผูใ้ชง้านสามารถเลือกจดทะเบียนเลิกทะเบียนพาณิชย ์

3. ผูใ้ชต้รวจสอบวา่ขอ้มูลทะเบียนพาณิชยท่ี์เลือก  ตรงกบัคาํขอจดทะเบียนเลิกท่ีตอ้งการบนัทึกขอ้มูล 

4. ผูใ้ชร้ะบุวนัท่ีรับจดทะเบียน (กาํหนดค่าเร่ิมตน้ =  วนัท่ีปัจจุบนั)   และนายทะเบียนท่ีรับจดทะเบียน 

5. ผูใ้ชร้ะบุวนัท่ีเลิกกิจการ (วนัท่ีเลิกกิจการตอ้งไม่เกินวนัท่ีรับจดทะเบียน) 

6. ผูใ้ชร้ะบุรหสัสาเหตุเลิกกิจการ หรือกดเคร่ืองหมาย  เพ่ือคน้หาขอ้มูลได ้

7. ผใ้ชค้ลิกเลือก Tab “เอกสารแนบ”  เม่ือตอ้งการแนบเอกสารคาํขอจดทะเบียนเลิกทะเบียนพาณิชย ์

8. ผูใ้ชค้ลิกปุ่ม “บันทกึ” เพ่ือบนัทึกรายการคาํขอจดทะเบียนเลิกทะเบียนพาณิชย ์

 ระบบจะทาํการปรับปรุงสถานะนิติบุคคลของทะเบียนพาณิชย ์ เป็น  “เลิก” 

พร้อมวนัท่ีรับจดทะเบียน เป็นวนัท่ีจดทะเบียนเลิก 

9. ระบบจะทาํการสร้างเลขท่ีคาํขอจดทะเบียนเลิก  และแสดงขอ้ความเลขท่ีคาํขอท่ีได ้

 

 

ภาพที ่4-40 หน้าจอแสดงข้อความแจ้งเลขที่คําขอจดทะเบียนเลกิทะเบียนพาณิชย์ 
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ภาพที ่4-41 หน้าจอสําหรับเลอืกไปยงัหน้าจอสอบถามการจดทะเบียนเลกิทะเบียนพาณิชย์ 

 

 

ภาพที ่4-42 หน้าจอสอบถามการจดทะเบียนเลกิทะเบียนพาณิชย์ 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

หนา้  4-54 ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ 
Path : CML/project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 
 

ขั้นตอนการสอบถามข้อมูล 

1. คลิกท่ีปุ่ม “สอบถาม”  จากหนา้จอบนัทึก 

2. ระบบแสดงหนา้จอใหผู้ใ้ชร้ะบุเง่ือนไขคน้หาขอ้มูล  

3. ผูใ้ชเ้ลือกระบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หาขอ้มูลรายการคาํขอจดทะเบียนเลิกทะเบียนพาณิชย ์ โดยบงัคบัว่าตอ้งระบุ
เง่ือนไขวนัท่ีรับจดทะเบียนเป็นอยา่งนอ้ย  ซ่ึงหนา้จอแสดงวนัท่ีเป็นปัจจุบนัใหอ้ตัโนมติั   (สามารถแกไ้ขได)้ 

4. คลิกปุ่ม “คน้หา”  

5. ระบบจะแสดงขอ้มูลท่ีคน้หาไดใ้นตารางแสดงขอ้มูล ผูใ้ชส้ามารถคลิกเลือกรายการดูขอ้มูลท่ีบนัทึกไว ้เพ่ือแกไ้ข
ขอ้มลูหรือลบขอ้มูลได ้
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ภาพที ่4-43 หน้าจอแก้ไขจดทะเบียนเลกิทะเบียนพาณิชย์ 

 

 

ภาพที ่4-44 หน้าจอแสดงข้อความยนืยนัการลบข้อมูล 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
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ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล 

1. ทาํขั้นตอนสอบถามขอ้มูล คลิกเลือกรายการท่ีตอ้งการ 

2. ระบบแสดงรายละเอียดขอ้มูลบนจอภาพ 

3. ระบบอนุญาตใหแ้กไ้ขหรือลบขอ้มูล  เม่ือเป็นคาํขอจดทะเบียนรายการล่าสุดของทะเบียนพาณิชยท่ี์ระบุ 

4. ระบบอนุญาตใหแ้กไ้ขขอ้มูลไดเ้ฉพาะวนัท่ีรับจดทะเบียน   วนัท่ีเลิกกิจการ   สาเหตุเลิกกิจการ   และนายทะเบียนท่ี
รับจดทะเบียน 

5. ผูใ้ชเ้ลือกรายการแกไ้ขขอ้มูลท่ีตอ้งการ จากนั้น คลิกปุ่ม  “บนัทึก” 

6. ระบบจดัเกบ็ขอ้มูลท่ีแกไ้ขลงฐานขอ้มูล    

7. ผูใ้ชส้ามารถเลือกทาํรายการแกไ้ขหรือลบขอ้มูลรายการอ่ืนๆ    

 โดยการคลิกปุ่ม “ยอ้นกลบั” สู่หนา้จอคน้หาขอ้มูลได ้

 ผูใ้ชส้ามารถเลือกกดปุ่ม   “กลบัเมนู”  เม่ือตอ้งการไปยงัเมนูหลกัของระบบ 

 

ขั้นตอนการลบข้อมูล 

1. ทาํขั้นตอนสอบถามขอ้มูล คลิกเลือกรายการท่ีตอ้งการ 

2. ระบบแสดงรายละเอียดขอ้มูลบนจอภาพ 

3. ระบบอนุญาตใหแ้กไ้ขหรือลบขอ้มูล  เม่ือเป็นคาํขอจดทะเบียนรายการล่าสุดของทะเบียนพาณิชยท่ี์ระบุ 

4. เม่ือผูใ้ชต้อ้งการลบขอ้มูลคาํขอท่ีบนัทึกจดทะเบียนออกจากระบบ คลิกปุ่ม “ลบขอ้มูล”  

5. ระบบแสดงขอ้ความยนืยนัการลบขอ้มูล 

 ผูใ้ชย้นืยนัการลบขอ้มูล คลิกปุ่ม “ตกลง” ระบบทาํการลบขอ้มูลออกจากฐานขอ้มูล 

และปรับปรุงสถานะนิติบุคคลของทะเบียนพาณิชย ์ เป็น  “ยงัดาํเนินกิจการอยู”่   และวนัท่ีจดทะเบียนเลิกเป็นไม่มีค่า 

 ผูใ้ชย้กเลิกการลบขอ้มูล คลิกปุ่ม “ยกเลิก” ระบบยกเลิกการทาํงาน 

6. กรณีลบขอ้มูลเรียบร้อย   ระบบจะกลบัไปยงัหนา้จอสอบถาม  หรือใหเ้ลือกขอ้มูลรายการอ่ืนๆ 
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4.4 การบันทกึรายการแก้ไขอืน่ๆ ทีไ่ม่ต้องจดทะเบียน 

คลิกเลือกท่ีเมนู >>  บนัทึกขอ้มูลการจดทะเบียน >> การบนัทึกรายการแกไ้ขอ่ืนๆ ท่ีไม่ตอ้งจดทะเบียน 

 

ภาพที ่4-45 หน้าจอบันทกึรายการแก้ไขอืน่ๆ  ทีไ่ม่ต้องจดทะเบียน 

 

 

 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 
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ขั้นตอนการบันทกึข้อมูล 

1. ระบบแสดงจอภาพใหผู้ใ้ชร้ะบุทะเบียนเลขท่ี   และเลขท่ีคาํขอจดัตั้ง   ท่ีตอ้งการแกไ้ขรายการอ่ืนๆ                   หรือ
กดเคร่ืองหมาย  เพ่ือคน้หาขอ้มูลได ้

2. ระบบแสดงรายละเอียดขอ้มูลทะเบียนพาณิชยบ์นจอภาพ ผูใ้ชง้านสามารถเลือกแกไ้ขรายการอ่ืนๆ ไดท้ั้ งหมด  
ยกเวน้ทะเบียนเลขท่ี   เลขท่ีคาํขอจดัตั้ง   และประเภทผูป้ระกอบพาณิชยกิจ    

3. ผูใ้ชต้รวจสอบวา่ขอ้มูลทะเบียนพาณิชยท่ี์เลือก  ตรงกบัคาํขอแกไ้ขรายการอ่ืนๆ  ท่ีตอ้งการบนัทึกขอ้มูล 

4. ผูใ้ชร้ะบุเลขท่ีหนงัสือรับ และหนงัสือรับวนัท่ี (กาํหนดค่าเร่ิมตน้ =  วนัท่ีปัจจุบนั)   และนายทะเบียน 

5. ผูใ้ชก้รอกรายละเอียดของรายการท่ีตอ้งการแกไ้ขรายการอ่ืนๆ ท่ีไม่ตอ้งจดทะเบียน 

6. ผูใ้ชเ้ลือกแกไ้ขรายการตามรายละเอียดรายการเปล่ียนแปลงท่ีระบุไว ้

 คลิกเลือก Tab “ข้อมูลหลกั”    

ถา้ตอ้งการแกไ้ขช่ือและท่ีอยูข่องผูป้ระกอบพาณิชยกิจ   ช่ือท่ีใชใ้นการประกอบพาณิชยกิจ           ชนิดพาณิชย
กิจ    ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   หรือรายช่ือผูจ้ดัการ 

 คลิกเลือก Tab “รับโอนพาณิชยกจิ”   

ถา้ตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลการรับโอนพาณิชยกิจ 

 คลิกเลือก Tab “ทีต่ั้งสํานักงานสาขา”   

ถา้ตอ้งการแกไ้ขท่ีตั้งสาํนกังานสาขา   ท่ีตั้งโรงเกบ็สินคา้   หรือ  ตวัแทนคา้ต่าง 

 คลิกเลือก Tab “ผู้เป็นหุ้นส่วนเงนิลงทุน”   

ถา้ตอ้งการแกไ้ขรายช่ือผูเ้ป็นหุน้ส่วนท่ีลงทุน  หรือสัญชาติของผูถื้อหุน้แต่ละสัญชาติ 

 คลิกเลือก Tab “อืน่ๆ”  

ถา้ตอ้งการแกไ้ขรายการอ่ืนๆ   

 คลิกเลือก Tab “รายละเอยีดเวบ็ไซต์”  

ถา้ตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลในรายละเอียดเวบ็ไซต ์

7. ผใ้ชค้ลิกเลือก Tab “เอกสารแนบ”  เม่ือตอ้งการแนบเอกสารคาํขอรายการแกไ้ขอ่ืนๆ ท่ีไม่ตอ้งจดทะเบียน 

8. ผูใ้ชค้ลิกปุ่ม “บันทกึ” เพ่ือบนัทึกรายการคาํขอแกไ้ขอ่ืนๆ ท่ีไม่ตอ้งจดทะเบียน 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ หนา้  4-59 
วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 Path : CML/project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc 

 

 

ภาพที ่4-46 หน้าจอสอบถามเลอืกไปยงัหน้าจอสอบถามรายการแก้ไขอืน่ๆ  ทีไ่ม่ต้องจดทะเบียน 

 

 

ภาพที ่4-47 หน้าจอสอบถามรายการแก้ไขอืน่ๆ ทีไ่ม่ต้องจดทะเบียน 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

หนา้  4-60 ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ 
Path : CML/project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 
 

ขั้นตอนการสอบถามข้อมูล 

1. คลิกท่ีปุ่ม “สอบถาม”  จากหนา้จอบนัทึก 

2. ระบบแสดงหนา้จอใหผู้ใ้ชร้ะบุเง่ือนไขคน้หาขอ้มูล  

3. ผูใ้ชเ้ลือกระบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หาขอ้มูลรายการคาํขอแกไ้ขอ่ืนๆ ท่ีไม่ตอ้งจดทะเบียน  โดยบงัคบัว่าตอ้งระบุ
เง่ือนไขวนัท่ีรับจดทะเบียน  (วนัท่ีรับหนังสือ)  เป็นอย่างน้อย  ซ่ึงหน้าจอแสดงวนัท่ีเป็นปัจจุบนัให้อตัโนมัติ   
(สามารถแกไ้ขได)้ 

4. คลิกปุ่ม “คน้หา”  

5. ระบบจะแสดงขอ้มูลท่ีคน้หาไดใ้นตารางแสดงขอ้มูล ผูใ้ชส้ามารถคลิกเลือกรายการดูขอ้มูลท่ีบนัทึกไว ้เพ่ือแกไ้ข
ขอ้มูลหรือลบขอ้มูลได ้

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ หนา้  4-61 
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ภาพที ่4-48 หน้าจอการแก้ไขหรือลบข้อมูลรายการแก้ไขอืน่ๆ ทีไ่ม่ต้องขอจดทะเบียน 

 

 

ภาพที ่4-49 หน้าจอแสดงข้อความยนืยนัการลบข้อมูล 

 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

หนา้  4-62 ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ 
Path : CML/project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 
 

ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล 

1. ทาํขั้นตอนสอบถามขอ้มูล คลิกเลือกรายการท่ีตอ้งการ 

2. ระบบแสดงรายละเอียดขอ้มูลบนจอภาพ 

3. ระบบอนุญาตใหแ้กไ้ขหรือลบขอ้มูล  เม่ือเป็นคาํขอรายการล่าสุดของทะเบียนพาณิชยท่ี์ระบุ 

4. ระบบอนุญาตใหแ้กไ้ขขอ้มูลไดท้ั้งหมด ยกเวน้ ทะเบียนเลขท่ี   เลขท่ีคาํขอจดัตั้ง   หนงัสือรับท่ี 

5. ผูใ้ชเ้ลือกรายการแกไ้ขขอ้มูลท่ีตอ้งการ จากนั้น คลิกปุ่ม  “บนัทึก” 

6. ระบบจดัเกบ็ขอ้มูลท่ีแกไ้ขลงฐานขอ้มูล 

7. ผูใ้ชส้ามารถเลือกแกไ้ขหรือลบขอ้มูลรายการอ่ืนๆ     โดยการคลิกปุ่ม “ยอ้นกลบั” สู่หนา้จอคน้หาขอ้มูลได ้     

8. ผูใ้ชส้ามารถเลือกกดปุ่ม   “กลบัเมนู”  เม่ือตอ้งการไปยงัเมนูหลกัของระบบ 

 

ขั้นตอนการลบข้อมูล 

1. ทาํขั้นตอนสอบถามขอ้มูล คลิกเลือกรายการท่ีตอ้งการ 

2. ระบบแสดงรายละเอียดขอ้มูลบนจอภาพ 

3. ระบบอนุญาตใหแ้กไ้ขหรือลบขอ้มูล  เม่ือเป็นคาํขอรายการล่าสุดของทะเบียนพาณิชยท่ี์ระบุ 

4. เม่ือผูใ้ชต้อ้งการลบขอ้มูลคาํขอท่ีบนัทึกรายการแกไ้ขอ่ืนๆ ออกจากระบบ คลิกปุ่ม “ลบขอ้มูล”  

5. ระบบแสดงขอ้ความยนืยนัการลบขอ้มูล 

 ผูใ้ชย้นืยนัการลบขอ้มูล คลิกปุ่ม “ตกลง” ระบบทาํการลบขอ้มูลออกจากฐานขอ้มูล 

และทาํการปรับปรุงขอ้มูลทะเบียนพาณิชยต์ามรายการคาํขอจดทะเบียนก่อนหนา้น้ี 

 ผูใ้ชย้กเลิกการลบขอ้มูล คลิกปุ่ม “ยกเลิก” ระบบยกเลิกการทาํงาน 

6. กรณีลบขอ้มูลเรียบร้อย  ระบบจะกลบัไปยงัหนา้จอสอบถาม  หรือใหเ้ลือกขอ้มูลรายการอ่ืนๆ 

 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
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4.5 การเพกิถอนรายการจดทะเบียน 

คลิกเลือกท่ีเมนู >>  บนัทึกขอ้มูลการจดทะเบียน >> การเพิกถอนรายการจดทะเบียน 

 

ภาพที ่4-50 หน้าจอบันทกึการเพกิถอนรายการจดทะเบียน 

 

 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

หนา้  4-64 ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ 
Path : CML/project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 
 

ขั้นตอนการบันทกึข้อมูล 

1. ระบบแสดงจอภาพให้ผูใ้ชร้ะบุทะเบียนเลขท่ี และเลขท่ีคาํขอจดัตั้ง ท่ีตอ้งการเพิกถอนทะเบียนพาณิชย ์  หรือกด
เคร่ืองหมาย  เพ่ือคน้หาขอ้มูลได ้

2. ระบบแสดงรายละเอียดขอ้มูลทะเบียนพาณิชยบ์นจอภาพ ผูใ้ชง้านสามารถเลือกเพิกถอนทะเบียนพาณิชย ์

3. ผูใ้ชต้รวจสอบวา่ขอ้มูลทะเบียนพาณิชยท่ี์เลือก  ตรงกบัรายการเพิกถอนทะเบียนพาณิชยท่ี์ตอ้งการบนัทึกขอ้มูล 

4. ผูใ้ชร้ะบุเลขท่ีหนงัสือรับ  วนัท่ีรับหนงัสือ (กาํหนดค่าเร่ิมตน้ =  วนัท่ีปัจจุบนั)   และนายทะเบียน 

5. ผูใ้ชร้ะบุวนัท่ีเพิกถอน   และเหตุผลในการเพิกถอนเน่ืองจาก 

6. ผใ้ชค้ลิกเลือก Tab “เอกสารแนบ”  เม่ือตอ้งการแนบเอกสารรายการเพิกถอนทะเบียนพาณิชย ์

7. ผูใ้ชค้ลิกปุ่ม “บันทกึ” เพ่ือบนัทึกรายการเพิกถอนทะเบียนพาณิชย ์

8. ระบบจะทาํการปรับปรุงสถานะนิติบุคคลของทะเบียนพาณิชย ์ เป็น  “เพิกถอน”   และวนัท่ีเพิกถอน 

 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ หนา้  4-65 
วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 Path : CML/project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc 

 

 

ภาพที ่4-51 หน้าจอสําหรับเลอืกไปยงัหน้าจอสอบถามการเพกิถอนทะเบียนพาณิชย์ 

 

 

ภาพที ่4-52 หน้าจอสอบถามการเพกิถอนทะเบียนพาณิชย์ 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

หนา้  4-66 ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ 
Path : CML/project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 
 

ขั้นตอนการสอบถามข้อมูล 

1. คลิกท่ีปุ่ม “สอบถาม”  จากหนา้จอบนัทึก 

2. ระบบแสดงหนา้จอใหผู้ใ้ชร้ะบุเง่ือนไขคน้หาขอ้มูล  

3. ผูใ้ชเ้ลือกระบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หาขอ้มูลรายการเพิกถอนชทะเบียนพาณิชย ์ โดยบงัคบัวา่ตอ้งระบุเง่ือนไขวนัท่ี
รับจดทะเบียน  (วนัท่ีรับหนงัสือ)  เป็นอยา่งนอ้ย   ซ่ึงหนา้จอแสดงวนัท่ีเป็นปัจจุบนัใหอ้ตัโนมติั      (สามารถแกไ้ข
ได)้ 

4. คลิกปุ่ม “คน้หา”  

5. ระบบจะแสดงขอ้มูลท่ีคน้หาไดใ้นตารางแสดงขอ้มูล ผูใ้ชส้ามารถคลิกเลือกรายการดูขอ้มูลท่ีบนัทึกไว ้เพ่ือแกไ้ข
ขอ้มูลหรือลบขอ้มูลได ้

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ หนา้  4-67 
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ภาพที ่4-53 หหน้าจอแก้ไขการเพกิถอนทะเบียนพาณิชย์ 

 

 

ภาพที ่4-54 หน้าจอแสดงข้อความยนืยนัการลบข้อมูล 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

หนา้  4-68 ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ 
Path : CML/project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 
 

ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล 

1. ทาํขั้นตอนสอบถามขอ้มูล คลิกเลือกรายการท่ีตอ้งการ 

2. ระบบแสดงรายละเอียดขอ้มูลบนจอภาพ 

3. ระบบอนุญาตใหแ้กไ้ขหรือลบขอ้มูล  เม่ือเป็นคาํขอรายการล่าสุดของทะเบียนพาณิชยท่ี์ระบุ 

4. ระบบอนุญาตใหแ้กไ้ขขอ้มูลไดเ้ฉพาะวนัท่ีรับจดทะเบียน   วนัท่ีเพิกถอน  เพิกถอนเน่ืองจาก   และนายทะเบียน 

5. ผูใ้ชเ้ลือกรายการแกไ้ขขอ้มูลท่ีตอ้งการ จากนั้น คลิกปุ่ม  “บนัทึก” 

6. ระบบจดัเกบ็ขอ้มูลท่ีแกไ้ขลงฐานขอ้มูล    

7. ผูใ้ชส้ามารถเลือกทาํรายการแกไ้ขหรือลบขอ้มูลรายการอ่ืนๆ    

 โดยการคลิกปุ่ม “ยอ้นกลบั” สู่หนา้จอคน้หาขอ้มูลได ้

 ผูใ้ชส้ามารถเลือกกดปุ่ม   “กลบัเมนู”  เม่ือตอ้งการไปยงัเมนูหลกัของระบบ 

 

ขั้นตอนการลบข้อมูล 

1. ทาํขั้นตอนสอบถามขอ้มูล คลิกเลือกรายการท่ีตอ้งการ 

2. ระบบแสดงรายละเอียดขอ้มูลบนจอภาพ 

3. ระบบอนุญาตใหแ้กไ้ขหรือลบขอ้มูล  เม่ือเป็นคาํขอรายการล่าสุดของทะเบียนพาณิชยท่ี์ระบุ 

4. เม่ือผูใ้ชต้อ้งการลบขอ้มูลคาํขอท่ีบนัทึกเพิกถอนออกจากระบบ คลิกปุ่ม “ลบขอ้มูล”  

5. ระบบแสดงขอ้ความยนืยนัการลบขอ้มูล 

 ผูใ้ชย้นืยนัการลบขอ้มูล คลิกปุ่ม “ตกลง” ระบบทาํการลบขอ้มูลออกจากฐานขอ้มูล 

และปรับปรุงสถานะนิติบุคคลของทะเบียนพาณิชย ์ เป็น  “ยงัดาํเนินกิจการอยู”่   และวนัท่ีเพิกถอนเป็นไม่มีค่า 

 ผูใ้ชย้กเลิกการลบขอ้มูล คลิกปุ่ม “ยกเลิก” ระบบยกเลิกการทาํงาน 

6. กรณีลบขอ้มูลเรียบร้อย   ระบบจะกลบัไปยงัหนา้จอสอบถาม  หรือใหเ้ลือกขอ้มูลรายการอ่ืนๆ 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
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5. พมิพ์ใบสําคญั 

 

ภาพที ่5-1 หน้าจอเมนูหลกั ส่วนการพมิพ์ใบสําคญั 

 

 การจดจดัตั้งทะเบียนพาณิชย ์ จะมีการออกเอกสารสําคญัการจดทะเบียน  เพื่อแสดงเป็นหลกัฐานให้
ทราบวา่มีการจดทะเบียนพาณิชยแ์ลว้ การออกเอกสารสาํคญัทะเบียนพาณิชยแ์บ่งได ้2 รายการ คือ 

1. ใบสาํคญัทะเบียนพาณิชย ์ ออกใหเ้ม่ือมีการจดจดัตั้งทะเบียนพาณิชยห์รือเปล่ียนแปลงทะเบียนพาณิชย ์

2. ใบลิขสิทธ์ิการคา้  ออกใหเ้ฉพาะกรณีท่ีจดทะเบียนพาณิชยป์ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัการขายซีดี 

หรือลิขสิทธ์ิเพลงต่างๆ 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
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5.1 การพมิพ์ใบสําคญัทะเบียนพาณชิย์ 

คลิกเลือกท่ีเมนู >>  พิมพใ์บสาํคญั >> RCP020100: การพิมพใ์บสาํคญัทะเบียนพาณิชย ์

 

ภาพที ่5-2 หน้าจอพมิพ์ใบสําคญัทะเบียนพาณิชย์ 

ขั้นตอนการพมิพ์ 

1. ระบบแสดงจอภาพให้ผูใ้ช้ระบุทะเบียนเลขท่ี และเลขท่ีคาํขอจัดตั้ง ท่ีตอ้งการพิมพ์ใบสําคญัทะเบียนพาณิชย ์           
หรือกดเคร่ืองหมาย  เพ่ือคน้หาขอ้มูลได ้

2. ระบบแสดงรายละเอียดขอ้มูลทะเบียนพาณิชยบ์นจอภาพ ผูใ้ชง้านสามารถเลือกพิมพใ์บสาํคญัทะเบียนพาณิชย ์

3. ผูใ้ชต้รวจสอบวา่ขอ้มูลทะเบียนพาณิชยท่ี์เลือก  ตรงกบัรายการทะเบียนพาณิชยท่ี์ตอ้งการพิมพใ์บสาํคญั 

4. ออกให ้ณ วนัท่ี  (กาํหนดค่าเร่ิมตน้ =  วนัท่ีปัจจุบนั)   และนายทะเบียนท่ีลงนามในใบสาํคญั 

5. ผูใ้ชร้ะบุเลขท่ีหนงัสือรับ  วนัท่ีรับหนงัสือ (กาํหนดค่าเร่ิมตน้ =  วนัท่ีปัจจุบนั)   และนายทะเบียน 

6. คลิกปุ่ม “พิมพ”์ ระบบพิมพใ์บสาํคญัตามเง่ือนไขท่ีระบุ 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
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คาํอธิบาย การใช้งานระบบพมิพ์ใบสําคญัทะเบียนพาณิชย์ 

หมายเลข 1  ทะเบียนเลขท่ี 

หมายเลข 2  คาํขอท่ี 

หมายเลข 3  ช่ือผูป้ระกอบพาณิชยกิจ 

หมายเลข 4  วนัท่ีท่ีเร่ิมประกอบพาณิชยกิจ 

หมายเลข 5  ช่ือท่ีใชป้ระกอบพาณิชยกิจ 

หมายเลข 6  ช่ือท่ีใชป้ระกอบพาณิชยกิจเป็นอกัษรโรมนั 

หมายเลข 7  ชนิดแห่งพาณิชยกิจ 

หมายเลข 8  ท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่ เลขท่ี 

หมายเลข 9  หมู่ท่ี 

หมายเลข 10  ตรอก/ซอย 

หมายเลข 11  ถนน 

หมายเลข 12  ตาํบล/แขวง 

หมายเลข 13  อาํเภอ/เขต 

หมายเลข 14  จงัหวดั 

หมายเลข 15  รายละเอียดเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ใส่ชนิดแห่งพาณิชยกิจไม่พอ ใส่รายละเอียดท่ีตั้งสาํนกังานเพ่ิมเติม  เป็นตน้ 

หมายเลข 16  วนัท่ีรับจดทะเบียนพาณิชย ์

หมายเลข 17  ช่ือนายทะเบียนพาณิชย ์

หมายเลข 18  QR-Code  จดัเกบ็รายละเอียดขอ้มูลใบสาํคญัทะเบียนเบ้ืองตน้ 

หมายเหตุ     เน่ืองจากเคร่ืองพิมพแ์ต่ละเคร่ืองนั้นการจดัขอบของกระดาษต่างกนั  จึงไม่สามารถท่ีจะกาํหนดเอกสารใหพิ้มพ์
ออกทางเคร่ืองพิมพเ์ท่ากนัอย่างมาตรฐานได ้  ก่อนการสั่งพิมพ์ให้จัดเอกสารท่ีพิมพใ์ห้ตรงกบักระดาษลายนํ้ า ให้ Save 
Config Printer ดงักล่าวไวใ้ชง้านคร้ังต่อไปกบัเค ร่ืองคอมพิวเตอร์และเค ร่ืองพิมพ์นั้ นๆ    เพ่ือสะดวกต่อการใชง้าน 

 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
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ภาพที ่5-3 ตวัอย่างใบสําคัญทะเบียนพาณิชย์ 

 

 

      (1) 

      (2) 

 

 

 

 
 

   (3) 

 

   (4) 

 

   (5) 

 

   (6) 

 

   (7) 

 

 
 

 

            (8)  (9)    (10)  (11) 

    (12)   (13)   (14) 

 

 (15) กรณีมรีายละเอยีดอืน่ๆ (16) 
 

      (17) 

 

    (18) 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
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ภาพที ่5-4 ตวัอย่าง ใบแทนใบสําคญัทะเบียนพาณิชย์ 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
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5.2 การพมิพ์ใบลขิสิทธ์ิการค้า 

คลิกเลือกท่ีเมนู >>  พิมพใ์บสาํคญั >> RCP020200: การพิมพใ์บลิขสิทธ์ิการคา้ 

 

ภาพที ่5-5 หน้าจอพมิพ์ใบลขิสิทธิการค้า 

 

ขั้นตอนการพมิพ์ 

1. ระบบแสดงจอภาพใหผู้ใ้ชร้ะบุเง่ือนไขพิมพใ์บลิขสิทธิการคา้ 

2. ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลทะเบียนเลขท่ีและเลขท่ีคาํขอจดัตั้ง สามารถกดเคร่ืองหมาย  เพ่ือคน้หาขอ้มูลทะเบียนเลขท่ีได ้

3. ระบบแสดงรายละเอียดขอ้มูลตามทะเบียนเลขท่ีกรอกบนจอภาพ 

4. คลิกปุ่ม “พิมพ”์ ระบบพิมพใ์บลิขสิทธิการคา้มเง่ือนไขท่ีระบุ 

 

หมายเหตุ  : 

การออกใบลิขสิทธิการคา้ ออกให้เฉพาะผูป้ระกอบพาณิชยกิจท่ีเป็นผูแ้ทนผลิตและจาํหน่าย
ซีดีเพลง/วีดีโอ ท่ีไดรั้บอนุญาตแลว้เท่านั้น 

 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
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ภาพที ่5-6 ตวัอย่างใบลขิสิทธิการค้า 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
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5.3 ตรวจสอบการพมิพ์ใบสําคญัด้วย QR-CODE 

คลิกเลือกท่ีเมนู >>  พิมพใ์บสาํคญั >> RCP020300: ตรวจสอบการพิมพใ์บสาํคญัดว้ย QR-CODE 

 

ภาพที ่5-7 หน้าจอตรวจสอบการพมิพ์ใบสําคญัด้วย QR-CODE 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบใบสําคญัทะเบียนพาณิชย์ 

1. ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลเลขอา้งอิง QR-CODE  ท่ีแสดงอยูใ่ตภ้าพ QR-CODE ในใบสาํคญั 

2. ระบบจะแสดงรายละเอียดขอ้มูลจากฐานขอ้มูลตามเลขอา้งอิงพิมพใ์บสาํคญั 

3. เจา้หนา้ท่ีสามารถตรวจสอบกบัใบสาํคญัในรูปกระดาษขอ้มูล  วา่ขอ้มูลท่ีแสดงตรงกนัหรือไม่ 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
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4. เจา้หนา้ท่ีสามารถแกไ้ขขอ้ความบนหนา้จอใหต้รงกบัขอ้มูลใบสาํคญัรูปแบบกระดาษ เพ่ือทาํการตรวจสอบขอ้มูล 

5. เจา้หนา้ท่ีกดปุ่ม “ตรวจสอบ” เพ่ือทาํการตรวจสอบขอ้มูลใบสาํคญั 

ถา้ขอ้มูลท่ีระบุบนหนา้จอตรงกบัฐานขอ้มูลของระบบแสดงขอ้ความแจง้ “ผลการตรวจสอบใบสําคญั ถูกต้อง” 

ถา้ขอ้มูลท่ีระบุบนหนา้จอไม่ตรงกบัฐานขอ้มูลของระบบแสดงขอ้ความแจง้ “ผลการตรวจสอบใบสําคญัไม่ถูกต้อง” 

 

หมายเหตุ: 

กดปุ่ม “เร่ิมใหม่”  เม่ือตอ้งการตรวจสอบใบสาํคญัรายการต่อไป 

 





 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
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6. สอบถาม 

ระบบจดัเก็บและบริการขอ้มูลทะเบียนพาณิชย ์มีฟังก์ชัน่การทาํงานในส่วนท่ีเป็น การตรวจสอบและสอบถาม
ขอ้มูลต่าง ๆ เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้กบัผูใ้ชง้าน เพ่ือใชใ้นการตรวจสอบการทาํงานของระบบและตรวจสอบขอ้มูล
ทะเบียนพาณิชย ์

 

 

ภาพที ่6-1 หน้าจอเมนูหลกั ส่วนการสอบถามข้อมูล 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

หนา้  6-2 ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ 
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6.1 ตรวจสอบคาํขอจดทะเบียนพาณชิย์ 

คลิกเลือกท่ีเมนู >>  สอบถาม >> RCI030100: ตรวจสอบคาํขอจดทะเบียนพาณิชย ์

 

ภาพที ่6-2 หน้าจอเตรวจสอบคาํขอจอทะเบียนพาณิชย์ 

 

ขั้นตอนการสอบถามข้อมูล 

1. ผูใ้ชร้ะบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการตรวจสอบคาํขอ และคลิกปุ่ม“ค้นหา” 

2. ระบบแสดงผลการคน้หาขอ้มูลท่ีไดบ้นจอภาพ   ผูใ้ชส้ามารรถคลิกเลือกรายการเพ่ือตรวจสอบรายละเอียดขอ้มูลคาํขอได ้ 

3. ระบบแสดงจอภาพรายละเอียดขอ้มูล (ไม่อนุญาตใหแ้กไ้ขขอ้มูล) ดงัน้ี 

 ส่วนที ่1  แสดงขอ้มูลทะเบียนพาณิชย ์ (ดูภาพท่ี 6-3) 

 ส่วนที ่2  แสดงรายการคาํขอจดทะเบียนของเลขทะเบียนพาณิชยแ์ละเลขท่ีคาํขอจดัตั้งท่ีเลือก  (ดูภาพท่ี 6-4) 

- ปุ่ม “ยอ้นกลบั”   เม่ือตอ้งการกลบัไปยงัจอภาพคน้หาขอ้มูล 

- ปุ่ม “กลบัเมนู”   เม่ือตอ้งการออกจากจอภาพท่ีใชง้านเพ่ือกลบัสู่เมนูหลกั 

 ส่วนที ่3  แสดงรายละเอียดของขอ้มูลทะเบียนพาณิชย ์(ดูภาพท่ี 6-5) 

 ส่วนที ่4  แสดงเอกสารแนบของรายการคาํขอจดทะเบียนในส่วนท่ี 2 (ดูภาพท่ี 6-6) 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ หนา้  6-3 
วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 Path : CML /project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc 
 

 

ภาพที ่6-3 หน้าจอแสดงข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 

 

ภาพที ่6-4 หน้าจอแสดงรายการคาํขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

หนา้  6-4 ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ 
Path : CML/project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 
 

 

ภาพที ่6-5 หน้าจอแสดงรายละเอยีดข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 

 

ภาพที ่6-6 หน้าจอแสดงเอกสารแนบของรายการคาํขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ หนา้  6-5 
วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 Path : CML /project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc 
 

6.2 ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนพาณชิย์ 

คลิกเลือกท่ีเมนู >>  สอบถาม >> RCI030200: ตรวจสอบขอ้มูลจดดทะเบียนพาณิชย ์

 

ภาพที ่6-7 หน้าจอตรวจสอบข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 

ขั้นตอนการสอบถามข้อมูล 

1. ระบบแสดงหนา้จอใหผู้ใ้ชร้ะบุเง่ือนไขตรวจสอบขอ้มูล  

2. ผูใ้ชร้ะบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการตรวจสอบคาํขอ และคลิกปุ่ม“ค้นหา” 

3. ระบบแสดงผลการคน้หาขอ้มูลท่ีไดบ้นจอภาพ ผูใ้ชส้ามารรถคลิกเลือกรายการเพ่ือตรวจสอบรายละเอียดได ้ 

 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

หนา้  6-6 ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ 
Path : CML/project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 
 

6.3 สอบถามข้อมูลสถิติการจดทะเบียนพาณชิย์ (ผู้ประกอบพาณชิยกจิ) 

คลิกเลือกท่ีเมนู >>  สอบถาม >> RCI030300: สอบถามขอ้มูลสถิติการจดทะเบียนพาณิชย ์(ผูป้ระกอบพาณิชกิจ) 

 

ภาพที ่6-8 หน้าจอสอบถามข้อมูลสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ – กลุ่มผู้ประกอบพาณิชยกจิ 

 

ขั้นตอนการสอบถามข้อมูล 

1. ระบบแสดงหนา้จอใหผู้ใ้ชร้ะบุเง่ือนไขสอบถามขอ้มูล 

2.  ผูใ้ชร้ะบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการ คลิกปุ่ม“ค้นหา” 

3. ระบบแสดงผลการคน้หาท่ีไดบ้นจอภาพ  

ผูใ้ชส้ามารถคลิกเลือกรายการเพ่ือตรวจสอบรายละเอียดขอ้มูลแบบลาํดบัชั้นได ้ 

ตัวอย่าง   สอบถามสถิติการจดทะเบียนแสดงผลตามกลุ่มผูป้ระกอบพาชณิชยกิจ   >>   คลิกรายการกลุ่มนิติบุคคล  >>  
แสดงประเภทผูป้ระกอบพาณิชยกิจ >> คลิกรายการนิติบุคคล >> แสดงชนิดพาณิชยกิจท่ีมีการจดทะเบียน   

(ดูภาพท่ี 6-8  ถึง ภาพท่ี 6-10) 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ หนา้  6-7 
วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 Path : CML /project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc 
 

 

ภาพที ่6-9 หน้าจอสอบถามข้อมูลสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ – ประเภทผู้ประกอบพาณิชยกจิ 

 

 

ภาพที ่6-10 หน้าจอสอบถามข้อมูลสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ – ชนิดพาณิชยกจิ 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

หนา้  6-8 ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ 
Path : CML/project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 
 

6.4 สอบถามข้อมูลสถิติการจดทะเบียนพาณชิย์ (ทีต่ั้งสํานักงาน) 

คลิกเลือกท่ีเมนู >>  สอบถาม >> RCI030400: สอบถามขอ้มูลสถิติการจดทะเบียนพาณิชย ์(ท่ีตั้งสาํนกังาน) 

 

ภาพที ่6-11 หน้าจอสอบถามข้อมูลสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ (ที่ตั้งสํานักงาน) 

 

ขั้นตอนการสอบถามข้อมูล 

1. ระบบแสดงหนา้จอใหผู้ใ้ชร้ะบุเง่ือนไขสอบถามขอ้มูล 

2.  ผูใ้ชร้ะบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการ คลิกปุ่ม“ค้นหา” 

3. ระบบแสดงผลการคน้หาท่ีไดบ้นจอภาพ  

ผูใ้ชส้ามารถคลิกเลือกรายการเพ่ือตรวจสอบรายละเอียดขอ้มูลแบบลาํดบัชั้นได ้ 

ตัวอย่าง สอบถามสถิติการจดทะเบียนตามท่ีตั้งสาํนกังาน แสดงผลตามภาค  >>  คลิกรายการภาคกลาง  >>  แสดงจงัหวดั
ท่ีตั้งในภาคกลาง   >>  คลิกรายการจงัหวดันนทบุรี  >>   แสดงสาํนกังานทะเบียนพาณิชย ์   >> คลิกรายการสาํนกังาน
ทะเบียนพาณิชย ์ >>  แสดงชนิดพาณิชยกิจท่ีมีการจดทะเบียน (ดูภาพท่ี 6-11  ถึง ภาพท่ี 6-14) 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ หนา้  6-9 
วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 Path : CML /project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc 
 

 

ภาพที ่6-12 หน้าจอสอบถามข้อมูลสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ (ที่ตั้งสํานักงาน) – จังหวดัทีต่ั้ง 

 

 

ภาพที ่6-13 หน้าจอสอบถามข้อมูลสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ (ที่ตั้งสํานักงาน) – สํานักงานทะเบียน 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

หนา้  6-10 ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ 
Path : CML/project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 
 

 

ภาพที ่6-14 หน้าจอสอบถามข้อมูลสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ (ที่ตั้งสํานักงาน) – ชนิดพาณิชยกจิ 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ หนา้  6-11 
วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 Path : CML /project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc 
 

6.5 สอบถามข้อมูลสถิติการจดทะเบียนพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์และจํานวนเวบ็ไซต์ 

คลิกเลือกท่ีเมนู >>  สอบถาม >> RCI030500: สอบถามขอ้มูลสถิติการจดทะเบียนพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์และจาํนวน
เวบ็ไซต ์

 

ภาพที ่6-15 หน้าจอสอบถามสถิตกิารจดทะเบียนพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์และจํานวนเวบ็ไซต์- สรุปวนั 

 

ขั้นตอนการสอบถามข้อมูล 

1. ระบบแสดงจอภาพใหผู้ใ้ชร้ะบุเง่ือนไขสอบถามขอ้มูล 

2.  ผูใ้ชร้ะบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการ คลิกปุ่ม“ค้นหา” 

3. ระบบแสดงผลการคน้หาท่ีไดบ้นจอภาพ ผูใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้มูลจาํแนกตามวนัและเดือนท่ีจดทะเบียนได ้

(ดูภาพท่ี 6-15  ถึง ภาพท่ี 6-16) 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

หนา้  6-12 ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ 
Path : CML/project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 
 

 

ภาพที ่6-16 หน้าจอสอบถามสถิตกิารจดทะเบียนพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์และจํานวนเวบ็ไซต์- สรุปเดอืน 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ หนา้  6-13 
วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 Path : CML /project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc 
 

6.6 สอบถามข้อมูลสถิติการจดทะเบียนพาณชิย์ตามอนัดับสูงสุด (ชนิดพาณชิยกจิ/ทุนจดทะเบียน) 

คลิกเลือกท่ีเมนู >>  สอบถาม >> RCI030600: สอบถามขอ้มูลสถิติการจดทะเบียนพาณิชยต์ามอนัดบัสูงสุด (ชนิดพาณิชย
กิจ/ทุนจดทะเบียน) 

 

ภาพที ่6-17 หน้าจอสอบถามข้อมูลสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ตามอนัดบัสุงสุด (ชนิดพาณิชยกจิ/ทุน) 

 

ขั้นตอนการสอบถามข้อมูล 

1. ระบบแสดงจอภาพใหผู้ใ้ชร้ะบุเง่ือนไขสอบถามขอ้มูล 

2.  ผูใ้ชร้ะบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการ คลิกปุ่ม“ค้นหา” 

3. ระบบแสดงผลการคน้หาท่ีไดบ้นจอภาพ ผูใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้มูลจาํแนกตามชนิดพาณิชยกิจ และทุนจดทะเบียนได ้

 ระบบแสดงตามจาํนวนทะเบียนพาณิชยท่ี์มีรหสัหลกัของชนิดพาณิชยกิจมากท่ีสุด  ตามจาํนวนอนัดบัท่ีเลือก 

 ระบบแสดงตามจาํนวนทะเบียนพาณิชยท่ี์มีทุนจดทะเบียนมากท่ีสุด  ตามจาํนวนอนัดบัท่ีเลือก 

 

 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

หนา้  6-14 ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ 
Path : CML/project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 
 

6.7 สอบถามจํานวนเพกิถอนการจดทะเบียนพาณชิย์ 

คลิกเลือกท่ีเมนู >>  สอบถาม >> RCI030700: สอบถามจาํนวนเพิกถอนการจดทะเบียนพาณิชย ์

 

ภาพที ่6-18 หน้าจอสอบถามจํานวนเพกิถอนการจดทะเบียน – สรุปจํานวนเพกิถอน 

 

 

ภาพที ่6-19 หน้าจอสอบถามจํานวนเพกิถอนการจดทะเบียน –รายละเอยีด 

ขั้นตอนการสอบถามข้อมูล 

1. ระบบแสดงจอภาพใหผู้ใ้ชร้ะบุเง่ือนไขสอบถามขอ้มูล 

2.  ผูใ้ชร้ะบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการ คลิกปุ่ม“ค้นหา” 

3. ระบบแสดงผลการคน้หาท่ีไดบ้นจอภาพ ผูใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้มูลจาํแนกตามสรุปจาํนวน และรายละเอียดได ้



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ หนา้  6-15 
วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 Path : CML /project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc 
 

6.8 สอบถามข้อมูลสถิติการยืน่คาํขอจดทะเบียนพาณชิย์ 

คลิกเลือกท่ีเมนู >>  สอบถาม >> RCI030800 : สอบถามขอ้มูลสถิติการยืน่คาํขอจดทะเบียนพาณิชย ์

 

ภาพที ่6-20 หน้าจอสอบถามการยืน่คาํขอจดทะเบียนพาณิชย์ - ตามจังหวดั 

 

 

ภาพที ่6-21 หน้าจอสอบถามการยืน่คาํขอจดทะเบียนพาณิชย์ - ตามสํานักงานจดทะเบียน 

ขั้นตอนการสอบถามข้อมูล 

1. ระบบแสดงจอภาพใหผู้ใ้ชร้ะบุเง่ือนไขสอบถามขอ้มูล 

2.  ผูใ้ชร้ะบุเง่ือนไขท่ีตอ้งการ คลิกปุ่ม“ค้นหา” 

3. ระบบแสดงผลการคน้หาท่ีไดบ้นจอภาพ ผูใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้มูลจาํแนกตามสรุปจาํนวน และรายละเอียดได ้

 จาํแนกตามจงัหวดั 

 จาํแนกตามสาํนกังานทะเบียนพาณิชย ์



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

หนา้  7-16 ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ 
Path : CML/project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 
 

7. รายงาน 

 

ภาพที ่7-1 หน้าจอเมนูหลกั ส่วนรายงาน 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ หนา้  7-17 
วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 Path : CML /project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc 
 

7.1 รายงานการยืน่คาํขอจดทะเบียนพาณชิย์ 

คลิกเลือกท่ีเมนู >>  รายงาน >> RCR030100: รายงานการยืน่คาํขอจดทะเบียน 

 

ภาพที ่7-2 หน้าจอเมนูพมิพ์รายงานการยืน่คาํขอจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

ขั้นตอนการพมิพ์รายงาน 

1. ระบบแสดงหนา้จอใหผู้ใ้ชร้ะบุเง่ือนไขพิมพร์ายงาน ไดแ้ก่ 

 สาํนกังานจดทะเบียนพาณิชย ์(ระบบแสดงขอ้มูลสาํนกังานของผูเ้ขา้ใชระบบ) 

 ระบุช่วงตั้งแต่วนัท่ี – ถึงวนัท่ี ท่ีตอ้งการเรียกรายงาน 

 ระบุประเภทรายงาน (สรุปรายงาน หรือ รายละเอียด) 

2. การแสดงรายงาน (ดูภาพท่ี 7-3 ถึงภาพท่ี 7-5) 

 คลิกปุ่ม “พมิพ์”  เม่ือตอ้งการแสดงขอ้มูลในรูปแบบรายงาน  

 คลิกปุ่ม “กราฟ” เม่ือตอ้งการแสดงขอ้มูลในรูปแบบกราฟ (เฉพาะประเภทรายงานแบบสรุปเท่านั้น) 

 

 

 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

หนา้  7-18 ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ 
Path : CML/project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 
 

 

ภาพที ่7-3 ตวัอย่างรายงานการยืน่คาํขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ประเภทสรุปรายงาน) 

 

 

ภาพที ่7-4 ตวัอย่างรายงานการยืน่คาํขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ประเภทรายละเอยีด) 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ หนา้  7-19 
วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 Path : CML /project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc 
 

 

ภาพที ่7-5 ตวัอย่างรายงานการยืน่คาํขอจดทะเบียนพาณิชย์ (รูปแบบกราฟ) 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

หนา้  7-20 ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ 
Path : CML/project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 
 

7.2 รายงานการยืน่คาํขอจดทะเบียนพาณชิย์ (แสดงพาณชิยกจิ/ทีต่ั้งสํานักงาน) 

คลิกเลือกท่ีเมนู >>  รายงาน >> RCR030200:รายงานการยืน่คาํขอจดทะเบียนพาณิชย ์(แสดงพาณิชยกิจ/ท่ีตั้งสาํนกังาน) 

 

ภาพที ่7-6 หน้าจอเมนูพมิพ์รายงานการยืน่คาํขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แสดงพาณิชยกจิ/ที่ตั้งสํานักงาน) 

 

ขั้นตอนการพมิพ์รายงาน 

1. ระบบแสดงหนา้จอใหผู้ใ้ชร้ะบุเง่ือนไขพิมพร์ายงาน ไดแ้ก่ 

 สาํนกังานจดทะเบียนพาณิชย ์(ระบบแสดงขอ้มูลสาํนกังานของผูเ้ขา้ใชระบบ) 

 ระบุช่วงตั้งแต่วนัท่ีจดทะเบียน – ถึงวนัท่ี ท่ีตอ้งการเรียกรายงาน 

 ระบุประเภทคาํขอจดทะเบียน ประกอบดว้ย (จดัตั้งใหม่, เปล่ียนแปลง, เลิก, แกไ้ขอ่ืนๆ, เพิกถอน)   

ไม่ระบุคดัเลือกขอ้มูลทุกประเภทคาํขอจดทะเบียน 

 ระบุประเภทรายงาน (แสดงชนิดพาณิชยกิจ หรือ แสดงท่ีตั้งสาํนกังาน) 

2. การแสดงรายงาน คลิกปุ่ม “พมิพ์”  ระบบพิมพร์ายงานตามเง่ือนไขท่ีระบุ 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ หนา้  7-21 
วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 Path : CML /project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc 
 

 

ภาพที ่7-7 ตวัอย่างรายงานการยืน่คาํขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แสดงพาณิชยกจิ) 

 

 

ภาพที ่7-8 ตวัอย่างรายงานการยืน่คาํขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แสดงทีต่ั้งสํานักงาน) 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

หนา้  7-22 ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ 
Path : CML/project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 
 

7.3 รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณชิย์ (ผู้ประกอบกจิการ) 

คลิกเลือกท่ีเมนู >>  รายงาน >> RCR030300:รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย ์(ผูป้ระกอบกิจการ) 

 

ภาพที ่7-9 หน้าจอรายงานสถิตกิารจดทะเบียนพาณิชย์ (ผู้ประกอบกจิการ) 

ขั้นตอนการพมิพ์รายงาน 

1. ระบบแสดงหนา้จอใหผู้ใ้ชร้ะบุเง่ือนไขพิมพร์ายงาน ไดแ้ก่ 

 สาํนกังานจดทะเบียนพาณิชย ์(ระบบแสดงขอ้มูลสาํนกังานของผูเ้ขา้ใชระบบ) 

 ระบุช่วงตั้งแต่วนัท่ีจดทะเบียน – ถึงวนัท่ี ท่ีตอ้งการเรียกรายงาน 

 ระบุการออกรายงานจาํแนกตาม (กลุ่มผูป้ระกอบพาณิชยกิจ  ประเภทผูป้ระกอบพาณิชยกิจ หรือ ชนิดพาณิชยกิจ) 

2. การแสดงรายงาน (ดูภาพท่ี 7-10 ถึงภาพท่ี 7-14) 

 คลิกปุ่ม “พมิพ์”  เม่ือตอ้งการแสดงขอ้มูลในรูปแบบรายงาน  

 คลิกปุ่ม “กราฟ” เม่ือตอ้งการแสดงขอ้มูลในรูปแบบกราฟ (เฉพาะจาํแนกรายงานตามกลุ่มผูป้ระกอบพาณิชยกิจ 
และประเภทผูป้ระกอบพาณิชยกิจ) 

 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ หนา้  7-23 
วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 Path : CML /project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc 
 

 

ภาพที ่7-10 ตวัอย่างรายงานสถิตกิารจดทะเบียนพาณิชย์ – จําแนกตามกลุ่มผู้ประกอบพาณิชยกจิ 

 

 

ภาพที ่7-11 ตวัอย่างรายงานสถิตกิารจดทะเบียนพาณิชย์ – จําแนกตามผู้ประกอบพาณิชยกจิ 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

หนา้  7-24 ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ 
Path : CML/project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 
 

 

ภาพที ่7-12 ตวัอย่างรายงานสถิตกิารจดทะเบียนพาณิชย์  – จําแนกตามชนิดพาณิชยกจิ 

 

 

ภาพที ่7-13 ตวัอย่างรูปแบบกราฟสถิตกิารจดทะเบียนพาณิชย์  – ตามกลุ่มผู้ประกอบพาณิชยกจิ 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ หนา้  7-25 
วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 Path : CML /project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc 
 

 

 

ภาพที ่7-14 ตวัอย่างรูปแบบกราฟสถิตกิารจดทะเบียนพาณิชย์  – ตามประเภทผู้ประกอบพาณิชยกจิ 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

หนา้  7-26 ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ 
Path : CML/project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 
 

7.4 รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณชิย์ (ทีต่ั้งสํานักงาน) 

คลิกเลือกท่ีเมนู >>  รายงาน >> RCR030400:รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย ์(ท่ีตั้งสาํนกังาน) 

 

ภาพที ่7-15 หน้าจอรายงานสถิตกิารจดทะเบียนพาณิชย์ (ที่ตั้งสํานักงาน) 

ขั้นตอนการพมิพ์รายงาน 

1. ระบบแสดงหนา้จอใหผู้ใ้ชร้ะบุเง่ือนไขพิมพร์ายงาน ไดแ้ก่ 

 สาํนกังานจดทะเบียนพาณิชย ์(ระบบแสดงขอ้มูลสาํนกังานของผูเ้ขา้ใชระบบ) 

 ระบุช่วงตั้งแต่วนัท่ีจดทะเบียน – ถึงวนัท่ี ท่ีตอ้งการเรียกรายงาน 

 ระบุการออกรายงานจาํแนกตาม (ภาค  ภาคและจงัหวดั  จงัหวท่ีัตั้ง  สาํนกังานจดทะเบียน) 

2. การแสดงรายงาน (ดูภาพทั ่7-16 ถึงภาพท่ี 7-20) 

 คลิกปุ่ม “พมิพ์”  เม่ือตอ้งการแสดงขอ้มูลในรูปแบบรายงาน  

 คลิกปุ่ม “กราฟ” เม่ือตอ้งการแสดงขอ้มูลในรูปแบบกราฟ (เฉพาะรายงานจาํแนกตามภาคเท่านั้น) 

 

 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ หนา้  7-27 
วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 Path : CML /project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc 
 

 

ภาพที ่7-16 ตวัอย่างรายงานสถิตกิารจดทะเบียนพาณิชย์ (ที่ตั้งสํานักงาน) – ตามภาค 

 

 

ภาพที ่7-17 ตวัอย่างรายงานสถิตกิารจดทะเบียนพาณิชย์ (ที่ตั้งสํานักงาน) – ตามภาคและจังหวดัทีต่ั้ง 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

หนา้  7-28 ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ 
Path : CML/project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 
 

 

ภาพที ่7-18 ตวัอย่างรายงานสถิตกิารจดทะเบียนพาณิชย์ (ที่ตั้งสํานักงาน) – ตามจังหวดัทีต่ั้ง 

 

 

ภาพที ่7-19 ตวัอย่างรายงานสถิตกิารจดทะเบียนพาณิชย์ (ที่ตั้งสํานักงาน) – ตามสํานักงานจดทะเบียน 

 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ หนา้  7-29 
วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 Path : CML /project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc 
 

 

ภาพที ่7-20 ตวัอย่างรูปแบบกราฟ รายงานสถิตกิารจดทะเบียนพาณิชย์ (ที่ตั้งสํานักงาน) – ตามภาค 

 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

หนา้  7-30 ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ 
Path : CML/project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 
 

7.5 รายงานสถิติการจดทะเบียนจําแนกตามชนิดพาณชิยกจิและทุนจดทะเบียน 

คลิกเลือกท่ีเมนู >>  รายงาน >> RCR030500: รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชยจ์าํแนกตามชนิดพาณิชยกิจและทุน
จดทะเบียน 

 

ภาพที ่7-21 หน้าจอรายงานสถิตกิารจดทะเบียนพาณิชย์จําแนกตามชนิดพาณิชยกจิและทุน 

 

 

ภาพที ่7-22 ตวัอย่างรายงานสถิตกิารจดทะเบียนพาณิชย์จําแนนกตามชนิดพาณิชยกจิและทุนจ 

ขั้นตอนการพมิพ์รายงาน 

1. ระบบแสดงหนา้จอใหผู้ใ้ชร้ะบุเง่ือนไขพิมพร์ายงาน ไดแ้ก่ 

 สาํนกังานจดทะเบียนพาณิชย ์(ระบบแสดงขอ้มูลสาํนกังานของผูเ้ขา้ใชร้ะบบ) 

 ระบุช่วงตั้งแต่วนัท่ี – ถึงวนัท่ี ท่ีตอ้งการเรียกรายงาน 

2. การแสดงรายงาน คลิกปุ่ม “พิมพ”์  เม่ือตอ้งการแสดงขอ้มูลในรูปแบบรายงาน 

3. ระบบแสดงรายงานจาํแนกตามชนิดพาณิชยกิจ และช่วงทุนจดทะเบียน 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ หนา้  7-31 
วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 Path : CML /project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc 
 

7.6 รายงานจํานวนการจดทะเบียนพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์และเวบ็ไซต์ 

คลิกเลือกท่ีเมนู >>  รายงาน >> RCR030600: รายงานจาํนวนการจดทะเบียนพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์และเวบ็ไซต ์

 

ภาพที ่7-23 หน้าจอรายงานจํานวนการจดทะเบียนพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์และเวบ็ไซต์ 

 

ขั้นตอนการพมิพ์รายงาน 

1. ระบบแสดงหนา้จอใหผู้ใ้ชร้ะบุเง่ือนไขพิมพร์ายงาน ไดแ้ก่ 

 สาํนกังานจดทะเบียนพาณิชย ์(ระบบแสดงขอ้มูลสาํนกังานของผูเ้ขา้ใชระบบ) 

 ระบุช่วงตั้งแต่วนัท่ี – ถึงวนัท่ี ท่ีตอ้งการเรียกรายงาน 

 ระบุประเภทรายงาน (จาํแนกตามวนั หรือ จาํแนกตามเดือน) 

2. การแสดงรายงาน (ดูภาพทั ่7-24 ถึงภาพท่ี 7-25) 

 คลิกปุ่ม “พมิพ์”  เม่ือตอ้งการแสดงขอ้มูลในรูปแบบรายงาน 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

หนา้  7-32 ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ 
Path : CML/project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 
 

 

ภาพที ่7-24 ตวัอย่างรายงานจํานวนการจดทะเบียนพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์และเวบ็ไซต์ – จําแนกตามวนั 

 

 

ภาพที ่7-25 ตวัอย่างรายงานจํานวนการจดทะเบียนพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์และเวบ็ไซต์ – จําแนกตามเดอืน 

 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ หนา้  7-33 
วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 Path : CML /project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc 
 

7.7 รายงานการจดทะเบียนพาณชิย์เลกิ (สาเหตุการเลกิ) 

คลิกเลือกท่ีเมนู >>  รายงาน >> RCR030700: รายงานการจดทะเบียนพาณิชยเ์ลิก (สาเหตุเลิก) 

 

ภาพที ่7-26 หน้าจอรายงานการจดทะเบียนพาณิชย์เลกิ (สาเหตุเลกิ) 

 

ขั้นตอนการพมิพ์รายงาน 

1. ระบบแสดงหนา้จอใหผู้ใ้ชร้ะบุเง่ือนไขพิมพร์ายงาน ไดแ้ก่ 

 สาํนกังานจดทะเบียนพาณิชย ์(ระบบแสดงขอ้มูลสาํนกังานของผูเ้ขา้ใชระบบ) 

 ระบุช่วงตั้งแต่วนัท่ี – ถึงวนัท่ี ท่ีตอ้งการเรียกรายงาน 

 ระบุประเภทรายงาน (สรุปรายงาน หรือ รายละเอียด) 

2. การแสดงรายงาน 

 คลิกปุ่ม “พมิพ์”  เม่ือตอ้งการแสดงขอ้มูลในรูปแบบรายงาน  



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

หนา้  7-34 ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ 
Path : CML/project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 
 

 

ภาพที ่7-27 ตวัอย่างรายงานการจดทะเบียนพาณิชย์เลกิ (สาเหตุเลกิ) – ประเภทสรุปรายงาน 

 

 

ภาพที ่7-28 ตวัอย่างรายงานการจดทะเบียนพาณิชย์เลกิ (สาเหตุเลกิ) – ประเภทรายละเอยีด 

 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ หนา้  7-35 
วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 Path : CML /project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc 
 

7.8 รายงานจํานวนการเพกิถอนการจดทะเบียนพาณชิย์ 

คลิกเลือกท่ีเมนู >>  รายงาน >> RCR030800: รายงานจาํนวนการเพิกถอนการจดทะเบียนพาณิชย ์

 

ภาพที ่7-29 หน้าจอรายงานจํานวนการเพกิถอนการจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

 

ภาพที ่7-30 ตวัอย่างรายงานจํานวนการเพกิถอนการจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

ขั้นตอนการพมิพ์รายงาน 

1. ระบบแสดงหนา้จอใหผู้ใ้ชร้ะบุเง่ือนไขพิมพร์ายงาน ไดแ้ก่ 

 สาํนกังานจดทะเบียนพาณิชย ์(ระบบแสดงขอ้มูลสาํนกังานของผูเ้ขา้ใชระบบ) 

 ระบุช่วงตั้งแต่วนัท่ี – ถึงวนัท่ี ท่ีตอ้งการเรียกรายงาน 

2. การแสดงรายงาน คลิกปุ่ม “พมิพ์”  ระบบแสดงรายงานตามเง่ือนไขท่ีระบุ 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

หนา้  7-36 ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ 
Path : CML/project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 
 

7.9 รายงานสรุปผลการปฏิบัตงิานทะเบียนพาณชิย์ (ค่าธรรมเนียม) 

คลิกเลือกท่ีเมนู >>  รายงาน >> RCR030900: รายงานสรุปผลการปฏิบติังานทะเบียนพาณิชย ์(ค่าธรรมเนียม) 

 

ภาพที ่7-31 หน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัตงิานทะเบียนพาณิชย์ (ค่าธรรมเนียม) 

 

 

ภาพที ่7-32 ตวัอย่างรายงานสรุปผลการปฏิบัตงิานทะเบียนพาณิชย์ (ค่าธรรมเนียม) 

 

ขั้นตอนการพมิพ์รายงาน 

1. ระบบแสดงหนา้จอใหผู้ใ้ชร้ะบุเง่ือนไขพิมพร์ายงาน ไดแ้ก่ 

 สาํนกังานจดทะเบียนพาณิชย ์(ระบบแสดงขอ้มูลสาํนกังานของผูเ้ขา้ใชระบบ) 

 ระบุช่วงตั้งแต่วนัท่ี – ถึงวนัท่ี ท่ีตอ้งการเรียกรายงาน 

2. การแสดงรายงาน คลิกปุ่ม “พมิพ์”  ระบบแสดงรายงานตามเง่ือนไขท่ีระบุ 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ หนา้  7-37 
วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 Path : CML /project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc 
 

7.10 รายงานสรุปผลการปฏิบัตงิานเจ้าหน้าที ่

คลิกเลือกท่ีเมนู >>  รายงาน >> RCR031000: รายงานสรุปผลการปฏิบติังานเจา้หนา้ท่ี 

 

ภาพที ่7-33 หน้าจอรายงานสรุปผลการปฏิบัตงิานเจ้าหน้าที่ 

 

ขั้นตอนการพมิพ์รายงาน 

1. ระบบแสดงหนา้จอใหผู้ใ้ชร้ะบุเง่ือนไขพิมพร์ายงาน ไดแ้ก่ 

 สาํนกังานจดทะเบียนพาณิชย ์(ระบบแสดงขอ้มูลสาํนกังานของผูเ้ขา้ใชระบบ) 

 ระบุช่วงตั้งแต่วนัท่ี – ถึงวนัท่ี ท่ีตอ้งการเรียกรายงาน 

 ระบุประเภทรายงาน (สรุปรายงาน หรือ รายละเอียด) 

2. การแสดงรายงาน คลิกปุ่ม “พมิพ์”  ระบบพิมพร์ายงานตามเง่ือนไขท่ีระบุ 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

หนา้  7-38 ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ 
Path : CML/project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 
 

 

ภาพที ่7-34 ตวัอย่างรายงานสรุปผลการปฏิบัตงิานเจ้าหน้าที ่- สรุปตามเจ้าหน้าที่ 

 

 

ภาพที ่7-35 ตวัอย่างรายงานสรุปผลการปฏิบัตงิานเจ้าหน้าที ่- แสดงรายละเอยีด 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ หนา้  8-39 
วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 Path : CML /project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc 
 

8. การจดัการข้อมูลระบบ 

 

 

ภาพที ่8-1 หน้าจอเมนูหลกั  ส่วนจัดการข้อมูลระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

หนา้  8-40 ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ 
Path : CML/project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 
 

8.1 ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนพาณชิย์ 

คลิกเลือกท่ีเมนู >>  การจดัการขอ้มูลระบบ >> RCP040100: ปรับปรุงขอ้มูลทะเบียนพาณิชย ์

 

ภาพที ่8-2 หน้าจอปรับปรุงข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

ขั้นตอนการทาํงาน 

1. สาํหรับปรับปรุงขอ้มูลทะเบียนพาณิชยเ์ดิมท่ีมีในระบบ  แต่ยงัไม่ไดจ้ดัเกบ็ในฐานขอ้มูล 

ผูใ้ชส้ามารถนาํเอกสารแฟ้มท่ีจดัเกบ็มาป้อนขอ้มูลทะเบียนพาณิชยเ์ขา้ระบบ 

โดยผูใ้ชต้อ้งป้อนเลขทะเบียนพาณิชย ์ และเลขท่ีคาํขอ  ตามรายการท่ีมีอยูแ่ลว้ 

2. ป้อนรายละเอียดของขอ้มูลทะเบียนพาณิชย ์

3. กดปุ่ม บันทกึ  เพ่ือจดัเกบ็ขอ้มูลในระบบ 

 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ หนา้  8-41 
วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 Path : CML /project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc 
 

 

ภาพที ่8-3 หน้าจอปรับปรุงข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

หนา้  8-42 ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ 
Path : CML/project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 
 

8.2 ปรับปรุงข้อมูลคาํขอจดทะเบียนพาณชิย์ 

คลิกเลือกท่ีเมนู >>  การจดัการขอ้มูลระบบ >> RCP040200:ปรับปรุงขอ้มูลคาํขอจดทะเบียนพาณิชย ์

 

ภาพที ่8-4 หน้าจอปรับปรุงข้อมูลคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ หนา้  8-43 
วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 Path : CML /project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc 
 

ขั้นตอนการทาํงาน 

1. สาํหรับปรับปรุงขอ้มูลคาํขอจดทะเบียนพาณิชยเ์ดิมท่ีมีในระบบแต่ยงัไม่ไดจ้ดัเกบ็ในฐานขอ้มูล 

ผูใ้ชส้ามารถนาํเอกสารแฟ้มท่ีจดัเกบ็มาป้อนขอ้มูลคาํขอจดทะเบียนพาณิชยเ์ขา้ระบบ 

โดยผูใ้ชต้อ้งทาํการคน้หาขอ้มูลทะเบียนพาณิชยใ์นระบบมาก่อน 

2. ป้อนรายละเอียดของรายการคาํขอจดทะเบียน   ประเภทคาํขอ   เลขท่ีคาํขอ  วนัท่ียืน่คาํขอ   วนัท่ีรับจดทะเบียน 

3. กดปุ่ม บันทกึ  เพ่ือจดัเกบ็ขอ้มูลในระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

หนา้  8-44 ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ 
Path : CML/project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 
 

8.3 กาํหนดเลขทะเบียนพาณชิย์ 

คลิกเลือกท่ีเมนู >>  การจดัการขอ้มูลระบบ >> RCP040300: กาํหนดเลขทะเบียนพาณิชย ์

 

ภาพที ่8-5 หน้าจอตรวจสอบกาํหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ 

 

ขั้นตอนการทาํงาน 

1. สาํหรับใหผู้ดู้แลระบบตรวจสอบเลขทะเบียนพาณิชยว์า่  เลขทะเบียนพาณิชยล่์าสุดเป็นรายการใด 

ระบบทาํการออกเลขทะเบียนพาณิชยใ์หก้บัประเภทผูป้ระกอบพาณิชยกิจอ่ืนๆ 

วา่มีการออกเลขทะเบียนพาณิชยโ์ดยไม่ผา่นระบบ   เพ่ือปรับปรุงขอ้มูลใหถ้กูตอ้งตรงกนั 

สาํหรับออกเลขทะเบียนพาณิชยร์ายการต่อไป 

2. สามารถสอบถามเลขทะเบียนพาณิชยท่ี์ระบบออกล่าสุดได ้

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ หนา้  8-45 
วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 Path : CML /project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc 
 

 

ภาพที ่8-6 หน้าจอสอบถามกาํหนดเลขทะเบียนพาณิชย์ 

 

ขั้นตอนการสอบถามข้อมูล 

1. คลิกท่ีปุ่ม “สอบถาม” 

2. ระบบแสดงหนา้จอใหผู้ใ้ชร้ะบุเง่ือนไขคน้หาขอ้มูล  

3. คลิกปุ่ม “ค้นหา”  

4. ระบบจะแสดงขอ้มูลท่ีคน้หาได ้

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

หนา้  8-46 ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ 
Path : CML/project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 
 

8.4 กาํหนดเลขคาํขอทะเบียนพาณชิย์ 

คลิกเลือกท่ีเมนู >>  การจดัการขอ้มูลระบบ >> RCP040400: กาํหนดเลขคาํขอทะเบียนพาณิชย ์

 

ภาพที ่8-7 หน้าจอตรวจสอบกาํหนดเลขคาํขอทะเบียนพาณิชย์ 

 

ขั้นตอนการทาํงาน 

1. สาํหรับใหผู้ดู้แลระบบตรวจสอบเลขคาํขอทะเบียนพาณิชยว์า่  เลขคาํขอทะเบียนพาณิชยล่์าสุดเป็นรายการใด 

ระบบทาํการออกเลขคาํขอจดทะเบียนใหก้บัประเภทคาํขอจดทะเบียน  จดัตั้ง   เปล่ียนแปลง   เลิก 

วา่มีการออกเลขคาํขอทะเบียนพาณิชยโ์ดยไม่ผา่นระบบ   เพ่ือปรับปรุงขอ้มูลใหถ้กูตอ้งตรงกนั 

สาํหรับออกเลขคาํขอทะเบียนพาณิชยร์ายการต่อไป 

2. สามารถสอบถามเลขคาํขอทะเบียนพาณิชยท่ี์ระบบออกล่าสุดได ้

 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ หนา้  8-47 
วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 Path : CML /project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc 
 

 

ภาพที ่8-8 หน้าจอสอบถามกาํหนดเลขคาํขอทะเบียนพาณิชย์ 

 

ขั้นตอนการสอบถามข้อมูล 

1. คลิกท่ีปุ่ม “สอบถาม” 

2. ระบบแสดงหนา้จอใหผู้ใ้ชร้ะบุเง่ือนไขคน้หาขอ้มูล  

3. คลิกปุ่ม “ค้นหา”  

4. ระบบจะแสดงขอ้มูลท่ีคน้หาได ้

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

หนา้  8-48 ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ 
Path : CML/project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 
 

8.5 แสดงเลขทะเบียนพาณชิย์และเลขคาํขอทะเบียนพาณชิย์ (Excel File) 

คลิกเลือกท่ีเมนู >>  การจดัการขอ้มูลระบบ >> RCP040500: แสดงเลขทะเบียนพาณิชยแ์ละเลขคาํขอทะเบียนพาณิชย ์
(Excel File) 

 

ภาพที ่8-9 หน้าจอแสดงเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขคาํขอพาณิชย์ (Excel File) 

 

 

ภาพที ่8-10 หน้าจอแสดงเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขคาํขอพาณิชย์ (Excel File) - ดาวน์โหลด 

ขั้นตอนการทาํงาน 

1. สาํหรับใหผู้ดู้แลระบบทาํการสร้างเลขทะเบียนพาณิชย ์ และเลขคาํขอทะเบียนพาณิชย ์

โดยสามารถ  download  ในรูป Excel File  ได ้



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ หนา้  8-49 
วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 Path : CML /project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc 
 

 

ภาพที ่8-11 แสดงเลขทะเบียนพาณิชย์ตามสํานักงานทะเบียน (Excel File) 

 

 

ภาพที ่8-12 แสดงเลขคาํขอพาณชิย์ตามสํานักงานทะเบยีน (Excel File) 

 

 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

หนา้  8-50 ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ 
Path : CML/project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 
 

8.6 รายช่ือผู้ใช้ระบบงานสําหรับจดทะเบียนพาณชิย์ 

คลิกเลือกท่ีเมนู >>  การจดัการขอ้มูลระบบ >> SCP010101: รายช่ือผูใ้ชร้ะบบงานสาํหรับจดทะเบียนพาณิชย ์

 

ภาพที ่8-13 หน้าจอบันทกึรายช่ือผู้ใช้ระบบงานสําหรับจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

ขั้นตอนการบันทกึ 

1. ระบบแสดงจอภาพให้ผูดู้แลระบบงานประจาํสํานักงานทะเบียนพาณิชยแ์ต่ละแห่ง  สามารถเพิ่มผูใ้ชร้ะบบงานได ้ 
สามารถเพิ่มผูใ้ชร้ะบบงานของสาํนกังานทะเบียนพาณิชยเ์ฉพาะของตนเองเขา้ระบบ 

2. โดยตอ้งป้อนรหสัผูใ้ช ้  เลขประจาํตวัประชาชน  ช่ือ-นามสกลุผูใ้ชง้าน 

3. นายทะเบียนอนุมติัลงนาม 

   นายทะเบียนอนุมติัลงนาม สามารถป้อนรายช่ือนายทะเบียนสาํหรับพิมพล์งนามในใบสาํคญัได ้

   นายทะเบียนอนุมติัลงนาม เป็นผูใ้ชง้านอ่ืนๆ  ท่ีไม่มีสิทธิลงนามในใบสาํคญัทะเบียนพาณิชย ์

4. บนัทึกขอ้มูล  ระบบจดัเกบ็รายช่ือผูใ้ชง้านตามสาํนกังานทะเบียนพาณิชยเ์ขา้ในระบบ 

5. รายช่ือผูใ้ชง้านใหม่ท่ีจดัเกบ็  สามารถใหร้หสัผูใ้ชง้านนั้นเขา้ใชร้ะบบงานได ้ โดยไปเปล่ียนรหสัผา่นดว้ยตนเอง 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ หนา้  8-51 
วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 Path : CML /project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc 
 

 

ภาพที ่8-14 หน้าจอสอบถามรายช่ือผู้ใช้ระบบงานสําหรับจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

ขั้นตอนการสอบถามข้อมูล 

1. คลิกท่ีปุ่ม “สอบถาม”    ระบบแสดงหนา้จอใหผู้ใ้ชร้ะบุเง่ือนไข 

2. คลิกปุ่ม “ค้นหา”  

3. ระบบแสดงรายช่ือผุใ้ชง้านในระบบตามสาํนกังานทะเบียนพาณิชย ์

 





 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ หนา้  9-1 
วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 Path : CML /project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc 
 

9. เวบ็ไซต์ระบบทะเบียนพาณชิย์ 

 

ภาพที ่9-1 หน้าจอเวบ็ไซต์ระบบทะเบียนพาณิชย์ 

ขั้นตอนการใช้งาน 

1. ผูใ้ชเ้รียกเวบ็ไซตร์ะบบทะเบียนพาณิชย ์(regcom.dbd.go.th) 

2. ระบบแสดงข่าวสาร หรือองคค์วามรู้เก่ียวกบัการจดทะเบียน  เพ่ือใหท้ะเบียนพาณิชยท์ัว่ไปรับทราบ 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

หนา้  9-2 ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ 
Path : CML/project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 
 

 

ภาพที ่9-2 หน้าจอข่าวสารน่าสนใจ/กจิกรรม และองค์ความรู้ 

 

 

ภาพที ่9-3 หน้าจอเมนูเผยแพร่ข้อมูลเกีย่วกบัการจดทะเบียนพาณิชย์ 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ หนา้  10-1 
วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 Path : CML /project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc 
 

10. การใช้งานห้องสนทนา (Web Board) 

 

ภาพที ่10-1 หน้าจอการเข้าสู่ระบบห้องสนทนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

 

ภาพที ่10-2 หน้าจอการเข้าสู่ระบบห้องสนทนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  - แสดงรายละเอยีด 
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ขั้นตอนการใช้งานห้องสนทนา 

1. การใช ้“ห้องสนทนา”  สาํหรับระบบจดทะเบียนพาณิชยน์ั้น  ผูใ้ชต้อ้งทาํการ  login  เขา้สู่ระบบก่อนใชง้านเสมอ 

2. ป้อน Username และ Password แลว้กดปุ่ม “เขา้สู่ระบบ (Log in)” 

3. รายละเอียดของหนา้จอแรก   ดงัน้ี 

 ระบบจะแสดงหวัขอ้ทั้งหมด เลือก “ถาม/ตอบ” (ภาพท่ี 10 - 3) 

 ระบบแสดง “กระทูถ้ามทั้งหมด”  (ภาพท่ี 10 - 4) 

 ผูใ้ชส้ามารถกาํหนดลกัษณะการแสดงกระทูไ้ดห้ลายลกัษณะ ดงัน้ี 

- แสดงเฉพาะหวัขอ้ในระยะเวลา    (ภาพท่ี 10 - 5) 

เช่น  ทุกหวัขอ้  /  1  วนั  /   7   วนั  /  2  สัปดาห์  /  1   เดือน  /  3  เดือน  /  6  เดือน  /  1  ปี 

- เรียงลาํดบัตาม   (ภาพท่ี 10 - 6) 

เช่น  ผูต้ ั้งกระทู ้ /  เวลาท่ีโพสต ์ /  ตอบ  /  หวัขอ้ /  อ่าน 

- เรียงลาํดบัตาม  (ภาพท่ี 10 - 7) 

เช่น  นอ้ยไปมาก  หรือ  มากไปนอ้ย 

4. การตั้งคาํถาม  ใหก้ดปุ่ม  “ตั้งคาํถาม”  (ภาพท่ี 10 - 8) 

5. ผูใ้ชป้้อนรายละเอียด  ช่ือ  หวัขอ้  และรายละเอียด  จากนั้นกดปุ่ม  “ส่ง(submit)”  (ภาพท่ี 10 - 9) 

6. ผูใ้ชง้านทะเบีนพาณิชยใ์นระบบเห็นคาํถามท่ีมีผูต้ ั้งใช ้ เพ่ือให้ผูท่ี้ทราบคาํตอบ  สามารถเขา้มาตอบหรือแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดทะเบียนพาณิชยไ์ด ้

7. ผูใ้ชส้ามารถเขา้ดูรายละเอียดของหวัขอ้ยอ่ย  โดยใหเ้ลือกหวัขอ้ยอ่ยท่ีเราสนใจ  แลว้เลือกรายการนั้น (ภาพท่ี 10 - 10) 

8. ระบบจะแสดงรายละเอียดของหัวขอ้นั้น  ถา้ผูใ้ชง้านตอ้งการตอบ  ให้ผูใ้ชป้้อนช่ือและรายละเอียดท่ีตอ้งการตอบ
จากนั้นกดปุ่ม “ส่ง(Submit)”  (ภาพท่ี 10 - 11) 

9. ระบบแสดงคาํตอบของทุกคนท่ีตอบต่อกนัไปเร่ือยๆ 

10. เม่ือกลบัมาท่ีหวัขอ้หลกั  ระบบแสดงขอ้มูลผูต้อบ 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์  
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
 

ผูจ้ดัทาํ : พชัราภา  หวงัเจริญ หนา้  10-3 
วนัท่ี : 25 ต.ค. 2555 Path : CML /project/DBD-12-REGCOM-B/main/05-sit/musr/DBD-12-REGCOM-B_MUSR_V2-00.doc 
 

 

ภาพที ่10-3 หน้าจอเมือ่เข้าสู่ระบบห้องสนทนา  - แสดงหัวข้อต่างๆ  

 

 

ภาพที ่10-4 หน้าจอเมือ่เข้าสู่ระบบห้องสนทนา  - แสดงรายละเอยีดในหัวข้อย่อย 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
 

คู่มอืการใช้งานสําหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) 
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ตวัอย่างสัญลกัษณ์ในห้องสนทนาเกีย่วกบักระทู้ถาม  ดงันี ้   

ลาํดบั สัญลกัษณ์ คาํอธิบาย 

1  ตั้งกระทูถ้ามใหม่ (log in) 

2  ตั้งกระทูถ้ามแลว้มีคนตอบมากกวา่ 8 คร้ัง (log in) 

3  กระทูถ้ามลอ็ค ไม่สามารถโพสตค์าํตอบได ้(log in) 

4  ตั้งกระทูถ้ามใหม่ 

5  ตั้งกระทูถ้ามแลว้มีคนตอบมากกวา่ 8 คร้ัง 

6  กระทูถ้ามลอ็ค ไม่สามารถโพสตค์าํตอบได ้

7  ประกาศ 

8  กระทูปั้กหมุด 

9  เม่ือมีการยา้ยกระทูถ้าม 

10  ตั้งกระทูถ้ามใหม่ 

  เม่ือตอ้งการไปหนา้จอคน้หากระทูถ้าม 

  คน้หาจากหวัขอ้ และรายละเอียดกระทู ้

  ไปยงัเลขท่ีกระทูถ้ามท่ีตอ้งการ 

  ไปยงัหนา้จอท่ีระบุ 

  แสดงหนา้ท่ีแสดงจากหนา้จอทั้งหมด และแสดงจาํนวนกระทูถ้ามใน
หนา้จอท่ีแสดง 
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ภาพที ่10-5 หน้าจอเมือ่เข้าสู่ระบบห้องสนทนา  - แสดงหัวข้อในระยะเวลา 

 

 

ภาพที ่10-6 หน้าจอเมือ่เข้าสู่ระบบห้องสนทนา  - แสดงตามหัวข้อทีส่นใจ 

 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 
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ภาพที ่10-7 หน้าจอเมือ่เข้าสู่ระบบห้องสนทนา  - เรียงลาํดบัตามหัวข้อทีส่นใจ 

 

 

ภาพที ่10-8 หน้าจอการตั้งคําถาม 
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ภาพที ่10-9 หน้าจอการตั้งคําถาม - ป้อนรายละเอยีดของคําถาม 

 

 

ภาพที ่10-10 หน้าจอการตอบคาํถาม – ผู้ใช้ป้อนช่ือ และรายละเอยีดของคําตอบ 



 ระบบจัดเกบ็และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 
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ภาพที ่10-11 หน้าจอการตอบคาํถาม – ผู้ใช้ยนืยนัการตอบ กดปุ่ม “Submit” 

 

 

ภาพที ่10-12 หน้าจอการตอบคาํถาม – การแสดงผลคาํตอบ 
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ภาพที ่10-13 หน้าจอเมนูหลกั – การแสดงคาํถาม-และข้อมูลของผู้ให้คาํตอบ 

 


