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1 บทน า (Introduction) 

ตำมที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำได้มอบหมำยให้บริษัทฯ เปน็ผู้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบจดทะเบียนพำณิชย์
นั้น บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบงำนตำมควำมต้องกำรของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  และจัดท ำเอกสำร
ประกอบกำรอบรมเพื่อควำมเข้ำใจของผู้ใช้งำนระบบมำกยิ่งขึ้น 

1.1 ขอบเขตการท างานของระบบ (Scope of work) 
โครงกำรพัฒนำระบบจัดเก็บและบริกำรข้อมูลทะเบียนพำณิชย์  มีขอบเขตดังนี ้
1. ระบบงำนเป็นระบบบันทึกข้อมูลกำรจดทะเบียนพำณิชย์ ผ่ำนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น สำมำรถจัดเก็บ บันทึก และจัดส่งข้อมูลทะเบียนพำณิชย์ไปยังส ำนักงำนกลำง
ทะเบียนพำณิชย์ได้โดยง่ำย ข้อมูลมีควำมถกูต้องและเป็นปัจจุบัน (Real Time) 

2. ระบบกำรสร้ำงเลขค ำขอ และเลขทะเบียนพำณิชย์ เพื่อให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมค ำสั่ง
ส ำนักงำนกลำงทะเบียนพำณิชย ์

3. ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลทะเบียนพำณิชย์ เพื่อให้สำมำรถค้นหำ บันทึก แก้ไข  หรือบรหิำรข้อมูล
ทะเบียนพำณิชย์ได้ 

4. ระบบกำรให้บริกำรข้อมูล เพื่อสำมำรถให้บริกำรสอบถำมข้อมูลกำรจดทะเบียนพำณิชยไ์ด ้
5. กำรพิมพ์ใบส ำคัญกำรจดทะเบียนพำณิชย ์และกำรพิมพ์บำร์โค้ด (QR Code)  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน

กำรตรวจสอบ และป้องกันกำรปลอมแปลงใบส ำคัญกำรจดทะเบียนพำณิชย ์
6. ระบบกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร เพื่อใช้เป็นช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจด

ทะเบียนพำณิชย์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเป็นศูนย์รวมในกำรแลกเปลีย่นควำมคิดเห็น 
และองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวกับกำรจดทะเบียนพำณิชย ์

 

1.2 ลักษณะทั่วไปของระบบ  

ระบบจัดเก็บและบริกำรข้อมูลทะเบียนพำณิชย์ ประกอบด้วยกำรท ำงำนดังนี้ 
1. บันทึกค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ (จัดตั้ง/ เปลี่ยนแปลง/ เลิก/ แก้ไขอื่นๆ/  เพิกถอน) 
2. พิมพ์ใบส ำคัญ  (ใบส ำคญัทะเบียนพำณิชย์ และใบลขิสิทธิก์ำรค้ำ) 
3. สอบถำม ( ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนพำณิชย์  และข้อมูลสถิติทะเบียนพำณิชย์) 
4. รำยงำน   (กำรยื่นค ำขอจดทะเบียน  สถิติกำรจดทะเบียน) 
5. กำรจัดกำรข้อมูลระบบ  (ปรบัปรุงข้อมูลทะเบียนพำณิชย์  และข้อมลูค ำขอจดทะเบียน) 

 

 





  2. ความรู้เบื้องต้นก่อนการใช้งานระบบ 
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2 ความรู้เบื้องต้นก่อนการใช้งานระบบ 
 ใช้ระบบงำนด้วย Browser Internet Explorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป หรือ Google Chrome  
 ติดต้ังโปรแกรมส ำหรับเปิดเอกสำรเช่น Acrobat Reader , Microsoft Excel 

2.1 การเรียกใช้ระบบงาน 

 เปิด Browser ระบ ุURL ระบบงำน (ส ำหรับกำรอบรม) ดังนี้ https://trnregcom.dbd.go.th/ 

 
หน้าจอการเขา้สู่เว็บไซต์ทะเบียนพาณิชย ์

 คลิกหัวข้อ “ระบบจดทะเบียนพำณิชย์” 

 
URL ในการเข้าระบบงาน 

https://trnregcom.dbd.go.th/


โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  
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 ระบุรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่ำนเพือ่เข้ำสู่ระบบงำน หำกรหัสผูใ้ช้และรหัสผ่ำนตรงกัน ซึ่งเป็นกำรเข้ำใช้
งำนครั้งแรก  ผู้ใช้จะต้องท ำกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำนก่อน 

 
หน้าจอเปลี่ยนรหสัผา่น 

 

2.2 เมนูหลัก 

 
ตัวอย่างหน้าจอเมนูหลัก 

 
เมื่อเข้ำสู่ระบบงำนแล้วจะปรำกฏหน้ำจอหลักของระบบงำน ซึ่งมีส่วนประกอบ ดังนี ้

ส่วนที่ 1 แสดงข้อมูลผู้เข้ำใช้งำน โดยแสดงรหัสผู้ใช้ , ชื่อ-นำมสกุล, หน่วยงำนที่สังกัด ออกจำกระบบ 
ส่วนที่ 2 เมนูฟังก์ชันกำรใช้งำน ได้แก่   เมนู ให้ผู้ใช้สำมำรถเลือกใช้งำนได้ 
ส่วนที่ 3 เมนูที่ผู้ใช้ก ำลังเรียกใช้ปัจจุบัน 
ส่วนที่ 4  หน้ำจอแสดงผล 



  2. ความรู้เบื้องต้นก่อนการใช้งานระบบ 
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2.3 การแนบเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

กำรบันทึกรำยกำรค ำขอจดทะเบียน  ระบบจัดเตรียมให้ผู้ใช้งำนสำมำรถแนบเอกสำรประกอบค ำขอจด
ทะเบียน  โดยผู้ใช้งำนต้องเป็นผู้จัดเตรียมเอกสำรให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ให้เรียบร้อย  เช่น  .pdf,  .Tiff,  เป็นต้น  
โดยผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกไฟล์เพื่อแนบเอกสำรค ำขอจดทะเบียน  และผู้ใช้งำนสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรที่แนบ
จัดเก็บไวใ้นระบบเพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบประกอบกำรพิจำรณำกำรจดทะเบียนพำณิชย์ได ้
 

2.4 เลขเอกสาร 

กำรท ำงำนของระบบจดทะเบียนพำณิชย์เป็นกำรบันทึกค ำจอจดทะเบียนประเภทต่ำงๆ เช่น จัดตั้ง  
เปลี่ยนแปลง เลิก เพิกถอน แก้ไขอื่นๆ ซึ่งระบบจะไดส้ร้ำงเลขเอกสำรต่ำงๆ จำกระบบ ได้แก่ 

 เลขค ำขอจดทะเบียนพำณิชย ์
 เลขทะเบียนพำณิชย ์(กรณีผู้ประกอบพำณิชยกิจประเภท “อื่นๆ”) 

 

2.4.1 เลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
เลขค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ คือ เลขที่ระบบก ำหนดขึ้นส ำหรับควบคุมรำยกำรยื่นค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ 

ที่ผ่ำนกำรบนัทึกข้อมูลในระบบ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน จ ำนวน 13 หลัก นับจำกซ้ำยไปขวำ ดังนี้ 
1. รหัสจังหวัด มีจ ำนวน 2 หลัก หมำยถึง จังหวัดที่เป็นที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ของนิติบุคคลก ำหนดเลขจังหวัด

ตำมบัญชีแนบท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เช่น “12” หมำยถึง นนทบุรี เป็นต้น 
2. ส ำนักงำนจดทะเบียนพำณิชย์  จ ำนวน 3 หลัก หมำยถึง รหัสของส ำนักงำนที่รับจดทะเบียนพำณิชย์  

12002   รหสัจังหวัด + รหสัส ำนกังำน  =  รหัสส ำนักงำนในระบบคือ   เทศบำลนครนนทบุรี 
3. ปีพุทธศักรำช  มีจ ำนวน 2 หลัก หมำยถึง เลขสองตัวท้ำยของปีพุทธศักรำชที่จดทะเบียน เช่น “55” 

หมำยถึง  จดทะเบียนปีพุทธศักรำช 2555 เป็นต้น 
4. ล ำดับกำรจดทะเบียน  มีจ ำนวน 6 หลัก  หมำยถึง  ล ำดับของค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ในแต่ละปี โดยเริ่ม

ตั้งแต่เลข 000001 เป็นต้นไป 
 

ตัวอย่างเลขค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ :  12-002-55-000001 

 
 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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2.4.2 เลขทะเบียนพาณิชย ์
โดยปกติเลขทะเบียนพำณิชย์ คือ เลขประจ ำตัวประชำชนหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล แต่ระบบจะเป็นผู้สร้ำง

เลขทะเบียนพำณิชย์ในกรณีผู้ประกอบพำณิชยกิจเป็นประเภท “อื่นๆ”เช่น นิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไม่ได้จด
ทะเบียนตำมกฎหมำย  เลขทะเบียนพำณิชย ์แบ่งออกเป็น 7 ส่วน จ ำนวน 13 หลัก นับจำกซ้ำยไปขวำ ดังนี้ 

1. จดทะเบียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีจ ำนวน 1 หลัก ก ำหนดเป็น 0 
2. รหัสจังหวัด มีจ ำนวน 2 หลัก หมำยถึง จังหวัดที่เป็นที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ของนิติบุคคลก ำหนดเลขจังหวัด

ตำมบัญชีแนบท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เช่น “12” หมำยถึง จังหวัดนนทบุรี เป็นต้น 
3. ประเภทของการจดทะเบียน มีจ ำนวน 1 หลัก หมำยถึง ประเภทของกำรจดทะเบียน ก ำหนดเป็น “1” 

= จดทะเบียนพำณิชย ์
4. ปีพุทธศักราช มีจ ำนวน 2 หลัก หมำยถึง เลขสองตัวท้ำยของปีพุทธศักรำชที่จดทะเบียน เช่น “55” 

หมำยถึง      จดทะเบียนปีพุทธศักรำช 2555 เป็นต้น 
5. ส านักงานจดทะเบียนพาณิชย์ จ ำนวน 3 หลัก หมำยถึง รหัสของส ำนักงำนที่รับจดทะเบียนพำณิชย์ 

เช่น “002” หมำยถึง เทศบำลนครนนทบุรี เมืองนนทบุรี เป็นต้น 
6. ล าดับการจดทะเบียน มีจ ำนวน 3 หลัก  หมำยถึง  ล ำดับกำรจดทะเบียนพำณิชย์ โดยเริ่มต้ังแต่เลข 001 

เป็นต้นไป 
7. เลขตรวจสอบความถูกต้อง มีจ ำนวน 1 หลัก  หมำยถึง  เลขส ำหรับใช้ในกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง 

(Check Digit) ของเลขทะเบียนพำณิชย์ 
 

ตัวอย่างเลขทะเบียนพาณิชย์ :  0-12-1-55-002-001-3 

 
 



  3. บันทึกค าขอ 
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3 บันทึกค าขอ 

 

แผนภาพแสดงกระบวนการจดทะเบียนพาณิชย ์

 

3.1 การจดจัดตั้งทะเบียนพาณิชย ์
คลิกเลือกที่เมนู >> บันทึกค ำขอ >> จัดตั้งทะเบียนพำณิชย์ 

 
หน้าจอแสดงฟังก์ชั่นของการบันทึกค าขอ 

 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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หน้าจอบันทึกจดทะเบียนจดัตั้งทะเบียนพาณชิย ์

 
ขั้นตอนการบนัทึกข้อมูล 

โดยผู้ใช้ต้องระบุข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมำย(*) ให้ครบถ้วน 

1. ข้อมูลกำรจดทะเบียน  ระบบจะแสดงส ำนักงำนจดทะเบียน ตำมส ำนักงำนของผู้ใช้ ผู้ใช้คลิก Tab “[1-8] 
ข้อมูลหลัก” ระบุข้อมูล ดังนี ้ข้อมูล [1] ชื่อผู้ประกอบพำณิชยกิจ 

 
หน้าจอ[1] ชือ่ผู้ประกอบพาณิชยกิจ – ประเภทผู้ประกอบพาณิชกิจ (บุคคลธรรมดา) 

 
 ประเภทผู้ประกอบพำณิชกิจ (บุคคลธรรมดำ, นิติบุคคล, อื่นๆ) 
 บุคคลธรรมดำ กรอกเลขประจ ำตัวประชำชน 13  หลักของผู้ประกอบพำณิชยกิจ 
 นิติบุคคล กรอกระบุเลขทะเบียนนิติบุคคล ระบบจะน ำข้อมูลจำกระบบงำนนิติบุคคลมำแสดง 



  3. บันทึกค าขอ 
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 อื่นๆ ให้ระบุประเภทย่อย ผู้ประกอบพำณิชยกิจ เช่น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ  คณะบุคคล กิจกำรร่วมคำ้ 
นิติบุคคลประเภทอื่น บุคคลธรรมดำที่ไม่มีสญัชำติไทย เป็นต้น  แลว้ระบุเลขที่อ้ำงอิง หรือหำกไม่มี
ให้ระบุเครื่องหมำย (-) แทน 

 
หน้าจอ[1] ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกจิ – ประเภทผู้ประกอบพาณิชกจิ ( นิติบุคคล) 

 
หน้าจอ[1] ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกจิ – ประเภทผู้ประกอบพาณิชกจิ ( อื่น ๆ) 

 
หน้าจอ [2] ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ [4] จ านวนเงินทุน [7] วันที่เริ่มประกอบกิจการ [8] วันที่ขอจด
ทะเบียน 

2.2 ข้อมูล [2] ชื่อที่ใช้ในกำรประกอบพำณิชยกิจ [4] จ ำนวนเงินทุน [7] วันที่เริ่มประกอบกิจกำร [8] วันที่
ขอจดทะเบียน 
 กรณีที่กรอกวนัที่ขอจดทะเบียนเกินจำกวันที่เริ่มประกอบกิจกำร 30 วัน ระบบจะแจ้งเตือน  

“ต  ้องจดทะเบียนพำณิชย์ไม่เกิน 30 วันหลังจำกเปิดกิจกำร”  



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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หน้าจอ[3] ชนิดแห่งพาณิชยกิจ 

2.3  [3] ชนิดแห่งพำณิชยกิจ 
 รำยละเอียดวัตถุประสงค์ เมื่อเลือกรหัสหลักแล้ว ระบบจะแสดงรำยละเอียดวัตถุประสงค์ของรหัส

หลักที่เลือกให้ และสำมำรถแก้ไขข้อควำมเพิ่มได ้
 ต้องระบุข้อมูล อย่ำงน้อย 1 รำยกำร 
 กรณีที่ชนิดแห่งพำณิชยกิจ เป็นพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะแสดง check box  พำณิชย์

อิเล็กทรอนิกส ์และเปิดให้กรอก Tab รำยละเอียดเว็บไซต์ 

 
สำมำรถระบุวัตถุประสงค์ได้สูงสุด 4 รำยกำร เมื่อกรอกครบ 4 รำยกำร แล้วกดเพิ่มรำยกำรอีกครั้ง 

ระบบจะแจ้งเตือน “จ ำนวนวัตถุประสงค์เกินที่ก ำหนด 4 รำยกำร” 

 
หน้าจอ[5] ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ ่

2.4 [5] ที่ตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ ่
 กรณีที่ที่ตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ่ เป็นที่อยู่เดยีวกับที่อยู่ผู้ประกอบพำณิชยกิจ สำมำรถคลิกเลือกที่อยู่

เดียวกับผู้ประกอบพำณิชยกิจ ระบบจะแสดงข้อมูลที่อยู่เดียวกับผู้ประกอบพำณิชยกิจให ้
 ที่ตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ่ ต้องอยู่ในเขตพ้ืนที่ส ำนักงำนทีข่อยื่นจดทะเบียน 

 
กรณีที่ที่อยู่ผู้ประกอบพำณิชยกิจ ไม่อยู่ในพื้นที่ขอยื่นจดทะเบียน แต่เลอืกที่อยู่เดียวกับผู้ประกอบพำณิชยกิจ 
ระบบจะแจ้งเตือน “ไม่สำมำรถใช้ที่อยู่เดียวกับผู้ประกอบพำณิชยกิจได้ เนื่องจำกที่ตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ่ไม่อยู่
ในเขตพื้นที”่ 

 



  3. บันทึกค าขอ 
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หน้าจอ[6] ชื่อผู้จัดการ 

 
2.5 [6] ชื่อผู้จัดกำร 

 ระบุข้อมูลชื่อผู้จัดกำร  (สำมำรถกรอกข้อมูลได้มำกกว่ำ 1 รำยกำร) 
 โดยกดปุ่ม “เพิ่มรำยชื่อผู้จัดกำร”  

 
หน้าจอเพิ่มรายชื่อผู้จัดการ 

 
 กรณีที่ผู้จัดกำร เป็นคนเดียวกับที่อยู่ผู้ประกอบพำณิชยกิจ สำมำรถเลือก check box  “บุคคล

เดียวกับผู้ประกอบพำณิชยกิจ” ระบบจะแสดงข้อมูลเดียวกับข้อมูลผู้ประกอบพำณิชยกิจ 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 

cdrom:\RDCOnline\เอกสำร\tn\Training-ส ำหรับผู้ใช้งำน V1-00.pdf หน้ำ  3-6 

 

3. ผู้ใช้คลิก Tab “รำยละเอียดเว็บไซต”์ ผู้ใช้ระบุข้อมูล ดังนี ้

 
หน้าจอรายละเอียดเว็บไซต ์

 

ข้อมูลรำยละเอียดเว็บไซต์บำงส่วนระบบจะดึงมำให้ จำกกำรระบุข้อมูลที่ Tab [1-8] ข้อมูลหลัก ซึ่งจะเปิด
ให้ผู้ใช้ระบุก็ตอ่เมื่อ เลือกระบุชนิดแห่งพำณิชยกิจ เป็นพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 



  3. บันทึกค าขอ 
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หน้าจอ[9] รับโอนพาณิชยกจิ 

 
4. ผู้ใช้คลิก Tab “[9] รับโอนพำณิชยกิจ”  

 กำรรับโอนพำณิชยกิจ เลขทะเบียนพำณิชย์ที่จะโอนให้ ต้องจดเลิกทะเบียนพำณิชย์แล้วเท่ำน้ัน 
 ระบุเลขทะเบียนที่โอน และเลขที่ค ำขอจัดต้ัง  
 กรณีที่ไม่พบขอ้มูลจะแสดงขอ้ควำมแจ้งเตือน “ไม่พบเลขทะเบียน และ เลขค ำขอตั้งนี้ในระบบ” 
 กรณีที่ทะเบียนพำณิชย์ทีร่ะบุ ยังไม่มีกำรเลิกกิจกำร ระบบจะแสดงข้อควำมแจ้งเตือน “เลขทะเบียน

นี้ ยังไม่มีข้อมลูกำรเลิกกิจกำร” 
 

 
 [10] ตั้งส านกังานสาขา 

 
5. ผู้ใช้คลิก Tab “[10] ที่ตั้งส ำนักงำนสำขำ”  

 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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หน้าจอที่ตั้งส านักงานสาขา 

5.1 ที่ตั้งส ำนักงำนสำขำ  
 กดปุ่ม “เพิ่มทีต่ั้งส ำนักงำนสำขำ”  
 ระบบจะแสดงหน้ำต่ำง “เพิ่มที่ตั้งส ำนักงำนสำขำ” ให้ผู้ใชร้ะบุข้อมูลที่อยู่ที่ต้ังส ำนักงำนสำขำ แล้ว

กดปุ่ม “เพิ่มขอ้มูล” เพื่อจัดเก็บข้อมูลในตำรำง (สำมำรถกรอกข้อมูลได้มำกกว่ำ 1 รำยกำร) 

 
หน้าจอเพิ่มทีต่ั้งส านักงานสาขา 

 

 
หน้าจอที่ตั้งโรงเก็บสนิค้า 

 
5.2 ที่ตั้งโรงเก็บสินค้ำ  

 กดปุ่ม “เพิ่มทีต่ั้งโรงเก็บสินค้ำ”  
 ระบบจะแสดงหน้ำต่ำง “เพิ่มที่ตั้งโรงเก็บสินค้ำ” ให้ผู้ใช้ระบุข้อมูลที่อยู่ทีต่ั้งโรงเก็บสินค้ำ แล้วกดปุ่ม 

“เพิ่มข้อมูล” เพื่อจัดเก็บข้อมูลในตำรำง (สำมำรถกรอกข้อมูลได้มำกกว่ำ 1 รำยกำร) 

 



  3. บันทึกค าขอ 
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หน้าจอเพิ่มทีต่ั้งโรงเก็บสินค้า 

 

 
หน้าจอตัวแทนค้าตา่ง 

5.3 ตัวแทนค้ำต่ำง  
 กดปุ่ม “เพิ่มตวัแทนค้ำต่ำง”  
 ระบบจะแสดงหน้ำต่ำง “เพิ่มตัวแทนค้ำต่ำง” ให้ผู้ใช้ระบุขอ้มูล และที่อยูต่ัวแทนค้ำต่ำง แล้วกดปุ่ม 

“เพิ่มข้อมูล” เพื่อจัดเก็บข้อมูลในตำรำง (สำมำรถกรอกข้อมูลได้มำกกว่ำ 1 รำยกำร) 

 
หน้าจอเพิ่มตวัแทนค้าต่าง 

 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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รายละเอียดขอ้มูล [11-13] ผู้เปน็หุ้นส่วนเงินลงทนุ 

 
6. ผู้ใช้คลิก Tab “[11-13] ผู้เปน็หุ้นส่วนเงินลงทุน” ผู้ใช้ระบุข้อมูล ดังนี ้

 
หน้าจอ [11] ชื่อ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ต าบลที่อยู่ และจ านวนทุนลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนและจ านวน
เงินทนุของห้างหุ้นส่วน [13] หุ้นส่วนออกหรือตาย 

6.1 [11] ชื่อ อำยุ เชื้อชำติ สัญชำติ ต ำบลที่อยู่ และจ ำนวนทุนลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนและจ ำนวนเงินทุน
ของห้ำงหุ้นส่วน  
 กดปุ่ม “เพิ่มผู้เป็นหุ้นส่วน”  
 กดปุ่มเพ่ิมข้อมูล เพื่อจัดเก็บข้อมูลในตำรำง (สำมำรถกรอกข้อมูลได้มำกกว่ำ 1 รำยกำร) 
 ข้อ13 หุ้นส่วนออกหรือตำย นับจำก สถำนะ (มีชีวิตอยู่  ลำออก ตำย) ด้ำนบน 

 
หน้าจอเพิ่มชือ่ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ต าบลที่อยู่ และจ านวนทุนลงหุน้ของผู้เป็นหุน้ส่วนและจ านวนเงินทุน
ของห้างหุ้นส่วน 

 



  3. บันทึกค าขอ 
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หน้าจอ[12] จ านวนเงินทุน จ านวนหุ้น และมูลค่าของบริษัทจ ากัด จ านวนและมูลค่าหุ้นที่บคุคลแต่ละ
สัญชาติถืออยู่ 

 
6.2 [12] จ ำนวนเงินทุน จ ำนวนหุ้น และมูลค่ำของบริษัทจ ำกัด จ ำนวนและมลูค่ำหุ้นที่บุคคลแต่ละสัญชำติ

ถืออยู่  
 โดยกดปุ่ม “เพิ่มจ ำนวนเงินทุน”  
 กดปุ่มเพ่ิมข้อมูล เพื่อจัดเก็บข้อมูลในตำรำง (สำมำรถกรอกข้อมูลได้มำกกว่ำ 1 รำยกำร) 

 
หน้าจอเพิ่มจ านวนเงินทุน จ านวนหุ้น และมูลค่าของบรษิัทจ ากัด จ านวนและมลูค่าหุ้นที่บคุคลแตล่ะ
สัญชาติถืออยู่ 

 

 
หน้าจออื่น ๆ  

 
7. ผู้ใช้คลิก Tab “อื่น ๆ”  

 ผู้ใช้สำมำรถระบุรำยละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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หน้าจอเอกสารแนบ 

 
8. ผู้ใช้คลิก Tab “เอกสำรแนบ”  

 ผู้ใช้สำมำรถแนบเอกสำรประกอบค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ได้ 
 โดยกดปุ่ม “เลอืกไฟล์” ระบบจะแสดงหน้ำต่ำงให้ผู้ใช้เลือกไฟล์ ผู้ใช้ดับเบิลคลิกเลือกไฟล์ที่ต้องกำร 

ทีละไฟล์  
 ระบบจะท ำกำร อัพโหลดไฟล์ เมื่อระบบอัพโหลดส ำเร็จ จะแสดงช่ือไฟล์และขนำดไฟล์ ในตำรำง 

(สำมำรถแนบเอกสำรได้มำกกว่ำ 1 รำยกำร) 
 ผู้ใช้ต้องจัดเตรียมเอกสำรประกอบค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ ให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกสไ์ฟล์ให้

เรียบร้อย  เช่น  ในรูปแบบไฟล์  .pdf , .jpg , .png  เป็นต้น 
 จ ำกัดขนำดไฟล์ละ ไม่เกิน 10 Mb และทุกขนำดไฟล์รวมกันได้ไม่เกิน 50 Mb 
 กรณีที่ผู้ใช้ต้องกำรตรวจสอบเอกสำรที่อัพโหลดว่ำถูกต้องหรือไม่ ให้ผู้ใช้เลอืกปุ่มดำวน์โหลด    

ในตำรำง ระบบจะดำวน์โหลดไฟล์เอกสำรแนบในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ 
 กรณีที่ผู้ใช้ต้องกำรลบเอกสำรแนบที่อัพโหลด ให้ผูใ้ช้เลือกปุ่ม    ในตำรำง ระบบจะลบข้อมูลที่

ผู้ใช้ไม่ต้องกำรออกจำกตำรำง 



  3. บันทึกค าขอ 
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หน้าจอเลือกไฟล์เอกสารแนบ 

 
9. ผู้ใช้กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อจัดเก็บข้อมูลในระบบ 

 ระบบแสดงกล่องข้อควำมบันทึกข้อมูลเรียบร้อย  

 
หน้าจอแสดงกล่องข้อความบันทึกข้อมูลเรียบร้อย และแสดงข้อมูลพาณิชยกิจ 

 
  กดปุ่มพิมพ์ใบส ำคัญ 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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พิมพ์ใบส าคัญ 

 
 



  3. บันทึกค าขอ 
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หน้าจอสอบถามการจดทะเบียนจัดตั้งทะเบียนพาณชิย์ 

 
ขั้นตอนการสอบถามข้อมูล 

1. กดปุ่ม “สอบถำม” จำกหน้ำจอบันทึก 
2. ระบบแสดงหน้ำจอให้ผู้ใช้ระบุเง่ือนไขค้นหำข้อมูล แล้ว 
3. กดปุ่ม “ค้นหำ” ระบบแสดงข้อมูลตำมเง่ือนไขที่ระบุ 
4. กดรำยกำรที่ต้องกำรในตำรำงด้ำนล่ำง ระบบจะแสดงข้อมูลค ำขอจดทะเบียน 

 
หน้าจอแก้ไขการจดทะเบียนจัดตั้งทะเบียนพาณชิย์ 

5. ผู้ใช้สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ ยกเว้น เลขประจ ำตัวประชำชน และชื่อ-นำมสกุล ของผู้ประกอบพำณิชยกิจ 
6. กดปุ่ม “บันทกึแก้ไข” 
7. ระบบแสดงข้อควำมแก้ไขข้อมูลเรียบร้อย   



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 

cdrom:\RDCOnline\เอกสำร\tn\Training-ส ำหรับผู้ใช้งำน V1-00.pdf หน้ำ  3-16 

 

ขั้นตอนการลบข้อมูล 
1. เลือกรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไขจำกหน้ำจอสอบถำม 
2. ระบบแสดงหน้ำจอค ำขอจดทะเบียนจัดต้ังทะเบียนพำณิชย์ 
3. กดปุ่ม “ลบข้อมูล” 
4. ระบบแสดงข้อควำมยืนยันลบข้อมูล ให้ผู้ใช้เลือก ดังนี ้

 กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยันกำรลบข้อมูล 
 กดปุ่ม “ยกเลกิ” เพื่อยกเลิกกำรลบข้อมูล 

5. ระบบแสดงข้อควำมลบข้อมูลเรียบร้อย 
 

กรณีที่ค ำขอจดัตั้งบันทึกผ่ำนไปแล้ว 2 วัน )ตำมกำรตั้งค่ำในระบบ (เมือ่มีกำรแก้ไข  
ระบบจะแจ้งเตือน “ไม่สำมำรถบันทึกได้ เนื่องจำกเกินวันที่ก ำหนด”  

 
 

3.2 การจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณชิย ์

คลิกเลือกที่เมนู >>  บันทึกค ำขอ >> เปลี่ยนแปลง 

 
หน้าจอเมนเูปลี่ยนแปลง 



  3. บันทึกค าขอ 
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หน้าจอบันทึกจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย ์

 
ขั้นตอนการบนัทึกข้อมูล 

1. ระบบแสดงหน้ำจอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทะเบียนพำณิชย์ โดยให้ผู้ใชร้ะบุข้อมูลดังนี ้
 ทะเบียนเลขที ่/ เลขที่ค ำขอจดัตั้ง 

2. ระบบจะแสดงข้อมูลกำรจดทะเบียนพำณิชย์ให้อัตโนมัติ  
3. ผู้ใช้ระบุรำยกำรที่ต้องกำรเปลี่ยนแปลง ในส่วนของข้อมูลทะเบียนพำณิชย์ 

 ผู้ใช้เลือก check box  รำยกำรที่ต้องกำรเปลี่ยนแปลง 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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 ระบบจะเปิดให้แก้ไขเฉพำะรำยกำรที่ผู้ใช้ระบุในรำยกำรที่ต้องกำรเปลี่ยนแปลง  

4. ผู้ใช้กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อจัดเก็บข้อมูลในระบบ ระบบแสดงกล่องข้อควำมบันทึกข้อมูลเรียบร้อย  

 
หน้าจอแสดงข้อความบันทกึข้อมูลเรียบรอ้ย และแสดงข้อมูลพาณิชยกิจ 

 
กรณีที่ไม่ได้ระบุรำยกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ แล้วกดปุ่ม “บนัทึก ”  

ระบบจะแสดงข้อควำมแจ้งเตือน “ไม่สำมำรถบันทึกได้ เนื่องจำกไม่มีรำยกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล” 

 
หน้าจอสอบถามการจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทะเบียนพาณชิย์ 

 
ขั้นตอนการสอบถามข้อมูล 

1. กดปุ่ม “สอบถำม” จำกหน้ำจอบันทึก ระบบแสดงหน้ำจอให้ผู้ใช้ระบุเงื่อนไขค้นหำข้อมูล  
2. กดปุ่ม “ค้นหำ” ระบบแสดงข้อมูลตำมเงื่อนไขที่ระบ ุ

 



  3. บันทึกค าขอ 
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ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล 
1. ผู้ใช้เลือกรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไขจำกหน้ำจอสอบถำม 
2. ระบบแสดงหน้ำจอแก้ไขกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทะเบียนพำณิชย์ 
3. ผู้ใช้สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ ยกเวน้ ทะเบียนเลขที่ และ เลขที่ค ำขอจัดต้ัง 
4. กดปุ่ม “บันทกึแก้ไข” ระบบแสดงข้อควำมแก้ไขข้อมูลเรียบร้อย 

 
ขั้นตอนการลบข้อมูล 

1. ผู้ใช้เลือกรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไขจำกหน้ำจอสอบถำม 
2. ระบบแสดงหน้ำจอลบกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทะเบียนพำณิชย์ 
3. กดปุ่ม “ลบข้อมูล” 
4. ระบบแสดงข้อควำมยืนยนัลบข้อมูล ให้ผูใ้ช้เลือก ดังนี้ 

 กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยันกำรลบข้อมูล 
 กดปุ่ม “ยกเลกิ” เพื่อยกเลิกกำรลบข้อมูล 

5. ระบบแสดงข้อควำมลบข้อมูลเรียบร้อย 
 

กรณีที่ค ำขอจดัตั้งบันทึกผ่ำนไปแล้ว 2 วัน )ตำมกำรตั้งค่ำในระบบ (เมือ่มีกำรแก้ไข  
ระบบจะแจ้งเตือน “ไม่สำมำรถบันทึกได้ เนื่องจำกเกินวันที่ก ำหนด”  

 
 

3.3 การจดเลิกทะเบียนพาณิชย ์

คลิกเลือกที่เมนู >>  บันทึกค ำขอ >> เลิก 

 
หน้าจอเมนเูลกิ 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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หน้าจอบันทึกจดทะเบียนเลกิทะเบียนพาณิชย ์

ขั้นตอนการบนัทึกข้อมูล 
1. ระบบแสดงหน้ำจอจดทะเบียนเลิกทะเบียนพำณิชย์ โดยให้ผู้ใช้ระบุ ทะเบียนเลขที ่ เลขที่ค ำขอจัดต้ัง 

ระบบจะแสดงข้อมูลกำรจดทะเบียนพำณิชย์ให้อัตโนมัต ิ
2. ผู้ใช้ระบุวันที่เลิกกิจกำร สำเหตุเลิกกิจกำร 
3. ผู้ใช้กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อจัดเก็บข้อมูลในระบบ ระบบแสดงกล่องข้อควำมบันทึกข้อมูลเรียบร้อย  

 
หน้าจอแสดงข้อความบันทกึข้อมูลเรียบรอ้ย 



  3. บันทึกค าขอ 
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หน้าจอสอบถามการจดทะเบียนเลิกทะเบียนพาณิชย ์

 
ขั้นตอนการสอบถามข้อมูล 

1. กดปุ่ม “สอบถำม” จำกหน้ำจอบันทึก ระบบแสดงหน้ำจอให้ผู้ใช้ระบุเงื่อนไขค้นหำข้อมูล  
2. กดปุ่ม “ค้นหำ” ระบบแสดงข้อมูลตำมเงื่อนไขที่ระบ ุ

 
ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล 

1. ผู้ใช้เลือกรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไขจำกหน้ำจอสอบถำม 
2. ระบบแสดงหน้ำจอแก้ไขกำรจดทะเบียน 
3. ผู้ใช้สำมำรถแก้ไขข้อมูลได ้ยกเว้น ทะเบียนเลขที่ และ เลขที่ค ำขอจัดต้ัง 
4. กดปุ่ม “บันทกึแก้ไข” ระบบแสดงข้อควำมแก้ไขข้อมูลเรียบร้อย 

 
ขั้นตอนการลบข้อมูล 

1. ผู้ใช้เลือกรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไขจำกหน้ำจอสอบถำม 
2. ระบบแสดงหน้ำจอลบกำรจดทะเบียนเลิกทะเบียนพำณิชย์ 
3. กดปุ่ม “ลบข้อมูล” ระบบแสดงข้อควำมยืนยันกำรลบข้อมลู กดปุ่ม “ยืนยัน” หรือ “ยกเลิก”  
4. ระบบแสดงข้อควำมลบข้อมูลเรียบร้อย 

 

กรณีที่ค ำขอจดัตั้งบันทึกผ่ำนไปแล้ว 2 วัน )ตำมกำรตั้งค่ำในระบบ ( เมือ่มีกำรแก้ไข 
ระบบจะแจ้งเตือน “ไม่สำมำรถบันทึกได้ เนื่องจำกเกินวันที่ก ำหนด”  

 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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3.4 การเพิกถอนทะเบียนพาณิชย์ 

คลิกเลือกที่เมนู >>  บันทึกค ำขอ >> เพิกถอน 

 
หน้าจอเมนเูพิกถอน 

 

 
หน้าจอบันทึกเพิกถอนทะเบยีนพาณิชย ์

 
 



  3. บันทึกค าขอ 
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ขั้นตอนการบนัทึกข้อมูล 
1. ระบบแสดงหน้ำจอเพิกถอนทะเบียนพำณิชย์  ผู้ใช้ระบุ ทะเบียนเลขที่ เลขที่ค ำขอจัดต้ัง  
2. ระบบจะแสดงข้อมูลกำรจดทะเบียนพำณิชย์ให้อัตโนมัต ิ
3. ผู้ใช้ระบุข้อมูลกำรเพิกถอน เช่น วันที่เพิกถอน  สำเหตุที่เพิกถอน 
4. ผู้ใช้กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อจัดเก็บข้อมูลในระบบ 

 
หน้าจอสอบถามการจดทะเบียนเพิกถอนทะเบียนพาณชิย์ 

ขั้นตอนการสอบถามข้อมูล 
1. กดปุ่ม “สอบถำม” จำกหน้ำจอบันทึก ระบบแสดงหน้ำจอให้ผู้ใช้ระบุเงื่อนไขค้นหำข้อมูล  
2. กดปุ่ม “ค้นหำ” ระบบแสดงข้อมูลตำมเงื่อนไขที่ระบ ุ

 
ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล 

1. ผู้ใช้เลือกรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไขจำกหน้ำจอสอบถำม 
2. ระบบแสดงหน้ำจอแก้ไขกำรจดทะเบียนเพิกถอนทะเบียนพำณิชย์ 
3. ผู้ใช้สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ทัง้หมด ยกเว้น ทะเบียนเลขที่ และ เลขที่ค ำขอจัดต้ัง 
4. กดปุ่ม “บันทกึแก้ไข” ระบบแสดงข้อควำมแก้ไขข้อมูลเรียบร้อย 

ขั้นตอนการลบข้อมูล 
1. ผู้ใช้เลือกรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไขจำกหน้ำจอสอบถำม 
2. ระบบแสดงหน้ำจอลบกำรจดทะเบียนเพิกถอนทะเบียนพำณิชย ์
3. กดปุ่ม “ลบข้อมูล” ระบบแสดงข้อควำมยืนยันกำรลบข้อมูล กดปุ่ม “ยืนยัน” หรือ “ยกเลิก” 
4. ระบบแสดงข้อควำมลบข้อมูลเรียบร้อย 

กรณีที่ค ำขอจดัตั้งบันทึกผ่ำนไปแล้ว 2 วัน )ตำมกำรตั้งค่ำในระบบ (เมือ่มีกำรแก้ไข  
ระบบจะแจ้งเตือน  “ไม่สำมำรถบันทึกได้ เนื่องจำกเกินวันที่ก ำหนด”  



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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3.5 การบันทึกรายการแก้ไขอื่น ๆ ที่ไม่ต้องจดทะเบียน 

คลิกเลือกที่เมนู >>  บันทึกค ำขอ >> แก้ไขอื่น ๆ 

 
หน้าจอเมนูแก้ไขอื่น ๆ 

 

 
หน้าจอบันทึกแก้ไขอื่น ๆ 



  3. บันทึกค าขอ 
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ขั้นตอนการบนัทึกข้อมูล 
1. ระบบแสดงหน้ำจอบันทึกรำยกำรแก้ไขอื่น ๆ โดยให้ผู้ใช้ระบุ  ทะเบียนเลขที ่เลขที่ค ำขอจัดต้ัง ระบบจะ

แสดงข้อมูลกำรจดทะเบียนพำณิชย์ให้อัตโนมัต ิ
2. ผู้ใช้ระบุ เลขทีห่นังสือรับ  เลือก check box  รำยกำรที่ต้องกำรเปลี่ยนแปลง 
3. ระบบจะเปิดให้แก้ไขเฉพำะรำยกำรที่ผู้ใช้ระบุในรำยกำรที่ต้องกำรเปลี่ยนแปลง  
4. ผู้ใช้กดปุม่ “บันทึก” เพื่อจัดเก็บข้อมูลในระบบ 

กรณีที่ไม่ได้ระบุรำยกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ แล้วกดปุ่ม “บนัทึก ”  
ระบบจะแสดงข้อควำมแจ้งเตือน “ไม่สำมำรถบันทึกได้ เนื่องจำกไม่มีรำยกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล” 

 
หน้าจอสอบถามแก้ไขอื่น ๆ 

ขั้นตอนการสอบถามข้อมูล 
1. กดปุ่ม “สอบถำม” จำกหน้ำจอบันทึก ระบบแสดงหน้ำจอให้ผู้ใช้ระบุเงื่อนไขค้นหำข้อมูล  
2. กดปุ่ม “ค้นหำ” ระบบแสดงข้อมูลตำมเงื่อนไขที่ระบ ุ

ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล 
1. ผู้ใช้เลือกรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไขจำกหน้ำจอสอบถำม  ระบบแสดงหน้ำจอค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ 
2. ผู้ใช้สำมำรถแก้ไขข้อมูลได ้ ยกเว้น เลขประจ ำตัวประชำชน และชื่อ-นำมสกุล ของผู้ประกอบพำณิชยกิจ 
3. กดปุ่ม “บันทกึแก้ไข” ระบบแสดงข้อควำมแก้ไขข้อมูลเรียบร้อย 

ขั้นตอนการลบข้อมูล 
1. ผู้ใช้เลือกรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไขจำกหน้ำจอสอบถำม  ระบบแสดงหน้ำจอค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ 
2. กดปุ่ม “ลบข้อมูล” ระบบแสดงข้อควำมลบข้อมูลเรียบร้อย  

 
กรณีที่ค ำขอจดัตั้งบันทึกผ่ำนไปแล้ว 2 วัน )ตำมกำรตั้งค่ำในระบบ (เมือ่มีกำรแก้ไข  

ระบบจะแจ้งเตือน “ไม่สำมำรถบันทึกได้ เนื่องจำกเกินวันที่ก ำหนด”  

 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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3.6 ปรับปรุงข้อมลูการจดทะเบยีน 

คลิกเลือกที่เมนู >>  บันทึกค ำขอ >> ปรับปรุงข้อมูล 

 
หน้าจอเมนูปรบัปรุงข้อมลู 

 

 
หน้าจอปรับปรุงการจดทะเบียนพาณิชย ์

 



  3. บันทึกค าขอ 
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หน้าจอรายการปรับปรุงการจดทะเบียนพาณิชย ์

 
ขั้นตอนการบนัทึกข้อมูล 

1. ผู้ใช้กดปุ่ม “เพิ่มใหม่” จำกหน้ำจอ 
2. คลิก ( ) เลือกรำยกำรปรับปรุงข้อมูล ดังนี้ จัดตั้ง  เปลี่ยนแปลง เลิก เพิกถอน แก้ไขอื่นๆ 
3. คลิกปุ่ม “เพิ่ม” ระบบแสดงหน้ำจอให้ระบุรำยละเอียดกำรปรับปรุงข้อมูล 

 ผู้ใช้ระบุข้อมูลตำมหน้ำจอ สำมำรถดูกำรระบุข้อมูลแต่ละรำยกำรที่หัวข้อต่ำง ๆ ดังนี้ 
 จัดตั้ง   ดูที่หัวข้อ 3.1 จดทะเบียนจัดต้ังทะเบียนพำณิชย์ 
 ผู้ใช้สำมำรถระบุทะเบียนเลขที่ เลขที่ค ำขอจัดตั้ง และเลขที่ค ำขอได้เอง 
 เปลี่ยนแปลง ดูที่หัวข้อ 3.2 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทะเบียนพำณิชย์ 
 ผู้ใช้สำมำรถระบุเลขที่ค ำขอได้เอง 
 เลิก  ดูที่หัวข้อ 3.3 จดทะเบียนเลิกทะเบียนพำณิชย์ 
 ผู้ใช้สำมำรถระบุเลขที่ค ำขอได้เอง 
 เพิกถอน  ดูที่หัวข้อ 3.4 กำรเพิกถอนรำยกำรจดทะเบียน 
 ผู้ใช้สำมำรถระบุเลขที่ค ำขอได้เอง 
 แก้ไขอื่น ๆ ดูที่หัวข้อ 3.5 กำรบันทึกรำยกำรแก้ไขอื่น ๆ ที่ไม่ต้องจดทะเบียน 
 ผู้ใช้สำมำรถระบุเลขที่ค ำขอได้เอง 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 

cdrom:\RDCOnline\เอกสำร\tn\Training-ส ำหรับผู้ใช้งำน V1-00.pdf หน้ำ  3-28 

 

 
หน้าจอ[ปรับปรุง] RCP010100 : การจดทะเบียนจัดตั้งทะเบียนพาณิชย ์

 
หน้าจอ[ปรับปรุง] RCP010200 : การจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทะเบียนพาณิชย ์

 
 



  3. บันทึกค าขอ 
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หน้าจอ[ปรับปรุง] RCP010300 : การจดทะเบียนเลิกทะเบียนพาณชิย์ 

 
หน้าจอ[ปรับปรุง] RCP010400 : การเพิกถอนใบทะเบียนพาณิชย ์

 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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หน้าจอ[ปรับปรุง] RCP010500 : การบนัทึกรายการแก้ไขอื่น ๆ 

 

 
หน้าจอแสดงข้อความบันทกึข้อมูลเรียบรอ้ย 

 
ขั้นตอนการสอบถามข้อมูล 

1. กดปุ่ม “สอบถำม” จำกหน้ำจอบันทึก 
2. ระบบแสดงหน้ำจอให้ผู้ใช้ระบุเง่ือนไขค้นหำข้อมูล  
3. กดปุ่ม “ค้นหำ” ระบบแสดงข้อมูลตำมเงื่อนไขที่ระบ ุ



  3. บันทึกค าขอ 
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หน้าจอสอบถามปรับปรุงขอ้มูลการจดทะเบียน 

 
ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล 

1. ผู้ใช้เลือกรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไขจำกหน้ำจอสอบถำม 
2. ระบบแสดงหน้ำจอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลทะเบียนพำณิชย์ ตำมสถำนะที่รำยกำรจดทะเบียนผู้ใช้บันทกึ 
3. ผู้ใช้สำมำรถแก้ไขข้อมูล ตำมสถำนะที่รำยกำรจดทะเบียนผู้ใช้บันทึก 
4. กดปุ่ม “บันทกึแก้ไข” ระบบแสดงข้อควำมแก้ไขข้อมูลเรียบร้อย 

 
ขั้นตอนการลบข้อมูล 

1. ผู้ใช้เลือกรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไขจำกหน้ำจอสอบถำม 
2. ระบบแสดงหน้ำจอลบปรับปรุงข้อมูลทะเบียนพำณิชย์ ตำมสถำนะที่รำยกำรจดทะเบียนผู้ใช้บันทึก 
3. กดปุ่ม “ลบข้อมูล” ระบบแสดงข้อควำมลบข้อมูลเรียบร้อย 

 

กรณีที่ค ำขอปรับปรุง ไม่ใช่ข้อมูลล่ำสุด ระบบแสดงข้อควำมแจ้งเตือน 
 “ ไม่สำมำรถบันทึกได้ เนื่องจำกไม่ใช่ข้อมูลล่ำสุด” 

 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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3.7 การระงับเพิกถอนรายการจดทะเบียน 

คลิกเลือกที่เมนู >>  บันทึกค ำขอ >> ระงับเพิกถอน 

 
หน้าจอเมนูระงับเพิกถอน 

 
หน้าจอบันทึกระงับเพิกถอนทะเบียนพาณชิย์ 

ขั้นตอนการบนัทึกข้อมูล 



  3. บันทึกค าขอ 
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1. ระบบแสดงหน้ำจอระงับเพิกถอนรำยกำรจดทะเบียนพำณิชย์ โดยระบุทะเบียนเลขที ่ เลขที่ค ำขอจดัตั้ง 
2. ระบบจะแสดงข้อมูลกำรจดทะเบียนพำณิชย์ให้อัตโนมัติ  
3. ผู้ใช้ระบขุ้อมูลกำรระงับเพิกถอน เลขที่หนงัสือรับ ลงวันที่หนังสือ นำยทะเบียน วันที่ระงับ หมำยเหตุ 
4. ผู้ใช้กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อจัดเก็บข้อมูลในระบบ 

กรณีที่ไม่ได้ระบุรำยกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ แล้วกดปุ่ม “บนัทึก ”  
ระบบจะแสดงข้อควำมแจ้งเตือน “ไม่สำมำรถบันทึกได้ เนื่องจำกไม่มีรำยกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล” 

 
หน้าจอสอบถามระงับเพิกถอนการจดทะเบียน 

ขั้นตอนการสอบถามข้อมูล 
1. กดปุ่ม “สอบถำม” จำกหน้ำจอบันทึก  ระบบแสดงหน้ำจอให้ผู้ใช้ระบุเง่ือนไขค้นหำข้อมูล  
2. กดปุ่ม “ค้นหำ” ระบบแสดงข้อมูลตำมเงื่อนไขที่ระบ ุ

ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล 
1. ผู้ใช้เลือกรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไขจำกหน้ำจอสอบถำม  ระบบแสดงหน้ำจอกำรระงับเพิกถอน 
2. ผู้ใช้สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้เฉพำะหมำยเหตุ 
3. กดปุ่ม “แก้ไข” ระบบแสดงข้อควำมแก้ไขข้อมูลเรียบร้อย 

ขั้นตอนการลบข้อมูล 
1. ผู้ใช้เลือกรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไขจำกหน้ำจอสอบถำม ระบบแสดงหน้ำจอกำรระงับเพิกถอน 
2. กดปุ่ม “ลบรำยกำรค ำขอ” ระบบแสดงข้อควำมลบข้อมูลเรียบร้อย 

 

กรณีที่ค ำขอจดัตั้งบันทึกผ่ำนไปแล้ว 2 วัน )ตำมกำรตั้ง ค่ำในระบบ  (เมือ่มีกำรแก้ไข  
ระบบจะแจ้งเตือน “ไม่สำมำรถบันทึกได้ เนื่องจำกเกินวันที่ก ำหนด”  

 





  4. พิมพ์ใบส าคัญ 
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4 พิมพ์ใบส าคัญ 
กำรจดทะเบียนพำณิชย์ จะมีกำรออกเอกสำรส ำคัญกำรจดทะเบียน เพื่อแสดงเป็นหลักฐำนให้ทรำบว่ำมีกำรจด

ทะเบียนพำณิชย์แล้ว ซึ่งจะออกให้เมื่อมีกำรจดจัดตั้งทะเบียนพำณิชย์หรือเปลี่ยนแปลงทะเบียนพำณิชย์  

 
หน้าจอเมนูพิมพ์ใบส าคัญ 

 

4.1 การพิมพ์ใบส าคัญทะเบียนพาณชิย ์
คลิกเลือกที่เมนู >>  บันทึกค ำขอ >> พิมพ์ใบส ำคัญ 

 
หน้าจอพิมพ์ใบส าคัญทะเบยีนพาณิชย ์

 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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ขั้นตอนการพมิพ์ใบส าคัญทะเบียนพาณิชย์ 
1. ระบบแสดงหน้ำจอให้ผู้ใช้ระบุทะเบียนเลขที่ เลขที่ค ำขอจัดตั้ง และเลขที่ค ำขอ ที่ต้องกำรพิมพ์ใบส ำคัญ 
2. ระบบแสดงรำยละเอียดข้อมูลทะเบียนพำณิชย์บนหน้ำจอ  
3. ผู้ใช้ระบขุ้อมูลต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรพิมพ์ใบส ำคญั  เช่น ฉบับจริง/ออกใบแทน ออกให้ ณ วันที่  นำยทะเบยีน  

 
ตัวอย่างใบส าคัญทะเบียนพาณิชย ์



  4. พิมพ์ใบส าคัญ 
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ตัวอย่าง ใบแทนใบส าคัญทะเบียนพาณิชย ์

 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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4.2 Scan QR Code ในใบส าคญัทะเบียนพาณิชย์ 

การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ด้วยการสแกน QR-CODE 

1. ผู้ใช้สำมำรถใช้โทรศัพท์ที่มี โปรแกรมอ่ำน/สแกน QR-CODE ได้ เช่น Line Facebook เป็นต้น  

2. สแกน QR-CODE ที่อยู่ในใบส ำคัญทะเบียนพำณิชย ์
3. ระบบจะแสดงรำยละเอียดในใบทะเบียนพำณิชย์ 

 
หน้าจอสแกน QR Code 

 
 
 
 



  5. การจัดการข้อมูลค าขอจดทะเบียนจาก ก.พ.ร. 
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5 การจัดการขอ้มูลค าขอจดทะเบียนจาก ก.พ.ร. 

 
การยื่นค าขอ จาก ก.พ.ร. 

 
การยื่นค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ ผา่นทาง ระบบ Biz Portal ของ ก.พ.ร 

1. ประชำชนย่ืนค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ที่ระบบ Biz Portal 
2. ระบบ Biz Portal ท ำกำรประมวลผลข้อมูล ละส่งค ำขอมำยังระบบจดทะเบียนพำณิชย์ 
3. ระบบจดทะเบียนพำณิชย์ ส่งข้อมูลให้เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนที่ยื่นค ำขอ พิจำรณำ 
4. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วบันทึกผลพจิำรณำ ระบบจดทะเบียนพำณิชย ์ส่งผลกำรพจิำรณำและ      

สร้ำงแบบ ทพ. กลับไปทีร่ะบบ Biz Portal 
5. ประชำชนตรวจสอบผลกำรพจิำรณำ ที่ระบบ Biz portal  
6. ประชำชน พิมพ์ แบบ ทพ.  
7. ประชำชนน ำแบบ ทพ. ไปช ำระเงินที่ส ำนักงำน  
8. เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลกำรช ำระเงิน 
9. เจ้ำหน้ำที่ออกใบส ำคัญ ให้ประชำชน 

 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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5.1 พิจารณาค าขอ 

คลิกเลือกที่เมนู >>  ข้อมูลจำก ก.พ.ร. >> พิจำรณำค ำขอ 

 
หน้าจอเมนูพิจารณาค าขอ 

 

 
หน้าจอสอบถามพิจารณาค าขอจดทะเบียนพาณิชย ์

 
ขั้นตอนการสอบถามข้อมูล 

1. ระบบแสดงหน้ำจอสอบถำมพิจำรณำค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ 
2. ผู้ใช้ระบุเง่ือนไขค้นหำข้อมูล  
3. กดปุ่ม  “ค้นหำ”  
4. ระบบแสดงข้อมูลตำมเงื่อนไขที่ระบ ุ



  5. การจัดการข้อมูลค าขอจดทะเบียนจาก ก.พ.ร. 
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หน้าจอบันทึกพิจารณาค าขอจดทะเบียนพาณชิย์(รอพิจารณา) 

 
ขั้นตอนการบนัทึกข้อมูล 

1. ผู้ใช้เลือกรำยกำรที่ต้องกำรบันทึกพิจำรณำค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์จำกหน้ำจอสอบถำม 
2. ระบบแสดงหน้ำจอพิจำรณำค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ 
3. เปิดหน้ำจอผลกำรพิจำรณำจะอยูท่ี่ “รอพิจำรณำ”  
4. ถ้ำเลือก ผลกำรพิจำรณำ เป็น “แจ้งช ำระเงิน” ผู้ใช้สำมำรระบุ หมำยเหตุเพ่ิมเติมได้ 
5. ถ้ำเลือก ผลกำรพิจำรณำ เป็น “แจ้งแก้ไข/ขอเอกสำรเพิ่ม” หน้ำจอจะแสดงดังนี้  

 หน้ำจอจะแสดงรำยกำรเอกสำรแนบ เพื่อใหผู้้ใช้  
 คลิกเลือกรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไข และ ระบุ ค ำอธิบำยเพิ่มเติมได้ 
 สำมำรถกดปุ่ม ลูกศรลง เพื่อดำวน์โหลดเอกสำรได ้

6. ถ้ำเลือก ผลกำรพิจำรณำ เป็น “ปฏิเสธ” ผู้ใช้สำมำรถดูรำยละเอียด ประกอบกำรพิจำรณำค ำขอจด
ทะเบียนพำณิชย์ ได ้

7. กดปุ่ม “บันทกึ” 
8. ระบบจะส่งข้อมูลไปยังระบบ Biz Portal ของ ก.พ.ร. และ แสดงข้อควำมบันทึกข้อมูลเรียบร้อย 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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หน้าจอบันทึกพิจารณาค าขอจดทะเบียนพาณชิย์(แจ้งช าระเงิน) 

 

 
หน้าจอบันทึกพิจารณาค าขอจดทะเบียนพาณชิย์(ปฏิเสธค าขอ) 

 



  5. การจัดการข้อมูลค าขอจดทะเบียนจาก ก.พ.ร. 
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หน้าจอบันทึกพิจารณาค าขอจดทะเบียนพาณชิย์(แจ้งแก้ไข/ขอเอกสารเพิ่ม) 

 
 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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5.2 ช าระค่าธรรมเนียม 

คลิกเลือกที่เมนู >>  ข้อมูลจำก ก.พ.ร. >> ช ำระค่ำธรรมเนียม 

 
หน้าจอเมนูช าระคา่ธรรมเนียม 

 

 
หน้าจอสอบถามช าระค่าธรรมเนียม 

 
ขั้นตอนการสอบถามข้อมูล 

1. ระบบแสดงหน้ำจอสอบถำมช ำระค่ำธรรมเนียม 
2. ผู้ใช้ระบุเง่ือนไขค้นหำข้อมูล กดปุ่ม “ค้นหำ” ระบบแสดงข้อมูลตำมเง่ือนไขที่ระบุ 



  5. การจัดการข้อมูลค าขอจดทะเบียนจาก ก.พ.ร. 

 
 

cdrom:\RDCOnline\เอกสำร\tn\Training-ส ำหรับผู้ใช้งำน V1-00.pdf หน้ำ  5-7 

 

 
หน้าจอบันทึกช าระค่าธรรมเนียม 

 
ขั้นตอนการบนัทึกข้อมูล 

1. ผู้ใช้เลือกรำยกำรที่ต้องกำรบันทึกช ำระค่ำธรรมเนียมจำกหน้ำจอสอบถำม 
2. ระบบแสดงหน้ำจอช ำระค่ำธรรมเนียม และแสดงค่ำธรรมเนียมในกำรช ำระเงิน 
3. ผู้ใช้สำมำรถดแูบบ ทพ. ค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ได้ โดยกดปุ่ม “แบบ ทพ.” 
4. ผู้ใช้สำมำรถดูรำยละเอียด ประกอบกำรบันทึกช ำระค่ำธรรมเนียม ได ้
5. กดปุ่ม “บันทกึ” 
6. ระบบจะส่งข้อมูลไปยังระบบ Biz Portal ของ ก.พ.ร. และ แสดงข้อควำมบันทึกข้อมูลเรียบร้อย   



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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5.3 สอบถามค าขอ จาก ก.พ.ร. 

หน้ำจอนี้จะใช้แสดงข้อมูลค ำขอที่มีกำรพิจำรณำเรียบร้อยแล้ว 
คลิกเลือกที่เมนู >>  ข้อมูลจำก ก.พ.ร. >> สอบถำมค ำขอ จำก ก.พ.ร. 

 
หน้าจอเมนสูอบถามค าขอ  จาก ก.พ.ร. 

 

 
หน้าจอสอบถามค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ จาก ก.พ.ร. 

 
ขั้นตอนการสอบถามข้อมูล 

1. ระบบแสดงหน้ำจอสอบถำมค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ จำก ก.พ.ร. 
2. ผู้ใช้ระบุเง่ือนไขค้นหำข้อมูล  
3. กดปุ่ม “ค้นหำ” ระบบแสดงข้อมูลตำมเงื่อนไขที่ระบ ุ
4. ผู้ใช้เลือกรำยกำรที่ต้องกำรเพื่อตรวจสอบรำยละเอียดค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ จำก ก.พ.ร. 
5. ระบบแสดงหน้ำจอรำยละเอียดค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ จำก ก.พ.ร. 

 



  5. การจัดการข้อมูลค าขอจดทะเบียนจาก ก.พ.ร. 
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หน้าจอรายละเอียดค าขอจดทะเบียนพาณชิย์ จาก ก.พ.ร. 

 
 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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5.4 รายงานการยืน่ค าขอ จาก ก.พ.ร. 

คลิกเลือกที่เมนู >>  ข้อมูลจำก ก.พ.ร. >> รำยงำนกำรยื่นค ำขอ จำก ก.พ.ร. 

 
หน้าจอเมนูรายงานการยื่นค าขอ  จาก ก.พ.ร. 

 
หน้าจอรายละเอียดการยืน่ค าขอ จาก ก.พ.ร. 

 
ขั้นตอนการพมิพ์รายงาน 

1. ระบบแสดงหน้ำจอให้ผู้ใช้ระบุเง่ือนไขพิมพ์ 
2. กำรแสดงรำยงำน สำมำรถแสดงได้ ในรูปแบบ PDF และ EXCEL 

 
ตัวอย่างรายงานรายละเอียดการยื่นค าขอ จาก ก.พ.ร. ในรูปแบบ PDF 

 



  5. การจัดการข้อมูลค าขอจดทะเบียนจาก ก.พ.ร. 
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ตัวอย่างรายงานรายละเอียดการยื่นค าขอ จาก ก.พ.ร. ในรูปแบบ Excel 

 

5.5 สถิติจ านวนการยื่นค าขอจาก ก.พ.ร. 
คลิกเลือกที่เมนู >>  ข้อมูลจำก ก.พ.ร. >> สถิติกำรยื่นค ำขอ จำก ก.พ.ร. 

 
หน้าจอเมนสูอบถามสถิติการยื่นค าขอ  จาก ก.พ.ร. 

 

 
หน้าจอสถิติจ านวนการยื่นค าขอ จาก ก.พ.ร. 

 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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ขั้นตอนการพมิพ์รายงาน 
1. ระบบแสดงหน้ำจอให้ผู้ใช้ระบุเง่ือนไขพิมพ์รำยงำน  
2. กำรแสดงรำยงำน สำมำรถแสดงได้ ในรูปแบบ PDF และ EXCEL    

 
ตัวอย่างรายงานสถิติจ านวนการยื่นค าขอ จาก ก.พ.ร. ในรูปแบบ PDF 

 
ตัวอย่างรายงานสถิติจ านวนการยื่นค าขอ จาก ก.พ.ร. ในรูปแบบ Excel 

 
 



  6. สอบถาม 
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6 สอบถาม 
ระบบจัดเก็บและบริกำรข้อมลูทะเบียนพำณิชย์ มีฟังก์ช่ันกำรท ำงำนในส่วนที่เป็น กำรสอบถำมข้อมูล

ทะเบียนพำณิชย์ 

 
หน้าจอเมนสูอบถาม 

 

6.1 ตรวจค้นข้อมูลทะเบียนพาณิชย ์
คลิกเลือกที่เมนู >>  สอบถำม >> ตรวจค้นข้อมูลทะเบียนพำณิชย์ 

 
หน้าจอตรวจค้นข้อมลูทะเบียนพาณิชย ์

 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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ขั้นตอนการสอบถามข้อมูล 
1. ระบบแสดงหน้ำจอตรวจค้นข้อมูลทะเบียนพำณิชย์ 
2. ผู้ใช้ระบุเง่ือนไขที่ต้องกำรตรวจค้นข้อมูลทะเบียนพำณิชย์  
3. กดปุ่ม“ค้นหำ” 
4. ระบบแสดงผลกำรค้นหำข้อมูลที่ได้บนจอภำพ  
5. ผู้ใช้สำมำรถเลอืกรำยกำรที่ต้องกำรเพื่อตรวจสอบรำยละเอียดข้อมูลค ำขอได้  
6. ระบบแสดงจอภำพรำยละเอียดข้อมูล (ไม่อนุญำตให้แก้ไขข้อมูล) ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  แสดงข้อมูลทะเบียนพำณิชย์   
 ส่วนที่ 2  แสดงรำยกำรค ำขอจดทะเบียนของเลขทะเบียนพำณิชย์และเลขที่ค ำขอจัดตั้งที่เลือก   
 ส่วนที่ 3  แสดงรำยละเอียดของข้อมูลทะเบียนพำณิชย์  

 

 
ส่วนที่ 1  แสดงข้อมูลทะเบยีนพาณิชย ์

 

 
ส่วนที่ 2 แสดงรายการค าขอจดทะเบียนของเลขทะเบยีนพาณิชย์และเลขทีค่ าขอจดัตั้งที่เลือก   

 



  6. สอบถาม 

 
 

cdrom:\RDCOnline\เอกสำร\tn\Training-ส ำหรับผู้ใช้งำน V1-00.pdf หน้ำ  6-3 

 

 
ส่วนที่ 3 แสดงรายละเอียดของข้อมูลทะเบียนพาณิชย ์

 
 
 
 





  7. รายงาน 
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7 รายงาน 

 
หน้าจอเมนูรายงาน 

 

7.1 รายงานการยืน่ค าขอจดทะเบียนพาณชิย ์

คลิกเลือกที่เมนู >>  รำยงำน >> กำรยื่นค ำขอจดทะเบียนพำณิชย์ 

 
หน้าจอพิมพ์รายงานการยืน่ค าขอจดทะเบยีนพาณิชย ์

 
ขั้นตอนการพมิพ์รายงาน 

1. ระบบแสดงหน้ำจอให้ผู้ใช้ระบุเง่ือนไขพิมพ์รำยงำน  
2. กำรแสดงรำยงำน  สำมำรถแสดงได้ ในรูปแบบ PDF และ EXCEL 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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ตัวอย่างรายงานการยื่นค าขอจดทะเบียนพาณชิย์ ในรปูแบบ PDF 

 

 
ตัวอย่างรายงานการยื่นค าขอจดทะเบียนพาณชิย์ ในรปูแบบ Excel 

 
 



  7. รายงาน 
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7.2 รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณชิย ์
คลิกเลือกที่เมนู >>  รำยงำน >> สถิติกำรจดทะเบียนพำณิชย์ 

 
หน้าจอพิมพ์รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณชิย ์

 
ขั้นตอนการพมิพ์รายงาน 

1. ระบบแสดงหน้ำจอให้ผู้ใช้ระบุเง่ือนไขพิมพ์รำยงำน  
2. กำรแสดงรำยงำน  

 กรณีที่ผู้ใช้ระบุแสดงผลแบบ (สถิติ)  แสดงได้ ในรูปแบบ PDF และ EXCEL 
 กรณีที่ผู้ใช้ระบุแสดงผลแบบ (กรำฟ)  แสดงได้ ในรูปแบบ PD 

3. รำยงำนสถิติกำรจดทะเบียนพำณิชย์ สำมำรถพิมพ์รำยงำนได้ 7 รำยงำนตำมกำรจ ำแนก  

 
ตัวอย่างรายงานสถิติการจดทะเบียนพาณชิย์ แยกตามประเภทค าขอจดทะเบียน ในรูปแบบ PDF  

 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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ตัวอย่างรายงานสถิติการจดทะเบียนพาณชิย์ แยกตามประเภทค าขอจดทะเบียน ในรูปแบบ EXCEL 

 

 
ตัวอย่างรายงานสถิติการจดทะเบียนพาณชิย์(กราฟ) แยกตามประเภทค าขอจดทะเบยีน 

 



  7. รายงาน 
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ตัวอย่างรายงานสถิติการจดทะเบียนพาณชิย์ แยกตามประเภทผู้ประกอบพาณิชยกิจ ในรูปแบบ PDF 

 

 
ตัวอย่างรายงานสถิติการจดทะเบียนพาณชิย์ แยกตามกลุ่มผู้ประกอบพาณชิยกิจ ในรูปแบบ EXCEL 

 

 
ตัวอย่างรายงานสถิติการจดทะเบียนพาณชิย์(กราฟ) แยกตามกลุ่มผู้ประกอบพาณิชยกิจ 

 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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ตัวอย่างรายงานสถิติการจดทะเบียนพาณชิย์ แยกตามประเภทผู้ประกอบพาณิชยกิจ ในรูปแบบ PDF 

 

 
ตัวอย่างรายงานสถิติการจดทะเบียนพาณชิย์ แยกตามประเภทผู้ประกอบพาณิชยกิจ ในรูปแบบ EXCEL 

 

 
ตัวอย่างรายงานสถิติการจดทะเบียนพาณชิย์(กราฟ) แยกตามประเภทผู้ประกอบพาณิชยกิจ 

 



  7. รายงาน 
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ตัวอย่างรายงานสถิติการจดทะเบียนพาณชิย์ แยกตามชนิดพาณิชยกิจ ในรูปแบบ PDF 

 

 
ตัวอย่างรายงานสถิติการจดทะเบียนพาณชิย์ แยกตามชนิดพาณิชยกิจ ในรูปแบบ EXCEL  

 
ตัวอย่างรายงานสถิติการจดทะเบียนพาณชิย์(กราฟ) แยกตามชนิดพาณิชยกิจ 

 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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ตัวอย่างรายงานสถิติการจดทะเบียนพาณชิย์ แยกตามภาค ในรูปแบบ PDF 

 

 
ตัวอย่างรายงานสถิติการจดทะเบียนพาณชิย์ แยกตามภาค ในรูปแบบ EXCEL 

 

 
ตัวอย่างรายงานสถิติการจดทะเบียนพาณชิย์(กราฟ) แยกตามภาค 

 



  7. รายงาน 
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ตัวอย่างรายงานสถิติการจดทะเบียนพาณชิย์ แยกตามจังหวัดที่ตั้ง ในรูปแบบ PDF 

 

 
ตัวอย่างรายงานสถิติการจดทะเบียนพาณชิย์ แยกตามจังหวัดที่ตั้ง ในรูปแบบ EXCEL 

 

 
ตัวอย่างรายงานสถิติการจดทะเบียนพาณชิย์(กราฟ) แยกตามจังหวัดที่ตั้ง 

 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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ตัวอย่างรายงานสถิติการจดทะเบียนพาณชิย์ แยกตามส านักงานจดทะเบียน ในรปูแบบ PDF 

 

 
ตัวอย่างรายงานสถิติการจดทะเบียนพาณชิย์ แยกตามส านักงานจดทะเบียน ในรปูแบบ EXCEL 

 

 
ตัวอย่างรายงานสถิติการจดทะเบียนพาณชิย์(กราฟ) แยกตามส านักงานจดทะเบียน 

 



  7. รายงาน 
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7.3 รายงานจ านวนการจดทะเบยีนพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส ์

คลิกเลือกที่เมนู >>  รำยงำน >> จ ำนวนกำรจดทะเบียนพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

 
หน้าจอพิมพ์รายงานรายละเอียดและจ านวนการจดทะเบียนพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสแ์ละจ านวนเว็บไซต์ 

 
ขั้นตอนการพมิพ์รายงาน 

1. ระบบแสดงหน้ำจอให้ผู้ใช้ระบุเง่ือนไขพิมพ์รำยงำน  
2. กำรแสดงรำยงำน สำมำรถแสดงได้ ในรูปแบบ PDF และ EXCEL 

 

 
ตัวอย่างรายงานจ านวนการจดทะเบยีนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และจ านวนเว็บไซต ์ แยกตามวัน ในรูปแบบ 
PDF 

 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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ตัวอย่างรายงานจ านวนการจดทะเบยีนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และจ านวนเว็บไซต์ แยกตามวัน ในรูปแบบ 
EXCEL 

 

 
ตัวอย่างรายงานจ านวนการจดทะเบยีนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และจ านวนเว็บไซต์ แยกตามเดือน ในรูปแบบ 
PDF 

 

 
ตัวอย่างรายงานจ านวนการจดทะเบยีนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และจ านวนเว็บไซต์ แยกตามเดือนในรูปแบบ 
EXCEL  



  7. รายงาน 
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7.4 รายงานจ านวนการจดเลิก 

คลิกเลือกที่เมนู >>  รำยงำน >> รำยงำนจ ำนวนกำรจดเลิก 

 
หน้าจอพิมพ์รายงานการจดเลิกทะเบียนพาณิชย ์

 
ขั้นตอนการพมิพ์รายงาน 

1. ระบบแสดงหน้ำจอให้ผู้ใช้ระบุเง่ือนไขพิมพ์รำยงำน  
2. กำรแสดงรำยงำน สำมำรถแสดงได้ ในรูปแบบ PDF และ EXCEL  

 

 
ตัวอย่างรายงานสถิติการจดเลิกทะเบียนพาณิชย์ ในรูปแบบ PDF 

 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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ตัวอย่างรายงานสถิติการจดเลิกทะเบียนพาณิชย์ ในรูปแบบ EXCEL 

 
ตัวอย่างรายงานรายละเอียดการจดเลิกทะเบียนพาณิชย์ ในรูปแบบ PDF 

 
ตัวอย่างรายงานรายละเอียดการจดเลิกทะเบียนพาณิชย์ ในรูปแบบ EXCEL 

 



  7. รายงาน 
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7.5 รายงานจ านวนการเพิกถอน 

คลิกเลือกที่เมนู >>  รำยงำน >> รำยงำนจ ำนวนกำรเพิกถอน 

 
หน้าจอพิมพ์รายงานจ านวนการเพิกถอนการจดทะเบียนพาณชิย์ 

 
ขั้นตอนการพมิพ์รายงาน 

1. ระบบแสดงหน้ำจอให้ผู้ใช้ระบุเง่ือนไขพิมพ์รำยงำน  
2. กำรแสดงรำยงำน สำมำรถแสดงได้ ในรูปแบบ PDF และ EXCEL  

 
ตัวอย่างรายงานรายละเอียดจ านวนการเพิกถอนการจดทะเบียนพาณิชย์ ในรูปแบบ PDF 

 
ตัวอย่างรายงานรายละเอียดจ านวนการเพิกถอนการจดทะเบียนพาณิชย์ ในรูปแบบ EXCEL 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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7.6 รายงานสรุปผลการปฏิบัตงิาน (ค่าธรรมเนียม) 

คลิกเลือกที่เมนู >>  รำยงำน >> สรุปผลกำรปฏิบัติงำน (ค่ำธรรมเนียม) 

 
หน้าจอพิมพ์รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานทะเบียนพาณิชย์ (ค่าธรรมเนียม) 

 
ขั้นตอนการพมิพ์รายงาน 

1. ระบบแสดงหน้ำจอให้ผู้ใช้ระบุเง่ือนไขพิมพ์รำยงำน  
2. กำรแสดงรำยงำน สำมำรถแสดงได้ ในรูปแบบ PDF และ EXCEL 

 
ตัวอย่างรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานทะเบียนพาณชิย์ (ค่าธรรมเนียม) ในรูปแบบ PDF 

 
ตัวอย่างรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานทะเบียนพาณชิย์ (ค่าธรรมเนียม) ในรูปแบบ EXCEL 



  7. รายงาน 
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7.7 รายงานสรุปผลการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที ่

คลิกเลือกที่เมนู >>  รำยงำน >> สรุปผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 

 
หน้าจอพิมพ์รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

 
ขั้นตอนการพมิพ์รายงาน 

1. ระบบแสดงหน้ำจอให้ผู้ใช้ระบุเง่ือนไขพิมพ์รำยงำน  
2. กำรแสดงรำยงำน สำมำรถแสดงได้ ในรูปแบบ PDF และ EXCEL 

 

 
ตัวอย่างรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในรูปแบบ PDF 

 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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ตัวอย่างรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในรูปแบบ EXCEL 

 

 
ตัวอย่างรายงานรายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในรูปแบบ PDF 

 

 
ตัวอย่างรายงานรายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในรูปแบบ EXCEL 



  7. รายงาน 
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7.8 รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณชิย์ จัดอันดับตามทนุจดทะเบยีน 

คลิกเลือกที่เมนู >>  รำยงำน >> สถิติกำรจดทะเบียนพำณิชย์ จัดอันดับตำมทุนจดทะเบียน 

 
หน้าจอพิมพ์รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณชิย์ จัดอันดับตามทนุจดทะเบยีน 

 
ขั้นตอนการพมิพ์รายงาน 

1. ระบบแสดงหน้ำจอให้ผู้ใช้ระบุเง่ือนไขพิมพ์รำยงำน  
2. กำรแสดงรำยงำน สำมำรถแสดงได้ ในรูปแบบ PDF และ EXCEL 

 

 
ตัวอย่างรายงานแสดงอันดับสงูสุดของกจิการที่ประกอบ แยกตามชนิดแห่งพาณิชยกิจ แยกข้อมูลตามจังหวัด ใน
รูปแบบ PDF 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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ตัวอย่างรายงานแสดงอันดบัสูงสุดของกจิการที่ประกอบ แยกตามชนิดแห่งพาณิชยกิจ แยกข้อมูลตาม
จังหวัด ในรปูแบบ EXCEL 

 

 
ตัวอย่างรายงานแสดงอันดับสงูสุดของเงินทุน แยกตามจ านวนเงินทุน แยกขอ้มูลตามจังหวดั ในรูปแบบ PDF 

 

 
ตัวอย่างรายงานแสดงอันดับสงูสุดของเงินทุน แยกตามจ านวนเงินทุน แยกขอ้มูลตามจังหวดั ในรูปแบบ EXCEL 

 



  7. รายงาน 
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ตัวอย่างรายงานแสดงการยืน่ขอจดทะเบยีนของผู้ประกอบพาณิชยกิจแต่ละประเภท รวมทั้งประเทศ ใน
รูปแบบ PDF 

 

 
ตัวอย่างรายงานแสดงการยืน่ขอจดทะเบยีนของผู้ประกอบพาณิชยกิจแต่ละประเภท รวมทั้งประเทศ ใน
รูปแบบ EXCEL 

 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 

cdrom:\RDCOnline\เอกสำร\tn\Training-ส ำหรับผู้ใช้งำน V1-00.pdf หน้ำ  7-20 

 

7.9 รายงานสถิติการเข้าใช้งานระบบแยกตามภาค/จังหวัด 

คลิกเลือกที่เมนู >>  รำยงำน >> สถิติกำรเข้ำใช้งำนระบบแยกตำมภำค/จังหวัด 

 
หน้าจอพิมพ์รายงานสถิติการเขา้ใช้งานระบบแยกตามภาค/จงัหวัด 

 
ขั้นตอนการพมิพ์รายงาน 

1. ระบบแสดงหน้ำจอให้ผู้ใช้ระบุเง่ือนไขพิมพ์รำยงำน  
2. กำรแสดงรำยงำน สำมำรถแสดงได้ ในรูปแบบ PDF และ EXCEL 

 

 
ตัวอย่างรายงานสถิติการเขา้ใช้งานระบบ แยกตามภาค ในรูปแบบ PDF 

 



  7. รายงาน 
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ตัวอย่างรายงานสถิติการเขา้ใช้งานระบบ แยกตามภาค ในรูปแบบ EXCEL 

 
ตัวอย่างรายงานสถิติการเขา้ใช้งานระบบ แยกตามจังหวัด ในรูปแบบ PDF 

 
ตัวอย่างรายงานสถิติการเขา้ใช้งานระบบ แยกตามจังหวัด ในรูปแบบ EXCEL 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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7.10 รายงานจ านวนและร้อยละของส านักงาน 

คลิกเลือกที่เมนู >>  รำยงำน >> จ ำนวนและร้อยละของส ำนักงำน 

 
หน้าจอพิมพ์รายงานจ านวนและร้อยละของส านักงาน 

 
ขั้นตอนการพมิพ์รายงาน 

1. ระบบแสดงหน้ำจอให้ผู้ใช้ระบุเง่ือนไขพิมพ์รำยงำน เช่น ช่วงต้ังแต่วันที่รับจดทะเบียน 
2. กำรแสดงรำยงำน สำมำรถแสดงได้ ในรูปแบบ PDF และ EXCEL 

 
ตัวอย่างรายงานจ านวนและร้อยละของส านักงาน ในรปูแบบ PDF 

 
ตัวอย่างรายงานจ านวนและร้อยละของส านักงาน ในรปูแบบ EXCEL 



  7. รายงาน 
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7.11 รายงานสถิติการบนัทึกค าขอรายเดือน 

คลิกเลือกที่เมนู >>  รำยงำน >> สถิติกำรบันทึกค ำขอรำยเดือน 

 
หน้าจอพิมพ์รายงานสถิติการบันทึกค าขอรายเดือน 

 
ขั้นตอนการพมิพ์รายงาน 

1. ระบบแสดงหน้ำจอให้ผู้ใช้ระบุเง่ือนไขพิมพ์รำยงำน  
2. กำรแสดงรำยงำน  สำมำรถแสดงได้ ในรูปแบบ PDF และ EXCEL 

 
ตัวอย่างรายงานสถิติการบนัทึกค าขอรายเดือน ในรูปแบบ PDF 

 

 
ตัวอย่างรายงานสถิติการบนัทึกค าขอรายเดือน ในรูปแบบ EXCEL 

 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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7.12 รายงานทะเบยีนเลขที่ค าขอ 

คลิกเลือกที่เมนู >>  รำยงำน >> รำยงำนทะเบียนเลขทีค่ ำขอ 

 
หน้าจอพิมพ์รายงานทะเบียนเลขที่ค าขอ 

 
ขั้นตอนการพมิพ์รายงาน 

1. ระบบแสดงหน้ำจอให้ผู้ใช้ระบุเง่ือนไขพิมพ์รำยงำน  
2. กำรแสดงรำยงำน สำมำรถแสดงได้ ในรูปแบบ PDF และ EXCEL 

 
ตัวอย่างรายงานทะเบียนเลขที่ค าขอ ในรปูแบบ PDF 

 

 
ตัวอย่างรายงานทะเบียนเลขที่ค าขอ ในรปูแบบ EXCEL 

 
 



  8. การก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย ์
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8 การก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย ์

ส ำหรับให้ผู้ใช้บันทึกก ำหนดเลขทะเบียนพำณิชย์ เลขค ำขอทะเบียนพำณิชย์ และตรวจสอบเลขทะเบียน
พำณิชย์ล่ำสุดเป็นเลขใด เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ส ำหรับออกเลขทะเบียนพำณิชย์รำยกำรต่อไป 

 
หน้าจอเมนูก าหนดเลข 

 

8.1 ก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย ์

คลิกเลือกที่เมนู >>  ก ำหนดเลข >> ก ำหนดเลขทะเบียนพำณิชย์ 

 
หน้าจอบันทึกก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย ์

 
ขั้นตอนการบนัทึกข้อมูล 

1. ระบบแสดงหน้ำจอก ำหนดเลขทะเบียนพำณิชย ์  
2. ผู้ใช้กดปุ่ม “เพิ่มใหม่” 
3. ระบบแสดงหน้ำจอ บันทึกก ำหนดเลขทะเบียนพำณิชย์ ผู้ใช้ระบุข้อมูล 
4. กดปุ่ม “บันทกึ” ระบบแสดงข้อควำมบันทึกข้อมูลเรียบรอ้ย   



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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หน้าจอสอบถามก าหนดเลขทะเบียนพาณชิย์ 

 
ขั้นตอนการสอบถามข้อมูล 

1. กดปุ่ม “สอบถำม” จำกหน้ำจอบันทึก  ระบบแสดงหน้ำจอให้ผู้ใช้ระบุเง่ือนไขค้นหำข้อมูล  
2. กดปุ่ม “ค้นหำ”  ระบบแสดงข้อมูลตำมเงื่อนไขที่ระบ ุ

 
ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล 

1. เลือกรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไขจำกหน้ำจอสอบถำม 
2. ระบบแสดงหน้ำจอแก้ไขก ำหนดเลขทะเบียนพำณชิย์ 
3. ผู้ใช้สำมำรถแก้ไขได้เฉพำะเลขทะเบียนพำณิชย์ล ำดับล่ำสุด 
4. กดปุ่ม “แก้ไข” ระบบแสดงข้อควำมแก้ไขข้อมูลเรียบร้อย 

 

8.2 ก าหนดเลขค าขอทะเบียนพาณิชย ์

คลิกเลือกที่เมนู >>  ก ำหนดเลข >> ก ำหนดเลขค ำขอทะเบียนพำณิชย์ 

 
หน้าจอก าหนดเลขค าขอทะเบียนพาณิชย ์

  



  8. การก าหนดเลขทะเบียนพาณิชย ์
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ขั้นตอนการบนัทึกข้อมูล 
1. ระบบแสดงหน้ำจอก ำหนดเลขค ำขอทะเบียนพำณิชย์  ผู้ใช้กดปุ่ม “เพิ่มใหม่” 
2. ระบบแสดงหน้ำจอ บันทึกก ำหนดเลขทะเบียนพำณิชย์ ผู้ใช้ระบุข้อมูล 
3. กดปุ่ม “บันทกึ” ระบบแสดงข้อควำมบันทึกข้อมูลเรียบรอ้ย 

 

 
หน้าจอสอบถามก าหนดเลขค าขอทะเบียนพาณชิย์ 

 
ขั้นตอนการสอบถามข้อมูล 

1. กดปุ่ม “สอบถำม” จำกหน้ำจอบันทึก 
2. ระบบแสดงหน้ำจอให้ผู้ใช้ระบุเง่ือนไขค้นหำข้อมูล  
3. กดปุ่ม “ค้นหำ” ระบบแสดงข้อมูลตำมเงื่อนไขที่ระบ ุ

 
ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล 

1. เลือกรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไขจำกหน้ำจอสอบถำม 
2. ระบบแสดงหน้ำจอแก้ไขก ำหนดเลขค ำขอทะเบียนพำณิชย์ 
3. ผู้ใช้สำมำรถแก้ไขได้เฉพำะเลขค ำขอทะเบียนพำณิชย์ล ำดับล่ำสุด 
4. กดปุ่ม “แก้ไข”  ระบบแสดงข้อควำมแก้ไขข้อมูลเรียบร้อย 

 
 





  9. สิทธิ์การเขา้ใช้งาน 
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9 สิทธิ์การเข้าใช้งาน 

9.1 ผู้ใช้ระบบงานส าหรับส านักงาน 

เมนูนี้ ส ำหรับ ผู้ดูแลระบบส ำนักงำน  
คลิกเลือกที่เมนู >>  สิทธิ์กำรเข้ำใช้งำน >> ผู้ใช้ระบบงำนส ำหรับส ำนักงำน 

 
หน้าจอเมนผูู้ใช้ระบบงานส าหรับส านักงาน 

 

 
หน้าจอบันทึกผู้ใช้ระบบงานส าหรับส านักงาน 

 
ขั้นตอนการบนัทึกข้อมูล 

1. คลิกเลือกที่เมนู >>  สิทธิ์กำรเข้ำใช้งำน >> ผู้ใช้ระบบงำนส ำหรับส ำนักงำน 
2. ระบบแสดงหน้ำจอผู้ใช้ระบบงำนส ำหรับจดทะเบียนพำณิชย ์
3. ผู้ใช้กดปุ่ม “เพิ่มใหม่” 
4. ระบบแสดงหน้ำจอบันทึกผู้ใชร้ะบบงำนส ำหรับจดทะเบียนพำณิชย์ ผู้ใช้ระบุข้อมูลในหน้ำจอ 
5. กรณีที่ผู้ใช้งำนเป็นเจ้ำหน้ำที่นำยทะเบียน ให้เลือก check box  “เป็นเจ้ำหน้ำที่นำยทะเบียน”  
6. กดปุ่ม “บันทกึ” ระบบแสดงข้อควำมบันทึกข้อมูลเรียบรอ้ย 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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หน้าจอสอบถามผู้ใช้ระบบงานส าหรับส านักงาน 

 
ขั้นตอนการสอบถามข้อมูล 

1. กดปุ่ม “สอบถำม” จำกหน้ำจอบันทึก  ระบบแสดงหน้ำจอให้ผู้ใช้ระบุเง่ือนไขค้นหำข้อมูล  
2. กดปุ่ม “ค้นหำ” ระบบแสดงข้อมูลตำมเงื่อนไขที่ระบ ุ

 
ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล 

1. เลือกรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไขจำกหน้ำจอสอบถำม 
2. ระบบแสดงหน้ำจอแก้ไขผู้ใช้ระบบงำนส ำหรับจดทะเบียนพำณิชย์ 
3. ผู้ใช้สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ ดงันี ้

- เลขประจ ำตัวประชำชน 
- ค ำน ำหน้ำช่ือ  
- ชื่อ  
- สกุล  
- รหัสพนักงำน (ถ้ำมี) 

4. กดปุ่ม “แก้ไข” ระบบแสดงข้อควำมแก้ไขข้อมูลเรียบร้อย 
 
 



  10. ถ่ายโอนขอ้มูล 
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10 ถ่ายโอนข้อมูล 

 

หน้าจอเมนูขอถ่ายโอน 

 

10.1 การขอถ่ายโอน 

คลิกเลือกที่เมนู >>  ถ่ำยโอนข้อมูล >> ขอถ่ำยโอน 

 
หน้าจอบันทึกขอถ่ายโอน 

 
ขั้นตอนการบนัทึกข้อมูล 

1. ระบบแสดงหน้ำจอบันทึกค ำขอถ่ำยโอนข้อมูลทะเบียนพำณิชย์ 
2. ผู้ใช้กดปุ่ม “เพิ่มใหม่” 
3. ระบบแสดงหน้ำจอบันทึกค ำขอถ่ำยโอนข้อมูลทะเบียนพำณิชย์  
4. ผู้ใช้ระบุข้อมูลที่ต้องกำรขอถ่ำยโอน ต้องระบุอย่ำงน้อย 1 เงื่อนไข  
5. กดปุ่ม “บันทกึ” 
6. ระบบแสดงข้อควำมยืนยันกำรขอถ่ำยโอน ให้ผู้ใช้เลือก 
- กดปุ่ม “ยืนยัน ”เพื่อยืนยันกำรขอถ่ำยโอน  
- กดปุ่ม “ยกเลกิ ”เพื่อยกเลิกกำรขอถ่ำยโอน  

7. ระบบแสดงข้อควำมบันทึกข้อมูลเรียบร้อย และเลขที่ค ำขอถ่ำยโอน 
 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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หน้าจอค้นหาขอขอถ่ายโอน 

 
ขั้นตอนการสอบถามข้อมูล 

1. กดปุ่ม “สอบถำม” จำกหน้ำจอบันทึก 
2. ระบบแสดงหน้ำจอให้ผู้ใช้ระบุเง่ือนไขค้นหำข้อมูล  
3. กดปุ่ม “ค้นหำ”  ระบบแสดงข้อมูลตำมเงื่อนไขที่ระบ ุ

 

10.2 ตรวจสอบสถานะถ่ายโอน 

คลิกเลือกที่เมนู >>  ถ่ำยโอนข้อมูล >> ตรวจสอบสถำนะถ่ำยโอน 

 
หน้าจอตรวจสอบสถานะการถ่ายโอนและdownload 

 
ขั้นตอนการบนัทึกข้อมูล 

1. ระบบแสดงหน้ำจอตรวจสอบสถำนะกำรถ่ำยโอนและdownload 
2. ระบบแสดงหน้ำจอให้ผู้ใช้ระบุเง่ือนไขค้นหำข้อมูล  
3. กดปุ่ม “ค้นหำ” ระบบแสดงข้อมูลตำมเง่ือนไขที่ระบุ 
4. กดปุ่ม Download ระบบจะดำวน์โหลดไฟล์ผลกำรถ่ำยโอนเป็นรูปแบบ ZIP สำมำรถน ำไปแตกไฟล์เพื่อน ำ

ไฟล์ผลกำรถ่ำยโอนในรูปแบบ CSV จำกภำยใน zip ไปใช้งำน 
 



  10. ถ่ายโอนขอ้มูล 
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10.3 รายงานการขอถ่ายโอน 

คลิกเลือกที่เมนู >>  ถ่ำยโอนข้อมูล >> รำยงำนกำรขอถ่ำยโอน 

 
หน้าจอรายงานการขอถ่ายโอนข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

 
ขั้นตอนการสอบถามข้อมูล 

1. ผู้ใช้ระบุเง่ือนไขค้นหำข้อมูล อย่ำงน้อย 1 เงื่อนไข 
2. กดปุ่ม “ค้นหำ” ระบบแสดงข้อมูลตำมเง่ือนไขที่ระบุ 
3. ผู้ใช้เลือกรำยกำรที่ต้องกำร   ระบบแสดงหน้ำจอรำยละเอียด 
4. กดปุ่ม “ย้อนกลับ” เพื่อกลับไปยังหน้ำค้นหำ 

 

 
ตัวอย่างรายงานการขอถ่ายโอนข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ในรูปแบบ PDF 

 

 
ตัวอย่างรายงานการขอถ่ายโอนข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ในรูปแบบ EXCEL 

 





  11. ระบบตรวจค้นข้อมลูทะเบียนพาณิชย์ ส าหรับประชาชน 
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11 ระบบตรวจค้นข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ส าหรับประชาชน 

11.1 การเรียกใช้ระบบงาน 

เปิด Browser พิมพ์ URL ของระบบงำน (ส ำหรับกำรอบรม) ดังนี้  https://uatregcom.dbd.go.th/regc-iq/ 

 
หน้าจอเมนผูู้ใช้ระบบงานส าหรับส านักงาน 

 
ผู้ที่ต้องกำรใช้งำน ต้องลงทะเบียนสมัครสมำชิกเพื่อใช้บริกำรออนไลน์ระบบต่ำงๆของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

กระทรวงพำณิชย์ 

11.2 การเรียกใช้ระบบงาน 

 
หน้าจอบันทึกผู้ใช้ระบบงานส าหรับส านักงาน 

 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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กำรใช้งำนระบบต้องด ำเนินกำรผ่ำนหน้ำจอคอมพิวเตอร์ ดังนั้นผู้ใช้งำนระบบจึงจ ำเป็นต้องท ำควำมเข้ำใจหน้ำจอ
กำรท ำงำนของระบบก่อนเริ่มใช้งำน ซึ่งหน้ำจอกำรท ำงำนของระบบมีส่วนประกอบ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  แสดงข้อมูลผู้เข้ำใช้งำน โดยแสดงรหัสผู้ใช้ , ชื่อ-นำมสกุล, : ออกจำกระบบ 
ส่วนที่ 2  หน้ำจอแสดงผล 

 

11.3 การค้นหาข้อมูล 

 
หน้าจอค้นข้อมูลทะเบียนพาณิชย ์

 
ขั้นตอนการสอบถามข้อมูล 

1. ผู้ใช้ระบุเง่ือนไขค้นหำข้อมูล อย่ำงน้อย 1 เงื่อนไข 
2. กดปุ่ม “ค้นหำ” 
3. ระบบแสดงข้อมูลตำมเงื่อนไขที่ระบ ุ
4. ผู้ใช้เลือกรำยกำรที่ต้องกำร 
5. ระบบแสดงหน้ำจอรำยละเอียด 
6. กดปุ่ม “ย้อนกลับ” เพื่อกลับไปยังหน้ำค้นหำ 
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12 เว็บไซต ์

12.1 การเข้าสู่เว็บไซต ์

กำรเข้ำสู่เว็บไซต์ทะเบียนพำณิชย ์โดยระบุที่อยู่เว็บไซต์ดังนี้ “https://trnregcom.dbd.go.th/mainsite/” 

 
หน้าจอการเขา้สู่เว็บไซต์ทะเบียนพาณิชย ์

12.2 เมนูหลัก 

เมนูหลัก คือ เมนูแสดงชื่อส่วนต่ำงๆของเว็บไซต์ทะเบียนพำณิชย์ 
ลักษณะของเมนูหลักของเว็บไซต์ 
 

สัญลักษณ ์ ค าอธบิาย 

 
“ระบบจัดเก็บและบริกำร” เมนูส ำหรับเข้ำสู่ระบบจัดเก็บและบริกำรข้อมูลทะเบียนพำณิชย์
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่

 

“กฎหมำย”เมนูส ำหรับเข้ำสู่หัวข้อกฎหมำยที่มีควำมเกี่ยวข้องกับทะเบียนพำณิชย์ เช่น  
ประกำศกระทรวงพำณิชย์และค ำสั่งส ำนักงำนกลำงทะเบียนพำณิชย์ 

 
“ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจดทะเบียนพำณิชย”์ เมนูส ำหรับเข้ำสู่เว็บไซต์กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
กระทรวงพำณิชย์ หน้ำทะเบียนพำณิชย์ – ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจดทะเบียนพำณิชย์ 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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“แบบฟอร์มเอกสำรดำวโหลด/เอกสำรกำรจดทะเบียนพำณิชย”์ เมนูส ำหรับดำวโหลด
เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนพำณิชย์ เช่น ค ำแนะน ำกำรใช้งำน แบบพิมพ์กำรจดทะเบียน
พำณิชย์  
เอกสำรที่ใช้ในกำรจดทะเบียนพำณิชย์ 

 

“คู่มือกำรจดทะเบียน” เมนูส ำหรับแสดงเอกสำรคู่มือต่ำงๆ เช่น คูม่ือกำรปฏิบัติงำนส ำหรับ
เจ้ำหน้ำที่ 
คู่มือพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสำรแนะน ำกำรจดทะเบียนพำณิชย์ผ่ำนระบบจัดเก็บและ
บริกำรข้อมูล 

 

“VAI ทะเบียนพำณิชย”์ เมนูเข้ำสู่หน้ำแสดงสื่อ Video ที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนพำณิชย์โดย
แบ่งเป็น 
VAI ทะเบียนพำณิชย ์- กฎหมำย และ VAI ทะเบียนพำณิชย์ – ผู้ใช้งำน 

 
“ห้องสนทนำ” เมนูส ำหรับเขำ้สู่ระบบห้องสนทนำ 

 

“ค ำถำมที่พบบ่อย / ค ำวินิจฉัย เกี่ยวกับทะเบียนพำณิชย์” เมนูส ำหรบัเข้ำสู่หน้ำแสดง
เอกสำรค ำถำม 
ที่พบบ่อยและ เอกสำรค ำวินิจฉัยทะเบียนพำณิชย์ 

 
“หน่วยงำนอ่ืนๆ” เมนูเข้ำสู่หน้ำแสดงช่องทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนอ่ืนๆ 

 
“ติดต่อกรม” เมนูเข้ำสู่เว็บไซต์หลักกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

12.3 ข่าวสารที่น่าสนใจ/กิจกรรม และองคค์วามรู้ 

 
หน้าจอแสดงรายการข่าวหรอืรายการองค์ความรู ้

 
ขั้นตอนการใชง้านขา่วทีน่่าสนใจ/กิจกรรม องค์ความรู ้ละการดาวโหลดไฟล ์

1. คลิกเลือกที่หัวข้อข่ำว หรือองค์ควำมรูเ้ว็บไซต์แสดงรำยละเอียดข่ำว หรือองค์ควำมรู้ 
1.2 เว็บไซต์แสดงช่องทำงเลือกปุ่มรำยกำรข่ำวทั้งหมด หรือปุม่รำยกำรองค์ควำมรู้ทั้งหมด และปุ่มกลับสู่

หน้ำหลัก 
2. คลิกเลือกที่อ่ำนทั้งหมดเว็บไซต์แสดงรำยกำรข่ำวทั้งหมด หรือรำยกำรองค์ควำมรู้ทั้งหมด 



  12. เว็บไซต ์

 
 

cdrom:\RDCOnline\เอกสำร\tn\Training-ส ำหรับผู้ใช้งำน V1-00.pdf หน้ำ  12-3 

 

2.2 เว็บไซต์แสดงช่องทำงเลือกรำยกำรหัวข้อข่ำว หรือรำยกำรหัวข้อองค์ควำมรู้ และปุ่มกลับสู่หน้ำหลัก 
3. คลิกช่องทำงกำรดำวโหลดไฟล์ (รูปแบบ PDF) จำกรำยละเอียดข่ำว หรือองค์ควำมรู้เว็บไซต์แสดง

รำยละเอียดของไฟล์ (รูปแบบ PDF) 
3.2 เว็บไซต์แสดงช่องทำงกำรดำวโหลดไฟล์ (รูปแบบ PDF) 

หมายเหตุ : ช่องทำงกำรดำวโหลดไฟล์แสดงด้วย Link Download สีส้มบนหน้ำเว็บไซต์ทะเบียนพำณิชย์ 
 

 
หน้าจอแสดงรายละเอียดขา่ว 

 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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หน้าจอแสดงการดาวโหลดไฟล์ (รูปแบบ PDF) 

 

 
หน้าจอแสดงรายการรายการองค์ความรู้ทัง้หมด 
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12.4 ห้องสนทนา 

 
หน้าจอแสดงช่องทางการเข้าสูร่ะบบห้องสนทนา 

 
ขั้นตอนการใชห้้องสนทนาในการตั้งค าถาม และตอบค าถาม 

1. คลิกเลือกห้อง “ถำม-ตอบ” >> ตั้งกระทู้ห้องสนทนำแสดงหน้ำจอให้กรอกข้อมูลส ำหรบัตั้งกระทู้ใหม ่
1.2 ห้องสนทนำแสดงช่องทำงเลือกแสดงตัวอย่ำงก่อนตั้งกระทู้ และโพสต์เพือ่เสร็จสิ้นกำรตั้งกระทู้ 

 
หน้าจอแสดงห้องสนทนา 

 
2. คลิกเข้ำสู่ระบบห้องสนทนำ (เจ้ำหน้ำที่) >> เลือกห้อง “ถำม-ตอบ” >> ตั้งกระทู้ห้องสนทนำแสดงหน้ำจอ

ให้กรอกข้อมูลส ำหรับตั้งกระทู้ใหม ่
2.2 ห้องสนทนำแสดงช่องทำงเลือกแสดงตัวอย่ำงก่อนตั้งกระทู้ และโพสต์เพื่อเสร็จสิ้นกำรตั้งกระทู้ 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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หน้าจอการตั้งกระทู ้

 

  

  
หน้าจอหน้าจอแสดงการตั้งกระทู ้
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หน้าจอแสดงการเข้าสู่ระบบส าหรับเจ้าหน้าที่ 

 
3. คลิกเข้ำสู่ระบบห้องสนทนำ (เจ้ำหน้ำที่) >> เลือกห้อง “ถำม-ตอบ” >> เลือกกระทู้ >> ตอบกลับกระทู้

ห้องสนทนำแสดงหน้ำจอให้กรอกข้อมูลส ำหรับตอบกระทู้ 
3.2 ห้องสนทนำแสดงช่องทำงเลือกแสดงตัวอย่ำงก่อนตั้งกระทู้ และโพสต์เพื่อเสร็จสิ้นกำรตั้งกระทู้ 

หมายเหตุ : ช่องทำงกำรตอบกลับกระทู้ด่วน จะอยู่ด้ำนล่ำงสุดของกระทู้ 
 

 
หน้าจอการตอบกลับกระทู ้

 



โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  

เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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หน้าจอแสดงการตอบกลับกระทู ้

 

 
หน้าจอแสดงการตอบกลับกระทู ้
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หน้าจอการตอบกลับกระทูด้่วน 

 

 
หน้าจอแสดงการตอบกลับกระทู้ด่วน 

 
 




