ข้อแนะนําการใช้งานระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
1. ด้านอุปกรณ์
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์
1.2 ต้องมีเครื่องปริ๊นเตอร์ เพื่อใช้พิมพ์ใบสําคัญทะเบียนพาณิชย์
1.3 ควรมีเครื่องสํารองไฟ เพื่อป้องกันขณะบันทึกข้อมูล แล้วเกิดไฟฟ้าดับ
1.4 ควรมีเครื่องสแกนเนอร์ เพื่อการจัดเก็บเอกสารเข้าระบบฯ
1.5 กระดาษที่ใช้สําหรับพิมพ์ จะเป็นขนาด เอ 4 ความหนา 100 แกรม สีขาวธรรมดา ไม่มีลายน้ํา
2. ด้านระบบซอฟแวร์ ระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
2.1 Browser (โปรแกรมสําหรับเปิดอินเทอร์เน็ต) เช่น Internet Exolorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป, Google Chrome
2.2 Acrobat Reader สําหรับใช้พิมพ์ใบสําคัญทะเบียนพาณิชย์
2.3 JAVA version 1.6 สําหรับใช้เปิดรายงาน ในเมนูรายงาน
3. การเรียกใช้ระบบงาน (2 ช่องทาง)

regcom.dbd.go.th
3.2 เปิดโปรแกรม Internet Explorer เข้า URL กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th เข้าที่สัญลักษณ์ dbd
3.1 เปิดโปรแกรม Internet Explorer เข้า URL ของระบบงาน

ระบบทะเบียนพาณิชย์ อยู่เหนือเมนู Facebook และลําดับผู้เข้าเยี่ยมชมระบบ ด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า
4. การใช้ระบบงาน
4.1 ในการเข้าใช้งานระบบฯ ครั้งแรกให้ทําการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ก่อน
4.2 กรณีเข้ารหัสผ่านไม่ได้เนื่องจากลืมรหัสผ่าน หรือเผลอลบรหัสผู้ใช้ทิ้ง ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เบอร์โทรศัพท์
02 547 4446 , 02 547 4447 และสายด่วน 1570 ต่อฝ่ายกํากับทะเบียนพาณิชย์ เพื่อตั้งค่ารหัสผ่าน
ใหม่ หรือกําหนดรหัสผู้ใช้ใหม่
4.3 การออกเลขทะเบียนพาณิชย์ ระบบจะดึงข้อมูลที่กรอกในย่อหน้าข้อมูลผู้ประกอบพาณิชยกิจ โดยกรณีบุคคล
ธรรมดาจะดึงมาจากช่องหมายเลขบัตรประชาชน กรณีนิติบุคคลจะดึงมาจากช่อง เลขทะเบียนนิติบุคคล และ
กรณีอื่นๆ ระบบจะออกเลขทะเบียนให้อัตโนมัติเลย
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4.4 เลขคําขอ ระบบจะออกเลขให้อัตโนมัติเรียงเป็นลําดับ กรณีที่บันทึกข้อมูลผิดพลาดแล้วมีการลบคําขอนั้น ระบบ
จะออกเลขคําขอลําดับถัดไป เนื่องจากเลขคําขอผิดพลาดเดิมที่ลบไประบบได้ใช้ไปแล้ว
4.6 ช่องที่มีเครื่องหมาย “ * ” กํากับอยู่ ต้องกรอกให้ครบถ้วน หากไม่ครบจะทําการบันทึกข้อมูลไม่ได้
4.7 ช่องพื้นสีเทา ไม่ต้องกรอกข้อมูลแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ห้ามแก้ไข
4.8 การนํ า เข้ า ข้ อ มู ล ที่ รั บ จดทะเบี ย นไว้ ก่ อ นใช้ ร ะบบหรื อ จดทะเบี ย นตามระบบเดิ ม ให้ เ ข้ า บั น ทึ ก ที่ เ มนู
RCP040100 : ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ และให้ระบุเลขทะเบียน เลขที่คําขอจัดตั้ง และวันที่รับจด
ทะเบียนด้วย
4.9 ช่องกรอกชื่อภาษาอังกฤษ จะกรอกหรือไม่ก็ได้ (บังคับให้กรอกเฉพาะกรณีจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
4.10 การกรอกพาณิชยกิจสามารถกรอกได้ 4 ข้อ โดยเลือกรหัสหลัก รหัสย่อย และชนิดพาณิชยกิจ จากปุ่มแว่น
ขยาย กรณีชนิดพาณิชยกิจไม่ตรงกับที่ผู้ประกอบฯต้องการ สามารถพิมพ์ให้ตรงกับคําขอจดทะเบียนได้ แต่ต้องอยู่
ในขอบเขตที่ประกาศกระทรวงฉบับที่ 11 พ.ศ. 2553 เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์
กําหนดไว้ สําหรับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจซื้อ – ขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต ให้ทําเครื่องหมาย ;
ที่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
**วิธีตั้งค่าปุ่มแว่นขยายนั้น ได้ลงไว้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ในส่วนของ
องค์ความรู้ อิเล็กทรอนิกส์ แล้วเลือกรายละเอียดวัตถุประสงค์
4.11 การแก้ไข หรือลบข้อมูล จะแก้ไข หรือลบได้เฉพาะคําขอล่าสุดของผู้ประกอบการรายเดียวกันเท่านั้น
4.12 ในการกรอกข้อมูลให้ระบุวันที่ได้เริ่มประกอบการ หรือเปลี่ยนแปลง หรือเลิกกิจการจริง ส่วนวันที่ขอจดทะเบียน
จัดตั้ง หรือเปลี่ยนแปลง หรือเลิก ระบบจะตั้งค่าเป็นวันที่ปัจจุบัน สําหรับการกรอกข้อมูลที่รับจดทะเบียนไว้
ก่อนแล้วบันทึกข้อมูลในระบบภายหลัง ให้ระบุวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนจริง
4.13 ในกรณีที่มีการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในระบบใหม่จะพิมพ์ใบสําคัญ โดยจะออกเฉพาะเลข
ทะเบียน และเลขคําขอจดทะเบียนจัดตั้งเท่านั้น
4.14 แก้ ไ ขชื่ อ นายทะเบี ย นให้ ใ ช้ วิ ธี เ พิ่ ม สิ ท ธิ ผู้ ใ ช้ ง าน กรณี มี ก ารเปลี่ ย นตั ว นายทะเบี ย นแล้ ว ให้ ย กเลิ ก สิ ท ธิ
นายทะเบียนเดิม (ให้เข้าเมนู SCP010101 : รายชื่อผู้ใช้ระบบงานสําหรับจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อแก้ไข
ชื่อนายทะเบียนหลัก และเพิ่มสิทธิผู้ใช้งาน)
4.15 การแนบเอกสารให้แนบด้วยไฟล์สกุล .pdf ซึ่งขนาดเล็ก และควรใช้ชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ หรือเป็นตัวเลข
เท่านั้น
4.16 หากพิมพ์ใบสําคัญไม่ได้ ให้โหลดโปรแกรม Adobe Reader (Acrobat ) มาลงในเครื่องก่อน
4.17 หากเปิดระบบทิ้งไว้นานเกินกว่า 15 นาที ระบบจะออกไปที่หน้าจอเข้าระบบ (Log in) โดยอัตโนมัติ ดังนั้น
ต้องเข้าระบบ (Log in) อีกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
4.18 กรณีที่ย้ายออกนอกเขตพื้นที่ หรือเขตปกครอง จะต้องยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงานที่สํานักงาน
ทะเบียนพาณิชย์เดิม แล้วให้แจ้งสํานักงานทะเบียนพาณิชย์ที่ใหม่ทราบ พร้อมทั้งโอนแฟ้มของผู้ประกอบการไป
ยังที่ใหม่ด้วยเช่นกัน (เช่น ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ อบต.ท่าทราย แล้วต้องการย้ายไป เทศบาลบางบัวทอง
กรณีนี้ ผู้ประกอบการต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงานที่ อบต.ท่าทราย ก่อน จากนั้น อบต.ท่าทราย จะ
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เปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบการให้ และแจ้งย้าย พร้อมทั้งโอนแฟ้มของผู้ ประกอบการรายดังกล่าวไปยัง
เทศบาลบางบัวทอง ต่อไป )
4.19 การพิมพ์ใบร้านค้าลิขสิทธิ์ ในเมนู RCP020200 : การพิมพ์ใบการค้าลิขสิทธิ์ ยังต้องใช้แบบฟอร์มใบร้านค้า
ลิขสิทธิ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาตามปกติในการพิมพ์ โดยสามารถขอเบิกโดยตรงได้ที่ สํานักงานป้องปราม
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ 44/100 ถนน นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 4701
4.20 เมื่อกรอกข้อมูลในแต่ละหัวข้อ ต้องทําการบันทึกข้อมูลที่ช่องบันทึกด้านล่างที่มีช่องให้บันทึก ซึง่ เป็นการบันทึก
รายการผู้จัดการ แล้วให้ย้อนกลับไปบันทึกข้อมูลข้างบนที่แถบสีม่วงเป็นขั้นตอนสุดท้าย เพื่อบันทึกข้อมูล
ทะเบียนพาณิชย์ทั้งหมดไว้ในระบบฯ
--------------------------------------------

