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บทที่ 1 ระบบจองชื่อนิติบคุคลอตัโนมัต ิ

 

1.1 วิธีเข้าเพ่ือใช้งานระบบ 

การเข้าใช้งาน ระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งาน ได้ที่ https://159.138.246.76/ จะ
แสดงข้อมูล ดังน้ี 

1.1.1 การลงทะเบียนเข้าใช้งาน (กรณีผู้ใช้งานท่ีไม่เคยลงทะเบียน)  

1) ก่อนเข้าใช้บริการผู้ใช้บริการจำเป็นจะต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานก่อน (หากผู้ใช้งานเคย
ลงทะเบียนแล้วให้ข้ามข้อน้ีไป) > คลิก “ลงทะเบียนเข้าใช้งาน” 

 
รูปที่ 1  หน้าลงชื่อะเบียนเข้าใช้งาน 

 

https://159.138.246.76/
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2) จะแสดงหน้าต่างข้อตกลงและเงื่อนไข ให้ทำเคร่ืองหมาย  ที่ช่อง > คลิก  

 
รูปที่ 2  หน้าลงชื่อะเบียนเข้าใช้งาน (ต่อ) 

 

3) กรอกรายละเอียดข้อมูลเพื่อทำการลงทะเบียนเข้าใช้งาน 

 
รูปที่ 3  หน้าลงชื่อะเบียนเข้าใช้งาน (ต่อ) 
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 การลงช่ือเข้าใช้งาน 

1) เมื่อทำการลงทะเบียนเข้าใช ้งานแล้ว ให้ผู ้ใช้งานกรอก ชื่อผู้ใช้งาน (User) และ
รหัสผ่าน (Password)  

 
รูปที่ 4  หน้าลงชื่อเข้าใช้งาน 

 

หมายเลข รายละเอียด 

1 กรอกชื่อผู้ใช้งาน (User) 

2 กรอกรหัสผ่าน (Password) 

3 คลิก “เข้าระบบ”   

 

  

1 

2 

3 
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 การเลือกประเภทคำแนะนำ 

1) หน้าต่างประเภทคำแนะนำจะแสดงขึ้นมา ให้เลือกประเภทของหน่วยงานที่จะทำการ
จองชื่อ 

 
รูปที่ 5  แสดงหน้าต่างคำแนะนำ 
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2) ผู้ใช้งานควรศึกษาคำแนะนำก่อนการจองชื่อ 

 
รูปที่ 6  แสดงหน้าต่างคำแนะนำ 
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1.2 การตรวจสอบช่ือนิติบุคคล 

เมนูการตรวจสอบชื่อนิติบุคคล เป็นเมนูที่ใช้เพื่อทำการตรวจสอบชื่อที่นิติบุคคลจะใช้ในการจดทะเบียน 
เพื่อหลีกเลี่ยงจากกรณีต่างๆ เช่น การจดชื่อทับซ้อน การใช้ชื่อที่ห้ามใช้ เป็นต้น 

1.2.1 เลือกเมนู “ตรวจสอบช่ือนิติบุคคล  

แสดงค ำแนะน ำตรวจสอบชื่อนิติบุคคล (หำ้งหุน้ส่วน/บริษัท) คลิก  

 
รูปที่ 7  เลือกเมนูตรวจสอบชื่อนิติบุคคล 
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1.2.2 พิมพ์ช่ือนิติบุคคลท่ีต้องการตรวจสอบ > คลิก  

 
รูปที่ 8  พิมพ์ชื่อที่ต้องการตรวจสอบ 
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1.2.3 แสดงหน้ารายการช่ือนิติบุคคลท่ีเคยทำการจดทะเบียน 

 
รูปที่ 9  แสดงรายชื่อที่ตรวจสอบ 
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1) การใช้ตัวเลือก “คำขึ้นต้น” จะใช้เมื่อชื่อที่ผู้ใช้งานต้องการตรวจสอบ มีคำที่ต้องการ

ค้นหาขึ้นต้นชื่อเสมอ > ทำเคร่ืองหมาย  > คลิก  

 
รูปที่ 10  แสดงรายชื่อที่ค้นหาแบบเลือกคำขึ้นต้น 



 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน (ประชาชน)  
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2) ตัวอย่าง “การก่อสร้าง” หากเลือกใช้คำสั่งคำขึ้นต้น รายชื่อที่แสดงจะขึ้นต้นด้วยคำ
ว่า “การก่อสร้าง” ทั้งหมด เป็นต้น 

 
รูปที่ 11  แสดงรายชื่อที่ค้นหาแบบเลือกคำขึ้นต้น 
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3) สามารถคลิกจองชื ่อนิติบ ุคคล ในกรณีที ่ตรวจสอบชื ่อแล้วไม ่พบชื ่อซ ้ำ > คลิก 

 เพื่อจองใช้นิติบุคคล 

 

รูปที่ 12  แสดงรายชื่อที่ค้นหา (คลิกจองชื่อ) 

4) แสดงหน้าต่างประเภทนิติบุคคล คลิกเลือกประเภทนิติบุคคลที่ต้องการจอง > ชื่อที่
กรอกข้างต้นจะถูกส่งไปที่หน้าจองชื่อในขั้นตอนการจองชื่อนิติบุคคล 

 

รูปที่ 13  แสดงรายชื่อที่ค้นหา (คลิกจองชื่อ) (ต่อ) 

 

 

 

 



 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน (ประชาชน)  
โครงการพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 

 

บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด หน้า 12 
 

5) แสดงหน้าต่างข้อควรทราบ ถ้าผู้ใช้งานต้องการจองชื่อผ่านระบบนี้ ให้คลิก  
หรือ สามารถจองชื่อผ่านระบบ e-Registration โดยคลิก  

 

รูปที่ 14  การจองชื่อนิติบุคคล จากกระบวนการตรวจสอบชื่อนิติบุคคล 

 



 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน (ประชาชน)  
โครงการพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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6) ทำเคร่ืองหมาย  > คลิก   

 

รูปที่ 15  การจองชื่อนิติบุคคล จากกระบวนการตรวจสอบชื่อนิติบุคคล (ต่อ) 

 

7) แสดงหน้าต่างคำเตือน > คลิก  

 
รูปที่ 16  การจองชื่อนิติบุคคล จากกระบวนการตรวจสอบชื่อนิติบุคคล (ต่อ) 



 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน (ประชาชน)  
โครงการพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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8) แสดงหน้าต่างคำเตือน > คลิก  

 
รูปที่ 17  การจองชื่อนิติบุคคล จากกระบวนการตรวจสอบชื่อนิติบุคคล (ต่อ) 

 

9) ระบบจะแสดงรายละเอียดของผู้ใช้งานตามที่ได้ลงทะเบียนเข้าใช้งาน โดยรายละเอียด
ดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ เล ือกประเภทธุรกิจ และรายละเอียดธ ุรกิจ > คลิก 

 

 
รูปที่ 18  การจองชื่อนิติบุคคล จากกระบวนการตรวจสอบชื่อนิติบุคคล (ต่อ) 

 

 



 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน (ประชาชน)  
โครงการพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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10) ระบบจะแสดงข้อมูลชื่อภาษาไทยที่กรอกในการตรวจสอบชื่อนิติบุคคล โดยสามารถ
กรอกชื่อภาษาอังกฤษ และจองชื่อนิติบุคคลได้ 

 

รูปที่ 19  การจองชื่อนิติบุคคล จากกระบวนการตรวจสอบชื่อนิติบุคคล (ต่อ) 

 

 

1.3 การจองช่ือห้างหุ้นส่วน / บริษัทจำกัด 

1.3.1 เลือกเมนู “จองช่ือห้างหุ้นส่วน / บริษัทจำกัด” 

 
รูปที่ 20  เลือกเมนู จองชื่อห้างหุ้นส่วน/บริษัทจำกัด 



 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน (ประชาชน)  
โครงการพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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1.3.2 แสดงหน้าต่างข้อควรทราบ  

1) ถ้าผู้ใช้งานต้องการจองชื่อผ่านระบบนี้ ให้คลิก  หรือ สามารถจองชื่อผ่าน
ระบบ e-Registration โดยคลิก  (หน้าต่างน้ีจะแสดงเมื่อเข้าเมนูจองชื่อคร้ังแรกเท่าน้ัน) 

 
รูปที่ 21  หน้าต่างข้อควรทราบ 



 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน (ประชาชน)  
โครงการพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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1.3.3 แสดงหน้าต่าง เงื่อนไขในการจองและขอใช้ช่ือนิติบุคคล  

1) ทำเคร่ืองหมาย  > คลิก  (หน้าต่างน้ีจะแสดงเมื่อเข้าเมนูการจองชื่อ
นิติบุคคลเป็นคร้ังแรก) 

 
รูปที่ 22  หน้าต่าง เงื่อนไขในการจองและขอใช้ชื่อนิติบุคคล 

  



 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน (ประชาชน)  
โครงการพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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1.3.4 หน้าคำเตือน  

1) คลิก  

 
รูปที่ 23  หน้าคำเตือน 

 

1.3.5 กรอกรายละเอียดผู้ขอจองช่ือ  

1) ระบบจะแสดงรายละเอียดของผู ้ใช ้งานตามที ่ได้ลงทะเบียนเข ้าใช ้งาน โดย

รายละเอียดดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ > คลิก  

 
รูปที่ 24  หน้ากรอกรายละเอียด 



 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน (ประชาชน)  
โครงการพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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1.3.6 หน้าช่ือท่ีขอจอง  

1) กรอกชื่อนิติบุคคลที่ต้องการจอง > คลิก  

 
รูปที่ 25  หน้าชื่อที่ขอจอง 

 

 

 



 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน (ประชาชน)  
โครงการพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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1.3.7 แสดงสถานะ โดยสถานะของการจองมีท้ังหมด 3 สถานะ ได้แก่ 

1) สถานะจองได้ ให้ทำเคร่ืองหมาย  > คลิก  

 
รูปที่ 26  หน้าชื่อที่ขอจอง (ต่อ) 



 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน (ประชาชน)  
โครงการพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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2) จะแสดงหน้าต่างการยืนยันการจอง โดยชื่อน้ันจะมีเวลา 30 วันนับต้ังแต่วันที่จอง 

> คลิก  

 
รูปที่ 27  หน้าชื่อที่ขอจอง (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน (ประชาชน)  
โครงการพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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3) จะแสดงหน้าต่างการประเมินความพึงพอใจ 

> คลิก  เพื่อให้คะแนนความพึงพอใจ 

> คลิก  เพื่อยืนยันการประเมิน หรือ คลิก  หาก

ไม่ต้องการทำประเมิน 

 
รูปที่ 28  หน้าต่างแบบประเมินความพึงพอใจ 

 



 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน (ประชาชน)  
โครงการพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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4) จะแสดงหน้าต่างการจองชื่อสำเร็จ > คลิก  

 
รูปที่ 29  หน้าชื่อที่ขอจอง (ต่อ) 

5) สถานะไม่สามารถจองได้ – สถานะนี้จะมีเหตุผลที่ไม่สามารถจองได้อยู่ด้านล่าง 
อย ่างในตัวอย่างคือ ไม ่สามารถจองได้ เพราะชื ่อภาษาไทยไม่สอดคล้องกับ
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ด้านล่างของกรอบสถานะ จะมีคำแนะนำ 

 



 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน (ประชาชน)  
โครงการพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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รูปที่ 30  หน้าชื่อที่ขอจอง (ต่อ) 

 

6) ตัวอย่างที่ 2 ของกรณีไม่สามารถจองได้  

 
รูปที่ 31  หน้าชื่อที่ขอจอง (ต่อ) 



 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน (ประชาชน)  
โครงการพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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7) สถานะรอพิจารณา – สถานะน้ีให้ผู้ขอจองได้แนบเอกสาร จากน้ันให้เคร่ืองหมาย 

 > คลิก  

 



 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน (ประชาชน)  
โครงการพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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รูปที่ 32  หน้าชื่อที่ขอจอง (ต่อ) 

8) จะแสดงหน้าต่างการยืนยันการจอง > คลิก  

 
รูปที่ 33  หน้าชื่อที่ขอจอง (ต่อ) 

 

9) จะแสดงหน้าต่างรอพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ > คลิก  

 
รูปที่ 34  หน้าชื่อที่ขอจอง (ต่อ) 



 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน (ประชาชน)  
โครงการพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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1.4 การจองช่ือบริษัทมหาชนจำกัด 

1.4.1 เลือกเมนู “จองช่ือบริษัทมหาชนจำกัด” 

 
รูปที่ 35  เลือกเมนู จองชื่อบริษัทมหาชนจำกัด 

 

1.4.2 แสดงหน้าต่างเพ่ือยืนยัน > คลิก  

 
รูปที่ 36  เลือกเมนู จองชื่อบริษัทมหาชนจำกัด 



 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน (ประชาชน)  
โครงการพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 

 

บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด หน้า 28 
 

1.4.3 แสดงหน้าต่าง เง ื ่อนไขในการจองและขอใช้ชื่อนิต ิบ ุคคล > ทำเครื ่องหมาย  >  

คลิก  (หน้าต่างนี้จะแสดงเม่ือเข้าเมนูการจองช่ือบริษัทมหาชนเป็นคร้ังแรก) 

 
รูปที่ 37  หน้าต่าง เงื่อนไขในการจองและขอใช้ชื่อนิติบุคคล 

 



 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน (ประชาชน)  
โครงการพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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1.4.4 กรอกรายละเอียดผู ้ขอจองชื ่อ – ระบบจะแสดงรายละเอียดของผู ้ใช้งานตามที ่ได้

ลงทะเบียนเข้าใช้งาน โดยรายละเอียดดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ > คลิก  

 
รูปที่ 38  หน้ากรอกรายละเอียด 

 



 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน (ประชาชน)  
โครงการพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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1.4.5 กรณีจองเพื่อแปรสภาพ – คลิก  และกรอกเลขนิติบุคคลเดิม

เพ่ือทำการจองช่ือแปรสภาพ จากนั้น > คลิก  

 
รูปที่ 39  หน้ากรอกรายละเอียด(กรณีจองแปรสภาพ) 

 

1.4.6 หน้าช่ือท่ีขอจอง กรอกช่ือนิติบุคคลท่ีต้องการจอง > คลิก  

 
รูปที่ 40  หน้าชื่อที่ขอจอง 



 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน (ประชาชน)  
โครงการพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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1.4.7 จะแสดงสถานะ โดยสถานะของการจองจะมีเพียงสถานะเดียว คือรอพิจารณา ผู้ขอจอง

ได้แนบเอกสาร จากนั้นให้เคร่ืองหมาย  > คลิก  

 
รูปที่ 41  หน้าชื่อที่ขอจอง (ต่อ) 

  



 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน (ประชาชน)  
โครงการพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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1) จะแสดงหน้าต่างการยืนยันการจอง > คลิก  

 
รูปที่ 42  หน้าชื่อที่ขอจอง (ต่อ) 

 



 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน (ประชาชน)  
โครงการพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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2) จะแสดงหน้าต่างรอพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ > คลิก  

 
รูปที่ 43  หน้าชื่อที่ขอจอง (ต่อ) 

1.5 การเปลี่ยนช่ือนิติบุคคล 

1.5.1 เลือกเมนู “จองเปลี่ยนช่ือนิติบุคคล” 

 
รูปที่ 44  เลือกเมนู จองเปลี่ยนชื่อนิติบุคคล 



 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน (ประชาชน)  
โครงการพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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1.5.2 แสดงหน้าต่าง เงื ่อนไขในการจองและขอใช้ชื่อนิติบุคคล > ทำเครื่องหมาย  > คลิก 
 (หน้าต่างนี้จะแสดงเม่ือเข้าเมนูการเปลี่ยนช่ือนิติบุคคลเป็นคร้ังแรก) 

 
รูปที่ 45  หน้าต่าง เงื่อนไขในการจองและขอใช้ชื่อนิติบุคคล 

 

1.5.3 พิมพ์เลขทะเบียนนิติบุคคล > คลิก  

 
รูปที่ 46  เลือกเมนู จองเปลี่ยนชื่อนิติบุคคล 



 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน (ประชาชน)  
โครงการพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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1.5.4 แสดงการค้นหา > คลิก  

 
รูปที่ 47  เลือกเมนู จองเปลี่ยนชื่อนิติบุคคล 

 



 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน (ประชาชน)  
โครงการพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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1.5.5 ทำการแก้ไขข้อมูล > คลิก  

 
รูปที่ 48  เลือกเมนู จองเปลี่ยนชื่อนิติบุคคล 

1.5.6 เลือกประเภทช่ือท่ีต้องการเปลี่ยน 

 



 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน (ประชาชน)  
โครงการพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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รูปที่ 49  เลือกเมนู จองเปลี่ยนชื่อนิติบุคคล 

1.5.7 ทำการเปลี่ยนแก้ไขช่ือ > คลิก  

 
รูปที่ 50  เลือกเมนู จองเปลี่ยนชื่อนิติบุคคล 

 

1.6 ผลการจองช่ือ 

1.6.1 เลือกเมนู “ผลการจองช่ือ” 

 
รูปที่ 51  เลือกเมนู ผลการจองชื่อ 



 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน (ประชาชน)  
โครงการพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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1.6.2 แสดงผลการจองช่ือ > คลิก เพ่ือดูใบจอง 

 
รูปที่ 52  แสดงผลการจองชื่อ 

สัญลักษณ์ รายละเอียด 

 ปุ่มดู คือปุ่มสำหรับการดูสถานะการจอง 

 ปุ่มแก้ไข คือปุ่มสำหรับการแก้ไขใบจอง 

 ปุ่มยกเลิกการจอง คือ ปุ่มสำหรับการยกเลิกใบจอง 

 ปุ่มพิมพ์ คือ ปุ่มสำหรับการพิมพ์ใบจองชื่อ 

 



 

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน (ประชาชน)  
โครงการพัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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1.6.3 พิมพ์ใบจองเพ่ือใช้ในการยื่นจดทะเบียน > คลิก  

 
รูปที่ 53  ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคล 


