
 
 

 
 

ค าสั่งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง 
ที ่ 99 / ๒๕61 

เรื่อง จัดตั้งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนกลาง และนายทะเบียน 
----------------------------- 

   

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงจัดตั้งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด 
พ.ศ. ๒๕53 ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงจัดตั้งส านักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
และบริษัทจ ากัด (ฉบับที ่2) พ.ศ. ๒๕53 นายทะเบียนกลางจึงมีค าสั่งไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ 1 ให้ยกเลิก 
  (๑)  ค าสั่งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่ 33/2560 เรื่องจัดตั้งส านักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนกลาง และนายทะเบียน ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
  (๒)  ค าสั่งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่ 135/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วย
นายทะเบียนกลางเพิ่มเติม ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 

 ข้อ 2 ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 เป็นส านักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เพ่ือปฏิบัติงานทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด ที่มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 ข้อ ๓ ให้จัดตั้งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทขื้นในส านักงานพาณิชย์จังหวัด เพ่ือ
ปฏิบัติงานทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดที่มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้น  
 

 ข้อ 4 แต่งตั้งให้ข้าราชการดังต่อไปนี้ เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนกลางเพ่ือปฏิบัติงานทะเบียน
ของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด ที่มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอ่ืนได้      
ทั่วราชอาณาจักร 
 (1) รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 (2) ผู้อ านวยการกองทะเบียนธุรกิจ 
 (3) ผู้อ านวยการกองข้อมูลธุรกิจ 
 (4) ผู้อ านวยการกองก ากับบัญชีธุรกิจ 
 (5) ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย 
 (6) ผู้อ านวยการกองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ 
 

-ร่าง- 
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 (7)  ผู้อ านวยการกองธรรมาภิบาลธุรกิจ 
 (8)  ผู้อ านวยการกองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน 
 (9) ผู้อ านวยการกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ 
 (๑๐)  พาณิชย์จังหวัด  
 

ข้อ 5 แต่งตั้งให้ข้าราชการดังต่อไปนี้ เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนกลางเพ่ือปฏิบัติงานทะเบียน
ของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด ที่มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัด
นราธิวาส 

 (๑) ผู้อ านวยการส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 (๒)  ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ในสังกัดกลุ่ม

ทะเบียนธุรกิจและอ านวยความสะดวกทางการค้า ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
นายทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนด 

 

ข้อ 6 แต่งตั้งให้ข้าราชการดังต่อไปนี้ เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนกลางเพ่ือปฏิบัติงานจดทะเบียน
จัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดที่มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอ่ืนได้     
ทั่วราชอาณาจักร 

 (๑) ผู้อ านวยการส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกิจ
การค้าเขต และข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ในสังกัดกองทะเบียนธุรกิจ 
กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

 (๒)  ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ในสังกัดกลุ่ม
ทะเบียนธุรกิจและอ านวยความสะดวกทางการค้า ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร     
นายทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนด 

 

ข้อ 7 แต่งตั้งให้ข้าราชการดังต่อไปนี้ เป็นนายทะเบียนเพ่ือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ตรวจ
เอกสารการรับรองข้อความในทะเบียน (หนังสือรับรอง) และรับรองส าเนาเอกสารทางทะเบียนของห้างหุ้นส่วน
และบริษัทจ ากัด รวมทั้งการให้ตรวจเอกสารการรับรองข้อความในทะเบียน (หนังสือรับรอง) และรับรองส าเนา
เอกสารทางทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดทางอิเล็กทรอนิกส์ทั่วราชอาณาจักร เมื่อผ่านการอบรม
หลักสูตรนายทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนด 

 (๑) ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุราชการไม่น้อยกว่า 
5 ปี ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับช านาญงานขึ้นไป และข้าราชการพลเรือนสามัญประเภท
วิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดกองทะเบียนธุรกิจ กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ 
กองข้อมูลธุรกิจ กองก ากับบัญชีธุรกิจ ส านักกฎหมาย กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน  กองธรรมาภิบาลธุรกิจ 
และกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 (๒)  ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุราชการไม่น้อยกว่า 
5 ปี ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับช านาญงานขึ้นไป และข้าราชการพลเรือนสามัญประเภท
วิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
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 ข้อ 8 แต่งตั้งให้ข้าราชการดังต่อไปนี้ เป็นนายทะเบียนเพ่ือปฏิบัติงานทะเบียนของห้างหุ้นส่วน
และบริษัทจ ากัด ที่มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้น เมื่อผ่านการอบรมหลักสูตรนายทะเบียนที่  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนด และนายทะเบียนกลางประกาศแต่งตั้งแล้ว 
  (๑)  ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุราชการ      
ไม่น้อยกว่า 5 ปี ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับช านาญงานขึ้นไป และข้าราชการพลเรือน
สามัญประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดกองทะเบียนธุรกิจ กองทะเบียนบริ ษัทมหาชน
และธุรกิจพิเศษ กองข้อมูลธุรกิจ กองก ากับบัญชีธุรกิจ ส านักกฎหมาย กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กองธรรมาภิบาล
ธุรกิจ และกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
  (๒)  ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุราชการ      
ไม่น้อยกว่า 5 ปี ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับช านาญงานขึ้นไป และข้าราชการพลเรือน
สามัญประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
 

 ข้อ 9 ให้พาณิชย์จังหวัดเป็นนายทะเบียน เพ่ือ 
  (๑)  ปฏิบัติงานทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด ที่มีส านักงานแห่งใหญ่
ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้น และ 
  (๒)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ตรวจเอกสารการรับรองข้อความในทะเบียน (หนังสือ
รับรอง) และรับรองส าเนาเอกสารทางทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด รวมทั้งการให้ตรวจเอกสาร
การรับรองข้อความในทะเบียน (หนังสือรับรอง) และรับรองส าเนาเอกสารทางทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและ
บริษัทจ ากัดทางอิเล็กทรอนิกส์ทั่วราชอาณาจักร 
  

 ข้อ ๑๐ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ช่วย
นายทะเบียนกลางอยู่แล้วก่อนวันที่ค าสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ให้คงเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนกลางได้ต่อไป 
 

ข้อ ๑1 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุราชการไม่น้อยกว่า 
5 ปี ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับช านาญงานขึ้นไป และข้าราชการพลเรือนสามัญประเภท
วิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทอยู่แล้วก่อนวันที่ค าสั่งนี้มีผลใช้บังคับ 
ให้คงเป็นนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทได้ต่อไป 

 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   25   พฤษภาคม  2561  เป็นต้นไป 
 
                                        สั่ง ณ วันที่   25   พฤษภาคม  2561 
 
                                                                         นางกลุณี  อิศดิศัย 

           (นางกุลณี  อิศดิศัย) 
  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 นายทะเบียนกลาง 


