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๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

ผมตั้งใจที่จะทำ�หนังสือเล่มนี้ขึ้น ด้วยเหตุผลม�กม�ยหล�ยอย่�ง ท้ังท่ีเป็นเรื่องส่วนรวม 
และเรื่องส่วนตัว

ผมคิดว่�คงมีน้อยคนที่จะรู้เรื่องร�วของห้�งหุ้นส่วนบริษัทไทย ท่ีขณะนี้มีอยู่ในส�รบบ
ทะเบยีนกว�่ 1,100,000 ร�ย และมปีระวตัคิว�มเปน็ม�ย�วน�นถงึ 111 ปเีตม็ เมือ่ 25 กนัย�ยน 
2555 ที่ผ่�นม� ทั้งๆ ที่กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�หรือกรมทะเบียนก�รค้� (เดิม) ท่ีทำ�หน้�ท่ี 
รับจดทะเบียนต�มกฎหม�ยโดยตรง เพิ่งจะมีอ�ยุครบ 90 ปีเท่�นั้น

หล�ยคนได้พย�ย�มช่วยผมสืบค้นข้อมูล ก็พบว่�ไม่เคยมีก�รรวบรวมเรื่องนี้ไว้ จะมีอยู่บ้�ง
ก็เป็นบ�งช่วงบ�งตอน ที่เขียนขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัย กระจัดกระจ�ยกันอยู่ และส่วนใหญ่เป็น
เรื่องเชิงบอกเล่�ของผู้คนที่เกี่ยวข้องทั้งท�งตรงและท�งอ้อม โดยมีหลักฐ�นอ้�งอิงอยู่น้อยม�ก  
ซึ่งอ�จเพร�ะเป็นเรื่องไกลตัวของคนทั่วไป จึงไม่มีคว�มน่�สนใจหรือสำ�คัญเพียงพอที่จะมีก�ร
บันทึกไว้ และแม้แต่คนที่เคยทำ�ง�นเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงม�น�น ก็ไม่ปร�กฏว่�เคยบันทึก
เรือ่งร�วใดๆ ไวเ้ลย จะเหลอืกแ็ตเ่พยีงคว�มทรงจำ�บ�งสว่น เฉพ�ะทีต่วัเองเคยทำ�หน�้ทีอ่ยูเ่ท�่นัน้ 
และนบัวนักจ็ะยิง่ลมืเลอืนห�ยไป ยิง่ถ�้เปน็คนรุน่ใหมก่ม็ุง่ทีจ่ะเรยีนรูแ้ตเ่พยีงขอ้กฎหม�ย ระเบยีบ
หรอืวธิกี�รจดทะเบยีน ว�่จะตอ้งดำ�เนนิก�รอย�่งไรใหถ้กูตอ้งเท�่นัน้ ดงันัน้ ห�กจะมกี�รรวบรวม
เรื่องนี้ไว้ ก็น่�จะเป็นประโยชน์อย่�งยิ่ง

ชีวิตร�ชก�รของผมนั้น จะเรียกว่�เกิดบนแฟ้มทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทก็ว่�ได้ เพร�ะตั้งแต่
บรรจุเข้�รับร�ชก�รที่กรมทะเบียนก�รค้�เม่ือปี 2520 และใช้ชีวิตร�ชก�รช่วงแรกอยู่ในกรมนี้ 
ถึง 16 ปีเต็ม ผมได้เข้�ไปเกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับง�นทะเบียนเป็นส่วนใหญ่ เป็นท้ังเจ้�หน้�ท่ี 
น�ยทะเบียน และเป็นผู้ที่เคยได้รับมอบหม�ยให้รับผิดชอบพัฒน�ปรับปรุงคำ�ขอและวิธีก�ร
จดทะเบียนขึ้นใหม่ทั้งหมด จะเรียกว่�เป็นก�รปฏิรูปวิธีก�รขอจดทะเบียนก็น่�จะได้ รวมท้ัง 
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เปน็ผูเ้ขยีนคูม่อืก�รขอจดทะเบยีนขึน้เปน็ครัง้แรก และทำ�หน�้ทีช่ีแ้จงอธบิ�ยคว�มเกีย่วกบัเรือ่งนี ้
ติดต่อกันอยู่หล�ยปี

เม่ือได้กลับม�เป็นอธิบดีคนท่ี 24 ของกรมน้ี ผมได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�ระบบและ
กระบวนง�นจดทะเบียนให้ง่�ย สะดวกรวดเร็ว และประหยัด เพ่ือเอ้ือประโยชน์สูงสุดต่อภ�คธุรกิจก�รค้�  
ซึง่สว่นใหญเ่ปน็ก�รพฒัน�ตอ่ยอดจ�กทีท่�่นอดตีผูบ้งัคบับญัช�และอดตีอธบิดไีดส้ร�้งร�กฐ�นไว้
เปน็ลำ�ดบัตอ่เนือ่งกนัม� และบ�งสว่นกเ็ปน็ก�รรเิริม่สร�้งเพิม่เตมิขึน้ใหมต่�มคว�มเจรญิก�้วหน�้
ของยุคสมัยและเทคโนโลยี จนประสบคว�มสำ�เร็จ ทำ�ให้กรมได้รับร�งวัลคุณภ�พก�รให้บริก�ร
ประช�ชนดเีดน่หล�ยร�งวลั และถงึวนันีก้�รพฒัน�ง�นด�้นนีก้ย็งัคงดำ�เนนิก�รอย�่งตอ่เนือ่งตอ่ไป

นอกจ�กนั้น นับถึงเวล�นี้ ผมได้กล�ยเป็นลูกหม้อกรมทะเบียนก�รค้�ที่ผูกพันอยู่กับ 
ง�นทะเบียนม�อย่�งย�วน�น เรียกว่�เป็นน�ยทะเบียนท่ีเก่�แก่ท่ีสุด และกำ�ลังจะเกษียณอ�ยุร�ชก�ร 
ในปี 2556 ที่จะถึงนี้ ผมจึงคิดว่�ควรที่จะเป็นผู้ลงมือจัดทำ�หนังสือเล่มนี้ขึ้นเสียเอง

หนังสือเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ลงได้ และส�ม�รถนำ�ออกเผยแพร่ได้ทันในง�นสถ�ปน� 
กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� ครบรอบปีที่ 90 ก็ด้วยคว�มกรุณ�ของท่�นอดีตผู้บังคับบัญช�และ 
อดีตอธิบดีทุกท่�น ที่สละเวล�ถ่�ยทอดเรื่องร�วต่�งๆ ในยุคสมัยของแต่ละท่�น ซึ่งถือเป็น 
ส่วนสำ�คัญยิ่งของหนังสือนี้ ก�รสนับสนุนจ�กพี่ๆ ลูกหม้อกรมทะเบียนก�รค้�ทั้งหล�ย  
ที่ช่วยเติมเต็มเกร็ดคว�มรู้และภ�พถ่�ยในอดีต ทำ�ให้หนังสือมีสีสันม�กยิ่งขึ้น ก�รเปิดใจ 
แสดงคว�มคิดเห็นของผู้รับบริก�รที่ทำ�ให้ได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อก�รพัฒน�ปรับปรุงในอน�คต 
รวมทัง้ คว�มชว่ยเหลอือย�่งเตม็ทีข่องเพือ่นรว่มง�นกรมพฒัน�ธรุกจิก�รค�้ ผมจงึใครข่อขอบคณุ
ทุกท่�นไว้ ณ โอก�สนี้

ผมหวังว่�หนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เก่ียวข้องและผู้สนใจท่ัวไป และหวังให้เป็น
จุดเริ่มต้นของก�รบันทึกเรื่องร�วเชิงประวัติศ�สตร์ ท่ีอ�จจะมีผู้เก่ียวข้อง ได้ช่วยเพิ่มเติมส่วน 
ที่ยังข�ดอยู่ และต่อเติมสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอน�คต เพื่อให้เรื่องร�วของ “หุ้นส่วนบริษัทไทย”  
มีคว�มสมบูรณ์ม�กยิ่งขึ้น และได้รับก�รเผยแพร่สืบต่อกันไปตร�บน�นเท่�น�น

(น�ยบรรยงค์  ลิ้มประยูรวงศ์)

อธิบดีกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�

30 กันย�ยน 2555
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ความเป็นมาของการค้าไทย

การค้าไทย ได้ดำ�เนินม�แต่โบร�ณก�ลเฉกเช่นเดียวกับ 

น�น�อ�รยประเทศ ซึง่รูปแบบก�รทำ�ม�ค�้ข�ยหรอืก�รประกอบธรุกจิ

ในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็แตกต่�งกัน ดังจะเห็นได้จ�กเอกส�รหลักฐ�น

ท�งประวัติศ�สตร์ต่�งๆ ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตคว�มเป็นอยู่ ทั้งท�งด้�น

สังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งครอบคลุมรวมถึงก�รค้�ข�ยในประเทศ และ

ต่�งประเทศด้วย อ�ทิ ศิล�จ�รึกของพ่อขุนร�มคำ�แหง ท่ีมีข้อคว�ม

จ�รึกว่� “เมื่อชั่วพ่อขุนรามคำาแหงเมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ำามีปลา 

ในนามีข้าว เจ้าเมืองบ่เอาจังกอบในไพร่ลู่ทาง เพื่อนจูงวัวไปค้า 

ขีม่า้ไปขาย ใครจกัใครค่า้ชา้งคา้ ใครจกัใครค่า้มา้คา้ ใครจกัใครค่า้ 

เงินค้าทองค้า ไพร่ฟ้าหน้าใส”๑ เป็นก�รบ่งบอกว่� เศรษฐกิจสมัย

สโุขทยัอดุมสมบรูณ ์เปน็อูข่�้วอูน่้ำ� แตใ่นบ�งครัง้กเ็กดิภ�วะข�ดแคลน 

ดังจะเห็นได้จ�กหลักฐ�นของจีนว่� “สุโขทัยต้องสั่งซื้อข้าวจาก 

ดินแดนทางใต้ แถบลพบุรีขึ้นไปกิน”๒ หรือจ�กเอกส�รพงศ�วด�ร

ที่บ่งบอกว่� สมัยอยุธย� ได้มีก�รค้�ข�ยกับต่�งประเทศ และมีก�ร

ตั้งกรมท่�ซ้�ย-ขว�-กล�ง ขึ้น เพื่อดูแลก�รค้�ข�ย ท�งน้ำ�ต�มเขต

ภูมิศ�สตร์และทิศต่�งๆ

จวบจนสมัยรัตนโกสินทร์ ในสมัยของพระบ�ทสมเด็จพระพุทธ

เลิศหล้�นภ�ลัย รัชก�ลที่ 2 ที่ก�รค้�ข�ยกับต่�งประเทศคึกคัก

เป็นอย่�งม�ก ต่�งประเทศได้ส่งทูตเข้�ม�เจรจ�ทำ�สนธิสัญญ� 

1 กระทรวงพ�ณิชย์. เส้นทางการค้าไทย. หน้� 9. ท่ีระลึกเน่ืองในวันสถ�ปน�กระทรวงพ�ณิชย์ครบรอบ 80 ปี. วันท่ี 20 สิงห�คม 2543
2 เฉลิม ยงบุญเกิด. เมืองไทยในจดหมายเหตุจีน. ศิลป�กร 7; 12 กรกฎ�คม 2506

“อดีตบอกเล่าเรื่องราว”
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ท�งพระร�ชไมตรีและก�รพ�ณิชย์หล�ยประเทศ มีก�รทำ�สนธิสัญญ�

กับอังกฤษฉบับแรก เรียกว่� “สนธิสัญญ�เบอร์นี” เม่ือวันท่ี 20 

มถินุ�ยน พ.ศ. 2369 ซึง่อทิธพิลของประเทศตะวนัตกไดแ้พรก่ระจ�ย

สู่ประเทศไทยเป็นอย่�งม�ก นำ�ไปสู่ก�รปรับเปลี่ยนท่�ทีนโยบ�ย

ก�รต่�งประเทศ อันส่งผลกระทบถึงนโยบ�ยก�รพ�ณิชย์ด้วย โดย

ในสมยัพระบ�ทสมเดจ็พระจอมเกล�้เจ�้อยูห่วั รชัก�ลที ่4 มกี�รจดัทำ�  

“สนธิสัญญ�เบ�ว์ริง”3 เมื่อวันที่ 18 เมษ�ยน พ.ศ. 2398 ซึ่งเป็นผล 

ทำ�ให้ระบบก�รค้�ของไทยต้องเปลี่ยนเป็นระบบก�รค้�เสรีในที่สุด 

ต่อม�ในรัชสมัยพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว 

รัชก�ลที่ 5 ได้ทำ�ก�รปฏิรูปเศรษฐกิจและก�รคลังต�มแบบตะวันตก  

จัดระเบียบหน่วยง�นก�รค้�เป็นหน่วยง�นร�ชก�รอย่�งจริงจัง  

ในรูปแบบของกระทรวงเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2431 มีชื่อเรียกว่�  

“กระทรวงเกษตรพาณิชยการ” โดยมีเจ้าพระยาภาศกรวงศ์  

เป็นเสน�บดีคนแรก เพ่ือดำ�เนินง�นด้�นบำ�รุงส่งเสริมก�รกสิกรรมเพ่ิมข้ึน  

นอกเหนือจ�กง�นเดิมที่เกี่ยวกับที่น� รวมทั้งดำ�เนินง�นเกี่ยวกับ 

ช่ังตวงวัด ซ่ึงต่อม�ได้มีก�รปรับเปล่ียนช่ือเป็น “กระทรวงเกษตราธิการ”

	 สนธสิญัญาเบาวร์งิ	พ.ศ.	2399	และบางสว่นของสนธสิญัญาเบาวร์งิ	ฉบบัภาษาไทย	เขียนลงสมดุไทย	กอ่นสง่ไปจกัรวรรดอิงักฤษ	

ให้รัฐบาลอังกฤษประทับตรา	ปัจจุบันต้นฉบับได้รับการเก็บรักษาไว้	ณ	หอสมุดแห่งชาติ	กรุงเทพมหานคร	ประเทศไทย4

3 กระทรวงพ�ณิชย์. เส้นทางการค้าไทย. หน้� 34-35. ที่ระลึกเนื่องในวันสถ�ปน�กระทรวงพ�ณิชย์ครบรอบ 80 ปี. วันที่ 20 

สิงห�คม 2543
4 ภ�พสแกนจ�กหนังสือ พระจอมเกล้า “King Mongkut” พระเจ้ากรุงสยาม. หน้� 169. 2547
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» 8

ในส่วนของเอกชน ก�รประกอบกิจก�รที่มี

ลักษณะของก�รเข้�หุ้นกันของบุคคล เพื่อกระทำ� 

กิ จก�รค้ �ร่ วมกันและมุ่ งหวั งที่ จะแบ่ งปัน 

ผลกำ�ไรที่จะได้จ�กก�รประกอบกิจก�รนี้ เริ่มขึ้น

ในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อใด ไม่ปร�กฏหลักฐ�น

แน่ชัดนัก เท่�ที่ค้นพบมีเพียงกฎหมายลักษณะ

เบ็ดเสร็จในสมัยสมเด็จพระเอก�ทศรถแห่ง 

กรุงศรีอยุธย� ซึ่งบัญญัติไว้เป็นล�ยลักษณ์อักษร  

มีใจคว�มว่�

บทที ่102 “ร�ษฎรทัง้หล�ยชกัชวนเข�้ทนุกนัไปค�้ข�ยออกกำ�ไร

ใหแ้บง่กนัต�มม�กและนอ้ย ถ�้มไิดซ้ือ่สตัยต์อ่กนั เกบ็เอ�ทนุและกำ�ไร

ซึ่งจะได้เป็นส่วนของท่�นนั้นไว้ ท่�นว่�ตระบัดสินท่�น ให้เอ�ทุนและ

กำ�ไร ซึ่งเป็นส่วนของท่�นนั้นตั้งไหมทวีคูณ” 

บทที่ 103 “ไปค้�ข�ยด้วยกันและตกศึกแลผู้หนึ่งเอ�สินนั้น

รอด ให้ทำ�สินนั้นเป็น 3 ส่วน ได้แก่ เจ้�ของสองส่วน ให้แก่ผู้เอ�ม�

ส่วนหนึ่ง”5

ครั้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีพ่อค้�ช�วยุโรปเข้�ม�ติดต่อ

ค้�ข�ยกับประเทศไทยม�กยิ่งขึ้น จึงได้เริ่มมีก�รจัดตั้งกิจก�รรูปแบบ

ของบริษัทเกิดขึ้นต�มแนวคว�มคิดของช�ติยุโรป ในรัชสมัยพระบ�ท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ 5 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นม�

5 ธีระ สิงหพันธ์ุ. “ประวัติกฎหม�ยว่�ด้วยหุ้นส่วนและบริษัท”. คำาอธิบายเรียงมาตราประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท. หน้� 1
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9 «

จุดเริ่มต้นหุ้นส่วนบริษัทไทย

เมือ่แรกเริม่ของก�รจดทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัในประเทศไทยนัน้  

ยังไม่มีก�รตร�กฎหม�ยว่�ด้วยก�รจดทะเบียนตั้งห้�งหุ้นส่วนและ

บรษิทัไวเ้ปน็ก�รเฉพ�ะ ดงันัน้ ผูท้ีป่ระสงคจ์ะเข�้หุน้สว่นกนัเพือ่กระทำ�

ก�รค้�ข�ยหรือจัดตั้งขึ้นเป็นสม�คม ต้องนำ�คว�มม�ขอพระราชทาน

อำานาจพิเศษ โดยพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว  

ทรงพระร�ชท�นพระบรมร�ช�นุญ�ตให้ตั้งเป็นร�ยๆ ต�มที่มีผู้กร�บ

บังคมทูลขึ้นม� และจะต้องจดทะเบียนไว้เป็นท่ีเปิดเผยว่�มีทุนเป็น

จำ�กัด และเป็นบุคคลต�มกฎหม�ยที่ กองทะเบียนบริษัท กระทรวง

เกษตราธิการ

“อดีตบอกเล่าเรื่องราว”

กระทรวงเกษตราธิการ	ถนนราชินี	และถนนพระพิทักษ์
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» ๑0

เมื่อได้รับพระร�ชท�นพระบรมร�ช�นุญ�ตแล้ว จึงจะถือว่�

เป็นบริษัทจำ�กัดโดยสมบูรณ์ มีสภ�พเป็นนิติบุคคล และมีคว�มรับผิด

จำ�กดัเท�่จำ�นวนหุน้ และมลูค�่หุน้ต�มทีป่ร�กฏในใบหุน้ของบรษิทันัน้  

โดยกรรมก�รและผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปต�มประกาศ

พระราชทานอำานาจพิเศษที่ได้กำ�หนดไว้ โดยประก�ศพระร�ชท�น

อำ�น�จพิเศษดังกล่�วนี้ ถือได้ว่�เป็นกฎหม�ย เพร�ะเป็นพระบรม

ร�ชโองก�รของพระมห�กษัตริย์ในสมัยสมบูรณ�ญ�สิทธิร�ช

ทั้งนี้ ผู้ใดอย�กทร�บทุนหรือกิจก�รใดๆ ของบริษัทนี้ เม่ือได้

เสียค่�ธรรมเนียมต�มที่กำ�หนดแล้ว ก็มีอำ�น�จตรวจดูทุนและกิจก�ร

หรือคว�มประสงค์ และข้อสัญญ�ของบริษัทที่ขอจดทะเบียนนั้น ได้ที่ 

กองทะเบียนบริษัท เช่นกัน กองทะเบียนบริษัทนี้เป็นกองพิเศษ 

คือ ไม่มีหัวหน้าประจำาการ ดังนั้น เจ้ากรมปลัดกรมทะเบียน  

ในกระทรวงเกษตราธิการ จึงเป็นผู้กำากับดูแลตลอดมา

บริษัทแรกที่ ได้รับพระร�ชท�นพระบรมร�ช�นุญ�ต คือ 

“บริษัท รถรางพระพุทธบาท ทุนจำากัด” โดยพระเจ้�น้องย�เธอ

กรมหมื่นนร�ธิปพันธ์พงษ์ ได้ทรงทำ�ฎีก�กร�บบังคับทูลพระกรุณ�

ขอพระร�ชท�นพระบรมร�ช�นุญ�ตออกประก�ศให้

ผู้ที่เข้�หุ้นส่วนในรถร�งพระพุทธบ�ท 

เป็นบริษัททุนจำ�กัดและ

เปน็บคุคลต�มกฎหม�ย 

จึ ง ท ร ง พ ร ะ ก รุ ณ �

โปรดเกล้�ฯ ออกประก�ศ

พระร�ชท�นอำ�น�จพิเศษ

ให้ผู้ที่เข้�หุ้นส่วน ในรถร�ง

พระพุทธบ�ท เป็นบริษัททุน

จำ�กัดและเป็นบุคคลได้ต�ม

กฎหม�ย เมื่อวันที่ 25 กันย�ยน 

ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2444)6

6 หมอ่มร�ชวงศ์สท�้น สนทิวงศ.์ ประวตักิระทรวงเกษตราธกิาร บรเิฉทที ่3 ว�่ด้วยกรมขึน้ของกระทรวงเกษตร�ธกิ�ร. หน�้ 115. 

พิมพ์เผยแพร่ในง�นพระร�ชท�นเพลิงศพน�ยจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธย�. พ.ศ. 2550
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๑๑ «

ประกาศพระราชทานอำานาจพิเศษให้ตั้ง	“บริษัท	รถรางพระพุทธบาท	ทุนจำากัด”
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» ๑๒

ต่อจ�กนั้นม� ได้มีพระบรมร�ชโองก�รโปรดเกล้�ฯ ให้ตั้ง 

บรษิทัจำ�กดัต�มประก�ศพระร�ชท�นอำ�น�จพเิศษขึน้อกี ต�มทีค่น้พบ

ในประก�ศร�ชกิจจ�นุเบกษ�มีทั้งสิ้น ๑7 บริษัท

1.	 บริษัทรถรางพระพุทธบาท	ทุนจำากัด	 25	 กันยายน	 ร.ศ.	120

2.	 บริษัทรถไฟท่าจีน	ทุนจำากัด	 28	 ธันวาคม	 ร.ศ.	121

3.	 บริษัทรถรางไทย	ทุนจำากัด	 30	 มีนาคม	 ร.ศ.	122

4.	 บริษัทรถไฟแม่กลอง	ทุนจำากัด	 29	 กรกฎาคม	 ร.ศ.	124

5.	 บริษัทอินยิเนียริงโซไซเอตีออฟสยาม	 28	 ธันวาคม	 ร.ศ.	125

6.	 บริษัทแบงก์สยามกัมมาจล	ทุนจำากัด	 30	 มกราคม	 ร.ศ.	125

7.	 บริษัทแม่น้ำาโมเตอร์โบต	ทุนจำากัด	 9	 พฤษภาคม	 ร.ศ.	126

8.	 บริษัทตรานสปอรต์		ทุนจำากัด	 25	 เมษายน	 ร.ศ.	127

9.	 บริษัทรถไฟแม่กลอง	ทุนจำากัด	 6	 ตุลาคม	 ร.ศ.	127

10.	บริษัทเรือไฟไทย	ทุนจำากัด	 9	 กันยายน	 ร.ศ.	127

11.	บริษัทศรีราชา	ทุนจำากัด	 18	 กันยายน	 ร.ศ.	127

12.	บริษัทเรือเมล์จีนสยาม	ทุนจำากัด	 5	 มกราคม	 ร.ศ.	127

13.	บริษัทศิลาสยามกิจ	ทุนจำากัด	 19	 กุมภาพันธ์	 ร.ศ.	127

14.	บริษัทบางกอกซิตีแบงก์	ทุนจำากัด	 21	 สิงหาคม	 ร.ศ.	128

15.	บริษัทยางบางนารา	ทุนจำากัด	 1	 มีนาคม	 ร.ศ.	128

16.	บริษัทรถไฟปากน้ำา	ทุนจำากัด	 17	 ธันวาคม	 ร.ศ.	129

17.	บริษัทหัตถกรรมสยาม	ทุนจำากัด	 8	 พฤษภาคม	 ร.ศ.	130

รายชื่อบริษัทที่ตั้งขึ้นตามประกาศพระราชทานอำานาจพิเศษ

ต่อม�บริษัทรถไฟท่�จีนกับบริษัทรถไฟแม่กลอง ได้ขอรวมเป็น

บริษัทเดียวกัน ใช้ชื่อว่� บริษัทรถไฟแม่กลอง ทุนจำ�กัด เม่ือวันท่ี 6 

ตุล�คม ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451)

บริษัทที่จัดตั้งโดยพระบรมร�ช�นุญ�ตท่ียังคงดำ�เนินกิจก�ร 

ม�จนถงึปจัจบุนันี ้มเีหลอือยูเ่พยีงบริษทัเดยีว คอื “บรษิทัแบงกส์ยาม 

กัมมาจล ทุนจำากัด” แบงก์สย�มกัมม�จลนี้ ในขั้นแรกได้ทดลอง
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๑3 «

ดำ�เนินกิจก�รธน�ค�รพ�ณิชย์ ในน�ม “บุคคลัภย์” (BOOK CLUB) 

เมื่อวันที่ 4 ตุล�คม พ.ศ. 2447  โดยใช้อ�ค�รของกรมพระคลังข้�งที่ 

เป็นสำ�นักง�น ปร�กฏว่�ประสบคว�มสำ�เร็จเป็นอย่�งดี กรมหมื่น

มหศิรร�ชหฤทยั พระบดิ�แหง่ก�รธน�ค�รไทย จงึทรงใหก้�รสนบัสนนุ

จดัตัง้ธน�ค�รพ�ณชิยอ์ย�่งเปน็ท�งก�ร จนในทีส่ดุธน�ค�รพ�ณชิยไ์ทย 

แห่งแรกจึงได้ถือกำ�เนิดข้ึน โดยพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว  

พระร�ชท�นอำ�น�จพิเศษ ให้จัดตั้ง “บริษัทแบงก์สย�มกัมม�จล 

ทนุจำ�กดั” ขึน้เมือ่วนัที ่30 มกร�คม พ.ศ. 2449 (ร.ศ. 125) ซึง่ตอ่ม� 

ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ธนาคาร

ไทยพาณชิย ์จำากดั” เมือ่วนัที ่

27 มกร�คม พ.ศ. 2482 และ

ปจัจบุนัธน�ค�รไดจ้ดทะเบยีน

ใชช้ือ่ว�่ “ธน�ค�รไทยพ�ณชิย ์

จำ�กัด (มห�ชน)” และใช้ชื่อ

ภ�ษ�อังกฤษว่� “The Siam 

Commercial Bank Public 

Company Limited” เมื่อวันที่ 

19 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 25367 

7 ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์. ประวัติธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน). พิพิธภัณฑ์ธน�ค�รไทย (แผ่นพับ)
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» ๑4

กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท
ฉบับแรกของไทย

ในรัชสมัยพระบ�ทสมเด็จพระมงกุฎเกล้�เจ้�อยู่หัว (รัชก�ลที่ 6) 

ก�รพ�ณิชย์ได้เจริญขึ้นม�ก จึงทรงมีพระร�ชดำ�รัสให้มีวิธีก�ร

จดทะเบียนห้�งหุ้นส่วนและบริษัทที่ชัดเจน และรวบรวมกฎหม�ย 

ซึง่ใชบ้งัคบัเกีย่วกบัก�รค�้ใหเ้ปน็หมวดหมู ่เพือ่สะดวกแกก่�รพจิ�รณ� 

และโปรดเกล�้ฯ ใหต้ร� “พระราชบญัญตัลิกัษณเขา้หุน้สว่นแลบรษิทั 

ร.ศ. ๑30” ซึ่งประก�ศให้ใช้พระร�ชบัญญัตินี้เป็นกฎหม�ย ตั้งแต่วันที่ 

1 มกร�คม ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2455)8 ซึง่ถอืเปน็กฎหม�ยหุน้สว่นบรษิทั

ฉบบัแรกของไทย โดยมกีระทรวงยตุธิรรม เปน็ผูท้ำาหนา้ทีจ่ดทะเบยีน

ห้างหุ้นส่วนและบริษัท

กระทรวงยุติธรรมเก่า	ถนนหน้าพระธาตุ	และถนนราชินี

8 รัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) เร่ิมใช้เม่ือ พ.ศ. ผ่�นม�ได้ 2,325 ปี ซ่ึงพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว (รชัก�ลที ่5) ทรงพระกรณุ�

โปรดเกล�้ฯ ใหบ้ญัญตัขิึน้ โดยเริม่นบัวนัทีพ่ระบ�ทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ�้จฬุ�โลกมห�ร�ช (รชัก�ลที ่1) ทรงสร�้งกรงุเทพมห�นคร 

เป็น ร.ศ.1 และวันเริ่มต้นปี คือ วันที่ 1 เมษ�ยน โดยมีหลักเกณฑ์ก�รเทียบเปลี่ยนรัตนโกสินทร์ศกกับพุทธศักร�ช คือ

ร.ศ. + 2324 = พ.ศ.

พ.ศ. - 2324 = ร.ศ.

ตัวอย่างเช่น วันที่ 1 มกร�คม ร.ศ. 130 เทียบเป็น พ.ศ. ได้ดังนี้  ร.ศ. 130 + 2324 = พ.ศ. 2454  โดยที่วันเริ่มต้นปี 

คือ วันที่ 1 เมษ�ยน พ.ศ. 2454 และสิ้นสุดปี วันที่ 31 มีน�คม พ.ศ. 2455  ดังนั้น วันที่ 1 มกร�คม ร.ศ. 130 จึงตรงกับ

วันที่ 1 มกร�คม พ.ศ. 2455

“อดีตบอกเล่าเรื่องราว”



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

๑5 «

นับต้ังแต่น้ันม� ผู้ใดจะขอต้ังบริษัทก็ไม่ต้องขอพระบรมร�ช�นุญ�ต 

อย�่งเชน่แตก่อ่น เพยีงแตป่ฏบิตัติ�มบทบญัญตัแิหง่พระร�ชบญัญตันิี ้

ให้ครบถ้วน ก็ถือว่�บริษัทเป็นอันได้จัดตั้งขึ้น เว้นแต่เฉพ�ะบริษัท 

ที่เกี่ยวกับรถไฟ รถร�ง ก�รเดินเรือ รับประกันต่�งๆ และก�รธน�ค�ร

เท่�นั้น ที่ยังต้องขอพระร�ชท�นพระบรมร�ช�นุญ�ตก่อน ทั้งนี้ ก็เพื่อ

ให้เป็นไปต�มนโยบ�ยว่�ด้วยคว�มปลอดภัยและสงบสุขของประเทศ

ช�ติและประช�ชนพลเมืองนั่นเอง9

พระร�ชบัญญัติลักษณเข้�หุ้นส่วนแลบริษัท 

ร.ศ. 130 นี้ ได้แบ่งห้�งหุ้นส่วนและบริษัทไว้เป็น  

3 ประเภท คือ ห้�งหุ้นส่วนส�มัญ ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด

สินใช้ และบริษัทจำ�กัดสินใช้10 และได้แบ่งบทบัญญัติ

ออกเป็นสองอย่�ง เรียกว่� หลักม�ตร� และหลัก

ม�ตร�ธรรมด� โดยท่ีหลักม�ตร� คู่สัญญ�ซ่ึงได้แก่

ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข

เพิม่เตมิต�มบญัญตัไิวไ้มไ่ด ้สำ�หรบัม�ตร�ธรรมด�นัน้  

คู่สัญญ�ส�ม�รถยกเว้น เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข

เพิ่มเติมได้11

เม่ือพระร�ชบัญญัติลักษณ 

เข้�หุ้นส่วนแลบริษัท ร.ศ. 130  

ใช้บังคับแล้ว จึงได้จัดตั้ ง  กอง

ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ขึ้นเป็น 

กองใหม่ในกระทรวงยุติธรรม โดย

มเีจ�้กรมกองคนแรกเปน็ช�วองักฤษ 

ชื่อว่� มิสเตอร์ อาร์ .ดับบลิว.

แอสตัน ต่อม� กระทรวงยุติธรรม

ไดร้วมง�นกองหม�ย กองลม้ละล�ย 

และกองทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 

9 ประภ�ศ อวยชัย. คำาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. หน้� 2. โรงพิมพ์มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง พ.ศ. 2523
10 พระราชบัญญัติลักษณเข้าหุ้นส่วนแลบริษัท ร.ศ. 130 ม�ตร� 3. ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม 28 น่� 208. วันท่ี 17 กันย�ยน 130 
11 จิตต์ ทัศนประเสริฐ. “ก�รจดทะเบียนห้�งหุ้นส่วนและบริษัทในประเทศไทย”. กระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสคล้ายวันสถาปนา 

ครบรอบปีท่ี 6๑. 20 สิงห�คม 2524. หน้� 225



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๑6

หลวงจินดาภิรมย์	เมื่อครั้งเป็น
มหาอำามาตย์เอก	เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ	(จิตร	ณ	สงขลา)

ให้อยู่ใต้ผู้บังคับบัญช�คนเดียวกัน มีฐ�นะเสมือนเป็นกรม และใน 

ร.ศ. 131 พระบ�ทสมเดจ็พระมงกฎุเกล�้ฯ ไดท้รงมพีระบรมร�ชโองก�ร 

แต่งตั้ง หลวงจินดาภิรมย์ ผู้สำ�เร็จเนติบัณฑิตจ�กประเทศอังกฤษ  

ซ่ึงขณะนัน้ดำ�รงตำ�แหนง่ผูพ้พิ�กษ�ศ�ลคดตี�่งประเทศ ให้ดำ�รงตำ�แหน่ง 

ว่�ท่ีอธิบดีส�มกอง ท่�นจึงเป็นคนไทยคนแรกท่ีได้รับก�รแต่งต้ัง 

ให้กำ�กับดูแลง�น อันเกี่ยวกับก�รจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท12

ส่วนสถ�นที่สำ �หรับจดทะเบียน เรียกว่�  “หอฐเบียร 

(หอทะเบียน)” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกร�คม ร.ศ. 130 (พ.ศ. 

2455) หอทะเบยีนสำ�หรับมณฑลกรุงเทพฯ ตัง้อยูท่ีก่ระทรวงยตุธิรรม 

ส่วนหอทะเบียนสำ�หรับมณฑลอื่นๆ ซึ่งเรียกว่� “หอฐเบียรมณฑล” 

ตั้ งอยู่ที่ศ�ลมณฑล และให้ยกกระบัตรของศ�ลมณฑลนั้นๆ  

เป็นเจ้�พนักง�นทะเบียน13 ห้�งหุ้นส่วนหรือบริษัทต้องจดทะเบียน 

ณ ท้องที่ที่สำ�นักง�นใหญ่ของตนตั้งอยู่ รวมถึงก�รแก้ไขข้อคว�มใดๆ 

12 พันเอก จินด� ณ สงขล�. หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ มหาอำามาตย์เอก เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ  

(จิตร ณ สงขลา). หน้� 29-30
13 ข้อบังคับสำาหรับการจดฐเบียร ต้ังข้ึนต�มพระร�ชบัญญัติลักษณเข้�หุ้นส่วนแลบริษัท ร.ศ. 130. ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม 28  

น่� 436. วันท่ี 28 มกร�คม 130



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

๑7 «

ในทะเบียน จะต้องทำ� ณ หอทะเบียนแห่งเดียวกันนี้ ห้�งหุ้นส่วนและ

บริษัทที่ม�จดทะเบียนที่หอทะเบียน จะได้รับเลขทะเบียนจำ�แนกต�ม

ประเภท เมื่อได้จดทะเบียนแล้วให้ถือว่�เป็นบุคคลหนึ่งแยกต่�งห�ก

จ�กผู้ที่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น 

ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียน 

เปน็นติบิคุคลหา้งแรก ต�มพระร�ชบญัญตั ิ

ลั ก ษ ณ เ ข้ � หุ้ น ส่ ว น แ ล บ ริ ษั ท  คื อ  

ห้�งหุ้นส่วนส�มัญ ชื่อ “วิงเสงหลง”  

ซึ่งจดทะเบียนตั้งห้�งเมื่อวันที่ 10 กันย�ยน 

พ.ศ. 2456 มวีตัถปุระสงคข์�ยไม ้สำ�นกัง�น

แห่งใหญ่  ตั้ งอยู่ที่ ตำ �บลบ�งลำ�พูล่ �ง 

กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก ห้�งหุ้นส่วนนี้ได้ 

จดทะเบียนเลิกเม่ือวันท่ี 29 กรกฎ�คม 

2465 เพือ่เปลีย่นฐ�นะเปน็บรษิทัจำ�กดัชือ่ 

“บริษัท วิงเซ่งหลง จำ�กัดสินใช้”

ห้างหุ้นส่วนจำากัดห้างแรก ชื่อ “ธนวัฒน์สโมสรบริษัท” 

จดทะเบยีนเมือ่วนัที ่5 ตลุ�คม ร.ศ. 131 (พ.ศ. 2455) มวีตัถปุระสงค์

ใหกู้เ้งนิและรับจำ�นองทีด่นิกบัรบัจำ�นำ�สิง่ของ สำ�นกัง�นแหง่ใหญ ่ตัง้อยู่

เลขที ่2-3 ตำ�บลส�มแยก ถนนเจรญิกรงุ กรงุเทพฯ และไดจ้ดทะเบยีน

เลิกเมื่อวันที่ 11 ตุล�คม 2465



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๑8

ส่วนบริษัทแรกท่ีจดทะเบียนภายใต้ 

กฎหมาย คือ “บริษัท สุพรรณพานิช 

จำากัดสินใช้” มีวัตถุประสงค์ประกอบ

ก�รขนส่งโดยเรือกลไฟและเรือยนต์   

ค�้เครือ่งอปุกรณเ์รอื และรบัซอ่มเรอืกลไฟ  

เรือยนต์ บริษัทนี้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 

สิงห�คม ร.ศ. 131 (พ.ศ. 2455) มีทุน 

จดทะเบยีนในขณะกอ่ตัง้ จำ�นวน 160,000 

บ�ท สำ�นักง�นแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตึกแถว

เลขที่ 26 ถนนน่�พระล�น เยื้องประตู

วิเศษไชยศรี ใกล้ท่�ช้�งวังหลวง กรุงเทพฯ 

และได้จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 22 

ธันว�คม 2547

ห้�งหุ้นส่วนบริษัทที่ได้จดทะเบียนตั้งขึ้นต�มพระร�ชบัญญัติ

ลักษณเข้�หุ้นส่วนแลบริษัท ร.ศ. 130 ในสมัยกระทรวงยุติธรรม  

มีจำ�นวนทั้งสิ้น 171 บริษัท หนึ่งในนั้น คือ “บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย  

ทุนจำากัดสินใช้” ซึ่งเป็นบริษัทผลิตปูนซีเมนต์แห่งแรกของไทย 

เนื่องจ�กในสมัยนั้นประเทศไทยต้องนำ�เข้�ซีเมนต์จ�กต่�งประเทศ 

เจ�้พระย�ยมร�ชจงึไดน้ำ�คว�มกร�บบงัคมทลูขอพระบรมร�ช�นญุ�ต 

จัดตั้งบริษัทผลิตซีเมนต์ข้ึน ด้วยเล็งเห็นว่� 

ซีเมนต์เป็นสินค้�สำ�คัญ ห�ก

ผลิตได้เองในประเทศจะเป็น

ประโยชน์แก่คนไทยยิ่ง



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

๑9 «

เมือ่พระบ�ทสมเดจ็พระมงกฎุเกล�้เจ�้อยูห่วั  

(รชัก�ลที ่6) ทรงพระร�ชท�นพระบรมร�ช�นญุ�ต 

ให้จัดตั้งบริษัทปูนซีเมนต์ไทย เมื่อวันที่  30 

พฤษภ�คม พ.ศ. 2456 แล้ว จึงได้ยื่นจดทะเบียน

หนงัสอืบรคิณสนธ ิณ หอทะเบยีนมณฑลกรงุเทพฯ 

กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 9 มิถุน�ยน พ.ศ. 

2456 และจดทะเบียนตั้งบริษัท ใช้ชื่อว่� “บริษัท 

ปูนซีเมนต์ไทย ทุนจำ�กัดสินใช้” เม่ือวันท่ี 8 

ธันว�คม ปีเดียวกันนั่นเอง ต่อม�จึงได้เปลี่ยนเป็น 

“บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)” เมื่อ

วันที่ 13 มกร�คม 2537



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๒0

สถาปนา	“กรมทะเบียนการค้า”	

พระบ�ทสมเด็จพระมงกุฎเกล้�เจ้�อยู่หัว ได้ทรงดำ�เนินนโยบ�ย 

เพ่ือแก้ไขคว�มเสียเปรียบของไทยกับต่�งช�ติ และให้คว�มสำ�คัญต่อก�รค้� 

ท่ีมีต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่�งม�ก ดังจะเห็นได้จ�กกระแส 

พระร�ชดำ�รัสในก�รเปิดก�รแสดงกสิกรรมและพ�ณิชยก�ร พ.ศ. 2454 ท่ีว่�

“พ�ณิชยก�รนั้น ทุกช�ติทุกภ�ษ�ย่อมนิยมกันว่�เป็นสิ่งสำ�คัญ

แห่งช�ติ เปรียบประหนึ่งกำ�ลังของบุคคล ฉะนั้นบุคคลใดมีกำ�ลังก�ย

บรบิรูณอ์ยู ่กอ็�จจะมคีว�มเจรญิทนัเพือ่นบ�้นได ้ถ�้บคุคลใดยิง่มกีำ�ลงั

ก�ยม�ก กย็ิง่มหีนท�งจำ�เริญไดม้�กและรวดเรว็ขึน้เปน็ลำ�ดบั ดงันีฉ้นัใด 

พ�ณิชยก�รก็เป็นกำ�ลังสำ�คัญของบ้�นเมืองฉันนั้น”14

ต่อม�เม่ือวันท่ี 20 สิงห�คม พ.ศ. 2463 พระองค์จึงได้มี

พระบรมร�ชโองก�รให้ต้ัง “สภาเผยแผ่พาณิชย์” และยก “กรมพาณิชย์

แลสถิติพยากรณ์” ในกระทรวงก�รคลัง ข้ึนเป็น “กระทรวงพาณิชย์” 

อยู่ในบังคับบัญช�ของสภ�เผยแผ่พ�ณิชย์ โดยกระทรวงพ�ณิชย์น้ัน 

มีจุดมุ่งหม�ยให้เป็นหน่วยง�นอุดหนุนและส่งเสริมก�รพ�ณิชย์

ของประเทศ รวมท้ังให้คำ�ปรึกษ�และคว�มช่วยเหลือแก่หน่วยง�น 

ท่ีเก่ียวข้อง ส่วนสภ�เผยแผ่พ�ณิชย์เป็นหน่วยง�น เพ่ืออำ�นวยให้เกิด 

ก�รประส�นง�นระหว่�งกระทรวงทบวงกรมต่�งๆ นับแต่ฝ่�ยท่ีเก่ียวข้องกับ 

ก�รผลิต ก�รขนส่ง และก�รแสวงห�ตล�ดสินค้� ดังคว�มต�มประก�ศ 

พระร�ชโองก�รต้ังสภ�เผยแผ่พ�ณิชย์ ตอนหน่ึงว่�

14 พระร�ชดำ�รัสในพระบ�ทสมเด็จพระมงกุฎเกล้�เจ้�อยู่หัว ในวโรก�สเสด็จพระร�ชดำ�เนินทรงเปิด “ก�รแสดงกิจกรรมแลพ�นิชก�ร” 

คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 3 เมษ�ยน พ.ศ. 2454 ณ วังเพ็ชรบูรณ์

“อดีตบอกเล่าเรื่องราว”



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

๒๑ «

“สมัยน้ีเปนสมัยท่ีบรรด�ประเทศท้ังหล�ยในโลก แสวงคว�มจำ�เริญ

ย่ิงข้ึนแห่งพ�ณิชย์ของตน โดยวิธีเก้ือหนุนให้กัมมผลแห่งก�รเพ�ะปลูก

สร้�งสมของประช�ร�ษฎร มีปริม�ณทวีย่ิงข้ึนกว่�เก่� ประเทศสย�มก็ควร

รีบเร่งบำ�รุงพ�ณิชย์ดังประเทศอ่ืนท้ังปวงน้ัน น่�ท่ีร�ชก�รอันประกอบกิจ 

เก้ือหนุนพ�ณิชย์น้ัน ได้ทรงแต่งต้ังไว้ ในกระทรวงหล�ยกระทรวง  

ต�มหมวดแห่งร�ชก�ร เจ้�น่�ท่ีย่อมดำ�เนินก�รไปต�มน่�ท่ีโดยจำ�เพ�ะ 

ยังมิได้มีเจ้�น่�ท่ี ผู้รวบรวมกิจก�รน้ันๆ ให้มีคว�มมุ่งหม�ยเปนอันเดียว  

แลว�งลำ�ดับกิจก�รในกระทรวงแลกรมน้ันๆ ให้เปนไปเพ่ือสำ�เร็จ 

พระร�ชประสงค์ท่ีจะทรงเก้ือหนุนพ�ณิชย์

จึ ง มี พ ร ะบ รม ร � ช โ อ ง ก � ร ดำ � รั ส 

เหนือเกล้�ฯ สั่งว่� 

กรมพ�ณิชย์ แล

สถิติพย�กรณ์ใน

กระทรวงพระคลัง 

เปนกรม ท่ี มีน่ � ท่ี  

ต ร ง ต่ อ ก � ร เ ผ ย

ท�งพ�ณิชย์ ให้ยก 

ก ร ม พ � ณิ ช ย์ แ ล

สถิติพย�กรณ์ขึ้นสู่

ฐ�นะแห่งกระทรวง  

แต่อยู่ในบังคับบัญช�

ของท่ีประชุมชื่อ สภ�

เผยแผ่พ�ณิชย์...”15

หลังจ�กมีพระบรมร�ชโองก�รจัดตั้งสภ�เผยแผ่พ�ณิชย์และ

กระทรวงพ�ณิชย์แล้ว ต่อม� “กรมทะเบียนก�รค้�” ก็ถือกำ�เนิดข้ึน  

เมื่อวันที่ 16 มกร�คม พ.ศ. 2466 ต�มประก�ศพระบรมร�ชโองก�ร 

ตัง้กรมทะเบยีนก�รค�้ และตัง้ทีป่ฤกษ�กฎหม�ยแหง่สภ�เผยแผพ่�ณชิย ์ 

คว�มว่� 

15 ประกาศพระบรมราชโองการต้ังสภาเผยแผ่พาณิชย์. ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม 37 น่� 160-162. วันท่ี 21 สิงห�คม พ.ศ. 2463



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๒๒

“...ร�ชก�รอันเปนน่�ที่ของกระทรวงพ�ณิชย์ พแนกก�รศึกษ�

กฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ และสัญญ�ท�งพระร�ชไมตรีกับน�น�

ประเทศ เพือ่ส�ม�รถพเิคร�ะหแ์กไ้ขเหตขุดัขอ้ง และเส�ะห�ลูท่�งทีจ่ะ 

ส่งเสริมพ�ณิชย์ให้รุ่งเรืองย่ิงข้ึน มีก�รประก�ศและรักษ�ม�ตร�ช่ังตวงวัด 

และจดทะเบียนก�รค้�เปนอ�ทินั้น เปนง�นสำ�คัญของกระทรวง  

ควรรวมขึ้นเปนกรม ให้ที่ปฤกษ�กฎหม�ยแห่งสภ�เผยแผ่พ�ณิชย์เปน

หัวหน้�รับผิดชอบต่อเสน�บดี โดยจำ�เพ�ะ เพื่อยังให้ร�ชก�รพแนกนี้

ดำ�เนินดียิ่งขึ้น จึงทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ ให้ตั้งกรมขึ้นในกระทรวง

พ�ณิชย์ เปน กรมชั้นอธิบดี เรียกว่� กรมทะเบียนการค้า มีน่�ที่ 

ในกิจก�รที่ระบุม�นั้น

ตำ�แหน่งที่ปฤกษ�กฎหม�ยแห่งสภ�เผยแผ่พ�ณิชย์นั้น 

เวล�นีว้�่งอยู ่ทรงพระร�ชดำ�รหิว์�่ อำามาตย์เอก พระโกมารกลุมนตร ี

เนตบิณัฑติองักฤษ สมควรรับตำ�แหนง่นีไ้ด ้จงึทรงพระกรณุ�โปรดเกล�้ฯ 

ให ้พระโกม�รกลุมนตร ีเปน็ทีป่ฤกษ�กฎหม�ยแหง่สภ�เผยแผพ่�ณชิย ์

และอธิบดีกรมทะเบียนก�รค้� รับร�ชก�รสนองพระเดชพระคุณ  

แต่บัดนี้สืบไป”16

16 ประกาศพระบรมราชโองการต้ังกรมทะเบียนการค้า และต้ังท่ีปฤกษากฎหมายแห่งสภาเผยแผ่พาณิชย์. ร�ชกิจจ�นุเบกษ�  

เล่ม 40 น่� 243. วันท่ี 20 มกร�คม พ.ศ. 2466



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

๒3 «

ประกาศพระบรมราชโองการฉบับนี้ จึงเป็นต้นกำาเนิด

กรมทะเบียนการค้า และเป็นกรมชั้นอธิบดี โดยมีอำามาตย์เอก 

พระโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร) เป็นอธิบดีคนแรก 

มีหน้าที่รักษามาตราชั่งตวงวัด และรับจดทะเบียนการค้า 

และในวันเดียวกันนั้นเอง (16 มกร�คม 2466) ได้มีก�รออก 

“พระร�ชบัญญัติแก้ไขพระร�ชบัญญัติลักษณเข้�หุ้นส่วนและบริษัท  

ร.ศ. 130” ให้ก�รสำ�รวจและก�รกำ�กับตรวจตร�หุ้นส่วนและบริษัท  

ที่ตั้งขึ้นโดยพระร�ชบัญญัติแก้ไขพระร�ชบัญญัติลักษณเข้�หุ้นส่วน

และบริษัท ร.ศ. 130 เป็นหน้�ท่ีของกระทรวงพ�ณิชย์ดังคว�ม 

ม�ตร� 4 ว่�17

17 พระราชบัญญัติแก้ไข พระราชบัญญัติลักษณเข้าหุ้นส่วนและบริษัท รัตนโกสินทรศก ๑30 ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม 40  

น่� 239-240. วันท่ี 20 มกร�คม พ.ศ. 2466

อำามาตย์เอกพระโกมารกุลมนตรี	(ชื่น	โกมารกุล	ณ	นคร)

อธิบดีคนแรกของกรมทะเบียนการค้า



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๒4

“หอทะเบยีนหุน้สว่น

บรษิทั ซึง่เสนาบดกีระทรวง

ยุติธรรมตั้งขึ้นแล้ว โดย

มาตรา 6 แห่งพระราช

บัญญัติลักษณเข้าหุ้นส่วน

และบริษัท รัตนโกสินทร์ 

ศก ๑30 นั้น ให้โอนไปขึ้น

กระทรวงพาณิชย์” 

18 ประกาศโอนงานการจดทะเบียนบริษัทพระราชทานอำานาจพิเศษ. ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม 40 น่� 241-242. วันท่ี 20 

มกร�คม พ.ศ. 2466

รวมถึงได้มีประก�ศ  

ลงวนัที ่16 มกร�คม 2466 

เช่นกัน ให้ โอนง�นก�ร 

จดทะเบียนบริษัท ที่ตั้งขึ้น 

โดยประก�ศพระร�ชท�น

อำ�น�จพิเศษ ในกระทรวง

เกษตร�ธิก�รนั้น ไปไว้ใน

แผนกทะเบียนก�รค้� ของ

กระทรวงพ�ณิชย์ด้วย18



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

๒5 «

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	
(ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท)

นับแต่ประเทศไทยมีกฎหม�ยลักษณะอ�ญ� ซึ่งถือเป็นประมวล

กฎหม�ยฉบบัแรกของประเทศ ทีป่ระก�ศใชใ้น ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451)  

ต่อม�เมื่อคว�มเจริญท�งก�รค้�ได้ขย�ยตัวม�กข้ึน พระบ�ทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้�เจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ 6 จึงมีพระร�ชดำ�ริให้มีก�รจัดทำ� 

“ประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์” ขึ้น ดังปร�กฏในพระร�ชปร�รภ

ของพระมงกุฎเกล้�เจ้�อยู่หัว ว่�19

“กฎหม�ยแพง่และพ�ณชิยท์ีใ่ชอ้ยูใ่นเวล�นีย้งักระจดักระจ�ยอยู่

หล�ยแหง่ สมควรจะนำ�ม�รวบรวมไวแ้หง่เดยีว และจดัเข�้เปน็หมวดหมู ่ 

เพื่อให้สมแก่ก�ลสมัย คว�มเจริญ และพ�ณิชยกรรมแห่งบ้�นเมือง 

และคว�มสัมพันธ์กับน�น�ประเทศ ส่วนหลักกฎหม�ยแพ่งและ

พ�ณชิยซ์ึง่ศ�ลยตุธิรรมไดเ้คยยกขึน้ปรบัสตัยต์ดัสนิคดเีนือ่งๆ ม� โดย

ธรรมเนียมประเพณีอันควรแก่ยุติธรรมนั้น สมควรจะบัญญัติไว้ให้เป็น 

หลกัฐ�น และกจิก�รบ�งอย�่ง ในสว่นแพง่และพ�ณชิย ์ซึง่ไมม่กีฎหม�ย

ที่ใช้อยู่ในบัดนี้ ก็ควรจะบัญญัติขึ้นไว้ด้วย ท�งที่จะให้ถึงซึ่งผลอันนี้  

ควรจะประมวลและบญัญตับิทกฎหม�ยทีก่ล�่วม�แลว้เข�้เปน็ประมวล

กฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ต�มแบบอย่�งซึ่งประเทศอื่นๆ ได้ทำ�ม�...”

จึงทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ ให้ตร� “ประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3” ออกใช้บังคับ ตั้งแต่วันท่ี 1 มกร�คม  

พ.ศ. 2467

19 แสวง บุญเฉลิมวิภ�ส. ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย. หน้� 228-229. โรงพิมพ์วิญญูชน. พ.ศ. 2552

“อดีตบอกเล่าเรื่องราว”



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๒6

บทบัญญัติว่�ด้วยห้�ง

หุน้สว่นและบรษิทั ในพระร�ชบญัญตัลิกัษณ 

เข้�หุ้นส่วนแลบริษัท ร.ศ. 130 ได้ถูกนำ�ม�บัญญัติไว้ใน

ลักษณะ 22 แห่งบรรพ 3 ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ม�ตร� 1012 ถึงม�ตร� 

1273 รวมทั้งหมด 262 ม�ตร� โดยบัญญัติในเรื่องก�รเริ่มก่อก�ร 

ก�รรับผิด ก�รเลิกกิจก�ร และได้แบ่งประเภทของห้�งหุ้นส่วนบริษัท  

เปน็ 3 ประเภท เชน่เดยีวกบัพระร�ชบญัญตัลิกัษณเข�้หุน้สว่นแลบรษิทั 

ร.ศ. 130 โดยตัดคำ�ว่� “สินใช้” ท้�ยคำ�ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัดสินใช้ และ

บริษัทจำ�กัดสินใช้ออก คงเรียกว่� ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด และบริษัทจำ�กัด  

และหลังจ�กที่ได้ใช้บังคับม�เป็นเวล� 5 ปี 3 เดือน จึงได้มี

พระบรมร�ชโองก�รให้ยกเลิก และมีพระร�ชกฤษฎีก�ให้ใช้ประมวล

กฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ที่ได้ตรวจชำ�ระใหม่แทน ตั้งแต่วันท่ี 1 

เมษ�ยน พ.ศ. 2471 เพือ่ใหก้ฎหม�ยมคีว�มเหม�ะสม ทนัยคุทนัสมยั 

ไปกับก�ลเวล�ที่เปลี่ยนแปลงไป และใช้บังคับม�ตร�บเท่�ทุกวันนี้ 

ต�มบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์   

ฉบับใหม่นี้ ได้บัญญัติเกี่ยวกับสถ�นที่รับจดทะเบียนห้�งหุ้นส่วนและ

บริษัท โดยยังคงเรียกว่� “หอทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท” หอทะเบียน 



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

๒7 «

20 จิตต์ ทัศนประเสริฐ. “ก�รจดทะเบียนห้�งหุ้นส่วนและบริษัทในประเทศไทย”. กระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสคล้ายวันสถาปนา 

ครบรอบปีท่ี 6๑. 20 สิงห�คม 2524. หน้� 228
21 กฎกระทรวงฉบับท่ี ๑6 (พ.ศ. ๒5๑6) ออกต�มคว�มในประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ (ว่�ด้วยหุ้นส่วนและบริษัท). 

ร�ชกิจจ�นุเบกษ�. เล่ม 90 ตอนท่ี 59. วันท่ี 29 พฤษภ�คม 2516
22 กฎกระทรวงฉบับท่ี ๑8 (พ.ศ. ๒5๑9) ออกต�มคว�มในประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ (ว่�ด้วยหุ้นส่วนและบริษัท).  

ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม 93 ตอนท่ี 137. วันท่ี 26 ตุล�คม 2519

ในเขตมณฑลกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ 

กองหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียน- 

การค้า โดยมี พระสารนิติปรีชา 

เป็นหัวหน้ากองคนแรก๒0 ส่วน

ต่�งจังหวัดในช้ันแรกยังคงฝ�กง�น 

จดทะเบียนไว้กับศ�ลมณฑล

และศ�ลจังหวัด ต่อม�เม่ือได้

จัดตั้งพ�ณิชย์จังหวัดขึ้น ในปี  

พ.ศ. 2484 จึงได้ โอนง�น 

ให้กับพ�ณิชย์จังหวัด ซึ่งขณะนั้น 

ได้ มีพ�ณิ ชย์ จั งหวั ดครบ ทุก

จังหวัดแล้ว

ในปี พ.ศ. 2516 “หอทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท” ได้มีก�ร 

เปลีย่นชือ่เปน็ “สำ�นกัง�นทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทั”21 ม�จนถงึปจัจบุนันี ้ 

ตอ่ม�เมือ่ไดม้กี�รจดัตัง้สำ�นกัง�นทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัจงัหวดั

ขึ้นในทุกจังหวัดแล้ว จึงได้กำ�หนดให้มีก�รจัดตั้งสำ�นักง�นทะเบียน 

หุ้นส่วนบริษัท และน�ยทะเบียน เพื่อปฏิบัติง�นทะเบียนของ 

ห้�งหุ้นส่วนและบริษัทในแต่ละจังหวัด22 ดังนี้

• ให้จัดตั้งสำานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ขึ้นใน 

กรมทะเบียนก�รค้� กระทรวงพ�ณิชย์ โดยมีอธิบดี 

กรมทะเบียนก�รค้� เป็นน�ยทะเบียนกล�ง ผู้อำ�นวยก�ร 

กองทะเบียนธุรกิจ และหัวหน้�กองทะเบียนภูมิภ�ค เป็น

ผู้ช่วยน�ยทะเบียนกล�ง เพื่อปฏิบัติง�นทะเบียนของ

ห้�งหุ้นส่วนและบริษัทที่มีสำ�นักง�นแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขต

กรุงเทพมห�นครและจังหวัดอื่นทั่วร�ชอ�ณ�จักร

พระสารนิติปรีชา

(บุญเต็ก	บุณยะปานะ)
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23 กฎกระทรวง จัดต้ังสำานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งต้ังนายทะเบียน และกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำากัด พ.ศ. 2549. ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม 123 ตอนท่ี 51 ก. วันท่ี 22 พฤษภ�คม 2549

• ใหจ้ดัตัง้สำานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร 
ข้ึนในกองทะเบียนธุรกิจ กรมทะเบียนก�รค้� กระทรวงพ�ณิชย์  
โดยมผีูอ้ำ�นวยก�รกองทะเบยีนธรุกจิ เปน็น�ยทะเบยีน และ
ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่ระดับ 4  
ขึ้นไป ในสังกัดกองทะเบียนธุรกิจ กรมทะเบียนก�รค้�  
ซึง่น�ยทะเบยีนกล�ง แตง่ตัง้เปน็น�ยทะเบยีน เพือ่ปฏบิตังิ�น
ทะเบียนของห้�งหุ้นส่วนและบริษัทท่ีมีสำ�นักง�นแห่งใหญ่ 
ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมห�นคร

• ในเขตจังหวัดอื่นนอกจ�กกรุงเทพมห�นคร ให้จัดตั้ง

สำานกังานทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัจงัหวดั ขึน้ในสำ�นกัง�น
พ�ณชิยจ์งัหวดั โดยมพี�ณชิยจ์งัหวดั เปน็น�ยทะเบยีน และ
ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่ระดับ 4 
ขึ้นไปในสังกัดกองทะเบียนภูมิภ�ค กรมทะเบียนก�รค้�  
ซึง่น�ยทะเบยีนกล�งแตง่ตัง้ เปน็น�ยทะเบยีน เพือ่ปฏบิตังิ�น
ทะเบียนของห้�งหุ้นส่วนและบริษัทท่ีมีสำ�นักง�นแห่งใหญ่ 
ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้น

ต่อม�ได้มีก�รปรับปรุงเปล่ียนแปลงก�รจัดต้ังสำ�นักง�นทะบียน 
หุ้นส่วนบริษัท และก�รแต่งต้ังน�ยทะเบียนม�เป็นระยะๆ ต�มคว�มจำ�เป็น 
และคว�มเหม�ะสมในแต่ละยุคสมัย และเม่ือกรมทะเบียนก�รค้� 
ได้เปลี่ยนชื่อม�เป็นกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� เมื่อปี พ.ศ. 2545   
ก็ได้มีก�รปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสำ�นักง�นทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และ
ก�รแต่งตั้งน�ยทะบียน เป็นดังนี้23

• ให้จัดตั้งสำานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ขึ้นใน 
กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� กระทรวงพ�ณิชย์ โดยมี อธิบดี
กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� เป็นน�ยทะเบียนกล�ง และ
ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไป ในสังกัด
กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� ซึ่งน�ยทะเบียนกล�งแต่งตั้ง เป็น
ผู้ช่วยน�ยทะเบียนกล�ง เพื่อปฏิบัติง�นทะเบียนของ 
ห้�งหุ้นส่วนและบริษัทจำ�กัดที่มีสำ�นักง�นแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ 
ในเขตกรุงเทพมห�นครและจังหวัดอื่นทั่วร�ชอ�ณ�จักร
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24 คำ�ส่ังสำ�นักง�นทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกล�ง ท่ี 44/2555 เร่ือง จัดต้ังสำานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งต้ังผู้ช่วย

นายทะเบียนกลางและนายทะเบียน. ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม 129 ตอนพิเศษ 92 ง. วันท่ี 11 มิถุน�ยน 2555

• ให้จัดต้ังสำานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ข้ึนในท้องท่ี 
ท่ีน�ยทะเบียนกล�งเห็นสมควร โดยมีจำ�นวนสำ�นักง�น 
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และวันเปิดทำ�ก�รต�มท่ีน�ยทะเบียน
กล�งกำ�หนด โดยประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� ในสำ�นักง�น
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ให้ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญต้ังแต่
ระดับ 3 ข้ึนไป ในสังกัดกระทรวงพ�ณิชย์ ซ่ึงน�ยทะเบียนกล�ง 

แต่งต้ังเป็นน�ยทะเบียน อำ�น�จหน้�ท่ีของน�ยทะเบียน 
และหลักเกณฑ์และ วิ ธีก�ร 
ในก�รจดทะเบียนห้�งหุ้นส่วน
และบริษัทจำ�กัด ให้เป็นไปต�มท่ี
น�ยทะเบียนกล�งกำ�หนด

และตอ่ม�ในป ีพ.ศ. 2555 
ได้ มีคำ �สั่ งสำ �นั กง�นทะเบียน
หุน้สว่นบรษิทักล�ง จดัตัง้สำ�นกัง�น
ทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทั แตง่ตัง้ผูช้ว่ย
น�ยทะเบียนกล�งและน�ยทะเบียน 
เพื่อเพิ่มคว�มคล่องตัวในก�รปฏิบัติ
ง�นบริก�รประช�ชน ดังนี้24

• ให้กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� และสำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้� 
เขต 1 - 5 เป็นสำ�นักง�นทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เพื่อ 
ปฏิบัติง�นทะเบียนของห้�งหุ้นส่วนและบริษัทจำ�กัด ท่ีมี
สำ�นักง�นแห่งใหญ่ตั้งอยู่ ในเขตกรุงเทพมห�นคร

• ให้สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้�จังหวัด และส�ข�ของ
สำ�นกัง�นพฒัน�ธรุกจิก�รค�้จงัหวดั เปน็สำ�นกัง�นทะเบยีน
หุ้นส่วนบรษิัท เพือ่ปฏบิัติง�นทะเบียนของห้�งหุ้นส่วนและ
บริษัทจำ�กัด ที่มีสำ�นักง�นแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้น

• แต่งตั้งให้รองอธิบดีกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� ผู้อำ�นวยก�ร 
สำ�นักทะเบียนธุรกิจ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักข้อมูลธุรกิจ  
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักบัญชีธุรกิจ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักธุรกิจ 
ก�รค้�ภูมิภ�ค ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักธรรม�ภิบ�ลธุรกิจ  
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ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักกฎหม�ย เป็นผู้ช่วยน�ยทะเบียนกล�ง 
เพื่อปฏิบัติง�นทะเบียนของห้�งหุ้นส่วนและบริษัทจำ�กัด  
ที่มีสำ�นักง�นแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมห�นคร และ
จังหวัดอื่นทั่วร�ชอ�ณ�จักร

• ให้ผู้อำ�นวยก�รส่วนจดทะเบียน 
ธุรกิจกล�ง และหัวหน้�สำ�นักง�น
พัฒน�ธุรกิจก�รค้�จังหวัดสงขล� 
นอกจ�กปฏิบั ติ ง �นทะ เบี ยน
ของห้�งหุ้นส่วนและบริษัทจำ�กัด 
ที่มีสำ�นักง�นแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขต
จังหวัดที่รับผิดชอบแล้ว ยังแต่งตั้ง 
ให้เป็นผู้ช่วยน�ยทะเบียนกล�ง 
เพื่ อปฏิ บั ติ ง �นทะ เบี ยนของ 
ห้�งหุ้นส่วนและบริษัท 
จำ�กัด ที่มีสำ�นักง�น
แห่งใหญ่ตั้ งอยู่ ใน
เขตจังหวัดปัตต�นี 
จังหวัดยะล� และ
จังหวัดนร�ธิว�ส

• แต่งตั้งให้ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญประเภทท่ัวไประดับ
ปฏิบัติง�น ซึ่งมีอ�ยุร�ชก�รไม่น้อยกว่�ห้�ปี และระดับ
ชำ�น�ญง�นทั่วไป ประเภทวิช�ก�รตั้งแต่ระดับปฏิบัติก�ร
ขึ้นไปในสำ�นักทะเบียนธุรกิจ สำ�นักข้อมูลธุรกิจ สำ�นัก 
บัญชีธุรกิจ สำ�นักธุรกิจก�รค้�ภูมิภ�ค สำ�นักธรรม�ภิบ�ลธุรกิจ 
สำ�นักกฎหม�ย กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� เป็นน�ยทะเบียน 
เพื่อปฏิบัติง�นทะเบียนของห้�งหุ้นส่วนและบริษัทจำ�กัด  
ที่มีสำ�นักง�นแห่งใหญ่ตั้งอยู่ ในเขตกรุงเทพมห�นคร

• แต่งตั้งให้ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญประเภทท่ัวไประดับ
ปฏิบัติง�น ซึ่งมีอ�ยุร�ชก�รไม่น้อยกว่�ห้�ปี และระดับ
ชำ�น�ญง�นทั่วไป ประเภทวิช�ก�รตั้งแต่ระดับปฏิบัติก�ร 
ข้ึนไปในสำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้�จังหวัด เป็น
น�ยทะเบียน เพื่อปฏิบัติง�นทะเบียนของห้�งหุ้นส่วนและ
บริษัทจำ�กัด ที่มีสำ�นักง�นแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้น
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ปฏิรูประบบการจดทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท

แต่เดิมม�นั้น ก�รปฏิบัติง�นรับจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 

มีก�รดำ�เนินก�รในลักษณะเป็นก�รตรวจสอบ ควบคุม ให้ผู้ขอ

จดทะเบยีนตอ้งปฏบิตัใิหเ้ปน็ไปอย�่งถกูตอ้งต�มกฎหม�ยและระเบยีบ

อย�่งเคร่งครัด ทำ�ใหผู้ท้ีป่ระสงคจ์ะยืน่คำ�ขอจดทะเบยีนเพือ่ประกอบธรุกจิ 

เกิดคว�มรู้สึกว่� ก�รจดทะเบียนเป็นเรื่องที่ยุ่งย�กซับซ้อน และ 

เสียเวล�อย่�งม�ก จึงไม่อย�กที่จะดำ�เนินก�รด้วยตนเอง ต้องว่�จ้�ง

สำ�นกัง�นกฎหม�ย หรอืสำ�นกัง�นบญัช ีหรอืบคุคลเปน็ผูด้ำ�เนนิก�รให ้ 

ซึ่งนอกจ�กจะต้องเสียค่�ใช้จ่�ยแล้ว ยังเป็นช่องท�งให้เกิดมีอ�ชีพ

ที่เรียกว่� “หน้�ม้�” คอยรับจ้�งเป็นผู้รับมอบอำ�น�จ ว่ิงเต้น ติดต่อ 

ขอจดทะเบียนแทนให้ผู้ประกอบก�ร ส่งผลในเชิงลบต่อก�รให้บริก�ร 

รับจดทะเบียน และภ�พลักษณ์โดยรวมของกรมทะเบียนก�รค้�  

ซึง่ถกูครห�ในเรือ่งก�รเรยีกรบัประโยชนข์องเจ�้หน�้ที ่และคว�มล�่ช�้

ในก�รให้บริก�รจดทะเบียน

“อดีตบอกเล่าเรื่องราว”
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นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2524  เ ป็ น ต้ นม �  

กรมทะเบียนก�รค้� ได้

เร่ิมต้นก�รพัฒน�ปรับปรุง

ระบบก�รจดทะเบียน 

ห้�งหุ้นส่วนและบริษัท

อย่�งจริงจัง เป็นรูปธรรม 

โดยก�รปรับปรุงแบบพิมพ์ 

คำ�ขอและเอกส�รประกอบ 

ก�รจดทะเบียนขึ้นใหม่ ก�รลดขั้นตอนที่ไม่จำ�เป็น ก�รลดระยะ

เวล�ก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่ และลดภ�ระของผู้ขอจดทะเบียน 

ในด้�นต่�งๆ ก�รแก้ไขปรับปรุงกฎหม�ย ระเบียบ และคำ�สั่งต่�งๆ 

เพื่อให้ก�รจดทะเบียนเป็นไปโดยง่�ยและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึง 

ก�รจัดทำ�คู่มือก�รปฏิบัติง�นเพื่อให้เจ้�หน้�ที่และน�ยทะเบียน 

ถือปฏิบัติและนำ�ออกเผยแพร่ให้ผู้ขอจดทะเบียนได้ใช้เป็นแนวท�ง 

ปฏิบัติต�ม นอกจ�กน้ัน ยังได้จัดห�เคร่ืองมือสมัยใหม่ ม�ให้บริก�รประช�ชน  

เช่น เครื่องถ่�ยเอกส�ร เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซ่ึงก�รพัฒน�

ปรับปรุงง�นด้�นทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทนี้ได้ดำ�เนินก�รม�เป็นระยะๆ 

ต�มยุคต�มสมัยของแต่ละอธิบดีอย่�งต่อเนื่องจนถึงยุคปัจจุบัน

•	การปรับปรุงแบบพิมพ์คำาขอจดทะเบียน	
ในก�รจดทะเบียนห้�งหุ้นส่วนบริษัทนั้น กฎหม�ยกำ�หนด

ให้ ผู้ขอจดทะเบียนต้องยื่นคำ�ขอและเอกส�รประกอบต�มท่ี

น�ยทะเบียนกล�ง (อธิบดี) กำ�หนดขึ้น ซึ่งแต่เดิมม�นั้นแบบพิมพ์ท่ี

น�ยทะเบียนกล�งกำ�หนดไว้มีม�กม�ยหล�ยชนิดรวมแล้วประม�ณ 

22 แบบ โดยแต่ละแบบใช้กับก�รจดทะเบียนต่�งประเภทกัน และ

มีลักษณะรูปแบบแตกต่�งกันออกไป บ�งแบบมีแผ่นเดียวหน้�เดียว  

บ�งแบบมีแผ่นเดียวสองหน้� และบ�งแบบก็เป็นแผ่นคู่ที่เรียกว่�  

แบบพิมพ์สองข� ไม่ได้เป็นม�ตรฐ�นเดียวกัน และแบบพิมพ์ทั้งหมดนี้ 

ใช้ชื่อรหัสเดียวว่� “แบบ หบ. ....” (ย่อม�จ�กคำ�ว่� หุ้นส่วนบริษัท)  

จึงทำ�ให้เกิดคว�มสับสนและคว�มยุ่งย�กในก�รเลือกใช้แบบพิมพ์ 

ให้ถูกต้อง ทั้งยังเป็นปัญห�ต่อระบบก�รจัดเก็บแฟ้มทะเบียนอีกด้วย
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นอกจ�กนั้น แบบพิมพ์ดังกล่�วยังได้กำ�หนดให้ผู้ขอจดทะเบียน

ต้องกรอกร�ยก�รและข้อคว�มม�กม�ยเกินกว่�ท่ีกฎหม�ยกำ�หนด 

ทั้งยังต้องส่งเอกส�รหลักฐ�นประกอบเกินคว�มจำ�เป็น ไม่สะดวกต่อ

ผู้ขอจดทะเบียน ในก�รเลือกใช้และกรอกร�ยก�รขอจดทะเบียน และ

เป็นก�รยุ่งย�กต่อก�รตรวจพิจ�รณ�ของเจ้�หน้�ที่

ในปี พ.ศ. 2524 อธิบดีกรมทะเบียนการค้าในขณะนั้น  

(นายจเร  จุฑารัตนกุล) ได้ริเริ่มให้มีก�รแก้ไขปรับปรุงแบบพิมพ์คำ�ขอ

จดทะเบยีน และเอกส�รประกอบก�รจดทะเบยีนขึน้ใหมท่ัง้หมด รวมทัง้ 

ให้มีก�รพิจ�รณ�ศึกษ�ปัญห�อุปสรรคในก�รจดทะเบียนหุ้นส่วน

บริษัท เพื่อให้ก�รจดทะเบียนเป็นไปโดยง่�ย โปร่งใส สะดวกรวดเร็ว 

ประหยัดเวล� เพื่อให้ผู้ประกอบก�รส�ม�รถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วย

ตนเอง ไม่จำ�เป็นต้องพึ่งพ�และเสียค่�ใช้จ่�ยให้แก่สำ�นักง�นรับจ้�ง

จดทะเบียนหรือบุคคลที่เรียกว่� “หน้�ม้�” ที่มีอยู่ม�กม�ยในเวล�นั้น 

ผลจ�กก�รพิจ�รณ�ศึกษ�ดังกล่�ว เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิด 

ก�รเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบง�นจดทะเบียนห้�งหุ้นส่วนบริษัท

ของกรมทะเบียนก�รค้� ซึ่งอ�จเรียกได้ว่�เป็น ก�รปฏิรูประบบ 

ก�รจดทะเบยีน โดยไดม้กี�รยกเลกิแบบพมิพท์ีใ่ชอ้ยูใ่นขณะนัน้ทัง้หมด 

แล้วประก�ศใช้แบบพิมพ์ใหม่ โดยแยกเป็น 4 ประเภทหลัก คือ คำ�ขอ

จดทะเบียน ร�ยก�รจดทะเบียน เอกส�รประกอบร�ยก�รจดทะเบียน 

และเอกส�รประกอบคำ�ขอจดทะเบียน เพื่อให้ง่�ยต่อก�รเลือกใช้ 

ต�มประเภทของก�รจดทะเบียนที่แตกต่�งกัน 

คำ�ขอจดทะเบยีนนัน้ 

แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 

คำ�ขอจดทะเบียนสำ�หรับ

ใช้กับห้�งหุ้นส่วนส�มัญ

นิติบุคคล และห้�งหุ้นส่วน

จำ�กัด มีชื่อเรียกต�มรหัสว่�  

“แบบ หส.1” คำ�ขอจดทะเบยีน 

สำ�หรับบริษัทจำ�กัด เรียกว่� 

“แบบ บอจ.1” (ยอ่ม�จ�กคำ�ว�่  
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บริษัท(เอกชน)จำ�กัด เพื่อให้แตกต่�งจ�กบริษัทมห�ชนจำ�กัด ที่ใช้ 

ตัวย่อว่� “บมจ.”) และคำ�ขอจดทะเบียนเลิกและชำ�ระบัญชี เรียกว่� 

“แบบ ลช.1” ซึง่ใชก้บัก�รจดทะเบยีนเลกิชำ�ระบญัช ีและเสรจ็ก�รชำ�ระ

บัญชีของห้�งหุ้นส่วนและบริษัทจำ�กัด

สำ�หรับแบบพิมพ์ร�ยก�รจดทะเบียนน้ัน แต่เดิมรวมอยู่เป็นส่วนเดียว 

กับคำ�ขอจดทะเบียน ก�รปรับปรุงครั้งนี้ได้แยกไว้เป็นคนละส่วนกัน  

เพื่อให้ง่�ยและสะดวกต่อก�รเลือกใช้แบบพิมพ์และกรอกร�ยก�ร

นอกจ�กนั้น ยังได้ริเริ่มให้มีก�รจัดทำ�แบบพิมพ์วัตถุประสงค์

สำ�เรจ็รปูออกจำ�หน�่ยดว้ย ซึง่ห�กผูข้อจดทะเบยีนเหน็ว�่ วตัถปุระสงค์

ที่ระบุไว้ในแบบพิมพ์สำ�เร็จรูปนั้นตรงกับธุรกิจหรือกิจก�รของตนเอง  

ก็ส�ม�รถใช้แบบพิมพ์สำ�เร็จรูปนั้นได้เลย โดยไม่ต้องจัดพิมพ์ข้ึนใหม่  

แต่ห�กต้องก�รระบุวัตถุประสงค์ข้ึนเอง ก็ต้องใช้แบบพิมพ์ท่ีน�ยทะเบียน 

กำ�หนดไว้เรียกว่� “แบบ ว.”

ก�รปรับปรุงแบบพิมพ์ดังกล่�ว ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้แล้วเสร็จ

ในปล�ยป ี2524 โดยไดม้กี�รนำ�ม�ทดลองใชเ้ฉพ�ะในสว่นกล�งกอ่น  

ต�มประก�ศสำ�นักง�นทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกล�ง ฉบับที่ 2, 3 และ 

4/2525 โดยเริ่มใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎ�คม 2525 ซึ่งเมื่อปร�กฏ 

ผลดีแล้ว จึงได้ประก�ศให้ใช้ในส่วนภูมิภ�คท่ัวประเทศด้วย ต�มประก�ศฯ  

ฉบับที่ 5/2525 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิก�ยน 2525 และแบบพิมพ์



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

35 «

ใหม่ที่ได้ปรับปรุงในครั้งนี้ ได้กล�ยเป็นแบบพิมพ์ม�ตรฐ�นท่ียังคงใช้

อยู่จนถึงปัจจุบัน

นายชูเกียรติ  กฤษณพันธุ์  อดีต 

ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมายกรมทะเบียนการค้า  

ซึ่งเป็นผู้หนึ่งท่ีทำ�หน้�ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ

ง�นทะเบียนของห้�งหุ้นส่วนบริษัทม�อย่�ง

ย�วน�นหล�ยสิบปี ได้เล่�ไว้ว่�

“การตรวจพจิารณาคำาขอจดทะเบยีนในสมยักอ่นคอ่นขา้งชา้ 

และยากลำาบาก เนื่องจากแบบพิมพ์สมัยก่อนที่จะปรับปรุง 

มาสูย่คุปจัจบุนันี ้กำาหนดไวม้รีายละเอยีดยากแกก่ารตรวจสอบและ

พิจารณาของเจ้าหน้าที่ เช่น แบบ บจ. แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

และขอ้บงัคบั แบบเปลีย่นแปลงกรรมการ หรอืแบบแกไ้ขเรือ่งอืน่ๆ 

ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องกรอกข้อความซึ่งจดทะเบียนไว้เดิมด้วย 

พร้อมกับข้อความที่จะขอจดทะเบียนใหม่ ดังนั้น ในการตรวจ

พิจารณาคำาขอ เจ้าหน้าที่จึงจำาเป็นต้องตรวจข้อความในคำาขอ

ที่ยื่นเข้ามาให้ตรงกับรายการที่จดทะเบียนไว้เดิมด้วย การตรวจ

พิจารณาจึงเป็นไปด้วยความล่าช้า ดังนั้น ในสมัยผมก�รประเมิน

ก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ท่ีท่ีจะต้องชี้แจงต่อ กพ. เคยกำ�หนด

คว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติง�นของน�ยทะเบียนในก�รตรวจคำ�ขอ 

จดทะเบียนห้�งหุ้นส่วนบริษัทได้เพียงวันละ 8 คำ�ขอโดยเฉลี่ย  

(8 คำ�ขอ/คน/วัน)”

•	จัดทำาคู่มือการจดทะเบียน
ก่อนหน้�ท่ีจะมีก�รปรับปรุงแบบพิมพ์คำ�ขอจดทะเบียนข้ึน

ใหม่ในปี พ.ศ. 2524 นั้น ก�รจัดทำ�คำ�ขอจดทะเบียนเพื่อย่ืนต่อ 

น�ยทะเบียนถือเป็นเร่ืองยุ่งย�กซับซ้อน โดยเฉพ�ะก�รกรอกร�ยก�รและ 

ขอ้คว�มในแบบพมิพ ์และก�รจดัเตรยีมเอกส�รหลกัฐ�นประกอบคำ�ขอ 

จดทะเบียน ทำ�ให้ก�รรับจดทะเบียนแต่ละคำ�ขอต้องใช้เวล�หล�ยวัน  

ผู้ขอจดทะเบียนต้องกลับไปกลับม�หล�ยครั้ง ทั้งเสียเวล�และ 

ค่�ใช้จ่�ยเดินท�ง ผู้ประกอบก�รจึงไม่อย�กม�ดำ�เนินก�รด้วยตนเอง 
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และเลอืกทีจ่ะว�่จ�้งสำ�นกัง�นกฎหม�ย สำ�นกัง�นบญัช ีและ “หน�้ม�้” 

เป็นผู้ดำ�เนินก�รให้ และในก�รตรวจพิจ�รณ�คำ�ขอจดทะเบียนและ

เอกส�รประกอบต่�งๆ ที่ผู้ขอจดทะเบียนยื่นต่อน�ยทะเบียนนั้น  

แต่เดิมไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์เขียนไว้เป็นล�ยลักษณ์อักษร เจ้�หน้�ท่ี

และน�ยทะเบียนจึงถือปฏิบัติต�มที่ได้รับก�รแนะนำ�ในลักษณะ 

บอกต่อกันม�เป็นรุ่นๆ จึงทำ�ให้แนวท�งปฏิบัติไม่เป็นม�ตรฐ�น และ

ไมส่�ม�รถอ�้งองิแนวปฏบิตัไิด ้ก�รปฏบิตังิ�นจงึเปน็ไปต�มดลุยพนิจิ

ของเจ�้หน�้ทีแ่ละน�ยทะเบยีนแตล่ะคนไป ทำ�ใหเ้กดิขอ้ครห�ก�รเรยีก

รับผลประโยชน์และภ�พลักษณ์ด้�นบริก�รประช�ชน

ต่อม�ในปี 2517 ได้มีก�รจัดทำ� “คู่มือจดทะเบียนธุรกิจ” ขึ้น 

แต่คู่มือดังกล่�วก็มิได้แสดงร�ยละเอียดและตัวอย่�งวิธีก�รกรอก

ร�ยก�รในคำ�ขอและเอกส�รประกอบต่�งๆ ไว้ ดังที่บทนำ�ใน

หนังสือเขียนไว้ว่� “หนังสือคู่มือ

จดทะเบียนธุรกิจ ได้จัดพิมพ์ขึ้น 

ค รั้ ง แร ก เ มื่ อ เ ดื อ น ตุ ล า ค ม 

๒5๑7 โดยมีวัตถุประสงค์เพียง

เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของ 

เจ้ าหน้ าที่ ทะ เบี ยนการค้ าตรี   

รุ่นท่ี ๑ (เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์งาน

ทะเบียนการค้า) ซ่ึงกรมทะเบียนการค้า  

ไดจ้ดัสง่ไปประจำาสำานกังานพาณชิย์

จังหวัดต่างๆ เพื่อช่วยเหลือพาณิชย์

จังหวัดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

กฎหมายซึ่งอยู่ในอำานาจหน้าที่ของ

กรมทะเบียนการค้า”

ต่อม�เมื่อกรมทะเบียนก�รค้�ได้ปรับปรุงแบบพิมพ์คำ�ขอ

จดทะเบยีนขึน้ใหม ่และไดม้กี�รทบทวนปรบัปรงุระเบยีบปฏบิตัใินก�ร

รับจดทะเบียนใหม่ด้วย จึงได้มีก�รริเริ่มจัดทำ� “คู่มือการจดทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนบริษัท (แบบพิมพ์ ที่แก้ไขปรับปรุงใหม่)” ขึ้น โดยคู่มือ 

ดังกล่�ว ได้แสดงร�ยละเอียดและตัวอย่�งวิธีก�รกรอกร�ยก�ร  

ในคำ�ขอจดทะเบียนและเอกส�รประกอบคำ�ขอไว้อย่�งครบถ้วนชัดเจน  
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ทุกประเภทคำ�ขอ ต้ังแต่ก�รจดทะเบียนจัดต้ังใหม่  

ก�รจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุกร�ยก�ร 

จนถึงก�รจดทะเบียนเลิกและเสร็จก�รชำ�ระ

บัญชีด้วย และคู่มือเล่มแรกนี้ได้พิมพ์ออก

จำ�หน�่ยใหแ้กผู่ข้อจดทะเบยีนและประช�ชน

ทั่วไปด้วย เมื่อเดือนสิงห�คม 2525

นอกจ�กนั้น กรมทะเบียนก�รค้�ยังได้ 

จัดให้มีก�รอบรมสัมมน� เพื่อชี้แจงทำ� 

คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มคู่ มือ 

ดงักล�่วดว้ย โดยไดจ้ดัใหเ้จ�้หน�้ทีแ่ละน�ยทะเบยีนทัว่ประเทศเข�้รบั 

ก�รอบรมสัมมน�อย่�งต่อเนื่องทั่วถึง และเปิดโอก�สให้สำ�นักง�น

กฎหม�ย ผู้รับจ้�งจดทะเบียน รวมทั้งผู้ประกอบก�รและประช�ชน

ทั่วไปให้เข้�รับก�รอบรมสัมมน�ด้วย จึงทำ�ให้คู่มือจดทะเบียนนี้ได้รับ

คว�มนิยมอย่�งแพร่หล�ย ต้องจัดพิมพ์หล�ยครั้งติดต่อกันม�ตลอด

เนื่องจ�กคู่มือนี้ ส่งผลให้เจ้�หน้�ท่ีและน�ยทะเบียนจะต้อง

ปฏิบัติต�มอย่�งเคร่งครัด ไม่ส�ม�รถใช้ดุลยพินิจ ท่ีเป็นก�รขัดต่อ

แนวท�งหรือตัวอย่�งในคู่มือได้ เมื่อผู้ขอจดทะเบียนได้จัดทำ�คำ�ขอ

และเอกส�รประกอบก�รจดทะเบยีนต�มตวัอย�่งในคูม่อืครบถว้นแลว้  

น�ยทะเบียนก็จะต้องรับจดทะเบียนให้ ส่งผลให้ก�รจดทะเบียน 

เป็นไปโดยง่�ยและสะดวกรวดเร็วข้ึน ทำ�ให้ผู้ประกอบก�รเป็นจำ�นวนม�ก 

เลือกที่จะม�ยื่นขอจดทะเบียนด้วยตนเอง แทนก�รว่�จ้�งสำ�นักง�น

กฎหม�ย และบรรด� “หน้�ม้�” ทั้งหล�ย จนในอีกไม่กี่ปีต่อม� อ�ชีพ 

“หน้�ม้�” ก็หมดสิ้นไปจ�กกรมทะเบียนก�รค้� 

•	การให้บริการจองช่ือนิติบุคคลก่อนย่ืนคำาขอจดทะเบียน
ในก�รจดทะเบียนจัดตั้งห้�งหุ้นส่วนบริษัทข้ึนใหม่นั้น ร�ยก�ร

สำ�คัญอย่�งหนึ่งที่กฎหม�ยกำ�หนดให้ทุกห้�งหุ้นส่วนบริษัทต้องมีและ

ต้องขอจดทะเบียนไว้ คือชื่อนิติบุคคล ซึ่งผู้ขอจดทะเบียนจะต้องระบุ

ชือ่นติบิคุคลไวเ้ปน็ร�ยก�รขอ้แรกของคำ�ขอจดทะเบยีนตัง้ห�้งหุน้สว่น

และหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัจำ�กดั และเนือ่งจ�กชือ่นติบิคุคลนัน้ 

กฎหม�ยและระเบียบได้กำ�หนดหลักเกณฑ์ไว้ไม่ให้ใช้ชื่อซ้ำ�กันหรือ
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ใกล้เคียงกัน จนอ�จทำ�ให้เกิดก�รสับสนหลงผิดได้ ดังนั้นร�ยก�ร 

จดทะเบยีนเรือ่งชือ่นติบิคุคล จงึเปน็ร�ยก�รจดทะเบยีนแรกทีเ่จ�้หน�้ที่

จะต้องตรวจสอบให้ และเมื่อตรวจสอบแล้วห�กปร�กฏว่�ชื่อที่ยื่นขอ 

จดทะเบียนไม่ซ้ำ�หรือใกล้เคียง (น�ยทะเบียนเรียกว่� เหมือนคล้�ย)  

กับชื่อนิติบุคคลที่น�ยทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว ก็จะถือว่�

ร�ยก�รจดทะเบียนเรื่องชื่อเป็นอันผ่�นได้ จ�กนั้นน�ยทะเบียนจึงจะ

เริ่มต้นตรวจพิจ�รณ�ร�ยก�รจดทะเบียนในเรื่องอื่นๆ ต่อไป

ในกรณีที่ปร�กฏว่� ชื่อนิติบุคคลที่ยื่นขอจดทะเบียนนั้น 

เหมือนคล้�ยกับชื่อที่รับจดทะเบียนไว้แล้ว ชื่อท่ีระบุม�ในคำ�ขอ 

จดทะเบียนน้ันก็เป็นอันใช้ไม่ได้ น�ยทะเบียนก็จะส่ังก�รให้เปล่ียนช่ือใหม่  

โดยจะไมต่รวจพจิ�รณ�ร�ยก�รจดทะเบยีนเรือ่งอืน่ให ้จนกว�่ร�ยก�ร

เรื่องชื่อจะอนุญ�ตให้ผ่�นได้ และวิธีก�รเปลี่ยนชื่อใหม่ในสมัยนั้น  

ก็เป็นเรื่องยุ่งย�กม�กคือ ต้องจัดทำ�คำ�ขอใหม่ทั้งฉบับ หรืออ�จเลือก

ใช้วิธีทำ�หนังสือถึงน�ยทะเบียนขอเปลี่ยนชื่อใหม่ แต่ต้องให้ผู้เป็น 

หุ้นส่วนทุกคนของห้�งหุ้นส่วน หรือผู้เริ่มก่อก�รตั้งบริษัททุกคนซ่ึงมี

จำ�นวนอย่�งน้อย 7 คน ลงชื่อม�ในหนังสือนั้น

ในเรือ่งนี ้น�ยชเูกยีรต ิกฤษณพนัธุ ์อดตีผูเ้ชีย่วช�ญด�้นกฎหม�ย

ของกรมทะเบียนก�รค้� ได้เล่�ไว้ว่�

“การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญและห้างหุ้นส่วนจำากัด 

และการจดทะเบยีนหนงัสอืบรคิณหส์นธกิอ่นจดทะเบยีนตัง้บรษิทั 

เมื่อมีผู้ยื่นคำาขอจดทะเบียนเข้ามาเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบชื่อ 

ห้างหุ้นส่วนบริษัทท่ีขอจดทะเบียนกับบัญชีรายช่ือท่ีได้รับจดทะเบียน 
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เปน็นติบิคุคลไวแ้ลว้วา่เหมอืนคลา้ยกนัหรอืไม ่ถา้บงัเอญิคำาขอทีย่ื่น  

มาใหมช่ือ่เกดิไปซ้ำากบัทีจ่ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลไวแ้ลว้ กจ็ะตอ้ง  

๑.ทำาคำาขอจดทะเบียนใหม่ หรือ ๒.ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน หรือ 

ผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัททุกคน (ตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป) ทำาหนังสือมาขอ

เปลีย่นแปลงชือ่ทีจ่ะขอจดทะเบยีนนัน้ ทำาใหเ้กดิขอ้ยุง่ยากลำาบาก 

กับผู้ขอจดทะเบียนเป็นอันมาก เพราะสมัยก่อนไม่มีระเบียบ 

รับบริการตรวจสอบและรับจองชื่อให้ก่อนเหมือนสมัยนี้ ถึงแม้ว่า 

ผู้ขอจดทะเบียนจะมาตรวจสอบจากบัญชีรายชื่อที่จดทะเบียน 

ไว้แล้วก็ตาม ก็อาจผิดพลาดหรือเข้าใจผิดโดยไม่ได้ถามเจ้าหน้าท่ี 

หรือในบางกรณีก็เป็นไปได้ว่ามาตรวจสอบช่ือแล้วว่าไม่มีช่ือใกล้เคียง  

แต่กว่าจะทำาคำาขอมายื่นได้ก็ใช้เวลา 3-7 วัน ในระหว่างนั้นเกิดมี

ผู้อื่นมายื่นจดทะเบียนในชื่อนั้น ชื่อนั้นก็เป็นอันใช้ไม่ได้

คุณลองคิดดูซิว่าในกรณีบริษัทขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือ 

ต้องทำาเป็นมติพิเศษ ต้องอาศัยเวลาการประชุมรายหนึ่งนานถึง

ประมาณ ๑ เดือน เกิดชื่อที่ขอจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงซ้ำา

ขึ้นมาจะวุ่นวายแค่ไหน 

ต่อมาในสมัยท่านอธิบดีจเร จุฑารัตนกุล 

จึงได้เปิดบริการตรวจและรับจองชื่อให้ ส่วน 

ข้ันตอนการพัฒนาระบบงานตรวจและรับรองช่ือ  

การทำาการ์ด ผมห่างออกมาแล้ว ต้องไปถาม

ผู้รู้ท่านอื่นๆ”

เพื่อแก้ไขปัญห�ดังกล่�ว และเพื่อให้ก�ร

จดทะเบียนตั้งห้�งหุ้นส่วนบริษัทใหม่และก�ร 

จดทะเบยีนเปลีย่นชือ่นติบิคุคลในภ�ยหลงั เปน็ไป

โดยง�่ยและสะดวกรวดเรว็ขึน้ กรมทะเบยีนก�รค�้ 

จึงได้ริเริ่มเปิดให้บริก�รจองชื่อนิติบุคคลก่อนก�ร

ยื่นคำ�ขอจดทะเบียน โดยผู้ขอจดทะเบียนส�ม�รถ

ย่ืนแบบจองชื่อท่ีหน่วยบริก�รจองชื่อ โดยระบุชื่อ 

ท่ีประสงค์จะจดทะเบียนเพ่ือให้เจ้�หน้�ท่ีตรวจสอบ

ให้ก่อน ซ่ึงห�กช่ือท่ีขอจดทะเบียนน้ันไม่เหมือนคล้�ย 
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กับชื่อที่รับจดทะเบียนไว้ และเป็นไปต�มหลักเกณฑ์ท่ีกำ�หนดไว้  

น�ยทะเบียนหน่วยบริก�รจองชื่อก็จะอนุญ�ตให้ใช้ชื่อนั้นได้ ผู้ขอ 

จดทะเบียนก็จะนำ�ชื่อดังกล่�วไปพิมพ์ลงในคำ�ขอจดทะเบียนเพื่อยื่น

ตอ่น�ยทะเบยีน โดยแนบแบบจองชือ่ดงักล�่วนัน้ประกอบคำ�ขอ ซึง่ผล 

จ�กก�รปรบัปรงุระบบก�รจองชือ่คร้ังนี ้ไดท้ำ�ใหก้�รจดทะเบยีนตัง้ใหม่

และก�รจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อนิติบุคคลสะดวกรวดเร็วข้ึนอย่�งม�ก  

และระบบดังกล่�วได้เป็นร�กฐ�นอันสำ�คัญท่ีนำ�ม�สู่ก�รพัฒน�

ปรับปรุงระบบก�รจองชื่อนิติบุคคลต่อเนื่องกันม�จนถึงยุคปัจจุบัน

•	การยกเลิกการให้กรรมการมาแสดงตัวต่อนายทะเบียน
ก�รจดทะเบียนห้�งหุ้นส่วนบริษัทไม่ว่�ในเรื่องใดๆ เป็นหน้�ที่

ของหุน้สว่นผูจ้ดัก�รของห�้งหุน้สว่นและกรรมก�รผูม้อีำ�น�จของบรษิทั

จำ�กัด จะต้องลงชื่อในคำ�ขอจดทะเบียนต�มที่กำ�หนดไว้ในแบบพิมพ์  

โดยก�รลงชื่อนั้นจะต้องลงชื่อต่อหน้�น�ยทะเบียน ดังนั้นหุ้นส่วน 

ผู้จัดก�รและกรรมก�รผู้ที่จะลงชื่อจึงต้องม�ปร�กฏตัวหรือแสดงตัว 

ต่อน�ยทะเบียน เพ่ือลงล�ยมือช่ือในคำ�ขอจดทะเบียนต่อหน้�น�ยทะเบียน  

โดยต้องแสดงบัตรประจำ�ตัวประช�ชนและทะเบียนบ้�น ซ่ึงก่อให้เกิด

คว�มยุ่งย�กและเสียเวล�อย่�งม�ก ประกอบกับก�รว�งแนวปฏิบัติ

เช่นนั้น ได้กล�ยเป็นช่องท�งให้เกิดก�รเรียกรับผลประโยชน์ของ 

น�ยทะเบียนที่ไม่สุจริต เพื่อแลกกับก�รที่ไม่ต้องม�แสดงตัว ดังนั้น  

จึงได้กำ�หนดแนวท�งใหม่ให้ก�รลงช่ือในคำ�ขอจดทะเบียนส�ม�รถกระทำ� 

ตอ่หน�้สม�ชกิของเนตบิณัฑติยสภ�ได ้และใหส้ม�ชกิเนตบิณัฑติยสภ� 

ผูน้ัน้ เปน็ผูท้ำ�หนงัสอืรับรองไวต้อ่น�ยทะเบยีนแทน จงึไดย้กเลกิก�รให ้

หุ้นส่วนผู้จัดก�รและกรรมก�รที่มีสม�ชิกเนติบัณฑิตยสภ�รับรอง

ล�ยมือชื่อไว้แล้ว ไม่ต้องม�แสดงตัวต่อหน้�น�ยทะเบียนอีก

•	การยกเลิกการแสดงหนังสือรับรองเงินทุน
ในก�รยื่นคำ�ขอจดทะเบียนตั้งห้�งหุ้นส่วนบริษัท หรือก�รจด

ทะเบียนเพิ่มทุนนั้น แต่เดิมม�ได้กำ�หนดให้ผู้ขอจดทะเบียนต้องยื่น 

หลักฐ�นเพ่ือแสดงว่� ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้�งหุ้นส่วนและผู้ถือหุ้นของบริษัท

จำ�กัด ได้มีก�รนำ�เงินม�ลงหุ้นจริง ซ่ึงหลักฐ�นดังกล่�วผู้ขอจดทะเบียน 

จะต้องไปขอให้ธน�ค�รท่ีรับฝ�กเงินค่�หุ้นไว้ออกหนังสือรับรองให้ 

แต่เม่ือพิจ�รณ�เห็นว่� ก�รกำ�หนดระเบียบดังกล่�วเป็นก�รสร้�ง 
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ภ�ระให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน

และเห็นว่�เป็นหน้�ที่คว�ม

รั บ ผิ ด ชอบขอ ง หุ้ นส่ ว น 

ผู้จัดก�รของห้�งหุ้นส่วน

และกรรมก�รผู้มีอำ�น�จของ

บริษัท ท่ีจะต้องจัดให้มีก�ร

ลงทุนเข้�หุ้นกันจริง โดย

ต้องรับผิดชอบต่อจำ�นวน

ทุนจดทะ เบี ยนที่ ร ะบุ ไว้

ต�มกฎหม�ย ดังนั้น จึงได้

ยกเลิกก�รกำ�หนดให้ผู้ขอจด

ทะเบียนนำ�หนังสือรับรอง

เงินทุนม�แสดง 

•	การกระจายอำานาจการจดทะเบียนไปสู่ส่วนภูมิภาค
ก�รจดทะเบียนห้�งหุ้นส่วนบริษัท กฎหม�ยกำ�หนดให้ต้องย่ืน

คำ�ขอต่อน�ยทะเบียน ณ สำ�นักง�นทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท โดยถือ

เอ�ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่ของห้�งหุ้นส่วนบริษัทนั้นเป็นเกณฑ์ ซ่ึงห้�ง 

หุ้นส่วนบริษัทใด มีสำ�นักง�นใหญ่อยู่ในเขตท้องที่จังหวัดใด ก็ต้องยื่น

ขอจดทะเบียน ณ สำ�นักง�นทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนั้น

เขตอำ�น�จของสำ�นักง�นและน�ยทะเบียน จะเป็นไปต�ม

กฎกระทรวงพ�ณิชย์ ออกต�มคว�มในประมวลกฎหม�ยแพ่งและ

พ�ณิชย์ (ว่�ด้วยหุ้นส่วนและบริษัท) ซึ่งในส่วนกล�งจะมีสำ�นักง�น

ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกล�ง และสำ�นักง�นทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

กรุงเทพมห�นคร โดยมีข้�ร�ชก�รกรมทะเบียนก�รค้�ท่ีอธิบดี 

(น�ยทะเบียนกล�ง) มอบหม�ยทำ�หน้�ที่เป็นน�ยทะเบียน ส่วน 

ในต่�งจังหวัดจะมีสำ�นักง�นทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดทำ�หน้�ท่ี

รับจดทะเบียน โดยในยุคแรกๆ ยังไม่มีข้�ร�ชก�รกรมทะเบียนก�รค้� 

ไปปฏิบัติหน้�ที่ประจำ�อยู่จึงต้องฝ�กง�นไว้กับพ�ณิชย์จังหวัด โดยได้

แตง่ตัง้ใหพ้�ณชิยจ์งัหวดัเปน็น�ยทะเบยีน แตใ่นท�งปฏบิตันิัน้ เนือ่งจ�ก

ก�รจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเป็นง�นเฉพ�ะด้�นท่ีต้องอ�ศัยคว�มรู้
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เกีย่วกบักฎหม�ยและระเบยีบปฏบิตัทิีม่ลีกัษณะพเิศษ พ�ณชิยจ์งัหวดั

จึงยังไม่ส�ม�รถตรวจพิจ�รณ�คำ�ขอจดทะเบียนด้วยตัวเองได้ ต้องส่ง

คำ�ขอจดทะเบยีนใหส้ว่นกล�งเปน็ผูต้รวจพจิ�รณ�ให ้โดยในสว่นกล�ง 

ได้กำ�หนดให้มีกองทะเบียนภูมิภ�คทำ�หน้�ที่รับผิดชอบ

น�ยชูเกียรติ กฤษณพันธุ์  อดีตผู้ เชี่ยวช�ญด้�นกฎหม�ย  

กรมทะเบียนก�รค้� ได้เล่�ไว้ว่�

“ในสมัยก่อนนี้ ในต่างจังหวัดยังมีสำานักงานเศรษฐการ

จังหวัดหรือพาณิชย์จังหวัดไม่ครบทุกจังหวัด มีแต่จังหวัดใหญ่ๆ 

ใหม้อีำานาจดแูลจงัหวดัใกลเ้คยีงดว้ย เชน่ เศรษฐการจงัหวดัชลบรุ ี

ให้มีอำานาจหน้าที่ดูแลจังหวัดระยอง จังหวัดปราจีนบุรีด้วย 

เปน็ตน้ อกีทัง้ในสำานกังานเศรษฐการเชน่วา่นี ้กไ็มม่เีจา้หนา้ทีข่อง 

กรมทะเบียนการค้าไปอยู่ปฏิบัติงานด้วย เศรษฐการจังหวัดให้มี

อำานาจหน้าที่ในการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท รวมทั้ง 

ออกหนงัสอืรบัรองแตอ่ยา่งเดยีว ไมใ่หม้หีนา้ทีต่รวจพจิารณาคำาขอ 

จดทะเบียน โดยคำาขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทนิติบุคคล

จะตอ้งมาตรวจพจิารณาและสัง่การทีส่ว่นกลางแตเ่พยีงอย่างเดยีว 

ดังนั้น ธุรกิจในต่างจังหวัดจึงไม่ได้รับความสะดวกสบาย จะต้อง 

ใช้เวลาดำาเนินการ โดยเศรษฐการจังหวัดต้องดำาเนินการทางไปรษณีย์  

หรอืมฉิะนัน้เจา้ของเรือ่งตอ้งนำาเรือ่งมาดำาเนนิการทีส่ว่นกลางเอง 

ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาเป็นอันมาก”

ดัง น้ัน เ พ่ืออำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจ 

ในต่�งจังหวัดท่ัวประเทศ และเพ่ือเป็นก�รกระจ�ยอำ�น�จก�รจดทะเบียน 

หุ้นส่วนบริษัทไปยังส่วนภูมิภ�ค จึงได้มีก�รปรับเปลี่ยนอำ�น�จหน้�ท่ี

ของน�ยทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทั ใหส้�ม�รถรบัจดทะเบยีนไดใ้นจงัหวดั 

โดยไม่ต้องส่งเรื่องม�ให้ส่วนกล�งพิจ�รณ�ก่อน

•	การรวบรวมระเบียบการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
ในก�รปฏิบัติง�นทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ต�มประมวลกฎหม�ย

แพง่และพ�ณชิย ์นัน้ ไดม้กี�รออกระเบยีบและแนวท�งก�รปฏบิตังิ�น 

ของเจ้�หน้�ที่และน�ยทะเบียนเป็นระยะๆ ทั้งที่เป็นล�ยลักษณ์อักษร
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ในรูปแบบของ ระเบียบ คำ�สั่ง ประก�ศ และในลักษณะอื่น รวมท้ัง 

ที่เป็นแนวท�งปฏิบัติในลักษณะ “บอกต่อ” ถ่�ยทอดกันม�จ�กรุ่นสู่รุ่น  

ไม่ได้กำ�หนดไว้เป็นล�ยลักษณ์อักษร ทำ�ให้ย�กต่อก�รอ้�งอิง และถือ

ปฏิบัติไม่เป็นม�ตรฐ�นเดียวกัน 

อธิบดีกรมทะเบียนการค้าในขณะนั้น (นางสาวสุคนธ์ 

กาญจนาลัย) จึงมีดำ�ริให้มีก�รสำ�รวจ รวบรวม และนำ�ระเบียบ คำ�สั่ง  

ประก�ศต่�งๆ ม�พิจ�รณ�ทบทวนปรับปรุง เพ่ือให้เหม�ะสมและ

สอดคล้องกับยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไป และได้มีก�รยกร่�งระเบียบข้ึนใหม่ 

เป็นฉบับเดียวกัน ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 

กันย�ยน 2531 ซึ่งนอกจ�กจะได้ให้เจ้�หน้�ที่ยึดถือปฏิบัติเป็น

ม�ตรฐ�นเดียวกันแล้ว ยังได้มีก�รนำ�ออกเผยแพร่ให้ผู้ขอจดทะเบียน 

ได้ทร�บด้วย เพื่อให้ส�ม�รถยื่นขอจดทะเบียนได้ถูกต้องต�มระเบียบ

ที่กำ�หนดไว้

งานบริการเอกสารทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เป็นง�นสำ�คัญ 

อีกด้�นหนึ่งที่ดำ�เนินก�รควบคู่กับง�นจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  

ม�โดยตลอด คอืก�รใหบ้รกิ�รตรวจสอบเอกส�รทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทั 

ก�รคดัสำ�เน�เอกส�ร และก�รออกหนงัสอืรบัรองของห�้งหุน้สว่นบรษิทั  

เพือ่ประโยชนใ์นก�รทำ�ธรุกจิธรุกรรมต�่งๆ ดงันัน้ กรมทะเบยีนก�รค�้ 

จงึไดม้กี�รพฒัน�ปรบัปรงุก�รใหบ้รกิ�รด�้นนีม้�อย�่งตอ่เนือ่งเชน่เดยีว

กับก�รให้บริก�รจดทะเบียน
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•	การออกหนังสือรับรองการจดทะเบียน
ในยุคก่อนปี พ.ศ. 2525 ก�รออกหนังสือรับรองจะพิมพ์ด้วย

พิมพ์ดีด โดยใช้กระด�ษครุฑพิมพ์ข้อคว�มขึ้น เพื่อให้น�ยทะเบียน

ลงชื่อรับรอง ห�กห้�งหุ้นส่วนบริษัทใดจดทะเบียนวัตถุประสงค์ไว้

จำ�นวนม�กอย่�งที่เรียกกันว่� ครอบจักรว�ล เจ้�หน้�ท่ีก็ต้องใช้เวล�

ในก�รพมิพม์�ก จนมเีรือ่งเล�่ว�่ห�กใครเดนิผ�่นหอ้งทีใ่ชพ้มิพห์นงัสอื

รับรอง ก็จะได้ยินเสียงเหมือนข้�วตอกแตกลอดผ่�นหน้�ต่�งออกม�

ตลอดเวล� 

น�ยชูเกียรติ กฤษณพันธุ์  อดีตผู้ เชี่ยวช�ญด้�นกฎหม�ย 

กรมทะเบียนก�รค้� ได้เล่�ไว้ว่� 

“การออกหนังสือรับรองนิติบุคคลในอดีตน้ัน ค่อนข้างยุ่งยาก 

และเสียเวลามาก คือ เม่ือมีผู้มาขอหนังสือรับรอง จะต้องกรอก 

แบบพิมพ์ (แบบฟอร์ม) และย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ีรับคำาขอ เจ้าหน้าท่ีรับคำาขอ 

ก็จะคิดค่าธรรมเนียมแล้วออกใบส่ังไปชำาระค่าธรรมเนียมท่ีแผนกคลัง  

สำานักงานเลขานุการกรม และเม่ือชำาระเงินแล้ว เจ้าหน้าท่ีแผนกคลัง

จะจ่ายแสตมป์ฤชากร ให้กลับไปท่ีเจ้าหน้าท่ีรับคำาขอเพ่ือนำาแสตมป์

ฤชากรน้ันไปปิดแปะท่ีคำาขอแล้วจึงออกใบเสร็จรับเงินให้ และ 

นัดวันรับหนังสือรับรอง พอส้ินวันเจ้าหน้าท่ีจะรวบรวมคำาขอ
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หนังสือรับรองนั้น 

ไปให้ เจ้ าหน้าที่

หอ้งแฟม้ เพือ่หยบิ

แฟม้มาสง่พนกังาน

พิมพ์หนังสือรับรอง

ในเชา้วนัรุง่ขึน้ เหตทุี ่

จ ะ ต้ อ ง ร ว บ ร ว ม

คำาขอทั้งวันก็เพราะ

เจ้าหน้าที่หยิบแฟ้ม

มีจำากัด จำานวนน้อย

เพียง ๒-3 คนเท่านั้น 

ซึ่งต้องทำาหน้าที่หยิบ

แฟ้ มทั้ ง ห้ า ง หุ้ นส่ วน

บริษัทที่ขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลง ที่ขอตรวจทะเบียน ที่ขอ

หนังสือรับรอง ที่ขอพยานศาล ด้วยเหตุดังนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้อง 

หยิบแฟ้มทั้งวันแล้ว

การจดัทำาหนงัสอืรบัรอง ตอ้งใชว้ธิกีารจดัพมิพท์ลีะรายคำาขอ  

วิธีการพิมพ์หนังสือรับรองจะต้องตรวจดูรายการจดทะเบียน 

ในแฟ้มทะเบียนที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว เร่ิมตั้งแต่ชื่อนิติบุคคล  

เลขทะเบยีน วนัทีจ่ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคล และรายการจดทะเบยีน 

ตามที่ผู้ขอได้ระบุในคำาขอ เช่น ผู้เป็นหุ้นส่วนและเงินทุน ที่ตั้ง

สำานักงาน วัตถุประสงค์ ข้อจำากัดอำานาจ ที่ว่านี้เป็นรายการของ 

หา้งหุน้สว่น  สว่นบรษิทัจำากดักม็รีายการกรรมการ อำานาจกรรมการ 

ทุนจดทะเบียน ที่ตั้งสำานักงาน วัตถุประสงค์ ซึ่งต้องพิมพ์ทั้งหมด 

โดยพนกังานพมิพจ์ะตอ้งเปดิแฟม้ อา่นสารบญัในการจดทะเบยีน

ของรายการต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แฟ้มห้างหุ้นส่วนบริษัท

บางรายก็เก่ามาก หนามาก ต้องตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง 

ไม่ให้ขาดหรือสูญหายหลุดออกจากแฟ้ม เม่ือพิมพ์เสร็จจะส่งให้ 

นายทะเบียน นายทะเบียนกว่าจะเซ็นรับรองออกไปได้ ก็ต้อง 

ตรวจสอบดูเพ่ือความถูกต้องอีกคร้ัง เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาด

เพราะเป็นพยานหลักฐานสำาคัญในทางการค้า
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การออกหนังสือรับรองในอดีตแต่ละรายเป็นไปด้วยความ

ยากลำาบากและล่าช้าเป็นอย่างมาก เพราะต้องทำาแบบ manual  

จึงต้องนัดผู้มาขอหนังสือรับรองให้มารับได้ ใช้เวลาต้ังแต่ 7-๑0 วัน”

ต่อม�ในปี พ.ศ. 2525 เมื่อก�รจดทะเบียนห้�งหุ้นส่วนและ

บริษัทเพิ่มม�กขึ้น จึงได้มีก�รนำ�เทคโนโลยีเข้�ม�ช่วยในก�รบริก�ร

ทำ�ให้ เกิดคว�มสะดวกและ

รวดเร็วขึ้น โดย “เครื่องถ่าย

เอกสาร” ถือว่�เป็นเทคโนโลยี

อย่�งแรกที่นำ�ม�ใช้สำ�หรับถ่�ย

เอกส�ร เพือ่ออกหนงัสอืรบัรอง

แทนก�รพมิพด์ว้ยพมิพด์ดี และ

ในชว่งเวล�เดยีวกนันัน้ “เครือ่ง

คอมพิวเตอร์” ก็ได้เริ่มนำ�เข้�

ม�ใช้สำ�หรับก�รบันทึกข้อมูล 

เพื่ อ ให้บริ ก�รออกหนั งสือ

รับรอง ซึ่งเริ่มให้บริก�รครั้งแรก

ในปี พ.ศ. 2526 

•	การให้บริการตรวจค้นข้อมูลทางทะเบียน
ห้�งหุ้นส่วนบริษัทเมื่อได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว คำ�ขอ

และเอกส�รหลักฐ�นต่�งๆ ที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ต่อน�ยทะเบียนนั้น  

จะกล�ยเป็นหลักฐ�นสำ�คัญที่ผู้เกี่ยวข้องและประช�ชนท่ัวไปจะขอ

ตรวจค้น หรือขอให้น�ยทะเบียนออกคำ�รับรองให้ เพื่อประโยชน์ 

ในก�รทำ�ธรุกจิธรุกรรมต�่งๆ โดยในก�รขอตรวจคน้เอกส�รทะเบยีนนัน้  

ประช�ชนทุกคนมีสิทธิที่จะขอตรวจได้ โดยต้องยื่นคำ�ขอและเสีย 

ค�่ธรรมเนยีมตรวจเอกส�รเรือ่งละ 20 บ�ท เนือ่งจ�กเอกส�รเกีย่วกบั 

ก�รจดทะเบียนห้�งหุ้นส่วนบริษัท กฎหม�ยให้สันนิษฐ�นไว้ก่อนว่�

เป็นพย�นหลักฐ�นอันถูกต้องต�มข้อคว�มที่ได้จดทะเบียนไว้ ดังนั้น 

ในก�รตรวจดูเอกส�รต่�งๆ จึงต้องจัดระเบียบไว้เพ่ือรักษ�คว�มปลอดภัย 

ของเอกส�ร โดยในยุคก่อนปี พ.ศ. 2520 จะให้บริก�รตรวจเอกส�ร
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โดยใช้ “แฟ้มทะเบียน” ซึ่งเป็นเอกส�รก�รจดทะเบียนต้นฉบับ  

บ�งแฟ้มทะเบียนเป็นแฟ้มเก่�แก่ที่มีอ�ยุหล�ยสิบปี เช่นแฟ้มบริษัท

ที่จัดตั้งขึ้นโดยหนังสือพระร�ชท�นอำ�น�จพิเศษ ในคว�มรับผิดชอบ

ของกระทรวงเกษตร�ธกิ�ร และดว้ยเหตทุีแ่ฟม้ทะเบยีนมเีพยีงชดุเดยีว 

และไม่มีระบบก�รสำ�รองข้อมูลใดๆ ไว้ ดังนั้น วิธีป้องกันแฟ้มเสียห�ย

หรือสูญห�ย ในยุคนั้นได้ใช้อุปกรณ์ง่�ยๆ ซึ่งเรียกกันว่� “กรงไก่” ที่มี

ลักษณะเป็นกรงสี่เหลี่ยมผืนผ้�ล้อมไว้ด้วยโลหะเจ�ะเป็นช่องๆ คล้�ย

ลวดต�ข่�ย มีประตูสำ�หรับเปิดใส่แฟ้ม มีกุญแจล็อค เมื่อมีผู้ประสงค์ 

จะขอตรวจเอกส�รของห้�งหุ้นส่วนบริษัท เจ้�หน้�ท่ีจะนำ�แฟ้มใส่ไว้ 

ในกรงไก่แล้วล็อคกุญแจ และให้ผู้ขอตรวจใช้ไม้ย�วลอดต�ข่�ย 

เข้�ไปค่อยๆ เขี่ยเอกส�รให้เปิดไปทีละแผ่น เพื่ออ่�นแล้วจดข้อคว�ม 

ท่ีต้องก�ร สมัยน้ันมี “กรงไก่” สำ�หรับตรวจเอกส�รอยู่ประม�ณ 4-5 กรง 

ต่อม�มีผู้ขอตรวจเอกส�รม�กขึ้น แต่สถ�นที่ไม่เพียงพอสำ�หรับ

ว�งกรงเพิม่ และก�รใหต้รวจเอกส�รในกรงลวดประสบปญัห�อืน่ๆ อกี

หล�ยด�้น เชน่ ผูข้อตรวจไมพ่อใจ เพร�ะเปดิอ�่นไมถ่นดั หรอืบ�งครัง้

ใช้ไม้เขี่ยเอกส�รแรงจนแทงทะลุกระด�ษทำ�ให้ฉีกข�ดเสียห�ย ถ้�เป็น

เอกส�รปึกหน�ๆ ก็ย่ิงลำ�บ�กม�กข้ึน ต่อม�จึงได้อนุโลมให้ว�งแฟ้ม

ทะเบียนบนโต๊ะนอกกรงได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520
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น�งบุญทิพ� สิมะสกุล อดีตผู้อำ�นวยก�รศูนย์เอกส�รธุรกิจ  
กรมทะเบยีนก�รค�้ และ ร.อ.หญงิสวุฒัน� เหลอืงไตรรตัน ์อดตีหวัหน�้
ฝ่�ยระบบง�นคอมพิวเตอร์ ได้เล่�ไว้ว่�

“สมัยทา่นอธบิดจีเร จฑุารตักลุ เปน็อธบิดกีรมทะเบยีนการคา้  

นับว่าเป็นยุคบุกเบิกและเป็นหน่วยงานแรกของภาครัฐในการ 

นำาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และการให้บริการ 

ตามนโยบายการทำางานของท่านอธิบดีจเร เพื่อลดขั้นตอน 

การให้บริการประชาชนให้รวดเร็ว และลดการใช้เอกสารกระดาษ 

เดิมการให้บริการข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลจะต้องมีเจ้าหน้าที่ 

25 ศูนย์เอกส�รธุรกิจ. “ท่ีน่ีมีคำ�ตอบไว้ให้คุณ” วารสารกรมทะเบียนการค้า ฉบับท่ี 1 ปีท่ี 15 ประจำ�เดือน มกร�คม-กุมภ�พันธ์ 

2529. หน้� 38 

ต่อม�ในปี พ.ศ. 2524 ได้มีก�รนำ�ไมโครฟิล์มเข้�ม�ใช้ในก�ร

ถ่�ยเอกส�รจ�กแฟ้มทะเบียนต้นฉบับ เพื่อให้ประช�ชนส�ม�รถตรวจ

ค้นเอกส�รทะเบียนได้จ�กไมโครฟิล์ม แทนก�รตรวจค้นจ�กแฟ้ม

ทะเบียน25
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คอยแบกแฟ้มเอกสารจดทะเบียนทั้งหมดที่เก็บรักษาไว้ที่กรม 

มาใส่กรงไก่ แล้วใช้ไม้เขี่ยหาข้อมูลที่ต้องการแล้วคัดลอกไป  

เพ่ือปอ้งกนัการขโมยเอกสาร เนือ่งจากเปน็เอกสารทีม่คีวามสำาคญั

และมเีพียงชดุเดยีว ในระยะตอ่มา ไดจ้ดัเปน็หอ้งใหต้รวจคน้ขอ้มลู  

แล้วให้ถ่ายเอกสารไป ซึ่งเป็นต้นกำาเนิดของรายได้สวัสดิการ 

กรมทะเบียนการค้า โดยเก็บค่าถ่ายเอกสารแผ่นละ 5 บาท

ศูนย์เอกสารธุรกิจ ต้ังอยู่ท่ีอาคาร 5 ซ่ึงได้รับการปรับปรุงให้เป็น 

อาคารคอมพิวเตอร์ เป็นที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ IBM ขนาด 

4 เมกกาไบท์ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์  

ซึ่งประสานขอความร่วมมือในการถ่ายข้อมูลทะเบียนนิติบุคคล 

ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการออกหนังสือรับรอง 

การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคนั้น มีข้อจำากัดมาก 

ทั้งด้านความจุและความสามารถในการประมวลผลของเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ และความพร้อมด้านบุคลากร จึงต้องจ้างบริษัท

เอกชนมาเขียนโปรแกรมให้ นอกจากนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลง 

การทำางานค่อนข้างมาก ต้องประสานงานกองต่างๆ บันทึกข้อมูล

ลงเครือ่งคอมพวิเตอร ์โดยตอ้งเลอืกบนัทกึขอ้มลูทีเ่หมาะสมกอ่น  

และมกีารจดัระบบบนัทกึขอ้มลู เกา่ ใหม ่เพิม่เตมิ และเปลีย่นแปลง 

ให้ชัดเจน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

งานบริการท่ีได้นำาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการ 

เพ่ือลดการใช้เอกสารกระดาษ และพัฒนางานบริการของกรมฯ  

ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น คือ งานบริการขอหนังสือรับรองธุรกิจ การตรวจ

สารบบเครือ่งหมายการคา้ และทะเบยีน โดยใชร้ะบบคอมพวิเตอร์

ควบคู่กับไมโครฟิช และ โครงการเตือนต่อายุเครื่องหมายการค้า 
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โดยระบบคอมพวิเตอร ์เนือ่งจากเครือ่งหมายการคา้จะมอีาย ุ๑0 ป ี 

เมือ่ครบแลว้ตอ้งมาตอ่อาย ุแตพ่บปญัหาคอื คนลมืทีจ่ะมาตอ่อายุ

เครื่องหมายการค้า จึงได้พัฒนาโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์พิมพ์

หนังสือแจ้งการเตือนต่ออายุไปยังเจ้าของหรือตัวแทน

นอกจากงานด้านพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้ว  
ได้จัดทำาสถิติต่างๆ ซึ่งหลายหน่วยงานต้องมาขอข้อมูลที่ 
ศนูยเ์อกสาร นอกจากนี ้ไดพ้ยายามนำาขอ้มลูทีม่อียูม่าวเิคราะหเ์พือ่
พยากรณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ แต่ทำาได้ยาก เนื่องจากวัตถุประสงค์
ของนิติบุคคลกว้างมาก เพราะกองทะเบียนได้จัดทำาแบบฟอร์ม
สำาเร็จรูปไว้ให้ธุรกิจที่มาจดทะเบียน ทำาให้ไม่สามารถระบุ

วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนได้”

จ�กนั้นในปี พ.ศ.2536 

ได้นำ� “ระบบ Image” ม�ใช้ 

จัด เก็บ เอกส�รในลักษณะ 

ของภ�พ เพือ่ส�ม�รถใหบ้ริก�ร

ผ่ �นจอคอมพิ ว เตอร์ แทน 

ก�รเบิกแฟ้มทะเบียน ซึ่งเริ่ม

ใช้ง�นครั้งแรกเฉพ�ะในเขต

กรงุเทพฯ เมือ่ป ีพ.ศ. 254026

26 กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�. “บริก�รข้อมูลยุคพันปีสู่ไอทีปัจจุบัน” 80 ปี กรมทะเบียนการค้าก้าวสู่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.  

หน้� 43-47. มกร�คม 2546
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ก่อนปี พ.ศ. ๒5๒0

ก่อนปี พ.ศ. ๒5๒5

พ.ศ. ๒5๒5 พ.ศ. ๒5๒5

พ.ศ. ๒536พ.ศ. ๒5๒5

วิวัฒนาการเทคโนโลยีการให้บริการ

กรงไก่ เคร่ืองถ่ายเอกสาร

พิมพ์ดีด

คอมพิวเตอร์

ไมโครฟลิ์ม ระบบ	Image

ในปี 2541 กรมทะเบียนก�รค้�จึงได้เริ่มพัฒน� “ระบบ

คอมพิวเตอร์ออนไลน์” สู่ภูมิภ�ค โดยเชื่อมโยงกับฐ�นข้อมูลจ�ก 

ส่วนกล�ง เพื่อให้บริก�รออกหนังสือรับรองนิติบุคคลด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ได้ทั่วร�ชอ�ณ�จักร
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ก่อตั้ง “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” 

นับแต่กรมทะเบียนก�รค้�ได้จัดตั้งขึ้น เม่ือปี พ.ศ. 2466  

ได้มีก�รปรับเปลี่ยนก�รแบ่งส่วนร�ชก�รของกรมอยู่หล�ยครั้ง เพื่อให้

เหม�ะสมกับบทบ�ทภ�ระหน้�ที่ที่เปลี่ยนแปลงไปต�มยุคสมัย ดังนี้

พ.ศ. ๒5๑๑ -  โอนง�น “กองประกันภัย” ไปอยู่ในคว�มรับผิดชอบ 

ของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงเศรษฐก�ร

 -  รับโอนง�นต�มกฎหม�ยบัญชีจ�กสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รตรวจเงินแผ่นดิน

พ.ศ. ๒535 - โอนง�นเคร่ืองหม�ยก�รค้� และง�นสิทธิบัตร ไปอยู่ 

ในคว�มรับผิดชอบของกรมทรัพย์สินท�งปัญญ�  

ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในกระทรวงพ�ณิชย์์

พ.ศ. ๒545 - โอนง�นชั่งตวงวัดให้กรมก�รค้�ภ�ยใน

 - โอนง�นน้ำ�มันเชื้อเพลิงให้กรมธุรกิจพลังง�น

 - รับโอนง�นส่งเสริมและพัฒน�ธุรกิจ ง�นจดทะเบียน

และส่งเสริมพัฒน�สถ�บันก�รค้� (สม�คมก�รค้� 

และหอก�รค้�) จ�กกรมก�รค้�ภ�ยใน

 -  เพิม่ภ�รกจิใหมด่�้นสง่เสรมิพฒัน�ธรุกจิบรกิ�ร

และง�นด้�นพ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

“อดีตบอกเล่าเรื่องราว”
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ก�รปฏิรูประบบร�ชก�ร เมื่อวันที่ 3 ตุล�คม พ.ศ. 2545  

ต�มพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) 

พ.ศ. 2545 และพระร�ชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ. 2545 นับว่�เป็นก�รเปลี่ยนแปลงครั้งสำ�คัญ เพร�ะครั้งนี้ 

ได้เปล่ียนช่ือจ�ก “กรมทะเบียนการค้า” เป็น “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” 

โดยอธิบดีกรมทะเบียนการค้าคนสุดท้าย และถือเป็นอธิบดี 

กรมพฒันาธรุกจิการคา้คนแรกดว้ยคอื นางสาวอรจติ  สงิคาลวณชิ

กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� ได้มีก�รปรับบทบ�ทภ�ระหน้�ท่ี

รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับภ�รกิจใหม่ ด้�นก�รส่งเสริมพัฒน�ธุรกิจ 

ท่ีได้รับมอบม� ควบคู่กับภ�รกิจเดิมด้�นก�รจดทะเบียนธุรกิจ ก�รกำ�กับ

ดูแลธุรกิจ และก�รบริก�รข้อมูลธุรกิจ เป็นผลทำ�ให้กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�  

มีบทบ�ทเกี่ยวข้องผูกพันกับธุรกิจก�รค้�อย่�งครบวงจร ตั้งแต่ 

ก�รบริก�รจดทะเบียนเริ่มต้นธุรกิจ ก�รพัฒน�ผู้ประกอบก�รและ 

ส่งเสริมธุรกิจไทยให้มีคว�มเข้มแข็ง ก�รสร้�งธรรม�ภิบ�ลธุรกิจ และ 

ก�รกำ�กับดูแลธุรกิจให้ปฏิบัติต�มกฎหม�ยและม�ตรฐ�นก�รบัญชี  

รวมถึงก�รเป็นคลังข้อมูลธุรกิจของประเทศ ที่ให้บริก�รข้อมูลและ

เอกส�รท�งทะเบียน เพื่อประโยชน์ในก�รทำ�ธุรกิจธุรกรรมต่�งๆ ด้วย

งานด้านทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทในยุคสมัยของกรมพัฒนา-

ธรุกจิการคา้นี ้ไดม้กี�รพฒัน�ตอ่ยอด จ�กยคุของกรมทะเบยีนก�รค�้ 

ม�เป็นระยะๆ อย่�งต่อเนื่อง ส่งผลให้ก�รบริก�รรับจดทะเบียนและ

ก�รให้บริก�รข้อมูลธุรกิจ เป็นไปโดยง่�ย และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ม�เป็นลำ�ดับ ง�นที่สำ�คัญ ได้แก่
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• การจดทะเบยีนจดัตัง้หา้งหุน้สว่นบรษิทัทางอนิเทอรเ์นต็ 

โดยเริ่มจ�กให้มีก�รจองชื่อผ่�นท�งอินเทอร์เน็ตได้ และ

เมื่อมีก�รปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ส�ม�รถเชื่อมโยง 

ข้อมูลไปยังสำ�นักบริก�รจดทะเบียนธุรกิจในกรุงเทพ 

ทุกแห่ง ได้อย่�งสมบูรณ์แล้ว จึงเริ่มให้บริก�รจดทะเบียน

จัดตั้งห้�งหุ้นส่วนบริษัทท�งอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันท่ี 16 

มกร�คม พ.ศ. 2545 แต่เนื่องจ�กยังมีปัญห�ข้อกฎหม�ย

เกี่ยวกับก�รลงล�ยมือชื่อท�งอิเล็กทรอนิกส์ ต�มกฎหม�ย

ว่�ด้วยธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์ จึงยังคงต้องให้ผู้ขอ

จดทะเบียนส่งคำ�ขอที่เป็นกระด�ษ ท่ีมีก�รลงล�ยมือชื่อ 

ในเอกส�รใหน้�ยทะเบยีนตรวจพจิ�รณ� ก�รรบัจดทะเบยีน

ท�งอินเทอร์เน็ต จึงไม่ส�ม�รถกระทำ�ได้อย่�งสมบูรณ์

• การกำาหนดเลขทะเบียนนิติบุคคล เป็นตัวเลข ๑3 หลัก 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม พ.ศ. 2549 เพื่อให้สอดคล้องกับ

เลขประจำ�ตัวประช�ชน รวมทั้ง เพื่อให้ก�รจัดเก็บข้อมูล

นิติบุคคลเป็นหมวดหมู่ยิ่งขึ้น 

• การลงลายมือชื่อในคำาขอจดทะเบียน ในกรณีที่ผู้ขอ

จดทะเบียนไม่ส�ม�รถลงชื่อในคำ�ขอต่อหน้�ทะเบียนได้ 

จ�กเดิมต้องลงล�ยมือชื่อต่อหน้�พนักง�นฝ่�ยปกครอง 

ตำ�รวจชั้นผู้ใหญ่ ส�มัญสม�ชิกหรือสม�ชิกวิส�มัญแห่ง 

เนติบัณฑิตสภ� และผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตต�มกฎหม�ย 

ว่�ด้วยวิช�ชีพบัญชี ได้ปรับปรุงให้ส�ม�รถลงล�ยมือช่ือต่อหน้� 

กรรมก�รและเจ้�หน้�ท่ีหอก�รค้�ไทยและหอก�รค้�จังหวัด 

ท่ีห้�งหุ้นส่วนและบริษัทมีสำ�นักง�นแห่งใหญ่ต้ังอยู่ในเขตของ

หอก�รค้�น้ัน ต้ังแต่วันท่ี 9 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2550

• การแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีผล 

ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎ�คม พ.ศ. 2551 ดังนี้

1) ลดจำ�นวนผู้เริ่มก่อก�รตั้งบริษัทจ�ก 7 คน เหลือเพียง 

3 คน

2) ลดข้ันตอนก�รจดทะเบียนให้ส�ม�รถจดทะเบียนหนังสือ

บริคณห์สนธิและจัดต้ังบริษัทจำ�กัดได้ ภ�ยในวันเดียวกัน
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3) ให้ห้�งหุ้นส่วนส�มัญนิติบุคคลและห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด

แปรสภ�พเป็นบริษัทจำ�กัดได้

4) แกไ้ขหลกัเกณฑแ์ละวธิกี�รประชมุเพือ่ลงมตพิเิศษของ

บริษัทจำ�กัด เดิมต้องดำ�เนินก�รจัดประชุมเป็นลำ�ดับ

สองครั้ง แต่ละครั้งต้องมีระยะเวล�ห่�งกันอย่�งน้อย 

14 วัน โดยกำ�หนดให้ก�รประชุมมติพิเศษดำ�เนินก�ร

ได้ในก�รประชุมครั้งเดียว

5) ปรบัเปลีย่นวธิกี�รเรยีกประชมุใหญผู่ถ้อืหุน้ โดยกำ�หนด

ให้ส่งหนังสือนัดประชุมท�งไปรษณีย์ตอบรับ และ

ประก�ศโฆษณ�หนังสือพิมพ์อย่�งน้อยหนึ่งครั้งควบคู่

กันไปด้วย

6) ให้อำ�น�จน�ยทะเบียนถอนทะเบียนร้�งได้ ในกรณีท่ี

ห�้งหุน้สว่นส�มญันติบิคุคลและห�้งหุน้สว่นจำ�กดั มไิด้

ทำ�ก�รค้�หรือประกอบก�รง�น หรือเลิกแล้วไม่ทำ�ก�ร

ชำ�ระบัญชีให้เสร็จสิ้น เพื่อให้ข้อมูลนิติบุคคลในระบบ 

มีคว�มถูกต้องอย่�งแท้จริง

วิวัฒนาการหุ้นส่วนบริษัทไทย

พ.ศ. ๒๔๔๔
ประกาศพระราชทาน

อำานาจพิเศษ
กระทรวง

เกษตราธิการ

กองทะเบียนบริษัท เจ้ากรมปลัดกรมทะเบียน

มิสเตอร์
อาร์.ดับบลิว.แอสตัน

อำามาตย์เอก
พระโกมารกุลมนตรี

พระสารนิติปรีชา

กระทรวงยุติธรรม

กองทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท

กระทรวงพาณิชย์

กรมทะเบียนการค้า

กองหุ้นส่วนบริษัท

กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า

พระราชบัญญัติ
ลักษณเข้าหุ้นส่วน
แลบริษัท ร.ศ.๑๓๐

ประมวลกฏหมาย
แพ่งและพาณิชย์

บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒

พ.ศ. ๒๔๕๕

พ.ศ. ๒๕๔๕-ปัจจุบัน

พ.ศ. ๒๔๖๖
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ก้าวสู่นวัตกรรมบริการภาครัฐ

ในปล�ยป ีพ.ศ. 2552 น�ยบรรยงค ์ลิม้ประยรูวงศ ์ไดร้บัแตง่ตัง้ 

ใหด้ำ�รงตำ�แหนง่อธบิดกีรมพฒัน�ธรุกจิก�รค�้ (ลำ�ดบัที ่24) ซึง่ถอืเปน็ 

อธิบดีคนแรกที่เป็นข้�ร�ชก�ร “ลูกหม้อ” ของกรมทะเบียนก�รค้�

โดยตรง และในต้นปี พ.ศ. 2553 กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�ได้ประก�ศ

แนวท�งที่จะพัฒน�ระบบก�รจดทะเบียนห้�งหุ้นส่วนบริษัท ให้ง่�ย 

สะดวกรวดเร็ว และประหยัด โดยมุ่งเน้นก�รนำ�นวัตกรรมบริก�ร 

ที่ทันสมัยม�ให้บริก�ร เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกต่อประช�ชน  

โดยได้กำ�หนดให้เป็น “ปีแห่งบริการสร้างสรรค์” (Creative Services)  

พรอ้มกบัก�รสร�้งค�่นยิมขององคก์ร “ยิม้แยม้ โปรง่ใส ใสใ่จบรกิาร” 

สรุปส�ระสำ�คัญได้ ดังนี้

“อดีตบอกเล่าเรื่องราว”
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การพลิกโฉมศูนย์บริการจดทะเบียน

โดยก�รปรับภ�พลักษณ์ศูนย์บริก�รจดทะเบียนธุรกิจของ 

กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� ท้ังในส่วนกล�ง 5 แห่ง และส่วนภูมิภ�คท่ัวประเทศ  

77 แห่ง ให้มีคว�มทันสมัยและมีม�ตรฐ�นเดียวกัน โดยเริ่มเปิด 

ให้บริก�รแห่งแรก ณ ศูนย์บริก�รจดทะเบียนธุรกิจกล�ง สน�มบินน้ำ�  

เมื่อวันที่ 13 มกร�คม 2553 และดำ�เนินก�รจนครบทุกศูนย์  

ทั่วประเทศ ในวันที่ 1 ตุล�คม 2553

ศูนย์บริก�รจดทะเบียนทุกแห่งท่ีปรับปรุง

ข้ึนใหม่น้ี ได้เน้นก�รสร้�งและก�รปรับปรุง 

สถ�นท่ีให้สวยง�ม สะอ�ด ดูทันสมัย  

ปรับปรุงสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

ในก�รให้บริก�ร ก�รมีพนักง�น

ต้อนรับ (Reception) เพื่อให้ 

คำ�แนะนำ�และอำ�นวยคว�มสะดวก 

แกผู่รั้บบริก�ร ก�รจดัใหม้รีะบบควิ  

(Queuing Management System) 

ที่ชัดเจน โปร่งใส ก�รมีช่องท�งด่วน 

(Fast Track) สำ�หรับบริก�รให้แก่ 

หุ้นส่วนผู้จัดก�รของห้�งหุ้นส่วน

และกรรมก�รของบริษัท ท่ีม�ติดต่อ 
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ด้วยตนเอง ก�รจัดทำ�มุมก�แฟ (Coffee Corner) สำ�หรับผู้ม�ติดต่อ

ได้พักผ่อน อ่�นหนังสือ ดื่มก�แฟ (ฟรี) ก�รจัดทำ�ระบบประเมินผล 

คว�มพึงพอใจอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ทร�บถึงคว�มต้องก�รของ 

ผู้ ใช้บริก�ร และนำ�ม�พัฒน�ปรับปรุงให้ส�ม�รถตอบสนอง 

คว�มต้องก�รของผู้ใช้บริก�รได้อย่�งตรงเป้�หม�ย

ร ว ม ทั้ ง  ไ ด้ จั ด ทำ � คู่ มื อ

แนวท�งปฏิบัติ ในก�ร

ดูแลรักษ�ศูนย์บริก�รฯ 

ใหเ้จ�้หน�้ทีไ่ดถ้อืปฏบิตัิ

เ พ่ือให้ส�ม�รถรักษ�

ภ�พลักษณ์ก�รให้บริก�ร

ที่เป็นม�ตรฐ�นเดียวกัน

ทั่วประเทศได้อย่�งยั่งยืน

ตลอดไป 

นอกจ�กนั้ น  ได้ มี ก � ร

พัฒน�บุคล�กรผู้ให้บริก�ร ให้มี 

คว�มรู้จริงในง�นที่รับผิดชอบ  

มีใจรักบริก�ร ก�รทำ�ง�นเป็นทีม  

และก�รพัฒน�บุคลิกภ�พ โดยได้ 

จัดส่งผู้ปฏิบัติง�นบริก�รท่ัวประเทศ 

เข้�รับก�รอบรมในหลักสูตรต่�งๆ 

อย่�งต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดทำ�คู่มือ

ก�รปฏิบัติง�นให้น�ยทะเบียนและ

เจ้�หน้�ที่ใช้ในก�รปฏิบัติง�น รวมถึงก�รจัดทำ�หลักสูตร “โรงเรียน 

นายทะเบียน” เพื่ออบรมเพิ่มพูนคว�มรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติง�นทะเบียน  

ให้มีม�ตรฐ�นเดียวกัน ทั่วประเทศ

การสร้างอัตลักษณ์ “ต้นสายปลายทางธุรกิจ”

โดยที่บทบ�ทภ�ระหน้�ที่ของกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� เกี่ยวข้อง

โดยตรงกับธุรกิจก�รค้�อย่�งครบวงจร ตั้งแต่ก�รเริ่มต้นจัดตั้งธุรกิจ 
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ทุกประเภทต�มกฎหม�ย ก�รพัฒน�ส่งเสริมธุรกิจให้มีคว�มเข้มแข็ง 

ก�รสร้�งธรรม�ภิบ�ล ก�รเป็นคลังข้อมูลและให้บริก�รข้อมูลธุรกิจ  

รวมทัง้ก�รจดทะเบยีนใหน้ติบิคุคลสิน้สภ�พต�มกฎหม�ย ซึง่กล�่วไดว้�่  

กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� เป็นทั้งผู้สร้�งธุรกิจ ผู้พัฒน�ส่งเสริมธุรกิจ  

ผู้กำ�กับดูแลธุรกิจให้มีธรรม�ภิบ�ล และเป็นผู้ทำ�ให้ธุรกิจสิ้นสภ�พ  

กรมจึงเป็นหน่วยง�นภ�ครัฐ ที่เป็น “ต้นสายปลายทางธุรกิจ”  

อย่�งแท้จริง ซึ่งคำ�ว่� “ต้นส�ยปล�ยท�งธุรกิจ” นี้ ได้กล�ยเป็นคำ�เรียก

ติดป�กคู่กับชื่อของกรม และกล�ยเป็นอัตลักษณ์ที่เด่นชัดประจำ�กรม

จนทุกวันนี้

• การปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ของกรม (Rebranding)

ได้มีก�รปรับเปลี่ยนตร�สัญลักษณ์ของกรมใหม่ โดยเน้นสีสัน 

คว�มทันสมัย คว�มโดดเด่น เพื่อให้ง่�ยต่อก�รจดจำ� ซ่ึงได้เปิดตัว 

ตร�สัญลักษณ์ใหม่อย่�งเป็นท�งก�ร เมื่อวันที่ 1 พฤษภ�คม 2553

ตร�สญัลกัษณใ์หมน่ี ้ใชต้วัยอ่ DBD (Department of Business 

Development) ลักษณะตัวอักษรเป็นแบบพิมพ์ใหญ่ตัวเอียงที่แข็งแรง 

เรียบง่�ย ผสมผส�นกับล�ยเส้นอ่อนช้อยงดง�มท่ีโค้งจ�กฐ�นข้ึนสู่ 

จุดสูงสุด ประกอบด้วย 3 สี ที่สื่อคว�มหม�ยแตกต่�งกัน

สีม่วง คือ สีแห่งคว�มหวัง คว�มสำ�เร็จ อน�คตที่สดใส พลังแห่ง

ก�รให้บริก�ร คว�มอ่อนโยนและมิตรไมตรี

สีทอง คือ สีแห่งคว�มรุ่งเรือง คว�มเจริญก้�วหน้� คว�มทันยุค

ทันสมัย พลังแห่งก�รสร้�งสรรค์นวัตกรรม

สขีาว คอื สแีหง่คว�มสะอ�ดบรสิทุธิ ์คว�มโปรง่ใส คว�มยตุธิรรม 

คว�มน่�เชื่อถือ คว�มอบอุ่นแห่งมิตรภ�พ
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มีคว�มหม�ยว่� กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีรากฐานอันมั่นคง 

แข็งแรงมาอย่างยาวนาน เป็นองค์กรที่มีบทบาทนำาในฐานะ  

“ต้นสายปลายทางธุรกิจ” ของไทย เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค

แห่งการให้ “บริการสร้างสรรค์” ภายใต้ค่านิยม “ยิ้มแย้ม โปร่งใส 

ใส่ใจบริการ” 

• การสร้างค่านิยมการให้บริการ 

กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� ได้สร้�งค่�นิยม “ยิ้มแย้ม โปร่งใส ใส่ใจ

บริก�ร” และส่งเสริมให้บุคล�กรทุกคน ถือปฏิบัติอย่�งเคร่งครัด เพื่อ

สร้�งบรรทัดฐ�นในก�รปฏิบัติง�นบริก�รประช�ชนท่ีมีม�ตรฐ�น

เดียวกันทั่วประเทศ และมีคว�มเป็นเอกลักษณ์เฉพ�ะองค์กร 

ยิ้มแย้ม : ปฏิบัติหน้�ที่และให้บริก�รด้วยอัธย�ศัยไมตรี 

ที่ เป็นมิตรต่อผู้ รับบริก�ร เพื่อนร่วมง�น 

หน่วยง�นอย่�งสม่ำ�เสมอ เพื่อสร้�งให้เป็น

องค์กรแห่งคว�มสุข

โปร่งใส : ปฏิบัติหน้�ท่ีและให้บริก�ร โดยยึดม่ันคว�มถูกต้อง 

ต�มกฎระเบียบ มีม�ตรฐ�น ไม่เลือกปฏิบัติ 

และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่�ย

ใส่ใจบริการ : ปฏิบัติหน้�ที่และให้บริก�รด้วยคว�มเอ�ใจใส่  

ทุ่มเท เสียสละ ด้วยคว�มรู้และทักษะท่ีมี 

ก�รพัฒน�ให้ทันสมัยอย่�งต่อเนื่อง โดยมี 

เป้�หม�ยให้ผู้รับบริก�รได้รับคว�มสะดวกสบ�ย  

และประทับใจ
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• การสร้างสัญลักษณ์ “มืออาชีพด้านบริการ” 

ได้ริเริ่มสร้�ง Mascot หรือ ตุ๊กต�สัญลักษณ์ เพื่อใช้เป็นตัวแทน

แสดงถึงคว�มเป็น “มืออาชีพด้านบริการ” ต�มวิสัยทัศน์ของกรม  

ซึ่งได้เปิดตัวครั้งแรกเม่ือวันท่ี 30 มิถุน�ยน 2555 มีชื่อเรียกว่� 

“Smart DBD” 

Service mind  จิตมุ่งบริก�ร 

modern ก้�วล้ำ� นำ�สมัย

active ปร�ดเปรียว ว่องไว

reliable เชื่อถือ ไว้ว�งใจ

transparent โปร่งใส ตรวจสอบได้

มีคว�มหม�ยว่� กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) เป็น

หน่วยงานบริการภาครัฐ ที่มีความพร้อมสนองความต้องการ 

ของภาคธรุกจิเอกชนและประชาชนทัว่ไป ดว้ยจิตมุง่บรกิารทีอ่บอุน่

และมีมิตรไมตรี (service mind) โดยนำานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

และเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำานำาสมัย (modern) มาให้บริการ ด้วยความ

กระตือรือร้น ปราดเปรียว ว่องไว (active) เพื่อสร้างการยอมรับ 

ความเชื่อถือไว้วางใจ (reliable) จากผู้รับบริการทุกด้าน โดยยึดมั่น

คุณธรรม ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ (transparent) 

• ปรับปรุงกระบวนงานให้บริการประชาชน

กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� ได้พิจ�รณ�ทบทวนกระบวนง�น 

ใหบ้รกิ�รจดทะเบยีนนติบิคุคลทกุประเภท โดยไดอ้อกประก�ศกำ�หนด

ระยะเวล�แล้วเสร็จของง�น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 2 

พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2553 สรุปได้ดังนี้
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ชื่อกระบวนงาน
ระยะเวลาแล้วเสร็จ

เดิม ใหม่

กระบวนงานที่แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน

- ก�รรับจองชื่อนิติบุคคล 1 วัน 20 น�ที

- ก�รรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองล�ยมือชื่อของ
บริษัทมห�ชนจำ�กัด

5 วัน 1 ชั่วโมง

- ก�รรับจดทะเบียนห้�งหุ้นส่วน/บริษัทจำ�กัด/
บริษัทมห�ชนจำ�กัด

7 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง 30 น�ที

- ก�รรับแจ้งเปลี่ยนแปลงร�ยก�รท�งทะเบียน 
ก�รประกอบธุรกิจของคนต่�งด้�ว

3 วัน 1 ชั่วโมง 5 น�ที

- ก�รรบัแจง้เปลีย่นผูร้บัผดิชอบก�รประกอบธรุกจิ
ของคนต่�งด้�ว

3 วัน 1 ชั่วโมง 35 น�ที

- ก�รออกหนังสือรับรองก�รประกอบธุรกิจของ 
คนต่�งด้�ว

14 วัน
1 วัน 1 ชั่วโมง  

15 น�ที

- ก�รรับจดทะเบียนสม�คมก�รค้�และหอก�รค้� 2-9 วัน 3 ชั่วโมง

- ก�รรับแจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญ�ต/  
ก�รขอรับใบแทนใบอนุญ�ต/หนังสือรับรอง  
ก�รประกอบธุรกิจของคนต่�งด้�ว

7 วัน 6 ชั่วโมง 

กระบวนงานที่แล้วเสร็จภายใน ๒-๑๕ วัน

- ก�รรับจดทะเบียนห้�งหุ้นส่วน/บริษัทจำ�กัด/
บริษัทมห�ชนจำ�กัด (กรณีต้องได้รับคว�มเห็น
ชอบจ�กหน่วยง�นอื่น)

15 วัน 15 วัน

กระบวนงานที่ใช้เวลามากกว่า ๑๕ วัน

- ก�รพิจ�รณ�คำ�ขอจดทะเบยีนห�้งหุน้สว่น/บรษิทั
จำ�กัด/บริษัทมห�ชนจำ�กัด (กรณีมีก�รคัดค้�น 
ก�รจดทะเบียน)

37 วัน 37 วัน

- ก�รออกใบอนุญ�ตก�รประกอบธุรกิจของ 
คนต่�งด้�วต�มม�ตร� 17

60 วัน 60 วัน
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• การจัดตั้งศูนย์สมานฉันท์ธุรกิจ

ในก�รปฏิบัติง�นรับจดทะเบียนห้�งหุ้นส่วนบริษัทนั้น บ�งครั้ง

อ�จมปีญัห�เกีย่วกบัขอ้โตแ้ยง้หรอืขอ้พพิ�ทระหว�่งผูถ้อืหุน้กบัผูถ้อืหุน้  

กรรมก�รกับผู้ถือหุ้น กรรมก�รกับกรรมก�ร ซึ่งปัญห�ข้อโต้แย้ง 

ในหล�ยกรณี เกิดจ�กคว�มไม่เข้�ใจในข้อกฎหม�ย หรือคว�มเข้�ใจ

ไม่ตรงกัน บ�งครั้งเป็นเพียงเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่ไม่อ�จตกลงหรือ 

ห�ข้อยุติร่วมกันได้ ส่งผลให้มีก�รฟ้องร้องนำ�คดีข้ึนสู่ศ�ลเป็นจำ�นวนม�ก  

และนับวันก็จะยิ่งเพิ่มปริม�ณม�กขึ้น 

กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� เห็นว่�ปัญห�ข้อพิพ�ทดังกล่�ว

ส�ม�รถยุติได้ ด้วยวิธีก�รไกล่เกลี่ย เพื่อให้คู่พิพ�ทได้สมประโยชน์

เท่�ที่จะส�ม�รถตกลงกันได้ โดยมี “ผู้ไกล่เกลี่ย” ทำ�หน้�ที่ช่วยเหลือ 

ให้คำ�แนะนำ� หรือเสนอแนะแนวท�งออกของปัญห� ก่อนเข้�สู่

กระบวนก�รจดทะเบียนธุรกิจ จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์สมานฉันท์ธุรกิจ”  

ขึน้ทีศ่นูยบ์ริก�รจดทะเบยีน สน�มบนิน้ำ� เมือ่วนัที ่13 มกร�คม 2553  

เพื่อเป็นท�งเลือกให้คู่กรณีที่มีปัญห�ข้อโต้แย้งด้�นก�รจดทะเบียน 

หรือข้อพิพ�ทต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง ม�ใช้บริก�รโดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย 

ใดๆ ทั้งสิ้น
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ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ทจะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้�หน้�ท่ี

ของกรมพฒัน�ธรุกจิก�รค�้ โดยมแีนวท�งในก�รไกลเ่กลีย่ เริม่ตน้ดว้ย 

ก�รพิจ�รณ�ศึกษ�ถึงที่ม�ของข้อพิพ�ท เชิญคู่กรณีแต่ละฝ่�ย 

ม�สอบถ�มและชี้แจงทำ�คว�มเข้�ใจในข้อเท็จจริง ข้อกฎหม�ยและ

ระเบียบ และเมื่อมีช่องท�งหรือแนวโน้มที่จะห�ข้อยุติร่วมกันได้ ก็จะ

เชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่�ยม�พบปะพูดคุยทำ�คว�มเข้�ใจกัน ห�กส�ม�รถ

บรรลุข้อตกลงได้ ก็ไม่จำ�เป็นต้องนำ�เรื่องขึ้นสู่ศ�ล ซึ่งจะช่วยลดปัญห�

ข้อโต้แย้งได้ในระดับหนึ่ง

• บริการเชิงรุกสู่ศูนย์กลางธุรกิจระดับอำาเภอ

แตเ่ดมิม�นัน้ กรมพฒัน�ธรุกจิก�รค�้ไดจ้ดัตัง้ “สำ�นกัง�นพฒัน�

ธรุกจิก�รค�้” ในทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ เพือ่ปฏบิตังิ�นต�มบทบ�ทภ�ระ

หน้�ที่ของกรม ซึ่งรวมทั้งก�รเป็น “สำ�นักง�นทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

จังหวัด” เพื่อรับจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และปฏิบัติง�นทะเบียน 

ด�้นอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย โดยปจัจบุนัมจีำ�นวน 77 จงัหวดั ซึง่สถ�นทีต่ัง้ 

สำ�นักง�นทั้งหมดนั้นตั้งอยู่ในเขตอำ�เภอเมืองของทุกจังหวัด (ยกเว้น

จังหวัดสงขล� ที่มีสำ�นักง�นตั้งอยู่ในอำ�เภอห�ดใหญ่)

เนื่องจ�กสภ�พท�งภูมิศ�สตร์ของแต่ละจังหวัดแตกต่�งกัน 

และบ�งอำ�เภอของบ�งจังหวัดได้มีก�รขย�ยตัวท�งธุรกิจก�รค้� 

อย่�งรวดเร็ว กล�ยเป็นศูนย์กล�งเศรษฐกิจของจังหวัดนั้น ซึ่งจ�ก

ก�รตรวจสอบนิติบุคคลในจังหวัดดังกล่�วปร�กฏว่� อำ�เภอที่เป็น

พื้นที่เศรษฐกิจสำ�คัญ มีจำ�นวนนิติบุคคลตั้งอยู่กว่�ร้อยละ 60  

ของนิติบุคคลทั้งหมดของจังหวัดนั้น ประกอบกับ มีก�รจดทะเบียน 

จัดตั้งนิติบุคคลใหม่และเปลี่ยนแปลงนิติบุคคลเดิม เพิ่มม�กข้ึนทุกปี  

รวมทั้งมีก�รขอหนังสือรับรองและเอกส�รท�งทะเบียนนิติบุคคล  

เพื่อใช้ในก�รทำ�ธุรกิจธุรกรรมเป็นจำ�นวนม�กด้วย ซึ่งทุกครั้ง 

ผู้ประกอบก�รและประช�ชนที่จะยื่นคำ�ขอจดทะเบียนและติดต่อง�น

ด้�นอื่นๆ จะต้องเดินท�งไปยังที่ตั้งสำ�นักง�นที่อยู่ในเขตอำ�เภอเมือง 

ซึ่งบ�งแห่งอยู่ห่�งไกลจ�กสถ�นประกอบก�รของนิติบุคคล จึงทำ�ให้

เสียเวล�และค่�ใช้จ่�ย
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ดังนั้น เพื่อแบ่งเบ�ภ�ระค่�ใช้จ่�ยและอำ�นวยคว�มสะดวกแก่ 

ผูป้ระกอบก�ร จงึไดพ้จิ�รณ�ใหม้กี�รจดัตัง้สำ�นกัง�นพฒัน�ธรุกจิก�รค�้ 

ในอำ�เภอสำ�คัญ 4 แห่ง ประกอบด้วย อำ�เภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ เมืองพัทย� จังหวัดชลบุรี อำ�เภอเก�ะสมุย จังหวัด

สุร�ษฎร์ธ�นี และอำ�เภอแม่สอด จังหวัดต�ก โดยได้เปิดให้บริก�ร 

อย�่งเปน็ท�งก�รแหง่แรกที ่อำ�เภอหวัหนิ เมือ่วนัที ่1 เมษ�ยน 2554 

และในวนัเดยีวกนันัน้กไ็ดเ้ปดิทดลองใหบ้รกิ�รอกี 3 แหง่ พรอ้มกนัดว้ย

สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้�อำ�เภอหัวหิน ช่วยแบ่งเบ�ภ�ระ

ค่�ใช้จ่�ยก�รเดินท�งและอำ�นวยคว�มสะดวกแก่ผู้ประกอบก�รท่ีมี

สถ�นประกอบก�รตั้งอยู่ในเขตอำ�เภอหัวหิน ท่ีมีระยะท�งห่�งจ�ก

อำ�เภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประม�ณ 115 กิโลเมตร และ

ยังส�ม�รถให้บริก�รนิติบุคคลและประช�ชนทั่วไปที่อยู่ ในเขตอำ�เภอ

ปร�ณบุรี ได้อีกด้วย

ตอ่ม�เมือ่วนัที ่24 กนัย�ยน 2554 สำ�นกัง�นพฒัน�ธรุกจิก�รค�้ 

เมืองพัทย� ก็ได้เปิดให้บริก�รอย่�งเป็นท�งก�รเป็นแห่งท่ี 2 โดย

จงัหวดัชลบรีุนัน้ ถอืว�่เปน็จงัหวดัทีม่กี�รจดทะเบยีนห�้งหุน้สว่นบรษิทั 

สูงที่สุดในส่วนภูมิภ�ค รองจ�กกรุงเทพมห�นคร และขณะนั้น 

มจีำ�นวนนติบิคุคลทีป่ระกอบก�รอยูถ่งึ 31,589 ร�ย มทีนุจดทะเบยีน 

รวมกว่� 354,680 ล้�นบ�ท โดยในจำ�นวนนั้นเป็นนิติบุคคลท่ีมี 
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สถ�นประกอบก�รต้ังอยู่ในเขตเมืองพัทย�ถึงร้อยละ 52 ดังน้ัน จึงช่วย 

แบ่งเบ�ภ�ระค่�ใช้จ่�ยก�รเดินท�ง และให้บริก�รพ้ืนท่ีใกล้เคียง เช่น อำ�เภอ

บ�งละมุง อำ�เภอศรีร�ช� อำ�เภอเก�ะสีชัง และอำ�เภอสัตหีบ ได้อีกด้วย

เมื่อวันที่ 11 กุมภ�พันธ์ 2555 ได้มีก�รเปิด “สำ�นักง�นพัฒน�

ธุรกิจก�รค้�อำ�เภอเก�ะสมุย” จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี อย่�งเป็นท�งก�ร

เป็นลำ�ดับที่ 3 ซึ่งสำ�นักง�นแห่งนี้ นับว่�เป็นประโยชน์อย่�งม�ก 

ต่อก�รให้บริก�รผู้ประกอบก�รและประช�ชน เนื่องจ�กก�รเดินท�ง

จ�กเก�ะสมุยไปยังอำ�เภอเมืองนั้น ต้องใช้เวล�น�นและเสียค่�ใช้จ่�ย

ค่อนข้�งสูง ก�รเปิดให้บริก�รของสำ�นักง�นนี้ ยังช่วยแบ่งเบ�ภ�ระ

และอำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่นิติบุคคลในเขตอำ�เภอเก�ะพะงันด้วย

สำ�หรับสำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้�อำ�เภอแม่สอด จังหวัดต�กน้ัน 

จะได้เปิดอย่�งเป็นท�งก�รในปี พ.ศ. 2556 นี้

• บริการจดทะเบียนข้ามเขตจังหวัด

ต�มประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ ได้บัญญัติให้ก�ร

จดทะเบียนต้องย่ืนขอจดทะเบียน ณ สำ�นักง�นทะเบียน ท่ีต้ังอยู่ในเขต

ท้องท่ีจังหวัดท่ีเป็นท่ีต้ังของห้�งหุ้นส่วนบริษัท ดังน้ัน ห้�งหุ้นส่วนบริษัท  

จึงไม่อ�จย่ืนคำ�ขอนอกเขตจังหวัดท่ีเป็นท่ีต้ังสำ�นักง�นใหญ่ได้  

แต่เน่ืองจ�กปัจจุบัน ระบบก�รจดทะเบียนได้พัฒน�ปรับปรุงก้�วหน้�ไปไกล  

มีก�รนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่ม�ใช้ในก�รเก็บรักษ�ข้อมูลท�งทะเบียน 

ทำ�ให้ส�ม�รถตรวจค้น และตรวจสอบร�ยก�รท�งทะเบียนของนิติบุคคล

ผ่�นระบบคอมพิวเตอร์ได้ท่ัวประเทศ ดังน้ัน ห�กจะมีก�รตรวจพิจ�รณ�

คำ�ขอจดทะเบียนข้�มเขตจังหวัด ก็ส�ม�รถกระทำ�ได้โดยง่�ย
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กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� ได้เห็นคว�มสำ�คัญของเรื่องนี้ และเพื่อ

อำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่ธุรกิจทั่วประเทศ ให้ส�ม�รถจดทะเบียน

ข�้มเขตจงัหวดัได ้จงึไดเ้สนอขอแกไ้ขปรบัปรงุบทบญัญตัขิองกฎหม�ย

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งขณะนี้ร่�งแก้ไขกฎหม�ยดังกล่�วอยู่ในระหว่�ง 

ก�รตรวจพิจ�รณ�ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก� และ 

ในระหว่�งที่รอขั้นตอนดังกล่�ว กรมเห็นว่�สมควรที่จะเริ่มทดลอง 

ให้มีก�รจดทะเบียนข้�มเขตจังหวัดได้ โดยอ�ศัยอำ�น�จหน้�ที่ของ 

น�ยทะเบียนกล�งและผู้ช่วยน�ยทะเบียนกล�ง ท่ีกฎหม�ยได้กำ�หนด

อำ�น�จให้ส�ม�รถรับจดทะเบียนได้ท่ัวร�ชอ�ณ�จักร เป็นผู้รับจดทะเบียน 

คำ�ขอที่ยื่นนอกเขตจังหวัด 

ดังนั้น กรมจึงได้กำ�หนดให้ศูนย์บริก�รจดทะเบียนในส่วนกล�ง 

และสำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้�จังหวัดสงขล� ส�ม�รถรับคำ�ขอและ

พิจ�รณ�รับจดทะเบียนคำ�ขอของห้�งหุ้นส่วนบริษัท ที่มีสำ�นักง�น

แห่งใหญ่ตั้งอยู่ใน จังหวัดยะล� ปัตต�นี และนร�ธิว�ส ได้ด้วย โดย 

ไดม้คีำ�สัง่สำ�นกัง�นทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทักล�งที ่44/2555 ลงวนัที ่

24 เมษ�ยน 2555 แต่งตั้งให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักทะเบียนธุรกิจ และ 

หัวหน้�สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้�จังหวัดสงขล� เป็นผู้ช่วยทะเบียนกล�ง  

โดยให้ส�ม�รถปฏิบัติง�นทะเบียนของห้�งหุ้นส่วนและบริษัท 

ที่มีสำ�นักง�นแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ จังหวัดปัตต�นี จังหวัดยะล� 

และจังหวัดนร�ธิว�ส ได้
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• การให้บริการจดทะเบียน ณ จุดเดียว

ธน�ค�รโลกได้จัดทำ�ร�ยง�น Doing Business เพื่อจัดอันดับ 

คว�มย�กง่�ยในก�รเข้�ไปประกอบธุรกิจของประเทศท่ัวโลก  

โดยพิจ�รณ�จ�กปัจจัยต่�งๆ และเน้นที่ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น 

ของภ�ครัฐ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับระยะเวล�แล้วเสร็จของง�นแต่ละ 

ขั้นตอน ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รให้บริก�ร กฎระเบียบต่�งๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�น รวมทั้งต้นทุนค่�ใช้จ่�ย ซึ่งต�มร�ยง�น 

Doing Business ไดเ้ร่ิมทำ�ก�รสำ�รวจตัง้แตป่ ีค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) 

โดยเริ่มแรกมีตัวชี้วัดหลักเพียง 5 ตัวเท่�นั้น ต่อม�ในปี ค.ศ. 2006 

(พ.ศ. 2549) ได้เพิ่มตัวชี้วัดหลักเป็น 10 ตัว และปรับเปลี่ยนวิธีก�ร

คำ�นวณอนัดบั รวมทัง้ขย�ยจำ�นวนประเทศในก�รสำ�รวจอย�่งตอ่เนือ่ง 

ปัจจุบันตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัว ประกอบด้วย (1) ก�รเริ่มต้นธุรกิจ 

(2) ก�รขออนุญ�ตก่อสร้�ง (3) ก�รขอใช้ไฟฟ้� (4) ก�รจดทะเบียน

ทรัพย์สิน (5) ก�รได้รับสินเชื่อ (6) ก�รคุ้มครองนักลงทุน (7) ก�รชำ�ระ

ภ�ษี (8) ก�รค้�ระหว่�งประเทศ (9) ก�รบังคับให้เป็นไปต�มข้อตกลง 

และ (10) ก�รแก้ปัญห�ล้มละล�ย

สำ�หรับประเทศไทยนั้น ธน�ค�รโลกได้เริ่มเข้�ม�ศึกษ�และ

จัดอันดับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) ต่อม�คณะรัฐมนตรี

มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤศจิก�ยน 2552 เห็นชอบให้ส่วนร�ชก�รและ

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ดำ�เนินก�รปรับปรุงบริก�ร เพื่อเพิ่มขีดคว�ม

ส�ม�รถในก�รแข่งขันต�มตัวชี้วัดของธน�ค�รโลก 

ในก�รประชุมผู้นำ�เอเปค ปี 2552 ก็ได้มีก�รประก�ศ 

แผนปฏิบัติก�ร ให้เขตเศรษฐกิจเอเปคมีบรรย�ก�ศก�รลงทุนท่ีดีข้ึน  

โดยให้ส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจได้เร็วขึ้น สะดวกขึ้น และค่�ใช้จ่�ยถูกลง 

(Faster Easier and Cheaper) รอ้ยละ 5 ในป ีค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) 

และรอ้ยละ 25 ในป ีค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) โดยอ�้งองิก�รดำ�เนนิง�น 

ต�มตัวชี้วัดในร�ยง�น Doing Business ของธน�ค�รโลกด้วย
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กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� ได้รับมอบหม�ยต�มมติคณะรัฐมนตรี 

ให้เป็นเจ้�ภ�พหลักในก�รปรับปรุงก�รให้บริก�รด้�นก�รเริ่มต้นธุรกิจ  

(Starting a Business) ซึ่งต�มร�ยง�น Doing Business 2010  

ก�รเริ่มต้นธุรกิจ (e-Starting a Business) ในประเทศไทย มีขั้นตอน

ดำ�เนินก�ร 7 ขั้นตอน ใช้ระยะเวล� 32 วัน และต้องติดต่อกับ 

ส่วนร�ชก�ร 4 หน่วยง�น ประกอบด้วย

• การจดทะเบยีนธรุกจิ ณ กรมพฒัน�ธรุกจิก�รค�้ กระทรวง

พ�ณิชย์

• การขอเลขประจำาตวัผูเ้สยีภาษ ีณ กรมสรรพ�กร กระทรวง

ก�รคลัง

• การขอเลขที่บัญชีนายจ้าง ณ สำ�นักง�นประกันสังคม 

กระทรวงแรงง�น

• การย่ืนสำาเนาข้อบังคับเก่ียวกับการทำางาน ณ กรมสวัสดิก�ร 

และคุ้มครองแรงง�น กระทรวงแรงง�น

ดังนั้น กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� จึงได้ร่วมมือกับ 2 หน่วยง�น

พันธมิตร ได้แก่ กรมสรรพ�กร และสำ�นักง�นประกันสังคม โดยมีก�ร

ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ 23 มีน�คม 

2553 เพื่อพัฒน�ระบบเชื่อมโยงข้อมูล และก�รเริ่มต้นธุรกิจภ�ยใต้

แนวคิด “4S” ประกอบด้วย 

Single Point = ก�รให้บริก�ร ณ จุดเดียว 

Single Form = ก�รใช้แบบฟอร์มเดียวกัน

Single Document = ก�รใช้เอกส�รประกอบชุดเดียวกัน

Single Number = ก�รใช้เลขทะเบียนชุดเดียวกัน
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ก�รดำ�เนินง�นดังกล่�ว กรมได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รและ 

คณะทำ�ง�นขึ้นรวม 2 ชุด เพื่อรับผิดชอบดำ�เนินก�ร ดังนี้

๑) คณะกรรมการกำากับดูแลและติดตามผลการดำาเนินการ 

พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจ ซึ่ ง 

ประกอบดว้ย ผูแ้ทนของหนว่ยง�นพนัธมติรและภ�คเอกชน 

ไดแ้ก ่สภ�หอก�รค�้แหง่ประเทศไทย สภ�อตุส�หกรรมแหง่

ประเทศไทย สภ�ทน�ยคว�ม และสภ�วิช�ชีพบัญชี โดยมี

น�ยบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� 

เป็นประธ�นคณะกรรมก�รฯ 

๒) คณะทำางานดำาเนินการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล 

การเริ่มต้นธุรกิจ โดยมีผู้แทนจ�ก 3 หน่วยง�นพันธมิตร 

ทีม่คีว�มเชีย่วช�ญในด�้นเทคโนโลย ีและกฎหม�ย เข�้รว่ม

เป็นคณะทำ�ง�น โดยมี น�ยอิทธิพล ช้�งหลำ� รองอธิบดี 

กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� เป็นประธ�น และน�ยชัยณรงค์ 

โชไชย ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักทะเบียนธุรกิจ เป็นเลข�นุก�ร

คณะทำ�ง�นฯ

โดยได้กำ�หนดแนวท�งก�รดำ�เนินก�ร เป็น 2 ระยะ คือ

ระยะที่ ๑ การให้บริการ ณ จุดเดียวกัน (Single Point) 

โดยกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� ทำ�หน้�ที่เป็นศูนย์รวมในก�รให้บริก�ร 

รับจดทะเบียนนิติบุคคล ก�รออกเลขประจำ�ตัวผู้เสียภ�ษีอ�กร  

ของกรมสรรพ�กร และก�รออกเลขที่บัญชีน�ยจ้�งของสำ�นักง�น

ประกันสังคมได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

Phase II : 2012Phase I : 2011

Single
Point

บริการ
เริ่มต้นธุรกิจ
ณ จุดเดียว

ใช้เอกสาร
ประกอบ
ชุดเดียว

เลขทะเบียน
นิติบุคคล

เดียว

ใช้แบบฟอร์ม
เดียว

Single
Form

Single
Document

Single
Number
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1) ปรับปรุงกระบวนก�รจดทะเบียนจัดตั้งห้�งหุ้นส่วนบริษัท 

ให้รวมถึงก�รพิจ�รณ� ออกเลขประจำ�ตัวผู้ เสียภ�ษี 

ต�มประมวลรษัฎ�กร ออกเลขทีบ่ญัชนี�ยจ�้ง ต�มกฎหม�ย

ประกันสังคม และก�รนำ�เข้�ข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 

ให้ถูกต้องครบถ้วน ต�มคว�มต้องก�รของ กรมสรรพ�กร

และสำ�นักง�นประกันสังคม 

2) ปรับปรุงกฎหม�ยและระเบียบ เพื่อให้เจ้�หน้�ที่ของ 

กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� ส�ม�รถดำ�เนินก�รให้บริก�ร 

ในรูปแบบ Single Point ได้ ดังนี้ 

(1)  ปรบัปรงุระเบยีบสำ�นกัง�นทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทักล�ง 

เพื่อแก้ไขแบบฟอร์มคำ�ขอจดทะเบียนห้�งหุ้นส่วน

บริษัท ครอบคลุมข้อมูลที่กรมสรรพ�กรและสำ�นักง�น

ประกันสังคมต้องก�ร ให้ส�ม�รถใช้แบบฟอร์มเดียว 

(Single Form) นอกจ�กนั้นยังปรับปรุงวิธีก�รเรียก

เอกส�รประกอบก�รจดทะเบยีน ใหค้รบถว้น ต�มคว�ม

ตอ้งก�รของกรมสรรพ�กรและสำ�นกัง�นประกนัสงัคม 

เชน่ สำ�เน�บตัรประจำ�ตวัประช�ชน สำ�เน�ทะเบยีนบ�้น  

แผนท่ีต้ังสำ�นักง�นและจำ�นวนลูกจ้�ง เพื่อใช้เอกส�ร

ชุดเดียวร่วมกันในรูปแบบ Single Document

หนา   ๑๔ 

เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา 
๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 

 

 ประกาศกระทรวงการคล
ัง 

วาดวยการแตงต้ังเจาพนัก
งาน  (ฉบับที่  ๕๕) 

เร่ือง  แตงต้ังเจาพนักงานประเ
มินตามประมวลรัษฎากร

 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในม
าตรา  ๔  แหงประมวลรัษฎากร  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพร

ะราชบัญญัติ 

แกไขเพิ่มเติมประมวลรัษ
ฎากร  (ฉบับที่  ๒๐)  พ.ศ.  ๒๕๑๓  รัฐมนตรีวาการกระทรว

งการคลังประกาศ

แตงต้ังเจาพนักงานประเม
ินตามประมวลรัษฎากร  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหนายทะเบียนตามประ
มวลกฎหมายแพงและพ

าณิชย  และกฎหมายวาด
วยบริษัท

มหาชนจํากัด  เปนเจาพนักงานประเม
ินตามมาตรา  ๑๖  แหงประมวลรัษฎากร  เฉพาะกรณีรับคําขอ 

มีเลขประจําตัวและบัตรป
ระจําตัวผูเสียภาษีอากรตา

มประมวลรัษฎากรพรอม
กับการรับคําขอจดทะเบี

ยน

หางหุนสวนบริษัท 
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ัง

แตวันที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เปนตนไป 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ประดิษฐ  ภัทรประสิทธิ์ 

รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลัง 
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(2)  ก�รมอบอำ�น�จให้เจ้�หน้�ที่กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� 

เป็นพนักง�นเจ้�หน้�ที่ ต�มประมวลรัษฎ�กร ของ

กรมสรรพ�กร และพนักง�นเจ้�หน้�ท่ีต�มกฎหม�ย

ประกนัสงัคม ของสำ�นกัง�นประกนัสงัคม เพือ่ทำ�หน�้ที่

ออกเลขประจำ�ตัวผู้เสียภ�ษีและเลขที่บัญชีน�ยจ้�ง

3)  ก�รเชือ่มโยงเทคโนโลยรีะหว�่งกรมพฒัน�ธรุกจิก�รค�้

กบักรมสรรพ�กรและสำ�นกัง�นประกนัสงัคม เนือ่งจ�ก

แต่ละหน่วยง�นใช้ระบบคอมพิวเตอร์แตกต่�งกัน  

ดังนั้น ในช่วงเริ่มต้นจึงต้องใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม

ให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยก�รปรับรูปแบบของข้อมูล

ให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของแต่ละหน่วยง�น 

และจัดสรรข้อมูลเข้�ระบบคอมพิวเตอร์ของแต่ละ

หน่วยง�น เช่น ข้อมูลของกรมสรรพ�กรจะถูกจัดส่ง 

เข้�ระบบท่ีเช่ือมกับกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� และบ�งส่วน 

เป็นระบบ Internet ของกรมสรรพ�กร และข้อมูลของ

สำ�นักง�นประกันสังคมจะจัดส่งด้วยรูปแบบ CD ROM 

ก่อนนำ�ไปใช้ต่อไป

4)  ก�รพัฒน�บุคล�กรของกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� 

เนื่องจ�กมีหน่วยง�นในสังกัดท้ังในส่วนภูมิภ�ค 76 

จังหวัด ส�ข�ย่อยในกรุงเทพมห�นคร 5 เขต ดังนั้น 

เจ้�หน้�ที่ทุกคนจำ�เป็นจะต้องมีคว�มรู้ด้�นก�รจด

ทะเบียน ก�รออกเลขประจำ�ตัวผู้เสียภ�ษี และเลขที่ 

บัญชีน�ยจ้�ง รวมทั้ง ก�รประส�นง�นกับหน่วยง�น

พันธมิตรในส่วนกล�งและแต่ละจังหวัด ในกรณีท่ีมี 

ข้อขัดข้อง จึงได้มีก�รจัดอบรมเจ้�หน้�ที่ของกรม 

ทั่วประเทศ โดยวิทย�กรจ�กกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�  

กรมสรรพ�กร และสำ�นักง�นประกันสังคม รวมท้ัง

ก�รจัดชี้แจงแนวท�งดำ�เนินง�นให้บริก�รรูปแบบ 

Single Point ให้ข้�ร�ชก�รกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�  

กรมสรรพ�กร และสำ�นักง�นประกันสังคมทั่วประเทศ

ผ่�นระบบ VDO Conference ด้วย
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โครงก�รนี้ ได้เริ่มให้บริก�รนำ�ร่อง ณ กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� 

(สน�มบินน้ำ�) เป็นแห่งแรก เมื่อวันที่ 30 มิถุน�ยน 2553 โดยได้มี

พิธีเปิดอย่�งเป็นท�งก�ร เมื่อวันที่ 6 กรกฎ�คม 2553 และได้ขย�ย

ก�รให้บริก�รไปยังสำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้�เขต 1-5 เมื่อวันที่ 

20 กรกฎ�คม 2553  

ต่อม�จึงได้ขย�ยครอบคลุม 

ทั่วประเทศทั้ง 76 จังหวัด 

เมือ่วนัที ่1 ตลุ�คม 2553 

โดยมพีธิเีปดิ ณ สำ�นกัง�น

พฒัน�ธรุกจิก�รค�้จงัหวดั

ฉะเชิงเทร�
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ต่ อม � เมื่ อ วั นที่  20 

กนัย�ยน 2554 กรมสวสัดกิ�ร

และคุ้มครองแรงง�น ได้เข้�

ร่วมโครงก�รนี้ โดยได้มีคำ�สั่ง 

กรมสวัสดิก�รและคุ้มครอง

แรงง�น มอบหม�ยให้ข้�ร�ชก�ร 

กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� ซึ่ง

ปฏิบัติหน้�ท่ีเป็นน�ยทะเบียน 

มีอำ�น�จรับสำ�เน�ข้อบังคับ

เ กี่ ย ว กั บ ก � ร ทำ � ง � น ข อ ง

นิ ติ บุ คคลที่ มี ลู กจ้ � งตั้ ง แต่  

10 คนขึ้ น ไป ท่ีกฎหม�ย

กำ�หนดให้ต้องจัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับก�รทำ�ง�นและส่งสำ�เน� 

ข้อบังคับต่ออธิบดีกรมสวัสดิก�รและคุ้มครองแรงง�น ภ�ยใน 7 วัน  

นับแต่วันประก�ศ โดยนิติบุคคลดังกล่�วส�ม�รถส่งสำ�เน�ข้อบังคับ

เกี่ยวกับก�รทำ�ง�นได้ที่กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� พร้อมก�รขอ 

จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ ประโยชน์โดยรวมของประเทศ

1. ลดขั้นตอนก�รเริ่มต้นธุรกิจจ�ก 7 
เหลือ 5 ขั้นตอน

2. ลดระยะเวล� จ�ก 4 วัน เหลือ  
60 น�ที

3. ประหยดัเวล�ก�รตดิตอ่ร�ชก�รจ�ก 
3 เหลือ 1 หน่วยง�น

4. ประหยัดต้นทุน (Costs) ในก�ร
ดำ�เนินก�รธุรกิจของผู้ประกอบก�ร

1. เป็นประเทศที่ง่�ยต่อก�รเริ่มต้นธุรกิจ
2. เป็นก�รส่งเสริมเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
3. เป็นก�รส่งเสริมบรรย�ก�ศก�รลงทุนในประเทศ
4. เป็นจุดเริ่มต้นก�รบูรณ�ก�รหน่วยง�นภ�ครัฐ

ข้�มกระทรวง ในก�รให้บริก�รแบบ One Stop 
Service (OSS)

5. เป็นจุดเริ่มต้นของก�รเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลของหน่วยง�นภ�ครัฐ (Single Windows)

6. เป็นก�รใช้ทรัพย�กรของรัฐอย่�งคุ้มค่� เช่น 
บุคล�กร เทคโนโลยี

7. ลดก�รใช้กระด�ษทั้งในภ�คเอกชนและภ�ค
ร�ชก�ร (Paper Less)
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ระยะที่ ๒ การใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลเดียวกัน (Single 

Number) โดยในปี 2554 กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� ได้เชื่อมโยง

ข้อมูลก�รจดทะเบียนไปยังกรมสรรพ�กรและสำ�นักง�นประกันสังคม  

ในรูปแบบ Real Time และครอบคลุมถึงก�รจดทะเบียนบริษัท 

มห�ชนจำ�กัด สม�คมก�รค้� หอก�รค้� และก�รขออนุญ�ตประกอบธุรกิจ 

ของคนต�่งด�้ว โดยส�ม�รถเชือ่มโยงกบัฐ�นขอ้มลูของกรมสรรพ�กรได ้ 

เมื่อวันที่ 3 มกร�คม 2555 

ต่อม�เมื่อวันที่ 11 มกร�คม 2555 อธิบดีกรมสรรพ�กร  

ได้ประก�ศกำ�หนดให้ผู้มีหน้�ท่ีเสียภ�ษี กรณีบริษัทจำ�กัด หรือห้�งหุ้นส่วน 

นติบิคุคล สม�คมก�รค�้หรอืหอก�รค�้ ทีม่แีละใชเ้ลขทะเบยีนนติบิคุคล

ที่ออกให้โดยกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลนั้น  

โดยไม่ต้องย่ืนคำ�ร้อง ขอมีเลขประจำ�ตัวและบัตรประจำ�ตัวผู้เสียภ�ษีอ�กร  

โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2555 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

ของก�รใช้เลขทะเบียนเดียวกัน (Single Number)

และต่อม�ในวันท่ี 1 มีน�คม 2555 ได้มีก�รประก�ศใช้

เลขทะเบียนเดียวกัน (Single Number) ของ 4 หน่วยง�น ได้แก่  

กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� กรมสรรพ�กร สำ�นักง�นประกันสังคม และ 

กรมสวัสดิก�รและคุ้มครอง

แรงง�น ซึ่งเป็นหน่วยง�นที่มี

บทบ�ทและกำ�กับดูแลกฎหม�ย

ทีแ่ตกต�่งกนั โดยทัง้ 4 หนว่ยง�น  

ใช้ เ ล ขทะ เบี ยนนิ ติ บุ คคลที่  

กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�ออกให้ 

เปน็เลขประจำ�ตวัผูเ้สยีภ�ษอี�กร 

เลขท่ีบัญชีน�ยจ้�ง และเป็น

เลขอ้�งอิงของข้อบังคับเกี่ยวกับ

ก�รทำ�ง�น ซ่ึงส่งผลให้ส�ม�รถ

ลดข้ันตอน ประหยัดเวล� และ

ค่�ใช้จ่�ยให้แก่ผู้ประกอบก�ร 

ได้อย่�งม�ก
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ก�รเชื่อมโยงข้อมูลก�รจดทะเบียนระหว่�งหน่วยง�นดังกล่�ว  

สง่ผลใหอ้นัดบัด�้นก�รเร่ิมตน้ธรุกจิของประเทศไทยต�มร�ยง�น Doing 

Business 2012 ของธน�ค�รโลก อยู่ในอันดับ 78 ซึ่งดีขึ้นจ�กเดิม 

ที่อยู่ในอันดับที่ 97 (ดีขึ้น 19 อันดับ)

การจดทะเบียนนิติบุคคลรายที่ ๑ ล้าน

ผลจ�กก�รปรับปรุงก�รให้บริก�รเริ่มต้นธุรกิจ ทำ�ให้ก�รจด

ทะเบยีนจดัตัง้นติบิคุคลมคีว�มสะดวกรวดเร็วยิง่ขึน้ ส�ม�รถลดขัน้ตอน

ก�รเริ่มต้นธุรกิจ ลดระยะเวล�ก�รจดทะเบียน และประหยัดค่�ใช้จ่�ย 

ให้แก่ภ�คธุรกิจ ส่งผลให้อัตร�ก�รจดทะเบียนมีก�รขย�ยตัวอย่�งต่อเน่ือง  

จ�กสถติกิ�รจดทะเบยีนจดัตัง้นติบิคุคลตัง้แตย่คุเริม่ตน้ป ีพ.ศ. 2444  

จนถงึปจัจบุนั ไดใ้หบ้ริก�รจดทะเบยีนจดัตัง้นติบิคุคลแลว้กว�่ 1 ล�้นร�ย  

โดยในปี 2554 มีนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ จำ�นวน 55,403 ร�ย และ

เป็นก�รจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลครบ 1 ล้�นร�ย เมื่อวันที่ 23 

กุมภ�พันธ์ 2554

เพื่อเป็นก�รส่งเสริมและกระตุ้นให้ภ�คธุรกิจเห็นคว�มสำ�คัญ

ของก�รจดทะเบยีนเริม่ตน้ประกอบธรุกจิ ใหเ้ปน็ทีรู่จ้กัอย�่งแพรห่ล�ย 

กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่ให้แก่นิติบุคคล จำ�นวน 

3 ร�ย ได้แก่ 

๑๑๑ ปี สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลของไทย
ระยะเวลา จำานวน ทุนจดทะเบียน

พ.ศ. ปี ราย เฉลี่ยต่อปี ล้านบาท

2444 - 2503 60 16,854 281 206,317

2504 - 2523 20 82,397 4,120 899,242

2524 - 2543 20 458,254 22,913 5,353,362

2544 - 2554 10 486,345 48,635 4,184,243

2555 (ม.ค. - ก.ย.) 9 เดือน 46,698 - 191,429

รวม ๑๑๑ ๑,090,548 9,8๒5 ๑0,834,593



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

77 «

๑) นิติบุคคลรายที่ 999,999 คือ “บริษัท เวลเนส 

ปาร์ค เรสซิเด้นท์ จำากัด” จดทะเบียนเม่ือวันท่ี 23 

กุมภ�พันธ์ 2554 มีวัตถุประสงค์ให้เช่�อ�ค�ร ซื้อ ข�ย 

อสังห�ริมทรัพย์ สำ�นักง�นแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 

ถนนปทมุธ�น-ีเสน� ตำ�บลช�่งเหลก็ อำ�เภอบ�งไทร จงัหวดั

พระนครศรีอยุธย� 

๒) นิติบุคคลรายที่ ๑,000,000 คือ “บริษัท บ้านหลักเขตต์  

ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด” จดทะเบียนเมื่อวันที่  23 

กุมภ�พันธ์ 2554 มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจก�รให้เช่� 

ก�รข�ย ก�รซ้ือ และก�รดำ�เนินง�นด้�นอสังห�ริมทรัพย์ 

สำ�นกัง�นแหง่ใหญต่ัง้อยูเ่ลขที ่14/1 ซอยสขุมุวทิ 29 ถนน

สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒน� กรุงเทพมห�นคร

3) นิติบุคคลรายที่ ๑,000,00๑ คือ “ห้างหุ้นส่วนจำากัด 

พี.บี.ซี.เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย” จดทะเบียนเม่ือ

วันที่ 23 กุมภ�พันธ์ 2554 มีวัตถุประสงค์บริก�รกลึง กัด 

เชื่อม จำ�พวกเหล็ก อลูมิเนียม โลหะทุกประเภท สำ�นักง�น

แห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 183/44 หมู่ที่ 11 ตำ�บลหนองข�ม 

อำ�เภอศรีร�ช� จังหวัดชลบุรี
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การสร้างคลังข้อมูลธุรกิจ

ภ�รกิจสำ�คัญในด้�นก�รจดทะเบียนนิติบุคคล ทำ�ให้กรมพัฒน�

ธุรกิจก�รค้� เป็นแหล่งรวมของข้อมูลนิติบุคคล ประกอบด้วย ข้อมูล

นติบิคุคลจดัตัง้ใหม ่นติบิคุคลทีย่งัดำ�เนนิกจิก�รอยู ่ก�รประกอบธรุกจิ 

ของคนต่�งด้�ว สถ�บันก�รค้� ได้แก่ สม�คมก�รค้�และหอก�รค้� 

และข้อมูลธุรกิจอื่นจ�กทั่วประเทศ ดังนั้น กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�  

จึงเปรียบเสมือนคลังข้อมูลธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ 

กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� ได้พัฒน�ฐ�นข้อมูลเพื่อให้เป็น 

“คลังข้อมูลธุรกิจ” ที่มีคว�มสมบูรณ์ โดยได้นำ�ระบบเทคโนโลยี

ส�รสนเทศเข�้ม�ชว่ยในก�รประมวลผลขอ้มลู และนำ�เสนอในรปูแบบ

ต่�งๆ เช่น ก�รจัดทำ�สถิติก�รจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นร�ยเดือน ร�ย

ไตรม�ส ร�ยปี เผยแพร่ผ่�นเว็บไซต์ของกรม รวมถึงก�รจัดแถลงข่�ว

ข้อมูลก�รจดทะเบียนธุรกิจทุกเดือน เพื่อให้ภ�คธุรกิจได้ใช้ประโยชน์

จ�กข้อมูลดังกล่�วอย่�งทันท่วงที

นอกจ�กนั้น ยังได้ดำ�เนินก�รนำ�ข้อมูลสำ�คัญต่�งๆ เข้�สู่ 

ฐ�นข้อมูลโดยทันที เพื่อปรับปรุงข้อมูลท�งทะเบียนของนิติบุคคล 

ในฐ�นข้อมูลธุรกิจ ให้มีคว�มถูกต้องต�มข้อเท็จจริง ส�ม�รถให้ 

บริก�รข้อมูล ที่สะท้อนก�รเคลื่อนไหวของแนวโน้มก�รประกอบธุรกิจ 

ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อภ�ครัฐและภ�คธุรกิจ ในก�รตัดสินใจและ 

ดำ�เนินง�นในสถ�นก�รณ์ที่มีก�รเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวล�
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ฐานข�อมูล Front Office ระบบอินเตอร�เน็ต

ระบบข�าวสาร
อิเล็กทรอนิกส�

ระบบงาน เช�น
- ระบบจดทะเบียนนิติบุคคล
- ระบบงบการเง�น เป�นต�น

- ระบบการเช�่อมโยงข�อมูล
 การเร�่มต�นธุรกิจสู�หน�วยงาน
 พันธมิตร (e-Starting)
- ระบบบร�การข�อมูลภาครัฐ

- สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค�าเขต
- สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค�าจังหวัด
- อบต.

เคร�อข�ายกระทรวงฯ

Internet

Bank

หน�วยงานพันธมิตร เช�น
- กรมสรรพากร
- สำนักงานประกันสังคม เป�นต�น

ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารออมสิน

ผู�ใช�บร�การ เช�น
- ผู�ประกอบการ
- หน�วยงานรัฐ
- ประชาชน เป�นต�น

ระบบหนังสือรับรอง/รับรองสำเนา
ผ�านธนาคาร (e-Certificate)

ฐานข�อมูล Back Office

• การบริการข้อมูลธุรกิจในระบบ e-Service

ผลจ�กก�รจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลใหม่ในแต่ละปี ประม�ณ 

ปีละ 55,000 ร�ย ทำ�ให้ในแต่ละปี มีผู้ม�ขอใช้บริก�รข้อมูลท�งธุรกิจ  

เช่น หนังสือรับรองนิติบุคคล บัญชีร�ยชื่อผู้ถือหุ้น งบก�รเงิน  

และเอกส�รท�งทะเบียนอื่น เพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์ในท�งธุรกิจ 

เป็นจำ�นวนม�ก กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� จึงได้นำ�เทคโนโลยีม�ใช้ 

ในก�รให้บริก�รข้อมูลธุรกิจอย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับบริก�รส�ม�รถ

เข้�ถึงบริก�รได้โดยง่�ยและสะดวกรวดเร็ว ซึ่งเป็นก�รพัฒน�ต่อยอด 

จ�กเดิมที่ได้เริ่มจัดทำ�ระบบ Internet ข้ึน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543  

โดยในระยะแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริก�รข้อมูลข่�วส�รต่�งๆ  

ของกรมเท่�นั้น และต่อม�ในปี พ.ศ. 2549 จึงได้เริ่มพัฒน� 

ให้บริก�รหนังสือรับรองและเอกส�รท�งทะเบียนด้วยระบบ “e-Service”  

ผ่�นเว็บไซต์ของกรม (www.dbd.go.th) โดยเริ่มให้บริก�รเฉพ�ะ 

ในเขตกรงุเทพมห�นคร ปร�กฏว�่ มผีูส้นใจสมคัรเปน็สม�ชกิเพือ่ขอใช้

บริก�รผ่�นระบบอินเทอร์เน็ตม�กกว่� 500,000 ร�ย 

ในป ีพ.ศ. 2553 กรมพฒัน�ธรุกจิก�รค�้ จงึไดข้ย�ยก�รใหบ้รกิ�ร 

ออกหนังสือรับรอง คัดสำ�เน�เอกส�รก�รจดทะเบียนนิติบุคคล และ 

งบก�รเงิน ด้วยระบบ e-Service สู่สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้�ทั่ว

ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุน�ยน 2553 โดยได้ขย�ยบริก�รไปสู่ 19 

จังหวัดศูนย์กล�ง ซึ่งครอบคลุมก�รให้บริก�ร ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
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ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

จังหวัดศูนย์กลาง

จังหวัดศูนย์กลาง

จังหวัดศูนย์กลาง

จังหวัดศูนย์กลาง

จังหวัดศูนย์กลาง

ครอบคลุมจังหวัด

ครอบคลุมจังหวัด

ครอบคลุมจังหวัด

ครอบคลุมจังหวัด

ครอบคลุมจังหวัด

เชียงใหม่

เพชรบุรี

ชลบุรี

เชียงราย

ประจวบคีรีขันธ์

ระยอง

ตาก

พิษณุโลก

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน ลำาปาง ลำาพูน

เพชรบุรี

ชลบุรี จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี

เชียงราย พะเยา

ประจวบคีรีขันธ์

ระยอง

ตาก

พิษณุโลก อุตรดิตถ์์ สุโขทัย กำาแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ 
แพร่ นครสวรรค์

นครราชสีมา

อุดรธานี

ขอนแก่น

อุบลราชธานี

นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์

อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำาภู สกลนคร นครพนม

ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

อุบลราชธานี มุกดาหาร ยโสธร อำานาจเจริญ ศรีสะเกษ

ภูเก็ต

ยะลา

ชุมพร

สุราษฎร์ธานี

ปัตตานี

สงขลา

นราธิวาส

ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง

ยะลา

ชุมพร ระนอง

สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช

ปัตตานี

สงขลา พัทลุง สตูล

นราธิวาส
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โดยผู้ใช้บริก�รส�ม�รถทำ�ร�ยก�รและเลือกชำ�ระค่�ธรรมเนียม

ผ่�นระบบ Internet Banking หรือ ATM หรือเค�น์เตอร์ธน�ค�ร และ

เลือกช่องท�งก�รให้บริก�รส่งเอกส�ร (DBD Express Service) ได้  

3 ช่องท�ง คือ 

1) รับด้วยตนเอง (Walk in) ณ ศูนย์บริก�รทั่วประเทศ 

2) ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงภ�ยใน 24 ชั่วโมง

3) พนักง�นส่งเอกส�ร (Delivery) ถึงภ�ยใน 3 ชั่วโมง 

พัฒนาการให้บริการหนังสือรับรอง รับรองสำาเนา 
และถ่ายเอกสารทางอินเทอร์เน็ต (e-Service)

รวดเร็ว ทันใจ ไปได้ทุกที่

หน่วยให้บริการ
/พื้นที่

วิธีการ
ส่งเอกสาร

77 จังหวัด
เมืองพัทยา

EMS
WalK in

ระยะท่ี ๑
(๑3 ม.ค. ๒๕๕3)

สมุทรปราการ
ปทุมธานี

EMS
Walk in
Delivery

เดิม
(๑6 ม.ค. ๒๕49)

กรุงเทพ
(กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า)

EMS
WalK in
Delivery

ระยะท่ี ๒
(๑0 มิ.ย. ๒๕๕3)

๑9 จังหวัด
ศูนย์กลาง

EMS
Walk in

ระยะท่ี ๓
(4 ม.ค. ๒๕๕4)
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• การออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์  
  (e-Certificate)

กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� ในฐ�นะที่เป็น “คลังข้อมูลธุรกิจ” 

ได้ให้บริก�รข้อมูลที่สำ�คัญ ได้แก่ บริก�รออกหนังสือรับรองนิติบุคคล 

บริก�รรับรองสำ�เน�เอกส�รทะเบียนนิติบุคคล บัญชีร�ยชื่อผู้ถือหุ้น 

และงบก�รเงนิ รวมถงึบริก�รตรวจคน้ขอ้มลูท�งทะเบยีนนติบิคุคลดว้ย 

ในแต่ละปีจะมีผู้ขอหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นจำ�นวนม�กกว่� 

1 ล�้นฉบบั โดยผูข้อจะตอ้งเดนิท�งไปตดิตอ่ที ่ศนูยบ์รกิ�รจดทะเบยีน 

86 แห่งทั่วประเทศ ทำ�ให้ต้องเสียเวล�และค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�ง 

และแม้ว่�กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� จะได้อำ�นวยคว�มสะดวกโดยให้

บรกิ�รผ�่นระบบ e-Service กส็�ม�รถชว่ยผอ่นคล�ยลงไดใ้นระดบัหนึง่ 

เท่�นั้น 

โดยที่ได้พิจ�รณ�เห็นว่� ธน�ค�รต่�งๆ มีส�ข�เปิดให้บริก�ร

อยู่เป็นจำ�นวนม�กกว่� 8,000 แห่ง กระจ�ยอยู่ ท่ัวประเทศ  

ห�กธน�ค�รเหล่�นั้นให้คว�มร่วมมือกับกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�  

ในก�รทำ�หน้�ที่เป็น ผู้ออกหนังสือรับรองนิติบุคคลแทนกรม คือเป็น  

Out Let ของกรม  

ก็ย่อมจะเกิดประโยชน์ 

อย่�งยิ่ง ดังนั้น จึงได้

ริเริ่มจัดทำ�โครงก�ร

ออกหนังสือรับรอง

นิ ติ บุ ค ค ล ท � ง

อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  

(e-certificate) ขึ้น โดย

ร่วมมือกับธน�ค�ร

พันธมิตร 6 ธน�ค�ร 

ได้แก ่ธน�ค�รกรุงเทพ 

ธ น � ค � ร ก รุ ง ไ ท ย 

ธน�ค�รกสิกรไทย 

ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ 



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

83 «

ธน�ค�รธนช�ต และธน�ค�รออมสนิ ซึง่ไดม้พีธิลีงน�มบนัทกึขอ้ตกลง 

(MOU) ระหว่�ง กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� กับ 6 ธน�ค�รพันธมิตร  

เมื่อวันที่ 13 มกร�คม 2554

ก�รออกหนังสือรับรองนิติบุคคลท�งอิเล็กทรอนิกส์ผ่�นท�ง

ธน�ค�ร (e-Certificate) ได้เริ่มให้บริก�รครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 มกร�คม 

2555 โดยธน�ค�รที่มีคว�มพร้อมจำ�นวน 3 ธน�ค�ร ได้แก่ ธน�ค�ร

กรุงเทพ ธน�ค�รกรุงไทย และธน�ค�รออมสิน รวม 2,189 ส�ข� 

สำ�หรับอีก 3 ธน�ค�ร ค�ดว่�จะส�ม�รถให้บริก�รได้ในเร็ววันนี้ ซึ่งจะ

ทำ�ให้มีส�ข�ให้บริก�รม�กกว่� 5,500 ส�ข�ทั่วประเทศ
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ก�รให้บริก�รหนังสือรับรองนิติบุคคล

ท�งอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) เป็นก�ร

ดำ�เนินก�รภ�ยใต้กฎหม�ย พระร�ชบัญญัติ

ว่�ด้วยธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 

2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2551 และพระร�ชกฤษฎีก�กำ�หนด

หลักเกณฑ์และวิธีก�รในก�รทำ�ธุรกรรมท�ง

อิเล็กทรอนิกส์ภ�ครัฐ พ.ศ. 2549 เพื่อให้

หนังสือรับรองนิติบุคคลท�งอิเล็กทรอนิกส์ 

มีคว�มน่�เชื่อถือและมีผลต�มกฎหม�ย

อย่�งสมบูรณ์ โดยกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� 

เป็นหน่วยง�นแรกของประเทศไทย ที่

สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์ก�รมห�ชน) กระทรวงเทคโนโลยี

ส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร ให้ก�รรับรอง

ระบบก�รพิมพ์ออกหนังสือรับรองนิติบุคคล

ท�งอิเล็กทรอนิกส์ว่� มีคว�มสอดคล้องกับ

หลกัเกณฑใ์นประก�ศคณะกรรมก�รธรุกรรม

ท�งอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ก�รรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. 2555 ซึ่งมีผล

ทำ�ใหห้นงัสอืรบัรองนติบิคุคลท�งอเิลก็ทรอนกิส ์(e-Certificate) ส�ม�รถ

ใช้เป็นต้นฉบับได้

นอกจ�กนี้ กรมได้ให้คว�มสำ�คัญกับระบบรักษ�คว�มม่ันคง

ปลอดภัยท�งเทคโนโลยีส�รสนเทศ เพื่อส�ม�รถให้บริก�รหนังสือ

รับรองนิติบุคคลท�งอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ทั่วประเทศได้อย่�ง

คล่องตัว และมีคว�มมั่นคง ปลอดภัย พร้อมกับใช้เทคโนโลยีป้องกัน 

ก�รปลอมแปลงเอกส�รในหนังสือรับรองนิติบุคคล ควบคู่กับ  

ก�รลงล�ยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของน�ยทะเบียน ซึ่งถือเป็นนวัตกรรม

ก�รบริก�รภ�ครัฐที่ส�ม�รถให้บริก�รได้อย่�งทั่วถึง ประหยัดเวล�

และค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�ง ส่งผลให้ภ�คธุรกิจมีคว�มส�ม�รถในก�ร

ดำ�เนินธุรกิจ ทันต่อสถ�นก�รณ์ และคว�มจำ�เป็นในก�รดำ�เนินธุรกิจ 



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

85 «

หนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) 

สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยระบบที่ทันสมัยและ 

เป็นสากล ดังนี้

๑) QR Code บรรจุข้อมูลที่สำ�คัญ จำ�นวน 250 ตัวอักษร เพื่อ

ตรวจสอบคว�มถูกต้องของหนังสือรับรอง ได้แก่

 • เลขทะเบียน

 • ชื่อนิติบุคคล 

 • วัน เดือน ปี ที่จดทะเบียนนิติบุคคล 

 • ทุนจดทะเบียน (ตัวเลข) สำ�นักง�นใหญ่ 

 • วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรอง

 • ชื่อกรรมก�ร

โดยใช้อุปกรณ์และโปรแกรมที่ส�ม�รถอ่�นรหัส QR Code ได้

๒) Micro Text เอกส�รตน้ฉบบั

ส�ม�รถอ่�นโดยใช้แว่นขย�ยส่อง 

จะพบข้อคว�ม “กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�  

D e p a r t m e n t  o f  B u s i n e s s 

Development” ห�กนำ�ไปถ่�ยสำ�เน�

จะไม่ส�ม�รถอ่�นข้อคว�มนี้ได้

3) Ref ส�ม�รถนำ�ตัวเลข Ref 

ไปตรวจสอบจ�กเว็บไซต์กรม โดยเข้�

เมนู “ตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรอง

นิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์” จะพบหน้�

หนังสือที่มีข้อคว�มตรงกัน

4) DBD ลายน้ำา  ปกติจะเป็น

สีเท�อ่อน ห�กนำ�ไปถ่�ยสำ�เน�ท่ี

ระดับคว�มเข้มปกติ ภ�พล�ยน้ำ� จะ

ไม่ปร�กฏ แต่ห�กถ่�ยสำ�เน�ที่ระดับ

คว�มเข้มม�กกว่�ปกติ ล�ยน้ำ�จะมี

สีเข้ม ไม่คมชัด
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• การให้บริการข้อมูลธุรกิจ Online สู่หน่วยราชการ

ข้อมูลธุรกิจ เป็นข้อมูลสำ�คัญที่นอกจ�กภ�คธุรกิจและ
ประช�ชนทัว่ไปจะนำ�ไปใชป้ระโยชนใ์นก�รทำ�ธรุกจิธรุกรรมต�่งๆ แลว้  
หน่วยร�ชก�รแทบทุกแห่งในประเทศ จำ�เป็นต้องใช้ข้อมูลธุรกิจเพื่อ
ประโยชนใ์นก�รตรวจสอบสถ�นะของนติบิคุคล ก�รนำ�ไปประกอบก�ร
พจิ�รณ�จดัทำ�ขอ้มลูของหนว่ยง�นร�ชก�รในด�้นต�่งๆ ซึง่ในแตล่ะปี
จะมีหน่วยร�ชก�รของไทยขอข้อมูลดังกล่�วเป็นจำ�นวนม�ก

ในท�งปฏิบัติแต่เดิมนั้น หน่วยร�ชก�รที่ประสงค์จะขอข้อมูล
ธุรกิจ จะต้องจัดทำ�เป็นหนังสือร�ชก�รม�ท่ีกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� 
และเมื่อกรมได้รับหนังสือขอข้อมูลธุรกิจดังกล่�ว ก็จะพิจ�รณ�จัดทำ�
หนังสือตอบและส่งข้อมูลไปให้หน่วยร�ชก�รผู้ขอนั้น ซึ่งกระบวนก�ร
จัดทำ�หนังสือของส่วนร�ชก�รแต่ละแห่ง รวมท้ังของกรมด้วยนั้น  
ต้องเสียเวล�ในก�รจัดทำ�หนังสือและเอกส�รต่�งๆ ทั้งยังมีขั้นตอน
เสนอหนังสือ เพื่อให้ผู้มีอำ�น�จลงน�มต�มระเบียบร�ชก�รและ 
ก�รจัดส่ง ซึ่งต้องใช้ระยะเวล�ประม�ณ 7 วัน รวมทั้งต้องสิ้นเปลือง
กระด�ษและวัสดุต่�งๆ

ดังนั้น เพื่อเป็นก�รอำ�นวยคว�มสะดวกดังกล่�ว และเพื่อ
ประหยัดทั้งเวล�และทรัพย�กรของร�ชก�ร กรมจึงได้ริเริ่มให้บริก�ร 
ข้อมูลธุรกิจไปยังส่วนร�ชก�รต่�งๆ ด้วยระบบ Online โดยแบ่ง 
ก�รให้บริก�รออกเป็น 2 ระบบ ซึ่งจนถึงขณะนี้ ได้ให้บริก�รแก่ 
หน่วยร�ชก�รเป็นจำ�นวนม�ก ได้แก่

ระบบ Web Service เป็นระบบที่ออกแบบม�เพื่อสนับสนุน 
ก�รแลกเปล่ียนข้อมูลกัน ระหว่�งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผ่�นระบบเครือข่�ย 
สื่อส�ร เช่น อินเทอร์เน็ต โดยภ�ษ�ที่ใช้ในก�รติดต่อสื่อส�รระหว่�ง
เครือ่งคอมพิวเตอร ์คอื ภ�ษ� XML หนว่ยร�ชก�รอืน่ทีเ่ชือ่มตอ่กบักรม  
จะส�ม�รถเข้�ม�ร้องขอข้อมูล (Request) จ�กกรม ต�มเงื่อนไข 
ที่กำ�หนด และกรมจะส่งข้อมูลกลับไปให้ (Response) หน่วยง�นท่ี
รอ้งขอแบบทนัท ี(Real Time) โดยขอ้มลูทีส่ง่ไปใหจ้ะมคีว�มปลอดภยัสงู  
และหน่วยง�นนั้นส�ม�รถนำ�ข้อมูลที่ได้ไปพัฒน�ต่อยอดได้ต่อไป  
ซึ่งกรมได้ให้บริก�รแก่หน่วยง�นต่�งๆ จำ�นวนม�ก เช่น

• สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน (BOI)
• สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งขน�ดย่อม
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• สำ�นักง�นปลัดกระทรวงอุตส�หกรรม
• สำ�นักง�นศ�ลยุติธรรม
• สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ด
• กระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร
• กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
• กรมส่งเสริมก�รค้�ระหว่�งประเทศ
• กรมก�รจัดห�ง�น
• กรมสรรพส�มิต
• กรมก�รค้�ต่�งประเทศ

ระบบ VPN (Visual Private Network) เป็นเครือข่�ยส่วนตัว
เสมอืนทีเ่ชือ่มตอ่ระบบเครอืข่�ยสองเครอืข�่ย ทีอ่ยูต่�่งทีก่นัผ�่นระบบ 
อินเทอร์เน็ต โดยมีก�รเข้�รหัสของข้อมูลก่อนท่ีจะส่งออกไป และ
สำ�หรับฝั่งที่รับข้อมูลก็ทำ�ก�รถอดรหัสข้อมูล เพื่อทำ�ให้ข้อมูลมีคว�ม
ปลอดภัย โดยมีก�รเข้�รหัสตั้งแต่ต้นท�งถึงปล�ยท�ง ส�ม�รถป้องกัน
ก�รดกัจบัขอ้มลูระหว�่งท�งได ้โดยหนว่ยง�นอืน่ทีเ่ชือ่มตอ่กบักรมดว้ย
ระบบ VPN นี ้จะส�ม�รถเข�้ม�ใชร้ะบบง�นภ�ยในกรมต�มทีก่ำ�หนดได ้
เสมือนกับเจ้�หน้�ท่ีของกรมในลักษณะแบบอ่�นได้อย่�งเดียว (Read 
Only) เป็นก�รให้บริก�รข้อมูลแบบทันทีทันใด (Real Time) เพื่ออำ�นวย
คว�มสะดวกแก่หน่วยง�นที่เชื่อมต่อ ซึ่งกรมได้ให้บริก�รแก่หน่วยง�น
ร�ชก�รแล้วจำ�นวนม�ก เช่น

• สำ�นักง�น ป.ป.ท.
• สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ
• กรมข่�วทห�รเรือ
• กรมโรงง�นอุตส�หกรรม
• กองบัญช�ก�รตำ�รวจปร�บปร�มย�เสพติด
• สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ
• กรมที่ดิน
• กรมก�รปกครอง
• สำ�นักง�นกองทุนฟื้นฟูและพัฒน�เกษตรกร
• สำ�นักง�น ป.ป.ส.
• กรมธน�รักษ์
• สำ�นักง�น ป.ป.ช.
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

• รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน

ต�มมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภ�คม 2546 เห็นชอบ 

ให้ทุกส่วนร�ชก�รดำ�เนินก�รลดข้ันตอนและระยะเวล�ก�รปฏิบัติร�ชก�รลง 

ร้อยละ 30-50 ประกอบกับ พระร�ชกฤษฎีก�ว่�ด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 5 

ม�ตร� 27 กำ�หนดให้ส่วนร�ชก�รต้องจัดให้มีก�รกระจ�ยอำ�น�จ 

ก�รตดัสนิใจ เพือ่ใหเ้กดิคว�มรวดเรว็ และลดขัน้ตอนก�รปฏบิตัริ�ชก�ร 

และม�ตร� 29 กำ�หนดให้ส่วนร�ชก�รต้องจัดทำ�แผนภูมิข้ันตอน 

ระยะเวล�ก�รดำ�เนินก�ร และเผยแพร่เพื่อให้ประช�ชนทร�บ

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นม� สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

พัฒน�ระบบร�ชก�ร หรือ ก.พ.ร. ได้จัดให้มีก�รมอบร�งวัล “คุณภาพ

การให้บริการประชาชน” ซึ่งกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�ได้รับร�งวัล

ดังกล่�วม�อย่�งต่อเนื่อง

“อดีตบอกเล่าเรื่องราว”
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สรุปรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ปีที่ได้รับ
รางวัล

ประเภทรางวัล

ชื่อกระบวนงานราย
กระบวน

งาน

ภาพรวม
กระบวน

งาน

เชื่อมโยง
หลายส่วน
ราชการ

นวตักรรม

2546

ชมเชย
ก�รบริก�รตรวจค้นเอกส�รทะเบียน
ธุรกิจ งบก�รเงิน และบัญชีร�ยชื่อผู้ถือหุ้น 
(จังหวัดระยอง เชียงใหม่ และสงขล�)

ชมเชย
ก�รให้บริก�รออกหนังสือรับรองและสำ�เน�
เอกส�รประกอบธุรกิจของคนต่�งด้�ว 
(จังหวัดระยอง เชียงใหม่ และสงขล�)

2548 ชมเชย
ก�รรับแจ้งข้อมูลจ�กผู้สอบบัญชี 
รับอนุญ�ตต�มประก�ศ ก.บช. ฉบับที่ 44

2549 ชมเชย
ก�รให้บริก�รขอหนังสือรับรองและ 
คัดสำ�เน�เอกส�รของนิติบุคคล

2550 ดีเด่น ก�รให้บริก�รสืบค้นข้อมูลธุรกิจท�งเว็บไซต์

2533

ชมเชย ก�รรับจดทะเบียนห้�งหุ้นส่วนบริษัท

ดีเด่น
ก�รให้บริก�รหนังสือรับรอง สำ�เน�เอกส�ร
และถ่�ยเอกส�รผ่�นระบบ e-Service

ดีเด่น ก�รจัดตั้งธุรกิจ (e-Starting Business)

ดีเด่น
ก�รให้บริก�รข้อมูลระหว่�งหน่วยง�น 
ผ่�นระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ

2554 ชมเชย ก�รให้บริก�รรับงบก�รเงินแก่ภ�คธุรกิจ
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ใ น ปี  พ . ศ . 

2553 กรมพัฒน�-

ธุรกิจก�รค้� ได้ส่ง

ผลง�นเข้�ประกวด

จำ�นวน 4 ผลง�น 

ค รบทุ ก ป ร ะ เ ภท

ร�งวัลที่กำ�หนด โดยมีหน่วยง�นต่�งๆ ส่งผลง�นเข้�ประกวด

ทั้งสิ้น 302 กระบวนง�น จ�กจำ�นวน 109 หน่วยง�น และ

ปร�กฏว่�กรมได้รับร�งวัลทุกประเภทที่ส่งเข้�ประกวด เป็นร�งวัล

ดีเด่น 3 ร�งวัล และร�งวัลชมเชย 1 ร�งวัล ซึ่งถือเป็นก�รสร้�ง

ปร�กฏก�รณ์สำ�คัญ ที่ ได้รับร�งวัลครอบคุลมทุกประเภทในปี

เดียวกัน โดยได้มีก�รรับมอบร�งวัล เมื่อวันท่ี 16 ธันว�คม 2553  

ณ หอประชุมกองทัพเรือ

๑. รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลดีเด่น 

ประเภทกระบวนงานเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ จากผลงาน 

การจดัตัง้ธรุกจิ (e-Starting Business) ซึง่เปน็ผลง�นทีไ่ดจ้�กก�รรเิริม่ 

ให้บริก�รจดทะเบียนห้�งหุ้นส่วนบริษัท ณ จุดเดียว (Single Point) 

โดยใช้แบบฟอร์มเดียว (Single Form) และเอกส�รประกอบคำ�ขอ

ชดุเดยีวกนั (Single Document) ซึง่เปน็ก�รบรูณ�ก�รระหว�่งหนว่ยง�น

ข้�มกระทรวง 3 หน่วยง�น ได้แก่ กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� กระทรวง

พ�ณิชย์ กรมสรรพ�กร กระทรวงก�รคลัง และสำ�นักง�นประกันสังคม 

กระทรวงแรงง�น ทำ�ใหส้�ม�รถรบัจดทะเบยีนจดัตัง้ห้�งหุน้สว่นบรษิทั 

ขอเลขประจำ�ตัวผู้เสียภ�ษี และขอเลขที่บัญชีน�ยจ้�ง ได้ ณ จุดเดียว
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ที่ศูนย์บริก�รของกรมท่ัวประเทศ ซ่ึงช่วยลดข้ันตอนและระยะเวล� 

ก�รติดต่อร�ชก�ร จ�ก 3 หน่วยง�นเหลือหน่วยง�นเดียว และจ�ก 4 

วันเหลือเพียง 90 น�ที (ต่อม�ได้ลดเหลือ 60 น�ที)

๒. รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลดีเด่น 

ประเภทภาพรวมกระบวนงาน จากผลงานการออกหนังสือรับรอง

และเอกสารทะเบยีนนติบิคุคล ผา่นระบบ e-Service ซึง่เปน็ผลง�น

ที่เกิดจ�กก�รพัฒน�ต่อยอดระบบก�รให้บริก�รผ่�นช่องท�ง Internet 

ที่ได้เริ่มไว้ตั้งแต่ 16 มกร�คม 2549 และได้ขย�ยไปยังจังหวัด

สมุทรปร�ก�รและปทุมธ�นี เมื่อ 13 มกร�คม 2553 ต่อม�เมื่อ 10 

มิถุน�ยน 2553 จึงได้ขย�ยก�รให้บริก�รไปยังส่วนภูมิภ�ค โดยให้ 

19 จังหวัดเป็นศูนย์กล�งบริก�ร
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3. รางวัลคณุภาพการใหบ้รกิารประชาชน รางวลัดเีดน่ ประเภท
นวัตกรรมการให้บริการ จากผลงานการให้บริการข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเป็นก�รให้บริก�ร 
ข้อมูลนิติบุคคลแก่ส่วนร�ชก�รต่�งๆ โดยก�รเชื่อมโยงข้อมูล 
ผ่�นเทคโนโลยี ระบบ VPN (Visual Private Network) และระบบ  
Web Service โดยส�ม�รถรับข้อมูลได้แบบทันที (Real Time)

4. รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลชมเชย ประเภท
รายกระบวนงาน จากผลงานการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท  
ซ่ึงไดพั้ฒน�ปรบัปรุงกระบวนง�น ขัน้ตอนและระยะเวล�ก�รจดทะเบยีน  
ให้ง่�ย และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ตอ่ม�ในป ี2554 กรมพฒัน�ธรุกจิก�รค�้ ไดร้บัรางวลัคณุภาพ
การให้บรกิารประชาชน รางวลัชมเชย ประเภทภาพรวมกระบวนงาน  
จากผลงานการให้บริการรับงบการเงินแก่ภาคธุรกิจ ท่ีส�ม�รถ 
ลดภ�ระและอำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่นิติบุคคลผู้มีหน้�ท่ีจัดส่งงบก�รเงิน 
ประจำ�ป ีโดยลดก�รจดัทำ�งบก�รเงินจ�กเดมิ 2 ชดุเหลอืเพยีงชดุเดยีว  
ช่วยลดต้นทุนก�รจัดทำ�งบก�รเงินของทั่วประเทศได้กว่�ปีละ  
8 ล้�นบ�ท และยังขย�ยพื้นที่ให้บริก�รรับงบก�รเงิน โดยส�ม�รถ 
นำ�ส่งงบก�รเงินได้ที่สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้�ทุกแห่งท่ัวประเทศ 
และท�งไปรษณีย์ ทำ�ให้ช่วยประหยัดเวล�และค่�ใช้จ่�ยได้อย่�งม�ก 
โดยได้รับมอบร�งวัล เมื่อวันที่ 21 ธันว�คม 2554
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นอกจ�กนั้น ในระหว่�งปี พ.ศ. 2554 - 2555 กรมพัฒน�
ธุรกิจก�รค้� ยังได้รับร�งวัลสำ�คัญอีก 2 ร�งวัล ดังนี้

• รางวัล “บัญชีภาครัฐดีเด่น” ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕4
โดยกรมบัญชีกล�ง กระทรวงก�รคลัง ได้จัดทำ�โครงก�รประเมิน

ผลก�รปฏิบัติง�นด้�นบัญชีของส่วนร�ชก�รระดับกรม ประจำ�ปี 
งบประม�ณ 2554 เพื่อให้มีก�รกำ�กับดูแลและจัดทำ�บัญชีได้อย่�ง 
ถูกต้องครบถ้วน อันจะส่งผลให้งบประม�ณก�รเงินระดับกรมและ 
ระดับกระทรวง มีคว�มถูกต้อง เชื่อถือได้ ซึ่งมีหน่วยง�นระดับกรม 
จงัหวดั และกลุม่จงัหวดัทัว่ประเทศ จำ�นวน 9 หนว่ยง�น (จ�กกว�่ 300 
หนว่ยง�น) ไดร้บัก�รรบัร�งวลัดเีดน่ รวมทัง้กรมพฒัน�ธรุกจิก�รค�้ดว้ย

• รางวัล “องค์กรโปร่งใส” ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยสำ�นักง�น ก.พ.ร. ได้มีก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นคว�มโปร่งใส 

เพื่อใช้ในก�รประเมินและตรวจสอบทุกส่วนร�ชก�ร และกรมพัฒน�
ธุรกิจก�รค้� ได้ผ่�นก�รพิจ�รณ�ต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นคว�มโปร่งใส 
ด้วยคะแนนเต็มทุกมิติ ทุกตัวชี้วัด ทำ�ให้ได้รับร�งวัลในปีนี้
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จ�กยุคเริ่มต้นของหุ้นส่วนบริษัทไทย ท่ีไม่มีก�รตร�กฎหม�ยข้ึนรองรับและต้องอ�ศัย
พระบรมร�ช�นญุ�ตของพระมห�กษตัริยเ์พือ่จดัตัง้บรษิทัขึน้เปน็ร�ยๆ ไป โดยมกีองทะเบยีนบรษิทั 
กระทรวงเกษตร�ธกิ�ร ทำ�หน�้ทีรั่บจดทะเบยีน จ�กนัน้จงึไดม้ ี“พระร�ชบญัญตัลิกัษณเข�้หุน้สว่น
แลบริษัท ร.ศ. 130” บังคับใช้เป็นกฎหม�ยหุ้นส่วนบริษัทฉบับแรกของไทย เมื่อวันที่ 1 มกร�คม 
พ.ศ. 2455 โดยมีกองทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงยุติธรรม ทำ�หน้�ที่รับจดทะเบียน

จนกระทั่งถึงยุคที่ได้มีก�รสถ�ปน� “กรมทะเบียนก�รค้�” ขึ้นในกระทรวงพ�ณิชย์ วันที่ 16 
มกร�คม 2466  ก�รจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทของไทย จึงตกอยู่ในอำ�น�จหน้�ที่รับผิดชอบของ
กรมทะเบยีนก�รค�้ ทีป่ฏบิตังิ�นภ�ยใต ้“ประมวลกฎหม�ยแพง่และพ�ณชิย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 22 
(ว่�ด้วยหุ้นส่วนและบริษัท)” นับแต่บัดนั้นเป็นต้นม� และแม้ว่�กรมทะเบียนก�รค้� จะได้ปรับปรุง
อำ�น�จหน้�ที่รับผิดชอบ และเปลี่ยนชื่อเป็น กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� เมื่อวันที่ 3 ตุล�คม 2545 
แตก่ย็งัคงบทบ�ทสำ�คญัในฐ�นะทีเ่ปน็ “สำ�นกัง�นทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทั” ทีท่ำ�หน�้ทีจ่ดทะเบยีน
และปฏิบัติง�นทะเบียนของห้�งหุ้นส่วนบริษัทของไทยอยู่จนถึงทุกวันนี้

ง�นด้�นทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทของไทย นับแต่จุดเริ่มต้นในอดีตถึงปัจจุบันได้มีก�รพัฒน�
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จ�กยุคสู่ยุค จ�กรุ่นสู่รุ่น สืบเนื่องม�อย่�งย�วน�น สอดคล้องกับสภ�วะ
เศรษฐกิจก�รค้� สังคม ก�รเมือง และคว�มทันสมัยของระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ ส่งผลให้
ระบบก�รจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พัฒน�เจริญก้�วหน้�ม�ต�มลำ�ดับอย่�งไม่หยุดยั้ง ส�ม�รถ
สนองตอบคว�มตอ้งก�รและเอือ้อำ�นวยประโยชนต์อ่ภ�คธรุกจิก�รค�้ ประช�ชน และทกุภ�คสว่น 
ไดอ้ย�่งมปีระสทิธภิ�พ ไดร้บัก�รยอมรบัเชือ่ถอืไวว้�งใจ ในฐ�นะหนว่ยง�นภ�ครฐัทีเ่ปน็ “ตน้ส�ย
ปล�ยท�งธุรกิจ” อย่�งแท้จริง เป็น “กรมบริก�ร” แถวหน้�ของประเทศ ท่ีได้รับก�รชื่นชมด้�น 
ก�รให้บริก�รที่ประทับใจภ�ยใต้ค่�นิยม “ยิ้มแย้ม โปร่งใส ใส่ใจบริก�ร” โดยมีร�งวัล “คุณภ�พ 
ก�รให้บริก�รประช�ชน” ระดับดีเด่นและชมเชย หล�ยร�งวัลติดต่อกันหล�ยปี รวมทั้ง “ร�งวัล
องค์กรโปร่งใส” ที่เป็นเครื่องยืนยันคว�มสำ�เร็จและม�ตรฐ�นก�รให้บริก�รของกรม

บทส่งท้าย
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คว�มสำ�เร็จในก�รพัฒน�ระบบจดทะเบียนและบริก�รข้อมูลท�งทะเบียนนั้น เกิดจ�ก 
ก�รก่อร่�งสร้�งฐ�นอันมั่นคงของอดีตอธิบดี ผู้บริห�ร และเจ้�หน้�ท่ีผู้รับผิดชอบในยุคบุกเบิก 
ส่วนคว�มเจริญก้�วหน้�ที่มีม�อย่�งต่อเนื่องในแต่ละยุคแต่ละสมัย ย่อมเกิดจ�กคว�มรู้
ตระหนักของผู้สืบทอดภ�ระหน้�ที่ ที่จะบำ�รุงรักษ�สิ่งที่ดีมีประโยชน์ให้ดำ�รงอยู่อย่�งยั่งยืนต่อไป  
รวมทัง้คว�มทุม่เทเอ�ใจใสใ่นก�รพฒัน�ตอ่ยอดสิง่ทีม่อียูแ่ตเ่ดมิ และก�รรเิริม่สร�้งเสรมิสิง่ใหม่ๆ   
ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวล� ดังนั้น จึงเป็นหน้�ท่ีของอธิบดี ผู้บริห�ร และผู้รับผิดชอบง�น 
ด้�นทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ทั้งในปัจจุบันและในอน�คต จะต้องช่วยกันดำ�รงคว�มเจริญก้�วหน้�
ให้ยั่งยืนสืบต่อไป

วันวาน	 ก่อร่างสร้างฐาน		 มั่นคง
วันนี้		 พัฒนาต่อยอด	 ยืนยง
วันหน้า	 แข็งแกร่งยั่งยืน	 ธำารง

สมคำา	“ต้นสายปลายทางธุรกิจ”	ของไทย



นายจเร	จุฑารัตนกุล
พ.ศ.2523-2528

นางสาวสุคนธ์	กาญจนาลัย
พ.ศ.2528-2532

นายสมพล	เกียรติไพบูลย์	
พ.ศ.2532-2533

นายนรวัฒน์	สุวรรณ
พ.ศ.2540-2542

นางสาวภัทรา	สกุลไทย
พ.ศ.2542-2543

นายอดุลย์	วินัยแพทย์
พ.ศ.2543-2544



นายเฉลิมศักดิ์	นากสวาสดิ์
พ.ศ.2533-2534

นายชลอ	เฟื่องอารมย์
พ.ศ.2534-2538

ร.ท.สมศักดิ์	ยมะสมิต
พ.ศ.2538-2540	

นางสาวอรจิต	สิงคาลวณิช
พ.ศ.2544-2549

นายคณิสสร	นาวานุเคราะห์
พ.ศ.2549-2552

นายบรรยงค์		ล้ิมประยูรวงศ์
พ.ศ.2552-ปัจจุบัน
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เรียน ท่านอธิบดีบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์

ท่�นได้มีหนังสือขอให้ผมเขียนบทคว�ม บอกเล่�เรื่องร�วและ

คว�มประทับใจในช่วงที่ผมม�อยู่ที่ กรมทะเบียนก�รค้� (ชื่อเดิม) 

ระหว่�งปี 2523 – 2528 โดยเฉพ�ะด้�นง�นจดทะเบียนหุ้นส่วน

บริษัท เพื่อนำ�ไปลงพิมพ์ในหนังสือ “111 ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย”

เวล�ล่วง 30 ปีเศษแล้ว เกษียณอ�ยุม�ก็เกือบ 20 ปี หลงๆ 

ลืมๆ ต�มวัย แต่คว�มทรงจำ�เกี่ยวกับกรมทะเบียนก�รค้�นั้น ผมยังมี 

คว�มรู้สึกดีๆ อยู่ไม่รู้ลืม ที่ได้ร่วมทุกข์สุขกับเพื่อนข้�ร�ชก�รกรมนี้ 

ม� 4 ปีเศษ และระลึกอยู่เสมอว่�ผมได้พบเพื่อน ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

อย่�งม�กม�ยจ�กกรมนี้

จเร  จุฑารัตนกุล
อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์
อดีตอธิบดีกรมทะเบียนการค้า
(พ.ศ. 2523 - 2528)

มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำาปะหลังแห่งประเทศไทย
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เม่ือเกษียณอ�ยุเป็นประช�ชน

เต็มข้ัน ได้เห็นรุ่นน้องๆ พัฒน�กรม

จนม�เปน็กรมพฒัน�ธรุกจิก�รค�้และเปน็ 

กรมทีเ่ชดิหน้�ชตู�ของกระทรวงพ�ณชิย์

ในปัจจุบัน พ่อค้� นักธุรกิจ ชื่นชม

สรรเสริญกันทั่วหน้� ก็เต็มตื้นในหัวใจ

ท่�นอธิบดีตั้งประเด็นให้ผมเขียน

ในชว่งผมเปน็อธบิด ีป ี2523 – 2528 

มีก�รพัฒน�ปรับปรุงอย่�งไร คว�ม

ประทับใจต่อกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� และมุมมองในปัจจุบัน ผมไม่ใช่

นักเขียน หรือ นักพูด นิสัยเสียที่มักแหวกแนวออกนอกกรอบอยู่เสมอ 

จึงขออนุญ�ตเขียนเป็นจดหม�ยถึงท่�นอธิบดี เล่�สู่กันฟังเบื้องหลัง

แนวคว�มคิด และที่ม�ที่ไปของก�รเปลี่ยนแปลงปรับปรุงบ�งอย่�ง 

เฉพ�ะที่เกี่ยวกับทะเบียนธุรกิจช่วงนั้น ซ่ึงท่�นอธิบดี มีส่วนสำ�คัญ

ในก�รช่วยให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงนี้ และขอเขียนแบบ Free style 

สบ�ย สบ�ยนะ

ป ี2523 ผมถกูย�้ยแบบ “ฟ�้ผ�่” จ�กกรมก�รค�้ภ�ยใน ม�อยูท่ี่

กรมทะเบยีนก�รค�้ เพร�ะบงัอ�จไปขว�งท�ง “น้ำ�ต�ล” อนัแสนหว�น

ของท่�นผู้มีอำ�น�จ เข�คงคิดว่�กรมทะเบียนก�รค้� เป็นกรมเชยๆ 

เป็นกรมบริก�ร ไม่ค่อยมีปัญห�กับใคร คงได้แต่จดทะเบียนก�รค้� 

ต�มชื่อลูกเดียว เข�คิดผิด!

กรมทะเบียนก�รค้�สมัยนั้น แม้เงียบเงียบสงบเสงี่ยม เหมือน

หมอตำ�แยทำ�คลอด (นติบิคุคล) แตก่ลบัเปน็กรมทีใ่หญท่ีส่ดุ มขี�้ร�ชก�ร 

ม�กที่สุด มีอำ�น�จหน้�ท่ีกว้�งขว�งท่ีสุด ต้องบริห�รกฎหม�ยเป็น

สิบฉบับ แต่ละเรื่องไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเลย ประมวลกฎหม�ย

แพ่งและพ�ณิชย์ ทะเบียนธุรกิจ เครื่องหม�ยก�รค้� สิทธิบัตร 

ชั่งตวงวัด น้ำ�มัน และบัญชี ม�เป็นอธิบดีกรมนี้ เลยได้เรียนรู้ม�กที่สุด  

เหมือนเรียนปริญญ�เอก 6 ส�ข�พร้อมๆ กัน พื้นฐ�นแน่นปั๋ง  

จนเอ�ตัวรอดปลอดภัย เกษียณอ�ยุอย่�งมีคว�มสุขสงบ

“กรมทะ เบียนการค ้ าสมัย น้ัน  
แม ้ เงียบเงียบสงบเสงี่ ยม เหมือน 
หมอต�าแยท�าคลอด (นิติบุคคล) แต่
กลับเป็นกรมที่ใหญ่ที่สุด มีข้าราชการ 
มากที่สุด มีอ�านาจหน้าที่กว้างขวาง
ที่สุด ต้องบริหารกฎหมายเป็นสิบฉบับ  
แต่ละเรื่องไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเลย”
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ผมไม่มีพื้นฐ�นท�งกฎหม�ย 
ม�นั่งใหม่ๆ ก็ยังงงๆ อยู่ว่� จะทำ� 
ประโยชน์อะไรให้คุ้มเงินเดือน รู้ว่� 
จะขอจดทะเบียนธุ รกิ จ  ต้องขอ 
จองชื่อก่อน และรับจองเฉพ�ะที่กรม 
ที่กรุงเทพฯ ต่�งจังหวัดต้องมีจดหม�ย
ม�ขอจองใช้เวล�อย่�งน้อย 30 วัน 
แล้วต้องม�ย่ืนขอจดทะเบียนผ่�น
พ�ณิชย์จังหวัด หรือที่กรมแห่งเดียว 
กว่�จะตรวจสอบคว�มถูกต้องเอกส�ร 
นั ด ให้ ก รรมก�รม�ปร�กฏตั วต่ อ
เจ้�หน�้ที ่เสรจ็ภ�ยใน 3 เดอืนกบ็ญุแลว้ 
จดทะเบยีนเครือ่งหม�ยก�รค�้กเ็ชน่กนั 
8 เดอืนเปน็อย�่งต่ำ� ถ�้มกี�รทกัทว้งอทุธรณก์ย็ดืเปน็ 2–3 ป ีจะทำ�ให้
เร็วกว่�นี้ ท่�นอ�วุโสก็บอกว่�ง่�ยไป ไม่ศักดิ์สิทธิ์! เข�เอ�ผมม�ดองไว้
ที่กรมนี้น่�จะจริง!

นัง่เก�้อีย้งัไมท่นัเตม็กน้กถ็กูลองของ ประชมุกบัท�่นทน�ยผูใ้หญ ่
ท่�นรู้ว่�ผมไม่ใช่ลูกหม้อกรม และไม่ใช่นักกฎหม�ย ถ�มว่�ท่�นอธิบดี  
ผมขอคว�มรู้หน่อย ทำ�ไม? ห้�งหุ้นส่วนบริษัทถึงเกิดง่�ยแต่ต�ยย�ก 
ขยับจะตอบ แต่... คุณประเทือง ศรีรอดบ�ง กลัวผมตกม้�ต�ย  
อ�ส�ตอบแทนจึงรอดตัวไป ถ้�ให้ผมตอบ ก็คงต้องเรียนท่�นว่�  
ไม่ว่�บุคคล หรือนิติบุคคล เกิดขึ้นม�
จ�กคว�มอย�กคว�มใคร่ของมนุษย์  
จึงเกิดง่�ยเป็นธรรมด� แต่เกิดม�แล้ว 
ย่อมเกิดคว�มรักหวงแหน ไม่อย�กให้
จ�กไป หมอก็ต้องยื้อไว้ เจ้�หนี้และ
กรมสรรพ�กร ก็ไม่ยอมให้ต�ยง่�ยๆ 
จนกว่�จะชำ�ระหนี้ชำ�ระบัญชีก่อน  
จึงต�ยย�กต�ยเย็น

ไม่น�นก็โดนอีก มีเจ้�หน้�ที่
เสนอม�ให้ดำ � เนินคดีกับ บริษัท 

“ท�าไม? ห้างหุน้ส่วนบรษัิทถงึเกดิง่าย
แต่ตายยาก

ถ้าให้ผมตอบ ก็คงต้องเรียนท่านว่า  
ไม่ว่าบุคคล หรือนิติบุคคล เกิดขึ้นมา
จากความอยากความใคร่ของมนุษย์  
จึงเกิดง่ายเป็นธรรมดา แต่เกิดมาแล้ว  
ย่อมเกดิความรกัหวงแหน ไม่อยากให้จากไป 
หมอกต้็องยือ้ไว้ เจ้าหนีแ้ละกรมสรรพากร 
ก็ไม่ยอมให้ตายง่ายๆ จนกว่าจะช�าระหน้ี 
ช�าระบญัชก่ีอน จงึตายยากตายเยน็”
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๑0๑ «

แองโกลไทย มอร์เตอร์ จำ�กัด (เอเย่นรถยนต์ ฟอร์ด สมัยนั้น) 
ในข้อห�ว่�กระทำ�ผิดกฎหม�ย ปว 281 ก�รประกอบอ�ชีพ
คนต่�งด้�ว ที่บัญญัติไว้ว่� “มิให้ค้�ของเก่�” บริษัทนี้ ไปรับแลก
รถเก่�ม� และเอ�ม�ข�ย จะให้สั่งดำ�เนินคดี เจ้�หน้�ท่ีอ้�งว่� 
มีคำ�วินิจฉัยกรมในเรื่องนี้ไว้ชัดเจนว่� “ก�รค้�ของเก่�” ต้องตีคว�ม
ต�มพระร�ชบัญญัติโรงจำ�นำ�ของกระทรวงมห�ดไทย แต่ในสมอง 
อันจำ�กัดของผม นึกถึงตอนเรียนหนังสือต้องถูกบังคับให้เรียนวิช�ปรัชญ�  
ตรรกะ และจติวทิย� ซึง่ไมค่อ่ยรูเ้รือ่งเลย ไมรู่ว้�่เข�บงัคบัใหเ้รยีนทำ�ไม 
สอบตกก็ไม่ได้ด้วยนะ จำ�ได้แต่อ�จ�รย์พร่ำ�ย้ำ�ว่� วิช�เหล่�นี้ จะช่วย
เตรียมตัวนักศึกษ�ชั้นปริญญ�ตรีให้เป็น Rational man นะ ให้เป็นคน
รู้จักคิด มีเหตุผล รอบคอบ ม�นั่งตรองเรื่อง “ของเก่�” แล้ว ก็คิดว่� 

ภ�ษ�ไทยนั้นดิ้นได้ “ของเก่�” จะหม�ยถึง ของใช้แล้วด้อยคุณค่�ลง 

เพร�ะคว�มเสือ่มสภ�พกไ็ด ้และ “ของเก�่” เปน็ของทีย่ิง่เก�่ยิง่มคี�่เพิม่ 

ก็ได้ เก่�ๆ เป็นสนิมยิ่งมีค่�ขึ้น ซึ่งท่�นอธิบดีคงทร�บดีเพร�ะเคยเห็น 

ไปนั่งส่องพระ (สนิม) แถววัดมห�ธ�ตุอยู่บ่อยๆ  

และเข�ยังจำ�แนกเก่�มีค่� เป็นแยกต�มอ�ยุ ออกม�

เป็นของสะสม (Collectable) ศิลปวัตถุ (Work of Art) 

ของโบร�ณ (Antique) เป็นต้น

บังเอิญรู้จักกับท่�นอมร จันทรสมบูรณ์ ท่ีเป็น

ผู้ใหญ่อยู่กฤษฎีก� ขอคำ�แนะนำ�ท่�น ท่�นแนะ

ให้ไปดูกฎหม�ยฉบับไทย และฉบับแปลเป็นภ�ษ�

อังกฤษ ม�เปรียบเทียบกัน ฉบับภ�ษ�อังกฤษเข�ใช้ 

คำ�ว่� Antique or Work of Art ซ่ึงหม�ยคว�มว่� 
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» ๑0๒

เป็นส่ิงของเก่�ท่ีเพ่ิมค่� 

ไม่ใช่ด้อยค่� จึงส่งเร่ือง 

ให้กฤษฎีก�ขอคำ�วินิจฉัย 

ท่�นก็วินิจฉัยว่�ท่ีบัญญัติ

ไว้ว่�ห้�มฝร่ังค้�ของเก่�นะ  

หม�ยถึงของเก่�ท่ีเพ่ิมค่�  

ไม่ใช่ด้อยค่� เลยต้องเอ� 

คำ�วินิจฉัยเร่ืองต่�งๆ ของกรม  

ให้กฤษฎีก�ช่วยสังค�ยน�  

ปร�กฏว่� 60% กฤษฎีก�

วินิจฉัยกลับ เลยรวบรวมคำ�วินิจฉัย 

จัดพิมพ์เป็นเล่มไว้......ยังอยู่หรือเปล่�! 

เลยต้องใช้คว�มระมัดระวังในก�ร

ตัดสินใจให้รอบคอบข้ึน โดยไม่ฟัง 

แต่คว�มเห็นเจ้�หน้�ท่ีจดทะเบียน  

น�ยทะเบียนจังหวัดเป็นหลัก พอดีกรมเร� 

มีนิติกรหล�ยคน และจบเนติบัณฑิต 

ก็หล�ยคน เลยต้ังม�เป็นคณะกรรมก�ร

วินิจฉัยกล่ันกรองก่อนน�ยทะเบียนกล�ง 

(อธิบดี) ส่ัง เดชะบุญเลยรอดถูกฟ้อง 

ไม่มีคดีติดตัวม�ให้ย�กลำ�บ�กย�มแก่  

อุท�หรณ์ของ เ ร่ือง น้ี  ขอส รุป ว่� 

“ไม่รู้อย่�อวดรู้ ดูให้รอบคอบ”

เรือ่งทีเ่ปน็ปญัห�ของกรมทะเบยีนก�รค�้สมยันัน้ คอื คว�มล�่ช�้ 

ในก�รใหบ้รกิ�รรบัจดทะเบยีน ไมว่�่ขอจดใหม ่หรอืขอจดเปลีย่นแปลง 

ซึ่งใช้เวล�หล�ยเดือน รวมทั้งข้อกล่�วห�ว่� มีหน้�ม้�ห�กินที่กรมม�ก 

แรกๆ ก็โทษคนน้อย งบประม�ณไม่พอต�มฟอร์ม แต่ศ�สตร�จ�รย์

บุญชนะ อัตถ�กร ซึ่งเป็นทั้งน�ย และบรมครู ของผม ได้อบรม

สั่งสอนไว้ว่� ทำ�อะไรให้ทำ�เป็นระบบ มีปัญห�อะไร อย่�ด่วนสรุป 

ดว่นแก ้ดว่นทำ� แตใ่หศ้กึษ�ขอ้เทจ็จริง ทัง้ใกลต้วัและไกลตวัใหร้อบคอบ  
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แลว้ม�วเิคร�ะหว์�งแผน ปรบัปรงุแกไ้ขใหเ้ปน็ระบบ เพร�ะปญัห�อ�จ

จะต่อเนื่องกัน ก�รแก้ทีละจุด ยิ่งแก้ยิ่งยุ่ง

ในเดอืนแรก จงึทำ�ตวัเปน็พญ�นอ้ยชมตล�ด ไปเยีย่มกองต�่งๆ 

แอบดรูะเบยีบ คำ�สัง่ คำ�วนิจิฉยัของน�ยทะเบยีน ทีส่ัง่สร�้งทบัถมกนัม� 

ขัน้ตอนและก�รปฏบิตั ิและวธิปีฏบิตัขิองเจ�้หน�้ที ่ดสูถ�นที ่ดอูปุกรณ ์

นั่งคุยกับเจ้�หน้�ที่ อยู่สัก 2 เดือนได้กระมั้ง จนบ�งคนว่�อธิบดีใหม่

คนนี้ท่�ท�งจะชีกอ ไปนั่งคุยกับเจ้�หน้�ที่ส�วๆ เป็นประจำ� 

สุดท้�ย สรุปคำ�ถ�มได้ 5 คำ�ถ�ม

“เร่ืองที่เป็นปัญหาของกรมทะเบียน
การค้าสมัยนั้น คือ ความล่าช้าในการให้ 
บริการรับจดทะเบียน ไม่ว่าขอจดใหม่ 
หรือขอจดเปลี่ยนแปลง ซ่ึงใช ้ เวลา 
หลายเดือน รวมทั้งข ้อกล ่าวหาว ่า  
มีหน้าม้าหากินที่กรมมาก”

5. ทำ�ไมแฟม้ทะเบยีน จงึไปกองค�้งอยูต่�มเจ�้หน�้ที ่ต�มโตะ๊

ต�่งๆ และทำ�ไมก�รเรยีกแฟม้ทะเบยีน จ�กหอเกบ็ทะเบยีน

ม�ตรวจสอบ จึงล่�ช้�ม�ก

1. ทำ�ไมก�รจองชื่อจดทะเบียน 

จึงต้องใช้เวล�ม�กกว่� 30 วัน

2. ทำ � ไมต้ อ ง มี แบบพิ มพ์ ขอ 

จดทะเบียน จดเปลี่ยนแปลง

ถึง 70 แบบ

3. ทำ�ไมเจ้�หน้�ท่ีต้องใช้เวล�

น�นม�กในก�รตรวจคำ�ขอ 

จดทะเบยีน โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่  

วัตถุประสงค์

4. ทำ�ไมในก�รขอจดทะเบียน 

ต้องให้กรรมก�รม�แสดงตัว 

พร้อมบัตรประจำ�ตัว
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คดิจนเวยีนหวัว�่จะเร่ิมตรงไหนด ี

วันหนึ่งเดินไปเยี่ยมตึกด้�นหน้�ประตู 

ที่ คนม�ขอแบบพิมพ์จดทะเบียน  

ได้ยินเสียงเถียงกันดังลั่น ปร�กฏว่�

คนเข�ม�ขอแบบพิมพ์แก้ไขก�รจด

ทะเบียน แต่บอกไม่ชัดว่� จะขอแบบ

พิมพ์คำ�ขออะไร เจ้�หน้�ที่ก็คงจะ

หงุดหงิด ตอนนั้น ที่ทำ�ง�นไม่มีแอร์ 

ทัง้ฝุน่ ทัง้รอ้น ทัง้ยุง่ น�่เหน็ใจ กม็อี�รมณ ์

ใส่กันเป็นธรรมด�

เพียงจุดเร่ิมต้น คือ ก�รขอแบบพิมพ์ ขอจดทะเบียน ก็มีปัญห�เสียแล้ว 

เลยห�รอืข�้ร�ชก�รอ�วโุสของกรมว�่ คำ�ขอต�่งๆ นัน้ กำ�หนดแบบม� 

ต่�งกรรมต่�งว�ระกันม�เป็นสิบปี และร�ชก�รต้องเสียงบประม�ณ

พิมพ์แจกฟรีปีละไม่น้อย จะส�ม�รถยุบรวมเป็นแบบพิมพ์คำ�ขอ 

จดทะเบียนให้เหลือน้อยแบบที่สุดจะได้ไหม ด้วยคว�มร่วมมือร่วมใจ

ของข้�ร�ชก�รในกรมก็ได้ข้อสรุปเสนอแนะว่� “ทำ�ได้” รวมกันเหลือ

เพียง 3 แบบ คือ คำ�ขอจดทะเบียนใหม่ คำ�ขอจดแก้ไขทะเบียน 

จะแก้ข้อไหนก็ขีดเอ� และแบบวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์  

เป็นข้อๆ รวม 40 ข้อ ครอบจักรว�ล ให้เลือกเอ�ว่�จะจดข้อใดบ้�ง 

และเผื่อไว้สำ�หรับวัตถุประสงค์พิเศษอีก  

1 ข้อ ให้เขียนเอ�เอง ว่�มีวัตถุประสงค์ 

จะจดอะไรเป็นพิเศษ

จ �กนั้ น จึ ง ไ ด้ ร่ ว ม กั นพัฒน�

ระบบก�รยื่นคำ�ขอ ก�รตรวจคำ�ขอใหม่  

ทีส่ะดวกขึน้ ง�่ยขึน้ แบบพมิพใ์หม ่3 แบบ 

ประหยดัเงนิร�ชก�ร เอ�เงนิสวสัดกิ�รกรม  

จ�กค่�ถ่�ยเอกส�ร แผ่นละ 5 บ�ท  

ซึ่งสมัยนั้น ก๋วยเตี๋ยวแค่ช�มละ 7 บ�ท 

โอเลี้ยงแก้วละ 1 บ�ทเอง ม�พิมพ์

“ค�าขอต่างๆ น้ัน ก�าหนดแบบมา 
ต ่างกรรมต ่างวาระกันมาเป ็นสิบป ี  
และราชการต้องเสียงบประมาณพิมพ์
แจกฟรีปีละไม่น้อย จะสามารถยุบรวม 
เป็นแบบพิมพ์ค�าขอจดทะเบียนให้เหลือ
น้อยแบบที่สุดจะได้ไหม”



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

๑05 «

และข�ยชุดละ 3 บ�ท เข้�สวัสดิก�ร ได้เงิน 

ม�กโขอยู่ เอ�เงินสวัสดิก�รนั้น ม�จ้�งลูกจ้�ง

เพิ่มขึ้น เพื่อแบกแฟ้มทะเบียนม�ให้เจ้�หน้�ที่ 

และกลับไปเก็บให้เป็นระเบียบ ฝ่�ยเจ้�หน้�ท่ี

ตรวจสอบคำ�ขอ เมื่อวัตถุประสงค์ไม่เขียนวนไปวนม�ยืดย�ว กำ�หนด

เปน็ขอ้ๆ กส็�ม�รถตรวจไดเ้รว็และถกูตอ้ง และร�ยไดบ้�งสว่นกน็ำ�ม�

ปรับปรุงสถ�นที่ ให้ผู้ม�ขอรับบริก�รได้สะดวกขึ้น รวมทั้งเอ�หน้�ม้�

ทั้งหล�ยม�อบรม เพื่อให้บริก�รพิมพ์คำ�ขอต่�งๆ ให้ถูกต้อง สะดวก

ทัง้ผูจ้ดทะเบยีนและเจ�้หน�้ที ่เพร�ะพวกนีม้คีว�มชำ�น�ญ ทำ�ถกูตอ้งด ี

ง่�ยแก่ทุกฝ่�ย

แม้จะได้พัฒน�ทั้งกระบวนก�รขอจดทะเบียนทั้ง work process 

และ work flow ให้ง่�ยข้ึน เร็วข้ึนก็ต�ม ระบบก�รจดทะเบียนก็ยัง

เป็นก�รพิมพ์เป็นเอกส�ร (Analog) ก่อนม�อยู่กรมทะเบียนก�รค้�  

เคยเป็นรองปลัดกระทรวง ไปประชุม ASEAN ที่สิงคโปร์บ่อยๆ 

โดยเฉพ�ะเรื่อง Committee on Trade เจรจ�เกี่ยวกับก�รลดภ�ษี 

ใหก้นัและกนั (Preferential Trading Arrangement) ซึง่เปน็ยคุเร่ิมต้นของ

ก�รลดภ�ษีในกลุ่มประเทศสม�ชิก ซ่ึงต่อม�นำ�ม�สู่ก�รพัฒน�คว�มร่วมมือ 

ของอ�เซียนในด้�นต่�งๆ จนเป็น 

AEC หรือประช�คมเศรษกิจอ�เซียน

ในปี 2558 นี้ ในระยะนั้นท่ีสิงคโปร์ 

รฐับ�ลกำ�ลงัรณรงคใ์หข้�้ร�ชก�รเรยีนรู ้

เรื่อง Computer และให้หน่วยร�ชก�ร

ต่�งๆ พัฒน�ระบบง�นจ�ก Analog 

เป็น Digital เพื่อบริก�รประช�ชนให้

สะดวก รวดเร็ว และกว้�งขว�งขึ้น

“เอาหน้าม้าทั้งหลายมาอบรม เพื่อ
ให้บริการพิมพ์ค�าขอต่างๆ ให้ถูกต้อง 
สะดวกทั้งผู ้จดทะเบียนและเจ ้าหน้าท่ี 
เพราะพวกนีม้คีวามช�านาญ ท�าถกูต้องดี 
ง่ายแก่ทุกฝ่าย”



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๑06

ม�อยู่กรมทะเบียนก�รค้� ก็คิดอยู่เสมอว่�หน่วยร�ชก�รไทย

ต้องเร่งพัฒน�ให้ทันเพื่อนบ้�น ก�รจะพัฒน�ระบบก�รจดทะเบียน

ของกรมให้ทันกับโลก จึงเป็นคว�มสำ�คัญอันดับแรก ขอคว�มร่วมมือ 

จ�กกรมเศรษฐกิจก�รพ�ณิชย์ ซึ่ งมี Mainframe Computer  

ใช้ประมวลข้อมูลดัชนีร�ค� และข้อมูลท�งเศรษฐกิจให้ช่วย 

ถ่�ยโอนข้อมูลจ�กแฟ้มทะเบียนนิติบุคคล เกือบ 100,000 แฟ้ม  

ที่เก็บอยู่ในตึกหอทะเบียน 2 ตึกใหญ่ เอ�ม�ลงเก็บใน Computer  

ใช้เวล�เกือบ 2 ปี กว่�จะบันทึกและตรวจสอบข้อมูลที่บันทึก (Verify) 

ให้ถูกต้องสมบูรณ์ ก�รให้บริก�รธุรกิจที่ม�ขอรับบริก�รจดทะเบียน 

จึงรวดเร็วขึ้น แต่ก�รให้บริก�รก็ยังกระจุกตัวอยู่ที่สำ�นักทะเบียนกล�ง 

กรมทะเบียนก�รค้�ในกรุงเทพฯ แห่งเดียว  

ไม่ส�ม�รถรองรับคว�มต้องก�รที่เพิ่มขึ้น 

อย่�งรวดเร็วในภูมิภ�คได้ จึงได้ขย�ยเป็น 

ศูนย์ ก�รรับจดทะเบียนของภ�คเหนือ  

เป็นครั้งแรกที่ จังหวัดเชียงใหม่

จ�กวันน้ันถึงวันน้ี กรมทะเบียนก�รค้�  

ได้เปล่ียนม�เป็นกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�  

แ ม้ จ ะ ถู ก แ บ่ ง แ ย ก ง � น จ ด ท ะ เ บี ย น

เคร่ืองหม�ยก�รค้�สิทธิบัตร ออกไปต้ังเป็น 

กรมทรัพย์สินท�งปัญญ� และง�นช่ังตวงวัด  

ไปอยู่กรมก�รค้�ภ�ยใน และง�นน้ำ�มันไปอยู่ 

กรมธุรกิจพลังง�น แต่กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�  

ก็ได้รับก�รพัฒน�ปรับปรุง จนเป็นกรมท่ีให้

บริก�รแก่ธุรกิจ และส่งเสริมให้เอกชนประกอบ

ธุรกิจท่ีมีศักยภ�พ และประสิทธิภ�พ สมดัง 

เจตน�รมณ์แต่แรกเร่ิมอย่�งแท้จริง



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

๑07 «

น่าภูมิใจว่า กรมฯ ได้พัฒนาตัวเองมาด้วยสติปัญญา  

และกำาลังของข้าราชการกรมทะเบียนการค้า/พัฒนาธุรกิจการค้า  

ของเราเอง จนเป็นกรมที่ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดย

ใช้เทคนิคทันสมัย สะดวก รวดเร็ว เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

แก่ธุรกิจอย่างแท้จริง เป็นศักดิ์ เป็นศรี ของกระทรวงพาณิชย์ 

อีกทั้งยังมีการพัฒนาให้มีชุดทำางานที่เป็นระเบียบสวยสง่างาม

ทันสมัยยิ่งกว่า “รักคุณเท่าฟ้า” เสียอีก และบริการประชาชน

ด้วยความสุภาพ และอัธยาศัยไมตรีอันงดงาม สามารถพูดได้ว่า 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะเดินนำาหน้าเข้าสู่ AEC ในปี ๒558  

ได้อย่างสง่างาม และด้วยความภูมิใจอย่างยิ่งของผมที่เคยเป็น 

ส่วนหนึ่งของกรมนี้

จเร  จุฑ�รัตนกุล

30 กรกฎ�คม 2555



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๑08

คุณบรรยงค์ ล้ิมประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� 

ได้ติดต่อแจ้งให้ทร�บว่�ดำ�ริจะจัดทำ� “หนังสือ 111 ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย” 

และร้องขอให้อดีตอธิบดีกรมทะเบียนก�รค้�เขียนบทคว�มเก่ียวกับ  

ก�รพัฒน�ปรับปรุงง�นด้�นจดทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัทน้ัน ข้�พเจ้�

รับทร�บคว�มประสงค์และยินดีร่วมมือ โดยขอเล่�สู่กันฟัง เร่ิมต้นต้ังแต่

ก�รรับหน้�ท่ีบริห�รง�นกรมทะเบียนก�รค้�โดยภ�พรวมต้ังแต่มกร�คม 

2528 ถึงวันท่ี 30 กันย�ยน 2532 พบว่�เป็นง�นท่ีมีคว�มสำ�คัญ 

เก่ียวกับก�รว�งกฎเกณฑ์ระหว่�งภ�ครัฐกับธุรกิจเอกชนต่�งๆ โดย

มีกฎหม�ยรวมถึง 11 ฉบับ มีลักษณะหล�กหล�ยและขอบเขต 

กว้�งขว�งม�กอ�จจัดแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ดังน้ี

กลุ่มที่ 1 รับผิดชอบบริห�รกฎหม�ยรวม 6 ฉบับ เป็นง�น

เกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัท ต�มประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ 

ว�่ดว้ยหุน้สว่นบริษทั พระร�ชบญัญตับิรษิทัมห�ชนจำ�กดั พ.ศ. 2521 

พระร�ชบัญญัติทะเบียนพ�ณิชย์ พ.ศ. 2499 ครอบคลุมตั้งแต่ 

สุคนธ์  กาญจนาลัย
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
อดีตอธิบดีกรมทะเบียนการค้า
(พ.ศ. 2528 - 2532)



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

๑09 «

ก�รจัดตั้งจัดทำ�บัญชีต�มประก�ศคณะปฏิวัติ 

ฉบับที่ 285 ว่�ด้วยบัญชี จัดให้มีก�รสอบ

บัญชีก่อนจัดส่งงบก�รเงินให้ถูกต้อง ต�ม 

พระร�ชบญัญตัผิูส้อบบญัช ีพ.ศ. 2505 จดัให้

มรีะบบก�รเผยแพรข่อ้มลูในฐ�นะหอทะเบยีน

ธุรกิจของประเทศ ตลอดจนก�รถอนทะเบียน

บริษัทร้�ง กรณีท่ีบริษัท ไม่ดำ�เนินก�รต�ม 

ขั้นตอนกฎหม�ยเมื่อเลิกกิจก�ร หรือกล่�ว

ง่�ยๆ ว่�ดูแลตั้งแต่เกิด เติบโต และต�ย ตรง

กับคำ� ในปัจจุบันท่ีกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� ใช้ถ้อยคำ�ท่ีกะทัดรัด

ได้ใจคว�มว่� “ต้นส�ยปล�ยท�งธุรกิจ” 

กลุ่มที่ 2 กฎหม�ยเกี่ยวกับก�รคุ้มครองก�รค้�ของประเทศ  

คือ ประก�ศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 (ว่�ด้วยก�รประกอบธุรกิจ

ของคนต่�งด้�ว) มีหลักก�รและเหตุผลเพื่อสงวนธุรกิจบ�งประเภท  

ให้คนไทย และรักษ�ดุลอำ�น�จท�งเศรษฐกิจก�รค้�ของประเทศ

กลุ่มที่ 3 กฎหม�ยเกี่ยวกับก�รคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ� 

จำ�นวน 2 ฉบับ คือ พระร�ชบัญญัติเครื่องหม�ยก�รค้� พ.ศ. 2474 

และพระร�ชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 รวม 2 ฉบับ 

กลุ่มที่ 4 กฎหม�ย

เ กี่ ย ว กั บ ก � ร คุ้ ม ค ร อ ง

ผู้บริโภค จำ�นวน 2 ฉบับ 

คือ พระร�ชบัญญัติม�ตร� 

ชั่ งตวงวัด พ.ศ. 2466  

มี จุ ดมุ่ งหม�ยเพื่ อสร้ � ง

คว�มเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค 

ไม่ ให้ เกิดก�รเอ�รัดเอ�

เปรียบ ในก�รซื้อข�ยสินค้� 

และพระร�ชบัญญัติน้ำ�มัน

กล่าวง่ายๆ ว่าดูแลตั้งแต่เกิด 
เตบิโต และตาย ตรงกับค�าในปัจจบุนั
ที่กรมพฒันาธรุกิจการค้า ใช้ถ้อยค�า
ทีก่ะทดัรดัได้ ใจความว่า “ต้นสาย
ปลายทางธุรกิจ”



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๑๑0

เชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 เป็นกฎหม�ยที่จัดระบบก�รอนุญ�ต ให้เป็น 

ผูค้�้น้ำ�มนั สถ�นบีรกิ�ร และผูป้ระกอบก�รขนสง่ กำ�หนดใหผู้ค้�้น้ำ�มนั

ต้องสำ�รองไว้ใช้ย�มฉุกเฉิน เพื่อคว�มมั่นคงของประเทศ

เพื่อให้ก�รทำ�หน้�ที่ในฐ�นะผู้บริห�รเป็นไปต�มบทบัญญัติ

กฎหม�ย ก�รศึกษ�หลักก�รเหตุผล และเจตจำ�นงของกฎหม�ย

แต่ละฉบับ ตลอดจนกฎเกณฑ์เพื่อกำ�หนดแนวท�งปฏิบัติต่อไป  

นบัเปน็สิง่สำ�คญัอนัดบัแรก ในฐ�นะผูใ้ชอ้ำ�น�จรฐัทีจ่ะบรหิ�รใหเ้ปน็ไป 

อย�่งเทีย่งธรรม และเปน็บรรทดัฐ�นเดยีวกนั นอกเหนอืจ�กก�รปฏบิตั ิ

ต�มปกตแิลว้ ยงัมงี�นทีเ่ปน็ปญัห�ระดบันโยบ�ยภ�ยใน ปญัห�ระหว�่ง 

ประเทศ รวมทั้งก�รริเริ่มพัฒน�ปรับปรุงแก้ไขโดยกรมทะเบียนก�รค้� 

ที่เห็นควรนำ�ม�กล่�วโดยสรุปดังนี้

เรื่องแรกเป็นง�นกฎหม�ยกลุ่มที่ 4 ขอยกม�กล่�วเฉพ�ะ 

ง�นน้ำ�มันเชื้อเพลิง ในขณะนั้นรัฐบ�ลได้กำ�หนดนโยบ�ยสำ�คัญที่จะ

ให้ก�รค้�น้ำ�มันเป็นไปอย่�งเสรียิ่งขึ้น โดยเฉพ�ะให้ลดก�รอุดหนุน

ร�ค�น้ำ�มันแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อนำ�ไปสู่ก�รยกเลิกก�รควบคุม

ร�ค�น้ำ�มันและโควต้�นำ�เข้�น้ำ�มันดีเซลต�มเป้�หม�ยต่อไป กำ�หนด

ม�ตรก�รให้ก�รค้�น้ำ�มันมีก�รแข่งขันม�กย่ิงข้ึน โดยให้แก้ไขเก่ียวกับ 

ก�รอนุญ�ตเป็นผู้ค้�น้ำ�มันเป็นไปอย่�งโปร่งใส เรื่องนี้อธิบดี  

กรมทะเบียนก�รค้�ได้รับแต่งตั้งเป็นประธ�นคณะทำ�ง�นพิจ�รณ�

กำ�หนดม�ตรก�ร ก�รควบคุม 

ก�รออกใบอนุญ�ตผู้ค้�น้ำ�มัน 

โดยให้ ร�ยง�นต่อรั ฐมนตรี

เรืออ�ก�ศโทศุลี มห�สันทนะ  

รัฐมนตรีประจำ�สำ� นักน�ยก  

ประธ�นคณะอนุกรรมก�รนโยบ�ย 

ปิโตรเลียม วัตถุประสงค์ คือ ให้

ยกเลิกวิธีก�รอนุญ�ตเป็นร�ย

บริษัทเปลี่ยนม�เป็นระบบก�ร

อนญุ�ต กล�่วคอื ผูค้�้น้ำ�มนัผูใ้ด
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๑๑๑ «

ทีม่คีณุสมบตัแิละเงือ่นไขต�มเกณฑท์ีป่ระก�ศกำ�หนดก็จะได้ใบอนุญ�ต

ทุกร�ย ซ่ึงเป็นระบบท่ีโปร่งใสและรวดเร็ว นอกจ�กน้ันกรมทะเบียนก�รค้�  

ยังได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบก�รสำ�รองน้ำ�มันต�มกฎหม�ย โดยขอให้ 

สำ�นักง�นกฤษฎีก�ตีคว�มข้อกฎหม�ย จนได้ข้อยุติที่สร้�งคว�ม 

เป็นธรรมระหว่�งผู้ค้�น้ำ�มันท่ีประกอบก�รท้ังก�รกลั่นและค้�น้ำ�มัน 

กับผู้ค้�น้ำ�มันประเภทเดียวได้เป็นผลสำ�เร็จ

ต่อม�ในปี 2545 รัฐบ�ลได้ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ก็ได้

โอนง�นกลุ่มท่ี 4 ออกจ�ก กรมทะเบียนก�รค้� ไปยังหน่วยง�นอื่น 

ได้แก่ ง�นน้ำ�มันเชื้อเพลิงจัดตั้งเป็นกรมธุรกิจพลังง�น กระทรวง

พลังง�น ง�นชั่งตวงวัดโอนไปกรมก�รค้�ภ�ยในสลับกับรับโอนง�น

ส่งเสริมพัฒน�ธุรกิจและสถ�บันก�รค้�ม�ที่ กรมทะเบียนก�รค้� และ

เปลี่ยนชื่อเป็นกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�

เรื่องที่ 2 ง�นเกี่ยวกับก�รคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�  

ง�นกลุ่มนี้เป็นปัญห�ระหว่�งประเทศและเก่ียวข้องกับผลประโยชน์

ของไทย กล่�วคือ สหรัฐอเมริก�และยุโรปเรียกร้องให้ไทยคุ้มครอง

ทรัพย์สินท�งปัญญ�อย่�งเพียงพอ และมีประสิทธิภ�พ และ

เรียกร้องให้แก้ไขกฎหม�ยลิขสิทธิ์ให้คุ้มครองรวมถึงคอมพิวเตอร์ด้วย 

นอกเหนือจ�กวรรณกรรมและศิลปกรรม เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่�ง

ก�รเจรจ�ก�รค้�ของ GATT รอบอุรุกวัย เพื่อให้ก�รเจรจ�ก�รค้� 

เป็นไปอย่�งมีเอกภ�พ รัฐบ�ล

จึงให้โอนกฎหม�ยลิขสิทธ์ิจ�ก

กรมศิลป�กรม�สังกัดกระทรวง

พ � ณิ ช ย์  ต่ อ ม � ไ ด้ จั ด ตั้ ง 

เป็นหน่วยง�นระดับกรม ชื่อ 

กรมทรัพย์สินท�งปัญญ� เมื่อ

วนัที ่3 พฤษภ�คม 2535 และ 

ได้แก้ไขกฎหม�ยลิขสิทธิ์ให้ก�ร

คุ้มครองรวมถึงคอมพิวเตอร์

ดว้ย ซึง่แลว้เสรจ็ เมือ่ป ี2537



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๑๑๒

ง�นด้�นกฎหม�ยสิทธิบัตร ประเทศ

สหรัฐอเมริก�ได้กดดันให้ไทยแก้ไขกฎหม�ยน้ี 

โดยอ้�งว่�ไทยให้ก�รคุ้มครองขบวนก�ร

ผลิตย� (Process) เท่�น้ัน เป็นก�รไม่เพียงพอ  

เรียกร้องให้แก้ไขกฎหม�ยสิทธิบัตรให้คุ้มครองรวมถึง 

ตัวย� (Product) ด้วย ห�กไม่แก้กฎหม�ยโดยเร็วก็จะนำ�ม�ตรก�รต�ม

กฎหม�ยก�รค้�โต้ตอบ แต่ฝ่�ยเดียว (ม�ตร� 301) ของสหรัฐฯ ม�ใช้  

โดยก�รเพ่ิมภ�ษีนำ�เข้� สินค้�ส่งออกใดๆ จ�กไทยไปสหรัฐฯ ต�มจำ�นวน 

ท่ีตนเสียห�ย เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนและมีผลกระทบสูงต่อผู้บริโภค 

และผู้ส่งออกไทยในวงกว้�ง กระทรวงพ�ณิชย์ได้ใช้กลยุทธ์ซ้ือเวล�  

โดยรับแก้ไขให้แต่ต้องเป็นไปต�มผลก�รเจรจ�และข้อตกลงขององค์ก�ร

ก�รค้�โลก (World Trade Organization) ซ่ึงถือเป็นม�ตรฐ�นส�กลเท่�น้ัน 

มิใช่แก้ไขต�มแรงกดดันของสหรัฐอเมริก� ซ่ึงกลยุทธ์น้ีใช้ได้เป็นผลสำ�เร็จ 

ได้มีก�รแก้ไขกฎหม�ยสิทธิบัตรแล้วเสร็จเม่ือปี 2535

เพ่ือยกระดบัง�นกลุม่นีใ้หส้อดคลอ้งกบัระดบัส�กล ประเทศไทย

โดยกรมทะเบียนก�รค้�ได้เข้�เป็นภ�คีองค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�

แห่งโลก (World Intellectual Property Organization) เม่ือวันท่ี 25 

กันย�ยน 2532 ในฐ�นะประเทศสม�ชิก

ย่อมได้รับคว�มช่วยเหลือด้�นต่�งๆ  

ท้ังด้�นเทคนิค วิช�ก�ร และก�รฝึกอบรม

ต่�งๆ นับเป็นประโยชน์ในก�รบริห�รง�น 

ให้มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น

เรื่องที่  3 เป็นง�นกฎหม�ย

กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เป็นง�นสำ�คัญ

ทีก่รมทะเบยีนก�รค�้ไดริ้เริม่ดำ�เนนิก�ร 

โดยเห็นว่� วิธีก�รจัดระบบง�นเป็น 

ก�ร เพิ่ มประสิทธิ ภ�พได้ วิ ธี หนึ่ ง 

โดยเฉพ�ะก�รพัฒน�และปรับปรุง

ขบวนก�รเกี่ยวกับก�รขอจดทะเบียน

“ได้มกีารออกกฎเกณฑ์ ระเบยีบปฏบิตัิ  
เกีย่วกบัการจดทะเบียนห้างหุน้ส่วนบรษิทั 
ทัง้ท่ีเป็นกฎ ประกาศ ค�าสัง่ มีจ�านวนถึงกว่า  
58 ฉบับ ประมาณ 116 หน้า แยกกระจัด 
กระจายมไิด้รวบรวมจดัเป็นหมวดหมู ่และ
ยังมีแนวทางที่ถือปฏิบัติ ต่อๆ กันมาโดย
มิได้ก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 
เป็นการยากในการใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง 
ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ”
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๑๑3 «

หุ้ น ส่ ว น แ ล ะ บ ริ ษั ท

ใ ห้ เ ห ม � ะ ส ม ยิ่ ง ขึ้ น 

พบว่� ในช่วง ท่ีผ่�นม�

ไ ด้ มี ก � ร อ อ ก ก ฎ เ ก ณ ฑ์  

ระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับก�ร

จดทะเบียนห้�งหุ้นส่วนบริษัท 

ทั้งที่เป็นกฎ ประก�ศ คำ�สั่ง มีจำ�นวนถึงกว่� 58 ฉบับ ประม�ณ 116 

หน�้ แยกกระจดักระจ�ยมไิดร้วบรวมจดัเปน็หมวดหมู ่และยงัมแีนวท�ง

ที่ถือปฏิบัติต่อๆ กันม� โดยมิได้กำ�หนดเป็นล�ยลักษณ์อักษรด้วย 

เป็นก�รย�กในก�รใช้เป็นเกณฑ์อ้�งอิงในก�รปฏิบัติง�นอย่�งเป็น

ระบบ จำ�เป็นต้องมีก�รปรับปรุงโดยด่วน จึงได้แต่งตั้งคณะทำ�ง�นขึ้น 

ใหม้หีน�้ที ่รวบรวมระเบยีบต�่งๆ ทัง้หมดและประมวลเข�้เปน็หมวดหมู ่

จัดลำ�ดับขั้นตอนก�รจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทให้ชัดเจน ปรับปรุง

หลักเกณฑ์ให้เหลือเท่�ท่ีจำ�เป็นและสอดคล้องกับธุรกิจในปัจจุบัน  

ดว้ยคว�มอตุส�หะของผูท้ีไ่ดร้บัมอบหม�ยปร�กฏว�่ส�ม�รถจดัทำ�เปน็ 

“ระเบยีบสำ�นกัง�นทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทักล�งว�่ดว้ยก�รจดทะเบยีน

หุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. 2531” ได้เป็นผลสำ�เร็จ จ�กกฎเกณฑ์ต่�งๆ 

ที่มีถึง 58 ฉบับ คว�มย�ว 116 หน้� ได้แก้ไขจัดทำ�เป็นระเบียบ

เพียงฉบับเดียว คว�มย�วเพียง 29 หน้� ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ 

ทั่วร�ชอ�ณ�จักรตั้งแต่วันที่  8 กันย�ยน 2531 เป็นต้นไป 

เจ้ �หน้�ที่ และธุ รกิจ เอกชนได้ ใช้ เป็นคู่ มือในก�รปฏิบัติ ง�น 

เป็นก�รอำ�นวยคว�มสะดวกให้ก�รรับจดทะเบียนและเรื่องอื่นๆ  

เป็นไปโดยรวดเร็ว โปร่งใสและเป็น

บรรทัดฐ�นทั่วร�ชอ�ณ�จักร 

ก�รปรับปรุ งแก้ ไขข้อ มูล 

ก�รจดทะเบียนให้ เป็นปัจจุบัน 

พบว�่ ขอ้มลูทะเบยีนธรุกจิทีร่วบรวม 

จัดเก็บไว้เพื่อเผยแพร่นั้น จ�กก�ร

ตรวจสอบและวิเคร�ะห์ ปร�กฏว่� 

มีบริษัทจำ�นวนไม่น้อย ไม่จัดส่ง 
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งบก�รเงิน อ�จเป็นเพร�ะได้เลิกกิจก�รหรือเหตุผลอื่นใดก็ต�ม  

แต่ไม่ดำ�เนินก�รยกเลิกบริษัท นับเป็นเรื่องยุ่งย�กในก�รติดต�ม

ทวงถ�ม ให้จัดส่งงบก�รเงินประจำ�ปีตลอดม� โดยที่ก�รขอเลิกบริษัท 

มีขบวนก�รหล�ยขั้นตอนที่ค่อนข้�งยุ่งย�กต้องเสียท้ังเวล�และ 

ค่�ใช้จ่�ย เช่น ต้องชำ�ระบัญชี เพื่อแก้ปัญห�นี้ จึงกำ�หนดให้ 

ก�รถอนทะเบยีนบรษิทัร�้งเปน็ง�นสำ�คญัและมอบหม�ยใหเ้จ�้หน�้ที ่

ดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลท�งทะเบียนได้สะท้อนถึง 

ทะเบียนบริษัทที่ยังคงประกอบธุรกิจอยู่จริง แยกจ�กบริษัทที่  

เลกิประกอบธรุกจิสง่ผลดใีนก�รจดัเกบ็สถติทิะเบยีนธรุกจิของประเทศ

ก�รทบทวนปรับปรุงพัฒน�กฎหม�ยกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2  

เป็นง�นที่สำ�คัญและจำ�เป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้อง 

กับสภ�วก�รณ์ท�งเศรษฐกิจก�รค้� สร้�งคว�มเป็นธรรมต่อสังคม  

และส�ม�รถปฏิบัติได้เหม�ะสมยิ่งขึ้น โดยเฉพ�ะพระร�ชบัญญัติ 

บรษิทัมห�ชนจำ�กดั พ.ศ. 2521 ซึง่เปน็กฎหม�ยทีส่ำ�คญั แตม่ปีญัห�

ในท�งปฏิบัติม�ก กรมทะเบียนก�รค้�จึงได้ร่วมมือกับสถ�บันวิช�ก�ร  

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องและภ�คเอกชน ระดมคว�มคิดเห็นสร้�งก�รมี

ส่วนร่วม เพื่อทบทวนแก้ไขกฎหม�ยที่เกี่ยวโยงกัน รวม 4 ฉบับ คือ

1. พระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด พ.ศ. 2521

2. ประก�ศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 285 (ว่�ด้วยก�รบัญชี)

3. พระร�ชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2505

4. ประก�ศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 (ว่�ด้วยก�รประกอบ

ธุรกิจของคนต่�งด้�ว)

อย่�งไรก็ต�มขบวนก�รแก้ไข

กฎหม�ยมีขั้นตอนและใช้เวล�ม�ก 

แมว้�่ไดด้ำ�เนนิก�รอย�่งตอ่เนือ่งกต็�ม  

ก�รแก้ไขได้แล้วเสร็จเมื่อข้�พเจ้� 

ได้ครบว�ระจ�กกรมทะเบียนก�รค้�

ไปแล้ว
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เรื่ อ งสุ ด ท้ �ยแต่ เ ป็ น เรื่ อ ง ท่ี  

สำ�คัญม�ก คือ ก�รพัฒน�องค์กร และ

พัฒน�บุคล�กร ในฐ�นะ นักบริห�ร 

ถือว่�บุคล�กรเป็นจักรกลสำ�คัญท่ีสุด

ในก�รผลักดันให้ง�นสำ�เร็จลุล่วงต�ม 

เป้�หม�ยได้ พบว่�ข้�ร�ชก�รกรมทะเบียน

ก�รค้�เป็นผู้ที่มีวุฒิ ด้�นกฎหม�ย 

ด�้นเทคนคิ และด�้นวชิ�ชพีอืน่ มคีว�มรู ้

และคว�มชำ�น�ญง�น ในหน้�ท่ีเป็น

อย่�งดี มีคว�มรับผิดชอบสูง อีกท้ัง 

ได้ร่วมทำ�ง�นในลักษณะเป็นทีมจนมีผลง�นเป็นที่ประจักษ์ ในฐ�นะ 

ผู้บริห�ร ถือว่�เป็นหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบในก�รว�งร�กฐ�นอน�คต 

ก�รทำ�ง�น (career path) ให้แก่เพื่อนข้�ร�ชก�ร จึงได้ริเริ่มปรับปรุง

โครงสร้�งกรม และขอตำ�แหน่งอัตร�กำ�ลัง ให้ส�ม�รถรองรับง�น

ทั้งปัจจุบันและอน�คต ได้จัดทำ�ข้อเสนอเป็น 2 รอบ กล่�วคือ  

จัดทำ�แผนรอบที่ 1 ช่วงปี 2529-2531 และแผนรอบที่ 2 

ช่วงปี 2532-2534 โดยรวบรวมผลง�นและกำ�หนดแผนง�น 

ในอน�คตเสนอต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน (ก.พ.) 

ผลปร�กฏว่�ได้รับก�รพิจ�รณ�ให้ปรับโครงสร้�ง จัดสรรอัตร�กำ�ลัง 

และบุคล�กรที่มีคุณวุฒิทั้งปรญิญ�ตรีและปริญญ�โทจ�กต่�งประเทศ

ตรงต�มลักษณะง�นที่เหม�ะสมยิ่งขึ้น สรุปได้ดังนี้

“ในฐานะผู้บริหาร ถือว่าเป็นหน้าท่ี
ส� าคัญในการวางรากฐานอนาคต 
การท�างาน (career path) ให้แก่เพื่อน
ข้าราชการ การปรับปรุงโครงสร้าง
กรม และขอต�าแหน่งอัตราก�าลัง เพื่อ
ให้สามารถรองรับงานทั้งปัจจุบันและ
อนาคต”

รายการ อัตรากำาลังเดิม อัตรากำาลังใหม่ เพิ่มขึ้นร้อยละ

1. เพิ่มกอง 7 กอง 10 กอง 42.0 %

2. อัตร�กำ�ลังรวม 738 คน 995 คน 29.4 %

3. รองอธิบดีระดับ 9 2 คน 3 คน 50.0 %

4. นักวิช�ก�รระดับ 8/9 0 คน 3 คน 300.0 %

5. ผู้อำ�นวยก�รกองระดับ 8 6 คน 10 คน 66.7 %

6. นักวิช�ก�รระดับ 7/8 0 คน 4 คน 400.0 %

7. หัวหน้�ฝ่�ยระดับ 7 14 คน 47 คน 235.7 %



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๑๑6

ผลสำ�เร็จจ�กก�รดำ�เนินก�ร 

ข้�งต้นย่อมเป็นก�รสร้�งคว�ม

ก้�วหน้�และเป็นกำ�ลังใจให้เพื่อน

ข้�ร�ชก�รในก�รปฏิบัติง�นสืบไป  

ก � ร ที่ ไ ด้ มี โ อ ก � ส บ ริ ห � ร ง � น 

กรมทะเบียนก�รค้�เป็นเวล� 4 ปี  

9 เ ดือน โดยยึดถือหลักคว�ม 

เป็นธรรมภ�ยใต้บทบัญญัติของ

กฎหม�ย ตลอดจนรักษ�ผลประโยชน์ 

ของช�ตเิปน็ทีต่ัง้ผลง�นทีส่ำ�เร็จดว้ยด ี

นั้นได้รับคว�มร่วมมือร่วมใจจ�กเพื่อนร่วมง�นกว่� 800 คน นับเป็น

ประสบก�รณ์ที่มีคุณค่�ยิ่ง และเป็นคว�มภูมิใจที่จะอยู่ในคว�มทรงจำ�

ของข้�พเจ้�ตลอดไป

ข้�พเจ้�ได้มีโอก�สไปเยือนกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�ต�มคำ�เชิญ

ของอธิบดีบรรยงค์ฯ เมื่อวันที่ 12 มีน�คม 2555 พบว่�สถ�นท่ี

ทำ�ง�นสะอ�ด จัดอย่�งเป็นระเบียบ มีแผนผังแสดงถึงก�รดำ�เนินง�น 

แต่ละขั้นตอนที่เข้�ใจง่�ย มีถ้อยคำ�แสดงถึงคว�มพร้อมให้บริก�ร

แก่ธุรกิจเอกชน ก�รสร้�งแบรนด์ของกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�  

ดูแล้วเข้�ใจ จดจำ�ง่�ย และสื่อถึงก�รมุ่งเน้นง�นท่ียึดหลักส่งเสริม 

และสร้�งธรรม�ภิบ�ล และม�ตรฐ�น 

ธุรกิจไทย อีกทั้งยังได้นำ�เทคโนโลยี

ด้�นอิเล็กทรอนิกส์ม�ให้บริก�รธุรกิจ

ที่หล�กหล�ยประเภท เป็นก�รเพิ่ม

ประสทิธภิ�พก�รบรกิ�รทีร่วดเรว็ยิง่ขึน้ 

ว�รส�รขอ้มลูก�รจดทะเบยีนนติบิคุคล

ประจำ�ป ีกม็รีปูเลม่น�่อ�่น มสี�ระ และ

รูปกร�ฟฟิกแสดงสถิติต่�งๆ ชัดเจน 

เข้�ใจง่�ย นับเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ

ก�รค้�อย่�งม�ก 

“ข ้ าพ เจ ้ ามีความประทับ ใจและ 
ขอแสดงความช่ืนชมในความมุ่งม่ันของ
อธิบดี และเพื่อนข้าราชการกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าทุกท่าน  ที่ได้ร่วมมือร่วมใจ
พัฒนาปรับปรุงงาน จนเป็นท่ียอมรับ 
แก ่ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน และ
สาธารณชนโดยทั่วไป”



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

๑๑7 «

ข้ �พเจ้ � มีคว�มประทับใจและขอแสดง 

คว�มชื่นชมในคว�มมุ่งม่ันของอธิบดี และเพื่อน

ข�้ร�ชก�รกรมพฒัน�ธรุกจิก�รค�้ทกุท�่น ทีไ่ดร้ว่มมอื 

รว่มใจพฒัน�ปรบัปรงุง�น จนเปน็ทีย่อมรบัแกภ่�ครฐั 

ภ�คธุรกิจเอกชน และส�ธ�รณชนโดยทั่วไป

ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขออำานวยพรให้เพื่อน 

ข้าราชการทุกท่านประสบความสำาเร็จและก้าวหน้า  

ในหน้าท่ีการงานตลอดไป อีกทั้งขอส่งพลังใจ 

ให้สามารถปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

และสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจพร้อมที่จะรับ 

สภาวการณ์เศรษฐกิจการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลง 

อย่างรวดเร็ว และก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ในปี ๒558 ต่อไป

สุคนธ์  ก�ญจน�ลัย

31 สิงห�คม 2555



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๑๑8

ในฐานะอดีตอธิบดีกรมทะเบียนการค้า ผมขอแสดง 
ความยนิดทีีก่รมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ กรมทะเบยีนการค้า  
(เดิม) มีอายุครบ 90 ปี ซึ่งนับได้ว่าเป็นกรมเก่าแก่ที่สุด 
กรมหนึง่ เพราะได้ก่อตัง้ขึน้หลงั การจดัตัง้กระทรวงพาณิชย์  
เพียง 3 ปี เท่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นกรมที่ท�าหน้าที ่
ให้บริการด้านทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทอย่างต่อเนื่องมาถึง 
ปีที่ 111 ในปีนี้

ผมได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งอธิบดีกรมทะเบียนก�รค้� 

ระหว่�งปี 2532-2533 คือเมื่อ 23 ปีที่แล้ว ซึ่งในขณะนั้นอำ�น�จ

หน้�ที่ของกรมฯ มีคว�มกว้�งขว�งและกระจัดกระจ�ยค่อนข้�งม�ก 

ครอบคลมุทัง้ง�นจดทะเบยีน ง�นชัง่ตวงวดั ง�นสทิธบิตัร หรอื Patent 

ง�นเครื่องหม�ยก�รค้� หรือ Trademark ง�นธุรกิจพลังง�น ง�นบัญชี 

และกำ�กับดูแลผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต 

สมพล เกียรติไพบูลย์
อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์
อดีตอธิบดีกรมทะเบียนการค้า (พ.ศ. 2532 - 2533)



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

๑๑9 «

ซึ่ ง ใ น ข ณ ะ นั้ น ร ะ บ บ ไ อ ที  

ยังไม่ก้�วหน้� ก�รบริห�รง�นของกรม 

ท่ีมีข้อมูลและต้องให้บริก�รประช�ชน

จำ�นวนม�ก จึงไม่มีประสิทธิภ�พเท่�ท่ีควร  

ผมจึงได้ร่วมกับเจ้�หน้�ที่ของกรมฯ 

เร่งรัดง�นด้�นก�รปรับปรุงระบบไอที 

รวมตลอดถงึก�รลดขัน้ตอนก�รทำ�ง�น

และก�รกระจ�ยอำ�น�จก�รอนุมัติ 

อนุญ�ต ให้ม�กที่สุด นอกจ�กนั้นก็ได้

เน้นคว�มสำ�คัญง�นด้�นก�รส่งเสริม

สนับสนุนให้คนไทยรู้จักคุ้มครองสิทธิ 

ในทรัพย์สินท�งปัญญ�ให้กว้�งขว�งย่ิงข้ึน

ตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม� ปริม�ณง�นของกรมทะเบียนก�รค้� 

ได้ขย�ยตัวอย่�งต่อเนื่อง ต�มคว�มเจริญของประเทศ นอกจ�กนั้น

กรมฯ ยังต้องปรับปรุงคุณภ�พก�รบริก�รแก่ประช�ชน เพื่อเพิ่ม

ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของภ�คเอกชนให้ทัดเทียมกับน�น�

ประเทศ เพื่อให้ก�รบริห�รง�นของกรมฯ มีประสิทธิภ�พสูงขึ้น 

ในระยะหลังจึงเกิดแนวคิดที่จะต้องมีก�รปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

โครงสร้�งง�นของกรมต่�งๆ ในกระทรวงพ�ณิชย์ ในก�รถ่�ยโอน 

อำ�น�จหน้�ท่ีระหว่�งกัน เพื่อให้ก�รทำ�ง�นเป็นไปอย่�งกระทัดรัด  

ลดคว�ม ซ้ำ � ซ้ อน  และมุ่ ง เ น้ น ง �นภ� รกิ จหลั ก ให้ ม �กขึ้ น  

โดยกรมทะเบียนก�รค้�ได้ปรับเปลี่ยนเป็น กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�  

“ขณะนั้นระบบไอทียังไม่ก้าวหน้า 
การบริหารงานของกรมที่มีข้อมูลและ
ต ้องให ้บริการประชาชนจ�านวนมาก  
จึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ผมจึงได ้
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมฯ เร่งรัดงาน 
ด้านการปรบัปรงุระบบไอท ีรวมตลอดถงึ 
ก า ร ล ด ขั้ น ต อ น ก า ร ท� า ง า น แ ล ะ
การกระจายอ�านาจการอนุมัติ อนุญาต 
ให้มากที่สุด”



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๑๒0

ในปี  2545 โดย โอนง�นด้ �น 

ทรัพย์ สิ นท�งปัญญ� ชั่ งตวงวั ด  

ธุรกิจพลังง�น ออกไปให้อยู่ในคว�ม

รับผิดชอบของหน่วยง�นอื่น และให้

มุ่งเน้นให้คว�มสำ�คัญต่อง�นพัฒน�

ธุรกิจ ซึ่งเห็นว่�เป็นเรื่องที่เหม�ะสม

และถูกต้องแล้ว

กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� ในปัจจุบัน  

ไดข้ย�ยขอบเขตคว�มสำ�คญัของหน�้ที ่

เพื่อสร้�งคว�มก้�วหน้�ให้ธุรกิจไทย

อย่�งม�ก โดยเฉพ�ะง�นด้�นพ�ณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ ง�นบริก�รจดทะเบียน

ธรุกจิ ก�รสง่เสริมพฒัน�ธรุกจิ ก�รเพิม่ขดีคว�มส�ม�รถและเสรมิสร�้ง 

คว�มแข็งแกร่งของ SME รวมถึงก�รพัฒน�ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย และ

ก�รสร้�งธรรม�ภิบ�ลธุรกิจ ซึ่งเป็นหัวใจสำ�คัญของแนวโน้มธุรกิจ 

ของโลกปัจจุบัน 

นอกจ�กนี้ยังมีง�นกฎหม�ยสำ�คัญ ซ่ึงกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�

ต้องดูแลอย่�งใกล้ชิดอย่�งม�กในขณะนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับก�ร

ก�้วสูป่ระช�คมเศรษฐกจิอ�เซยีน หรือ ASEAN Economic Community 

: AEC ในป ี2558 คอืกฎหม�ยธรุกจิคนต�่งด�้ว และกฎหม�ยมห�ชน 

“กรมทะเบียนการค้าได้ปรับเปลี่ยน
เป็น กรมพฒันาธรุกจิการค้า ในปี 2545 
โดยโอนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
ชั่งตวงวัด ธุรกิจพลังงาน ออกไปให้อยู่
ในความรับผิดชอบหน่วยงานอื่น และ
ให้มุ่งเน้นให้ความส�าคัญต่องานพัฒนา
ธุรกิจ ซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมและ
ถูกต้องแล้ว”



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

๑๒๑ «

 ผมมีคว�มภ�คภูมิใจและขอชื่นชมก�รบริห�รง�นของกรมฯ  

ในปจัจบุนั ทัง้คว�มส�ม�รถและคว�มมุง่มัน่ของข�้ร�ชก�รตัง้แตร่ะดบั

อธบิดจีนถงึข�้ร�ชก�รทกุระดบัทีน่ำ�พ�กรมฯ ใหก้�้วหน�้ และทนัสมยั 

พรอ้มใหบ้รกิ�รแกป่ระช�ชนอย�่งดเียีย่ม ซึง่ผลง�นไดร้บัก�รประก�ศ

เกียรติคุณหล�ยร�งวัลในช่วง 2 ปี ที่ผ่�นม� จ�กสำ�นักง�น ก.พ.ร.  

ในฐ�นะองคก์รภ�ครฐัทีม่คีณุภ�พก�รใหบ้รกิ�ร และก�รบรหิ�รจดัก�ร

ที่โดดเด่น และมีก�รพัฒน�ง�นบริก�รท่ีชัดเจนและส�ม�รถเชื่อมโยง

ระหว่�งภ�ครัฐได้อย่�งน่�ชมเชย 

ใน โอกาสนี้  ผมขออวยพรแก่ ข้ า ร าชการทุ กท่ าน 

ในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ประสบความสำาเร็จ ในหน้าที่สำาคัญ

ของทุกท่าน เพื่อสานประโยชน์ สร้างโอกาสและความแข็งแกร่ง 

รวมถึงมาตรฐานคุณภาพให้กับธุรกิจไทยและเศรษฐกิจชาติ 

อย่างเข้มแข็งตลอดไป

สมพล  เกียรติไพบูลย์

8 สิงห�คม 2555



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๑๒๒

ผมได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมทะเบียน
การค้า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปลายเดือนกันยายน  
ปี 2533 ผมไม่ทราบมาก่อนว่าจะต้องมาเป็นอธบิดทีีก่รมนี้  
หรือกรมใดๆ เลย เพราะเคยปฎิเสธไปทุกคร้ังที่ท่านปลัด 
หรือท่านรัฐมนตรีว่าการถามความสมัครใจว่าประสงค์ 
จะโยกย้ายไปลงต�าแหน่งอธิบดีกรมใดหรือไม่ 

ดงันัน้เมือ่ผูส้ือ่ข�่วทีป่ระจำ�อยูท่ีก่ระทรวงเข�้ม�แสดงคว�มยนิด ี

กบัผม ว�่มมีตคิณะรัฐมนตรแีตง่ตัง้ใหไ้ปเปน็อธบิดกีรมทะเบยีนก�รค�้

ออกม�แลว้ ผมกแ็ปลกใจม�ก จงึเข�้ไปเรยีนถ�มท�่นปลดักระทรวงว�่

เป็นคว�มจริงหรือไม่ เพร�ะผมไม่เคยได้ทร�บวี่แววม�ก่อน ท่�นปลัด

บอกว�่เปน็คว�มจริง เพร�ะท�่นปลดัเปน็คนเสนอท�่นรฐัมนตรวี�่ก�รเอง  

ซึ่งท่�นรัฐมนตรีว่�ก�รก็เห็นชอบและนำ�เข้�เสนอในคณะรัฐมนตรี 

เฉลิมศักดิ์  นากสวาสดิ์
อดีตอธิบดีกรมทะเบียนการค้า
(พ.ศ. 2533 - 2534)
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ก�รท่ีท่�นไม่บอกให้ผม

ทร�บล่วงหน้�เพร�ะเกรงว่� 

ผมจะปฏิ เสธ เห มือน ท่ีผม 

เคยปฏิเสธม�แล้ว เม่ือครั้ง

ท่ีท่�น รมว.โกศล ไกรฤกษ์  

เรียกผมเข้�ไปถ�มคว�มสมัครใจ 

ว่ �ต้องก�ร ไปลงกรมไหน  

เพื่อตอบแทนท่ีผมได้สอบสวน

กรณีทุ จริตร�ยใหญ่ๆ ใน

กระทรวงเสร็จสิ้นไปหล�ยคดี 

จนส�ม�รถนำ�ตัวผู้ทุจริตต่อหน้�ที่ ม�ลงโทษถึงขั้นไล่ออก ปลดออก 

ให้ออก ตัดเงินเดือน ไปหล�ยร�ย ต�มคว�มร้�ยแรงของก�รกระทำ� 

คว�มผิดโดยไม่หว่ันต่ออิทธิพลใดๆ แม้บ�งคดีท่�นรัฐมนตรีว่�ก�ร

จะเรียกผมซึ่งเป็นประธ�นก�รสอบสวนวินัยข้�ร�ชก�รไปสั่งว่�  

ข้�ร�ชก�รที่ถูกกล่�วห�ว่�ทุจริตเป็นคนดีแต่ถูกกลั่นแกล้ง จึงขอให้

ผมให้คว�มเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่�วห�ด้วย ผมก็รับป�กกับท่�นว่� 

จะดแูลใหอ้ย�่งดทีีส่ดุ แตเ่มือ่ก�รสบืสวนสอบสวนเสรจ็สิน้ ผมกลบัเสนอ 

ให้ไล่ข้�ร�ชก�รระดับหัวหน้�สำ�นักง�นผู้นั้นออกจ�กร�ชก�ร  

ท่�นรัฐมนตรีเรียกผมไปพบว่�ท่�นอุตส่�ห์ฝ�กฝังแล้ว ทำ�ไมเสนอ 

ไลอ่อก ผมกเ็รยีนท�่นไปว�่สมควรไลอ่อกจรงิๆ ขอใหท้�่นอ�่นสำ�นวน 

ก�รสอบสวนและดูพย�นหลักฐ�นทั้งหมดให้ละเอียด ห�กท่�นเห็นว่� 

เข�มิได้กระทำ�คว�มผิดท่�นก็มีอำ�น�จสั่งเป็นอย่�งอื่นก็ได้ในฐ�นะ 

ที่ท่�นเป็นประธ�น อ.ก.พ. กระทรวง เพร�ะก�รสั่งไล่ข้�ร�ชก�รออก

จะต้องนำ�เข้�สู่ ที่ประชุม อ.ก.พ. กระทรวงพิจ�รณ�ทุกร�ย 

ต่อม�อีกหล�ยวัน ท่�นเรียกผมไปพบแล้วบอกว่�ท่�นอ่�น

ร�ยง�นก�รสอบสวนแล้ว เห็นว่�ผมทำ�ถูกแล้วท่ีเสนอให้ไล่ออก  

ท่�นไม่รู้จักข้�ร�ชก�รผู้นั้นเป็นส่วนตัว แต่มีสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร

ของจงัหวดันัน้ม�รบัรองกบัท�่นว�่ ข�้ร�ชก�รผูน้ัน้เปน็คนด ีขอใหท้�่น

ชว่ยเหลอื ท�่นจงึฝ�กฝงัใหผ้มดแูลชว่ยเหลอืต�มที ่สส. ผูน้ัน้ขอรอ้งท�่น  

ผลที่สุดเมื่อเรื่องเข้�สู่ท่ีประชุม อ.ก.พ. กะทรวง ก็มีมติเอกฉันท์ 
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ใ ห้ ไ ล่ อ อ ก จ � ก ร � ช ก � ร 

โดยไม่มีก�รบรรเท�โทษ  

คดีนี้มีนักก�รเมืองระดับ

สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร 

คนหนึ่ งม�ขอเข้ �พบผม

หล�ยครั้งอ้�งว่�จะขอเป็น

พย�นให้แก่ ผู้ถูกกล่�วห� 

แต่ผมไม่ให้ เข้�พบเพร�ะ

ไม่เกี่ยวกับคดี ทำ�ให้ท่�น

สม�ชิกสภ� ผู้ทรงเกียรติ  

ท่�นนั้นยืนตะโกนด่�ผมที่หน้�ห้องทำ�ง�นด้วยคำ�หย�บดังลั่นได้ยิน

กันทั้งกระทรวง แต่ผมก็ไม่สนใจปล่อยให้ท่�น สส. ผู้ไร้เกียรติท่�นนั้น 

ด่�จนหมดแรงเลิกด่�ไปเอง ผมต้องเป็นประธ�นสอบวินัยข้�ร�ชก�ร

คดีใหญ่ๆ ที่มีอิทธิพลอย่�งนี้หล�ยคดี บ�งคนถึงขั้นส่งนักเลง 

เข้�ม�ถ�มถึงในห้องทำ�ง�นว่� ผมต้องก�รลูกปืนหรือเงินให้เลือกเอ�  

จะได้เงินหรือลูกปืนสุดแต่ผลก�รสอบสวนที่ผมเป็นประธ�นอยู่  

ในช่วงนั้นผมพกปืนพกติดตัวไปทำ�ง�นทุกวัน เม่ือถูกถ�มผมก็หยิบ 

ปืนพกม�ว�งบนโต๊ะ และบอกว่�ผมอย�กได้ลูกปืนเอ�ม�แลกกัน  

จะยิงกันวันนั้นเลยก็ได้ ผมขี้เกียจรอ นักเลงโตคนนั้นรีบเผ่นออก

จ�กห้องทันที ผลก�รสอบสวนพบก�รทุจริตมีพย�นหลักฐ�นชัดแจ้ง 

จึงเสนอปลดออกจ�กร�ชก�รไปต�มระเบียบ 

มี ข้ �ร�ชก�รคนหนึ่ งถูกกล่ �วห�ว่ � ทุจริต  นำ �ข้ �วส�ร 

ซึ่งท�งองค์ก�รคลังสินค้�ส่งไปให้จำ�หน่�ยแก่ประช�ชนในร�ค�ถูก

ออกข�ยให้ประช�ชนเพียงบ�งส่วน และเก็บข้�วส�รส่วนเหลือไว้เป็น

ประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง กระสอบข้�วท่ีเหลือก็นำ�ไปข�ย

แล้วไม่นำ�เงินส่งคลังจังหวัด ร�ยนี้พอทร�บว่� ท�งกระทรวงจะตั้งผม

เป็นประธ�นก�รสอบวินัย ถึงกับยื่นใบล�ออกจ�กร�ชก�รทันทีก่อนที่ 

กระทรวงจะออกคำ�สั่งตั้งคณะกรรมก�รสอบสวน แม้ท�งกระทรวง 

จะอนมุตัใิหล้�ออกไปแลว้ แตก่�รสอบสวนกย็งัคงตอ้งดำ�เนนิก�รตอ่ไป 
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ต�มระเบียบ เพร�ะห�กผล

ก�รสอบสวนพบว่�ทุจริต 

ต่อหน้�ท่ีจริงต�มท่ีถูกกล่�วห�  

ท�งกระทรวงส�ม�รถยกเลกิ

คำ�สั่งให้ล�ออกแล้วเปลี่ยน

เปน็สัง่ไลอ่อกจ�กร�ชก�รได ้ 

ส่วนเงินบำ�เหน็จบำ�น�ญ  

ท่ีได้รับไปแล้วต้องถูกเรียกคืน

ทั้งหมด 

ในก�รสอบสวน ผู้ถูกกล่�วห�อ้�งว่�ข้�วส�รส่วนที่ไม่ได้ 

นำ�ออกข�ยแก่ประช�ชนในร�ค�ถูก ได้นำ�ไปข�ยให้แก่ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด 

ทัง้หมดต�มทีท่�่นผูว้�่ขอไว ้ผูว้�่ร�ชก�รจงัหวดัท�่นนีเ้ปน็คนใจนกัเลง

พดูเสยีงดงัฟงัชดั จดัว�่เปน็สงิหม์ห�ดไทยเลยทเีดยีว เมือ่ผูถ้กูกล�่วห�

อ้�งผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเป็นจำ�เลยร่วม ผมก็จำ�เป็นต้องไปสอบป�กคำ� 

ท่�นผู้ว่� โดยจะนำ�คณะกรรมก�รสอบสวนทั้งคณะเดินท�งไป 

สอบป�กคำ�ผูว้�่ทีศ่�ล�กล�งจงัหวดั มกีรรมก�รบ�งท�่นขอไมเ่ดนิท�ง 

ไปด้วยเพร�ะเกรงว่�จะไม่ปลอดภัย ห�กสอบป�กคำ�ผู้ว่�ฯ เสร็จแล้ว 

ระหว่�งเดินท�งกลับอ�จมีสมุนผู้จงรักภักดีของผู้ว่�ขับรถสิบล้อพุ่งชน 

รถของคณะกรรมก�รสอบสวนต�ยหมดท้ังคันก็ได้ ผมก็ไม่ว่�อะไร 

ใครกลัวก็ไม่ต้องไป 

ผมกับคณะเดินท�งไปท่ีศ�ล�กล�งจังหวัด ขอพบผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด  

เลข�หน้�ห้องผู้ ว่�ฯ ขอทร�บว่�จะพบเรื่องอะไร ผมก็บอกไป

ต�มตรงว่�จะม�ขอสอบป�กคำ�เรื่องที่ท่�นถูกอ้�งว่�ใช้อำ�น�จ 

ผู้ว่�ฯ ซื้อข้�วร�ค�ถูกที่เตรียมไว้ข�ยให้แก่ประช�ชนผู้เดือดร้อน 

เอ�ไปเสียเองจำ�นวนม�ก ทำ�ให้ไม่พอข�ยให้ประช�ชนได้อย่�งทั่วถึง  

หน้�ห้องผู้ว่�ฯ แสดงท่�ตกใจถ�มว่�คุณจะกล้�สอบป�กคำ�ผู้ว่�ฯ  

จริงๆ หรือ คุณมีอำ�น�จหรือ เพร�ะท่�นสังกัดมห�ดไทยไม่ได้สังกัด

กระทรวงพ�ณิชย์ ผมก็บอกว่�คว�มจริงผมไม่มีอำ�น�จสอบข้�มกระทรวง  

แต่ม�ขอคว�มร่วมมือเท่�นั้น ท่�นผู้ว่�ฯ จะร่วมมือให้ป�กคำ�หรือ 
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จะไม่ให้คว�มร่วมมือก็ได้ ถ้�ไม่ร่วมมือผมก็จะเดินท�งกลับกรุงเทพ ฯ 

ในที่สุดผู้ว่�ฯ ก็อนุญ�ตให้คณะของผมเข้�สอบป�กคำ�ได้ 

ร�ยก�รน้ีกล่�วกันในศ�ล�กล�งจังหวัดว่�เป็นร�ยก�รเสือพบสิงห์  

เมื่อเสือเดินท�งม�เหยียบถึงถิ่นสิงห์คงแหลกกันไปข้�งหนึ่งแน่  

แต่ผลก�รพบผู้ว่�ฯ กลับตรงข้�มกับที่ทุกคนวิตกกังวล เพร�ะท่�น 

ให้คว�มร่วมมือดีม�ก ท่�นบอกว่�ข้�วส�รร�ค�ถูกที่ท่�นสั่งให้

พ�ณิชยจ์งัหวดัข�ยใหท้�่นหล�ยสบิกระสอบนัน้ท�่นไมไ่ดเ้อ�ไวก้นิเอง  

ท่�นเอ�ไปทำ�บุญถว�ยวัดทั้งหมด พระสงฆ์ท่�นอดอย�กข�ดแคลน 

จะต�ยโหงต�ยห�่อยูแ่ลว้ ท�่นเปน็ผูว้�่ฯ ทนดอูยูไ่มไ่ดก้ต็อ้งห�ท�งชว่ย  

แล้วมันผิดหรือที่ท่�นแบ่งเอ�ข้�วร�ค�ถูกไปถว�ยวัดได้หล�ยวัด  

ไม่ได้เอ�ไว้กินเอง เงินเดือนของท่�นก็มีพอซ้ือข้�วกินได้ไม่จำ�เป็น

ต้องไปแย่งข้�วประช�ชนในจังหวัดของท่�น เสร็จแล้วท่�นพ� 

คณะกรรมก�รสอบสวนไปที่ วัดที่ท่ �นได้ถว�ยข้�วส�รให้ไว้   

จะให้สอบป�กคำ�พระเสียด้วยก็ได้ แต่คณะกรรมก�รสอบสวนไม่ติดใจ

จะสอบสวนพระจึงเดินท�งกลับกรุงเทพฯ คดีนี้สรุปว่�ผู้ถูกกล่�วห� 

ไม่ได้กระทำ�คว�มผิดวินัยอย่�งร้�ยแรงดังท่ีถูกกล่�วห� เพียงแต่ทำ�ผิด

ระเบียบเล็กน้อยไม่ถึงข้ันทุจริต กรณีท่ีนำ�กระสอบข้�วเก่�ๆ ไปข�ย 

แล้วไม่นำ�เงินส่งเข้�คลังจังหวัด แต่นำ�เงินท้ังหมดไปเข้�กองทุนสำ�นักง�น

พ�ณิชย์จังหวัด เก็บไว้ช่วยเหลือข้�ร�ชก�รท่ีย�กจนได้ยืมไปใช้โดยไม่คิด

ดอกเบ้ีย จึงไม่มีก�รลงโทษท�งวินัยเพียงแต่ว่�กล่�วตักเตือนเท่�น้ัน

สำ�หรับพ�ณิชย์จังหวัดผู้ถูกกล่�วห� 

ทีต่กใจจนรบีล�ออกจ�กร�ชก�รไปแลว้  

เมื่อทร�บว่� ผลก�รสอบสวนลงมติว่� 

มิได้กระทำ�ผิดวินัยและไม่ถูกลงโทษ

ท�งวินัย ก็ม�ถ�มผมว่�จะขอกลับเข้�

รับร�ชก�รได้ไหมเพร�ะยังห�ง�นใหม่ 

ทำ�ไม่ ได้ครอบครัวเดือดร้อนม�ก 

อ�ยุ ก็ม�กแล้วไปสมัครง�นที่ ไหน 

ก็ไม่มี ใครรับ ผมก็แนะให้ทำ�เรื่อง
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ขอกลับเข้�รับร�ชก�รใหม่เพร�ะ

เห็นว่�ประวัติ เข�เป็นคนดีซื่อสัตย์

ตลอดม� แต่ถูกลูกน้องเลื่อยข�เก้�อี้ 

จนหวุดหวิดจะตกจ�กเก้�อี้ ร�ยนี้ได้

กลับเข้�ม�รับร�ชก�รใหม่ในตำ�แหน่ง

เดิมและอัตร�เงินเดือนเดิม และอยู่ใน

ร�ชก�รก้�วหน้�ข้ึนเป็นลำ�ดับจนครบ

เกษียณอ�ยุร�ชก�ร

ท่�นรัฐมนตรีโกศล ไกรฤกษ์ 

ผู้ มีฉ�ย�ว่�นักเลงโบร�ณ เห็นว่� 

ผมรับใช้ร�ชก�รกว�ดล้�งก�รทุจริต

ในกระทรวงพ�ณิชย์ม�น�นถึงสิบปี

สมควรจะโยกย้�ยไปเป็นอธิบดีเสียที 

จึงได้เรียกไปถ�มคว�มสมัครใจว่� 

จะเลือกเอ�กรมไหนก็ ได้ ทุกกรม 

ยก เว้ น ก รมก� รค้ � ต่ � งป ร ะ เทศ 

เพร�ะท่�นจะสับเปลี่ยนหมุนเวียน

อธิบดีท้ังกระทรวงต�มว�ระของก�ร

ดำ�รงตำ�แหน่ง แต่ผมได้ปฏิเสธว่�ผม

ขออยู่ในตำ�แหน่งรองปลัดกระทรวง 

จ น ก ว่ � จ ะ เ ก ษี ยณอ� ยุ ร � ช ก � ร  

ท่�นรัฐมนตรีถ�มเหตุผล ผมก็เรียน 

ท่�นไปว่�ผมไม่ต้องก�รปะทะกับนักก�รเ มือง เพร�ะห�ก

นักก�รเมืองสั่งให้ผมทำ�ต�มคว�มประสงค์ท�งก�รเมือง อันเป็น

ก�รปฎิบัติหน้�ท่ีร�ชก�รโดยมิชอบ ผมก็ต้องขัดคำ�สั่งและอ�จต้อง

ล�ออกจ�กร�ชก�รไปเสียเลย แต่ก�รเป็นรองปลัดกระทรวงนั้น

ผมไม่ต้องรับบัญช�จ�กนักก�รเมืองโดยตรง ปลัดกระทรวงเป็น

คนรับคำ�สั่งผิดถูกอย่�งไรเป็นเรื่องที่ปลัดจะต้องรับผิดชอบเอง  

ปลัดกระทรวงเปรียบเสมือนต้นไ ม้ ใหญ่ ท่ีต้องปะทะแรงลม  

ส่วนรองปลัดเปรียบเสมือนต้นไม้เล็กๆ ท่ีปลอดภัยจ�กพ�ยุใหญ่ 

“ถามความสมัครใจว่าจะเลือกเอา
กรมไหนก็ได้ทุกกรม ยกเว้นกรมการค้า 
ต ่างประเทศเพราะท ่านจะสับเปลี่ยน
หมุนเวียนอธิบดีทั้งกระทรวงตามวาระ 
ของการด�ารงต�าแหน่ง แต่ผมได้ปฏเิสธว่า 
ผมขออยู่ในต�าแหน่งรองปลัดกระทรวง
จนกว่าจะเกษยีณอายรุาชการ ท่านรฐัมนตรี 
ถามเหตุผล ผมก็เรียนท่านไปว่าผมไม่
ต้องการปะทะกับนักการเมือง เพราะ
หากนักการเมืองสั่งให้ผมท�าตามความ
ประสงค์ทางการเมือง อันเป็นการปฎิบัติ
หน้าที่ราชการโดยมิชอบ ผมก็ต ้อง 
ขดัค�าสัง่และอาจต้องลาออกจากราชการ
ไปเสียเลย แต่การเป็นรองปลัดกระทรวง
นั้นผมไม่ต้องรับบัญชาจากนักการเมือง
โดยตรง ปลัดกระทรวงเป็นคนรับค�าสั่ง
ผิดถูกอย่างไรเป็นเรื่องที่ปลัดจะต้อง 
รับผิดชอบเอง”
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ท่�นรัฐมนตรีว่�ก�รก็เลยไม่ย้�ยผมไปเป็นอธิบดีกรมใดๆ จนท่�น 

พน้ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหนง่ หลงัจ�กนัน้เมือ่ผมเกษยีณอ�ยรุ�ชก�รแลว้  

ท่�นได้ชวนผมไปทำ�ง�นกับท่�นที่บริษัทเงินทุนที่ท่�นเป็นเจ้�ของ  

แตผ่มกป็ฏเิสธไปว�่ผมถนดัแตเ่ร่ืองก�รสอบสวนสบืสวนเรือ่งก�รทจุรติ 

ห�กผมไปทำ�ง�นบริษัทของท่�นแทนที่จะทำ�คว�มเจริญก้�วหน้�ให้ 

กลบัจะกล�ยเปน็ไปสร้�งคว�มปัน่ปว่นดว้ยก�รขดุคุย้ เรือ่งทจุรติต�่งๆ 

ในบริษัทของท่�น (ถ้�มี) ขึ้นม�อีก ท่�นรัฐมนตรีโกศลรับทร�บ และ

เลิกล้มคว�มตั้งใจที่จะให้ผมไปช่วยง�นบริษัทของท่�น 

เมื่อต้องไปรับตำ�แหน่งอธิบดี

กรมทะเบยีนก�รค�้ ผมตอ้งเปลีย่นแนว

ก�รทำ�ง�นของผมเสียใหม่จ�กที่เคย

ตรวจสอบห�ข้อบกพร่องผิดพล�ดของ

ข้�ร�ชก�ร เพื่อเสนอลงโทษท�งวินัย

อย่�งที่ เคยรับหน้�ที่ม�ตลอดเวล�

ย่ีสิบปี ( สิบปีในก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 

ผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวงและอีกสิบปีในตำ�แหน่งรองปลัดกระทรวง) 

อันเป็นง�นที่ทำ�ล�ยขวัญและกำ�ลังใจของข้�ร�ชก�รประเภทที่ถนัด

ในก�รใช้ตำ�แหน่งหน้�ที่แสวงห�ประโยชน์อันมิควรได้ให้แก่ตนเอง

และพวกพ้อง ดังนั้นเมื่อต้องม�ดำ�รงตำ�แหน่งอธิบดี ผมจึงต้องเปลี่ยน

แนวก�รทำ�ง�นม�เปน็ก�รพจิ�รณ�ว�่มงี�นใดทีผ่มพอจะชว่ยปรบัปรงุ

แก้ไขให้ดีขึ้น เพื่อสร้�งขวัญและกำ�ลังใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญช�ได้บ้�ง 

ซึ่งตลอดเวล�ที่ผมได้มีโอก�สเป็นอธิบดีอยู่ในกรมนี้ก็มีง�นท่ีพอจะ

สรุปได้ดังนี้ 

1. พัฒน�ระบบข้อมูลทะเบียนธุรกิจ โดยจำ�แนกร�ยละเอียด

ข้อมูลด้�นต่�งๆ เพื่อเผยแพร่ให้ภ�คธุรกิจเอกชนและภ�ครัฐ 

นำ�ไปใช้ประโยชน์ได้กว้�งขว�งกว่�เดิม เช่น สถิติข้อมูลก�รจัดตั้งและ

เพิ่มทุนของนิติบุคคลแยกต�มหมวดธุรกิจ ทุนจดทะเบียน สัดส่วน

ก�รถือครองหุ้นแยกต�มสัญช�ติ ฐ�นะก�รเงิน และสถ�นภ�พของ

ธุรกิจแต่ละประเภท เป็นต้น 

“เม่ือต้องมาด�ารงต�าแหน่งอธิบดี 
ผมจึงต้องเปลี่ยนแนวการท�างานมาเป็น 
การพิจารณาว่ามีงานใดที่ผมพอจะช่วย
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น เพื่อสร้างขวัญ 
และก�าลงัใจให้แก่ผู้ ใต้บังคับบัญชาได้บ้าง”
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2. ปรับปรุงวิธีก�รจัดเก็บแฟ้มทะเบียน

นติบิคุคล ก�รทำ�ง�นของข�้ร�ชก�รในระยะนัน้  

ง�นด้�นก�รจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทต้อง

เก็บรักษ�เอกส�รเป็นกระด�ษจำ�นวนม�กม�ย  

เมื่อมีผู้ม�ขอจดทะเบียน ขอเปลี่ยนแปลง หรือ

ขอคัดสำ�เน�เอกส�รงบก�รเงิน งบดุล ของ

ห้�งหุ้นส่วน หรือบริษัทต่�งๆ เจ้�หน้�ที่ต้องไป

คน้ห�เอกส�รในแฟม้ต�่งๆ ม�กม�ยนบัรอ้ยนบัพนั 

แฟ้มในห้องเก็บเอกส�รขนใส่รถเข็นออกม�  

เมื่อเสร็จแล้วต้องขนกลับไปเก็บเข้�ที่เดิม เสียทั้งเวล�และแรงง�น 

เอกส�รกข็�ดชำ�รดุเสยีห�ยไดม้�ก จงึไดน้ำ�ระบบไมโครฟลิม์ม�ใชแ้ทน 

แต่ก็ยังไม่สะดวกเท่�ที่ควร จึงนำ�ระบบ Image Storage ม�ใช้แทน

เอกส�รและไมโครฟิล์ม ในระยะแรกต้องจ้�งพนักง�นพิมพ์ดีดม�เป็น 

จำ�นวนม�ก เพื่อพิมพ์ข้อมูลจ�กแฟ้มต่�งๆ ลงเก็บในคอมพิวเตอร์  

ตอ่ม�ไดข้องบประม�ณม�จดัซือ้เครือ่ง Scanner ม�ทำ�ก�ร scan เอกส�ร 

เหล่�นั้น เป็น files เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ได้อย่�งรวดเร็วและถูกต้อง

กว่�ก�รพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด เป็นก�รเพิ่มประสิทธิภ�พง�นด้�น

ก�รออกหนังสือรับรองร�ยก�รจดทะเบียน และส�ม�รถให้บริก�ร

ข้อมูลทะเบียนธุรกิจแก่นักธุรกิจ และประช�ชนท่ัวไปได้โดยสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

นอกจ�กนี้ ยังได้จัดให้มีบริก�รท่ีเรียกว่� 

one stop service ให้แก่ผู้ม�ติดต่อร�ชก�รด้วย  

ไม่ว่�ผู้ใดจะม�ติดต่อร�ชก�รที่กรมกี่เรื่อง

ก็ต�ม เพียงยื่นเอกส�รติดต่อที่เจ้�หน้�ที่

ประช�สัมพันธ์แห่งเดียว ท�งเจ้�หน้�ที่

จะกระจ�ยง�นไปให้แผนกท่ีเกี่ยวข้อง

ดำ�เนินก�รเอง ก�รนำ�คอมพิวเตอร์ม�ใช้

ทำ�ใหล้ดจำ�นวนคนไดม้�กพอสมควร รวมทัง้

ก�รนำ�ระบบ one stop service ม�ทดลองใช้  

ก็เป็นที่สนใจของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
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ข�้ร�ชก�รพลเรอืนม�ก ไดส้ง่เจ�้หน�้ที ่ม�ให้

คำ�แนะนำ� และใหก้�รสนบัสนนุในด�้นก�รจดั

อัตร�กำ�ลัง และสนับสนุนให้ถือเป็นต้นแบบ 

ตัวอย่�งสำ�หรับกระทรวงทบวงกรมอื่น 

นำ�ไปปฏบิตัดิว้ย เชน่ กระทรวงอตุส�หกรรม

ก็ได้ส่งคนม�ศึกษ�ดูง�นเรื่องนี้ที่กรมด้วย 

เป็นต้น 

3. ปรบัปรงุก�รใหบ้ริก�รแกป่ระช�ชน 

เนื่องจ�กก�รจร�จรในกรุงเทพมห�นคร

คบัคัง่ แออดัม�ก ก�รเดนิท�งม�ตดิตอ่ร�ชก�รทีก่รมซึง่อยูใ่จกล�งเมอืง 

ตอ้งเสยีเวล�และค�่ใชจ้�่ยม�ก ท�งกรมจงึไดไ้ปเปดิสำ�นกัง�นทะเบยีน

หุ้นส่วนบริษัทเป็นส�ข�ย่อยต่�งห�ก ต�มบริเวณช�นเมืองสองแห่ง  

ทำ�ให้ผู้ต้องก�รติดต่อกับกรมในเรื่องง�นทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  

ไม่จำ�เป็นต้องเดินท�งม�ถึงกรม 

4. ปรับปรุงพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด ในส่วนที่

เกี่ยวกับโครงสร้�งของบริษัทมห�ชนเพื่อส่งเสริมก�รลงทุน และ

เพื่อให้สอดคล้องกับก�รปรับปรุงระบบก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ของ

ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งผ่อนคล�ยบทบัญญัติของ

กฎหม�ยทีเ่ปน็ปญัห�และอปุสรรคตอ่ก�รพฒัน�ธรุกจิ ซึง่ไดม้ผีลบงัคบั

ใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุน�ยน 2535 เป็นต้นม� 

5. ปรับปรุงบทบัญญัติของ

กฎหม�ยเกี่ยวกับก�รประกอบธุรกิจ

ของคนต่�งด้�ว ที่ยังเป็นอุปสรรคต่อ

ก�รลงทนุจ�กต�่งประเทศ โดยยกร่�ง

พระร�ชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประก�ศ

คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 ลงวันที่ 24 

พฤศจิก�ยน 2515 (ฉบับที่ 2 พ.ศ.

2535 แก้ไขคำ�นิย�มของคนต่�งด้�ว) 
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ซึง่เดมิมคีว�มเครง่ครดัใหผ้อ่นคล�ยลง เพือ่มใิหเ้กดิปญัห�แกน่ติบิคุคล

ต�่งด�้วทีป่ระกอบธรุกจิในประเทศไทย ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่25 

กุมภ�พันธ์ 2535 เป็นต้นม� 

6.  ร่ วมยกร่ �งระ เบียบสำ �นักน�ยกรัฐมนตรี  ว่ �ด้ วย 

ก�รขอตั้งสำ�นักง�นผู้แทนนิติบุคคลในธุรกิจก�รค้�ระหว่�งประเทศ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วย

ก�รจัดตั้งสำ�นักง�นภูมิภ�คของบริษัทข้�มช�ติ พ.ศ.2535 ซึ่งมี 

ผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 26 และ 31 มีน�คม 2535 ต�มลำ�ดับ  

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทข้�มช�ติเข้�ม�จัดตั้งสำ�นักง�น

ภูมิภ�คในประเทศไทย 

7. ปรบัปรงุก�รใหบ้รกิ�รรบัจดทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัใหส้ะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น รับคำ�ขอจดทะเบียนท�งโทรส�ร ยกเลิกก�รเรียก

เอกส�รประกอบก�รจดทะเบียนห้�งหุ้นส่วนบริษัทและบริษัทมห�ชน

ทั้งในส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�ค เป็นต้น 

เมือ่กล�่วถงึคว�มประทบัใจทีผ่ม

มีต่อกรมทะเบียนก�รค้� (กรมพัฒน�

ธุรกิจก�รค้�ในปัจจุบัน) ผมรู้สึกว่� 

ก�รทำ�ง�นท่ีกรมนี้ผมมีคว�มสบ�ยใจ

กว่ �ที่ ผม เคยทำ �ง�นในกรมอื่ นๆ 

ของกระทรวงพ�ณิชย์ม�ก ผมเคย 

รับร�ชก�รในกรมก�รค้�ภ�ยในประม�ณ

ห้�ปี ง�นของกรมก�รค้�ภ�ยใน 

มีคว�มกดดันม�ก เป็นง�นต้องแก้

ปัญห�ที่อยู่นอกเหนืออำ�น�จท่ีจะแก้ได้โดยลำ�พังตนเอง เช่น ก�รแก้

ปัญห�ร�ค�พืชผลตกตำ่� พืชผลท�งก�รเกษตรล้นตล�ดข�ยไม่ออก  

ผูผ้ลติเดอืดร้อน ปญัห�สนิค�้ร�ค�แพงผูบ้รโิภคเดอืดรอ้น ก�รแกป้ญัห� 

ใหแ้กผู่ผ้ลติใหข้�ยผลผลติไดร้�ค�สงูจะไปกระทบผูบ้รโิภค ก�รแกป้ญัห� 

ใหผู้บ้ริโภคซือ้สนิค�้ไดใ้นร�ค�ถกูกจ็ะไปกระทบตอ่ผูผ้ลติ ผลประโยชน์

“เมื่อกล่าวถึงความประทับใจที่ผม
มีต่อกรมทะเบียนการค้า (กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าในปัจจุบัน) ผมรู ้สึกว่า 
การท�างานที่กรมนี้ผมมีความสบายใจ
กว ่ า ที่ ผ ม เ คยท� า ง าน ใ นกรมอื่ น ๆ  
ของกระทรวงพาณิชย์มาก”
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ของทั้งสองฝ่�ยขัดกันโดยธรรมช�ติ กรมก�รค้�ภ�ยในอยู่กึ่งกล�งของ

ปญัห� ไมว่�่จะแกป้ญัห�ใหฝ้�่ยใดกจ็ะตอ้งถกูอกีฝ�่ยหนึง่ด�่ทกุครัง้ไป 

ผมเคยทำ�ง�นในกรมก�รค้�ต่�งประเทศอีกห้�ปี ง�นของ

กรมนี้ก็ เต็มไปด้วยปัญห�ที่แก้ย�กคล้�ยที่กรมก�รค้�ภ�ยใน 

โดยเฉพ�ะร�ค�สินค้ �ที่ ส่ งออก เร�ไม่ส�ม�รถบั งคับผู้ ซื้ อ

ในต่�งประเทศให้รับซื้อสินค้�ของเร�ในร�ค�สูงได้ต�มที่ต้องก�ร 

เพร�ะห�กเสนอข�ยในร�ค�ที่สูง เข�ก็เลี่ยงไปซื้อสินค้�อย่�งเดียวกัน

จ�กประเทศอืน่ เร�ตอ้งห�ท�งรกัษ�ตล�ดไวใ้หไ้ดด้ว้ยม�ตรก�รต�่งๆ  

ทุกวิถีท�ง ไม่ว่�จะส่งคณะผู้แทนก�รค้�ของเร�เดินท�งไปเยือน

ลูกค้�ในต่�งประเทศ รวมทั้งเชิญคณะผู้แทนจ�กประเทศคู่ค้�ของเร� 

ให้ม�เยือนประเทศเร� เป็นต้น 

เมื่ อม�รับร�ชก�รที่ สำ �นักง�นปลัดกระทรวงพ�ณิชย์

อีกประม�ณยี่สิบปี ในตำ�แหน่งรองปลัดกระทรวงฝ่�ยบริห�ร 

ง�นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของก�รปฏิบัติหน้�ที่แทนปลัดกระทรวง

ต�มที่ท่�นมอบหม�ยให้ดูแลก�รทำ�ง�นของข้�ร�ชก�รให้รวดเร็ว

ไม่คั่ งค้�ง ป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตต่�งๆ แต่มิ ได้  

มอบอำ�น�จให้สั่งก�ร คือมอบแต่หน้�ที่แต่ไม่มอบอำ�น�จให้  



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

๑33 «

เช่น ครั้งหนึ่งผมตรวจพบว่�ข้�ร�ชก�รผู้หนึ่งทำ�ง�นล่�ช้�ม�ก

เพร�ะมัวใช้เวล�นั่งสม�ธิ และเล่นพระเครื่อง ผมสั่งให้เคลียร์ง�น

ที่ค้�งทั้งหมดให้เสร็จภ�ยในสองสัปด�ห์ แต่ไม่สำ�เร็จ ง�นยังคง

สะสมหมักหมมเหมือนเดิม ผมเสนอให้ปลัดสั่งตัดเงินเดือน แต่ท่�น

ใจอ่อนไม่สั่งลงโทษ จนมีอยู่วันหนึ่งท่�นปลัดเดินท�งไปร�ชก�ร 

ต�่งประเทศ ผมรกัษ�ร�ชก�รแทน มอีำ�น�จเตม็ ผมจงึสัง่ตดัเงนิเดอืน

ข�้ร�ชก�รผูน้ัน้ทนัทสีบิเปอรเ์ซน็ตเ์ปน็เวล�ส�มเดอืน ในฐ�นขดัคำ�สัง่ 

ที่ยังปล่อยให้ง�นค้�งจนเป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ม�ติดต่อร�ชก�ร 

เป็นก�รสั่งตัดเงินเดือนข้�ร�ชก�รครั้งแรกในประวัติศ�สตร์ของ

สำ�นักง�นปลัดกระทรวง เมื่อท่�นปลัดเดินท�งกลับ ข้�ร�ชก�รผู้นั้น

ได้เข้�ร้องทุกข์ขอให้ท่�นปลัดยกเลิกคำ�สั่งตัดเงินเดือน เข�ไม่เสียด�ย 

เงนิเดอืนทีถ่กูตดั แตเ่สยีด�ยประวตักิ�รรบัร�ชก�รของเข�ตอ้งมมีลทนิ  

เพร�ะท�งสำ�นักง�น ก.พ. จะต้องบันทึกคำ�สั่งลงโทษตัดเงินเดือนไว้

ในสมุดประวัติข้�ร�ชก�รของเข�ด้วย เป็นประวัติติดตัวไปตลอดชีวิต 

ท่�นปลัดเรียกผมไปพบขอให้ผมถอนคำ�สั่งตัดเงินเดือน 

ออกจ�กส�รบบง�นส�รบรรณ ผมปฏิเสธโดยอ้�งว่�เจ้�หน้�ที่ 

คงส่งคำ�สั่งไปยังสำ�นักง�น ก.พ. แล้ว ยกเลิกไมได้ นอกจ�กจะต้อง

ให้ผู้ถูกลงโทษทำ�เรื่องขออุทธรณ์ก�รลงโทษไปยังผู้บังคับบัญช�

ชั้นสูงขึ้นไป คือรัฐมนตรีว่�ก�รเป็นผู้พิจ�รณ� ออกคำ�สั่งยกเลิก  
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เพร�ะคำ�สัง่ทีผ่มออกไปผมสัง่ในน�มผูรั้กษ�ร�ชก�รแทนปลดักระทรวง  

หลังจ�กนั้นผมก็ไม่ได้สนใจติดต�มเรื่องว่�ท่�นปลัดจะแก้ปัญห� 

ใหล้กูนอ้งของท�่นอย�่งไร แตต่อ่ม�ภ�ยหลงัพอจะทร�บเปน็เล�ๆ ว�่  

คำ�สั่งที่ผมลงน�มสั่งตัดเงินเดือนข้�ร�ชก�รที่ถูกส่งไปยังสำ�นักง�น 

ก.พ. เรียบร้อยแล้วนั้น ได้มีผู้ไปขอคืนม�โดยอ้�งว่�มีข้อผิดพล�ด

จะต้องแก้ไข เมื่อรับคืนม�แล้วตัวต้นฉบับคำ�สั่งฉบับนั้นได้สูญห�ยไป 

อย่�งไร้ร่องรอย แม้แต่เลขที่คำ�สั่งที่ลงเลขที่ไว้ในสมุดทะเบียน 

ก็ถูกลบทิ้งไปด้วย เป็นอันว่�สำ�นักง�นปลัดกระทรวงไม่เคยมีคำ�สั่ง

ลงโทษตัดเงินเดือนข้�ร�ชก�รเลยแม้แต่ครั้งเดียว และผมก็ไม่ติดใจ

ที่จะสืบห�ส�เหตุของก�รสูญห�ยของคำ�สั่งฉบับนั้น จะเป็นก�ร

จองเวรจองกรรมกันม�กเกินไป เพร�ะข้�ร�ชก�รผู้นั้นก็ได้แก้ไข

ปรบัปรงุตวัเองสะส�งง�นทีค่ัง่ค�้งไดห้มดสิน้เรยีบรอ้ยไปแลว้ ง�นอืน่ๆ  

ที่เรียกได้ว่�เป็นง�นหลักของผมในสำ�นักง�นปลัดกระทรวงก็คือ

ก�รเปน็ประธ�นสอบสวนขอ้เทจ็จริง และสอบวนิยัข�้ร�ชก�รทีถ่กูกล�่วห�  

ซึ่งเป็นง�นที่ต้องใช้คว�มละเอียดในก�รสืบค้นห�พย�นหลักฐ�น 

ก�รใช้เวล�เขียนสำ�นวนก�รสอบสวน และก�รที่ต้องเผชิญหน้�กับ 

ผู้มีอิทธิพล ทั้งในร�ชก�รและนอกร�ชก�รที่ม�ขอร้องหรือขู่เข็ญ 

ให้ผลก�รสอบสวนเป็นไปต�มที่เข�ต้องก�ร 

แต่ง�นของกรมทะเบียนก�รค้� 

เ ป็ น ง �นท� งด้ �นก� ร ให้ บ ริ ก � ร 

แก่ประช�ชน จึงไม่มีคว�มกดดันใดๆ  

ผมทำ�ง�นดว้ยคว�มสบ�ยใจ มเีวล�คดิ

ปรับปรุงแก้ไขง�นที่มีขั้นตอนซับซ้อน 

เป็นกรมที่เรียกว่�ไม่มีผลประโยชน์

อื่นใดแอบแฝง ข้�ร�ชก�รทุกคน 

มีคว�มชำ�น�ญเฉพ�ะท�งและรู้หน้�ที่

ของตนดี ง�นด้�นทะเบียนหุ้นส่วน

บริษัท ก็มีน�ยทะเบียนเป็นขั้นตอน

ต�มลำ�ดับ ห�กมีปัญห�น�ยทะเบียน 

“แต่งานของกรมทะเบียนการค้า 
เป็นงานทางด้านการให้บรกิารแก่ประชาชน 
จึง ไม ่มีความกดดันใดๆ ผมท�างาน 
ด้วยความสบายใจ มีเวลาคิดปรับปรุง 
แก้ไขงานท่ีมีขั้นตอนซับซ้อน เป็นกรมท่ี
เรียกว่าไม่มีผลประโยชน์อื่นใดแอบแฝง 
ข้าราชการทกุคนมคีวามช�านาญเฉพาะทาง
และรูห้น้าทีข่องตนด”ี
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ลำ�ดับต้นๆ จะส่ังก�รเสร็จส้ินแล้วจึงเสนออธิบดี ซ่ึงเป็นน�ยทะเบียนใหญ่ 

รับทร�บ เว้นแต่ เรื่องที่น�ยทะเบียนเห็นว่�เป็นปัญห�ใหญ่ 

ไม่อ�จตัดสินใจได้ ก็จะเสนอถึงอธิบดีในฐ�นะน�ยทะเบียนใหญ่ 

เป็นผู้พิจ�รณ�สั่งก�ร อธิบดีก็จะเรียกประชุม นักกฏหม�ยของกรม

ม�ร่วมพิจ�รณ�ฟังคว�มเห็นแล้วสั่งก�รไปต�มที่คิดว่�ถูกต้อง 

ในช่วงเวล�ที่ผมเป็นอธิบดี มีปัญห�เกี่ยวกับง�นทะเบียน

หุ้นส่วนบริษัทเสนอม�ให้ผมวินิจฉัยเพียงครั้ งเดียว คือเรื่อง

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่ งทำ�ธุรกิจซื้อข�ยสินค้�กับต่�งประเทศ

บริษัทหนึ่งมีปัญห�แย่งอำ�น�จกันในก�รตั้งกรรมก�รบริษัท ผู้ถือหุ้น

แตกเปน็สองกลุม่ เปน็ของแมก่ลุม่หนึง่ และเปน็ของลกูช�ยอกีกลุม่หนึง่ 

ต�่งฝ�่ยต�่งกต็ัง้พวกของตนเปน็กรรมก�รบรษิทัสง่ม�จดทะเบยีนทีก่รม  

แต่น�ยทะเบียนไม่อ�จตัดสินใจว่�จะรับจดทะเบียนให้กับคณะ

ของกลุ่มใด เพร�ะต่�งฝ่�ยต่�งก็อ้�งว่�คณะกรรมก�รของกลุ่มตน 

จัดตั้งขึ้นโดยถูกต้องต�มข้อกฏหม�ย ผมต้องเรียกนักกฏหม�ย

ของกรมประชุมปรึกษ�ห�รือ และต้องวินิจฉัยโดยด่วน เพร�ะ 

เรือสินค้�จ�กต่�งประเทศม�ลอยลำ�อยู่ที่ท่�เรือแล้ว แต่ไม่ส�ม�รถ

ขนสินค้�ลงจ�กเรือได้เพร�ะยังไม่มีกรรมก�รบริษัทผู้มีอำ�น�จ

ลงน�มรับสินค้� ได้ผลก�รห�รือปร�กฏว่�

เรื่องนี้ห�กกรมรับจดทะเบียนให้แก่

ชุดที่กลุ่มของแม่เสนอม�ก็คง 

ถกูกลุม่ของลกูช�ยฟอ้งเปน็คด ี 

ห�กรับจดทะเบียนให้แก่

กลุ่มลูกช�ยก็คงถูกกลุ่ม

ของแม่ฟ้อง ไม่ว่�จะรับ

จดทะเบียนให้แก่กลุ่มใด 

ก็จะถูกอีกกลุ่มหนึ่งฟ้อง

ทั้งแพ่งและอ�ญ�ทั้งสิ้น  

ท่ีประชุมขอให้น�ยทะเบียนใหญ่ 

ตัดสินใจ 
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ผมก็ตัดสินใจรับจดทะเบียนให้กับฝ่�ยที่ผมคิดว่�ถึงถูกฟ้อง
ก็คงมีเหตุผลที่จะต่อสู้คดีได้หนักแน่นกว่�ก�รรับจดให้กับอีกฝ่�ยหนึ่ง 
เมื่อวินิจฉัยแล้วน�ยทะเบียนก็รับจดทะเบียนและออกหนังสือรับรอง 
ให้ในวันนั้น ท�งบริษัทก็นำ�สินค้�ขึ้นจ�กเรือได้ ไม่กี่วันต่อม� 
มีหม�ยจ�กศ�ลม�ถึงกรม ฟ้องอธิบดีเป็นจำ�เลยที่หนึ่ง ในข้อห� 
ปฏิบัติหน้�ท่ีโดยมิชอบเพ่ือประโยชน์อันมิควรได้ และกรมทะเบียนก�รค้� 
เป็นจำ�เลยที่สอง คดีนี้เรื้อรังอยู่หล�ยปี ผลที่สุดโจทก์ขอถอนฟ้อง 
คงจะคิดดูแล้วว่�ไม่มีท�งชนะคดี เนื่องจ�กเหตุผลหลักกฎหม�ยท�ง
ฝ่�ยผมแน่นหน�กว่�ฝ่�ยเข�ม�ก เมื่อเข�ถอนฟ้องไปแล้ว ท�งกรมก็
ไม่ติดใจที่จะฟ้องกลับ ขอยุติกันเพียงนี้ 

นอกจ�กคดีเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัทแล้ว ผมยังมีคดีถูกฟ้อง

เกี่ยวกับเรื่องสิทธิบัตรอีกคดีหนึ่ง คือ อยู่ม�วันหนึ่งมีหม�ยศ�ล

ม�ติดแปะไว้ที่ประตูกำ�แพงบ้�นผม (หลังจ�กที่ผมออกจ�กร�ชก�ร

ม�แล้วหล�ยปี) แจ้งว่� ผมถูกฟ้องคดีอ�ญ�เรื่องที่ผมในฐ�นะ

น�ยทะเบียนไม่ยอมรับจดทะเบียนสิทธิบัตรที่โจทก์ยื่นเสนอไว้ 

ทำ�ให้โจทก์ข�ดประโยชน์ที่ควรจะได้นับสิบ นับร้อยล้�นบ�ท เรื่องนี้ 

ศ�ลตัดสินยกฟ้อง เพร�ะโจทก์ฟ้อง 

ผิดคน เนื่องจ�กโจทก์ระบุชื่อจำ�เลยว่� 

จำ�เลยคือ น�ยเฉลิมศักดิ์ น�กสว�สดิ์ 

อธบิดกีรมทะเบยีนก�รค�้ แตค่ว�มจรงิ 

วัน เวล�ของก�รกระทำ �คว�มผิด

ต�มที่ โจทก์กล่�วอ้�งนั้น จำ� เลย

พ้นจ�กร�ชก�รไปแล้ว อธิบดีกรม

ทะเบียนก�รค้�คนที่วินิจฉัยสั่งไม่รับ

จดทะเบียนเป็นอีกคนหนึ่ง เรื่องนี้

ทน�ยโจทก์ข�ยหน้�ม�ก ไม่ดูข้อมูล

ให้ถูกต้องเสียก่อนยื่นฟ้อง เมื่อศ�ล 

ยกฟ้อ งแล้ วดู เหมื อนจะยื่ นฟ้ อ ง

ใหม่อีกไม่ได้เพร�ะเป็นก�รฟ้องซำ้�

ในคดีเดิม

“ทุกวันนี้กรม ได ้พัฒนาไปมาก  
ทัง้ในด้านสถานทีแ่ละบคุลากร มกีารออก
เอกสารเผยแพร่ที่ท�าได้อย่างประณีต 
น่าอ่าน และในเว็บไซต์ของกรมก็มีเรื่อง 
ข ่าวสารความก้าวหน้าท่ีน ่าติดตาม 
ตลอดเวลา จึงขอชมเชยท่านอธิบดี 
รุ่นต่อๆ มา จนถึงท่านอธิบดีคนปัจจุบัน
ตลอดจนผู ้บริหารทุกระดับ ช้ัน ท่ี ได ้ 
ช่วยกันสร้างความก้าวหน้าให้แก่กรม 
มาจนถึงทุกวันนี้”



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

๑37 «

ปจัจบุนันี ้ผมไมม่กีจิกรรมใดเกีย่วขอ้งกบักรมพฒัน�ธรุกจิก�รค�้ 

ข�ดก�รติดต่อกันม�น�นถึงยี่สิบปีแล้ว แต่ผมก็ยังติดต�มง�นของ

กรมอยู ่โดยดจู�กเวบ็ไซตข์องกรมท�งอนิเทอรเ์นต็ และเหน็ว�่ทกุวนันี้

กรมไดพ้ฒัน�ไปม�ก ทัง้ในด�้นสถ�นทีแ่ละบคุล�กร มกี�รออกเอกส�ร

เผยแพร่ที่ทำ�ได้อย่�งประณีต น่�อ่�น และในเว็บไซต์ของกรมก็มี 

เรื่องข่�วส�รคว�มก้�วหน้�ที่น่�ติดต�มตลอดเวล� จึงขอชมเชยท่�น

อธิบดีรุ่นต่อๆ ม� จนถึงท่�นอธิบดีคนปัจจุบัน ตลอดจนผู้บริห�ร 

ทกุระดบัชัน้ทีไ่ดช้ว่ยกนัสร�้งคว�มก�้วหน�้ใหแ้กก่รมม�จนถงึทกุวนันี้

เฉลิมศักดิ์ น�กสว�สดิ์

18 กรกฎ�คม 2555



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๑38

กรมทะเบียนก�รค้�ในยุคสมัยที่ผมม�ดำ�รงตำ�แหน่งอธิบดี 

กล่�วได้ว่�เป็นกรมที่ไม่ค่อยจะทันสมัย เม่ือเทียบกับกรมท่ีดูแล

ก�รค้�ระหว่�งประเทศ ต้องดูแลกฎหม�ยหล�ยฉบับ ท้ังด้�น 

ก�รจดทะเบียนธุรกิจ เครื่องหม�ยก�รค้� ง�นด้�นบัญชี ข้�ร�ชก�ร 

ต้องทำ�ง�นหนักม�ก และใช้เวล�ในก�รศึกษ�กฎหม�ยให้เข้�ใจ

อย่ � งถ่ อ งแท้  อี กทั้ ง  มี ขั้ นตอน 

ก�รดำ�เนินง�นยุ่งย�ก ซับซ้อน และใช้ 

เอกส�รประกอบม�กม�ย ทำ�ให้

ประช�ชนทีม่�ตดิตอ่ไมม่ัน่ใจว�่จะตอ้ง 

ดำ�เนินก�รอย่�งไรจึงจะถูกต้อง ครบถ้วน  

และไม่เสียเวล�ต้องกลับไปกลับม�

หล�ยครั้ง ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำ�ให้เกิด

อ�ชีพรับจ้�งหรือที่เรียกว่� “หน้�ม้�”  

ชลอ  เฟื่องอารมย์
อดีตอธิบดีกรมทะเบียนการค้า
(พ.ศ. 2534 - 2538)

“หน้าม้า” เป็นคนกลางในการติดต่อ
ระหว่างประชาชนและกรม ซึ่งเป็นสิ่ง
ท่ีผมต้องการปรับเปลี่ยน เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับองค์กรและระบบ
ข้าราชการ และป้องกันไม่ให้ข้าราชการ 
ตกเป็นเครื่องมือของคนกลาง



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

๑39 «

เป็นคนกล�งในก�รติดต่อระหว่ � ง

ประช�ชนและกรม ซึง่เปน็สิง่ทีผ่มตอ้งก�ร

ปรับเปลี่ยน เพื่อสร้�งภ�พลักษณ์ที่ดี

ให้กับองค์กรและระบบข้�ร�ชก�ร และ

ป้องกันไม่ให้ข้�ร�ชก�รตกเป็นเครื่องมือของคนกล�ง ก�รปรับเปลี่ยน

ดังกล่�ว ต้องใช้เวล� และทำ�คว�มเข้�ใจกับข้�ร�ชก�ร โดยผมได้ 

มอบนโยบ�ยให้หัวหน้�กองต้องกำ�กับดูแลอย่�งเคร่งครัด เพื่อให้

ข้�ร�ชก�รอยู่ในกรอบของกฎหม�ย และศีลธรรมอันดี ซึ่งได้รับ 

คว�มร่วมมือเป็นอย่�งดีจ�กข้�ร�ชก�รทุกระดับชั้น

ก�รพัฒน�ง�นด้�นบริก�รซ่ึงเป็นหัวใจสำ�คัญของกรมนี้ ได้เริ่ม

นำ�ระบบคอมพิวเตอร์ม�ใช้ในก�รจัดเก็บ ให้บริก�ร และสืบค้นข้อมูล

ท�งทะเบียน เนื่องจ�กกรมทะเบียนก�รค้�มีหน้�ที่หลักในก�รบริก�ร

ประช�ชนให้ได้รับคว�มสะดวก รวดเร็ว แต่ก�รทำ�ง�นของข้�ร�ชก�ร

ยังมีข้อจำ�กัดค่อนข้�งม�ก ท้ังด้�นงบประม�ณและอัตร�กำ�ลัง จึงได้

ริเริ่มจัดจ้�งเอกชนบันทึกข้อมูล เพื่อจัดทำ�ฐ�นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ 

และมีผลประโยชน์ต่�งตอบแทนในก�รให้เอกชนส�ม�รถนำ�ข้อมูล 

ไปใชป้ระโยชนต์อ่ไปได ้ซึง่เปน็ก�รดำ�เนนิง�นทีไ่ดป้ระโยชนท์ัง้สองฝ�่ย

ในยุ คดั้ ง เ ดิ มก�รบริ ก � รต่ � งๆ 

จะมเีฉพ�ะทีส่ว่นกล�งเท�่นัน้ คอื ท�่เตยีน 

แต่เพื่อเข้�ถึงประช�ชน และกระจ�ย 

ก�รให้บริก�รแก่ภ�คธุรกิจ จึงได้ขย�ย

หน่วยบริก�รไปในพื้นที่สำ�คัญ 3 แห่ง คือ 

ธนบรุ ีรชัด� และพหลโยธนิ และดว้ยภ�รกจิ

ของกรมท่ีมีคว�มหล�กหล�ย ทำ�ให้ต้อง 

“ในยุคดั้งเดิมการบริการต่างๆ จะ
มีเฉพาะที่ส่วนกลางเท่านั้น คือ ท่าเตียน 
แต่เพื่อเข้าถึงประชาชน และกระจาย
การให้บริการแก่ภาคธุรกิจ จึงได้ขยาย
หน่วยบริการไปในพื้นที่ส�าคัญ 3 แห่ง 
คือ ธนบุรี รัชดา และพหลโยธิน”



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๑40

พบปะกับผู้ม�ติดต่อหล�กหล�ยส�ข�

อ�ชีพ ก�รทำ�ง�นของแต่ละหน่วย 

จงึเปน็เอกเทศ และมกีรอบของกฎหม�ย

กำ�หนดไว้อย่�งชัดเจน จึงพย�ย�มสร้�ง

กิจกรรมเพื่อรวมกลุ่มข้�ร�ชก�ร และ

สร้�งคว�มสนิมสนมคุ้นเคย ไม่เฉพ�ะ 

ในส่วนกล�งเท่�นั้น แต่ยังได้ให้คว�ม

สำ�คัญกับก�รดำ�เนินง�นในต่�งจังหวัด 

โดยจัดประชุมสัมมน�และออกตรวจ

เยีย่มอย�่งสม่ำ�เสมอ เพือ่พฒัน�บคุล�กร 

และสร้�งขวัญกำ�ลังใจให้กับบุคล�กร

ในต่�งจังหวัด นอกจ�กนี้ ง�นบริก�ร

ของกรมเปน็ภ�รกจิภ�ยในประเทศ ทำ�ให้

บุคล�กรของกรมไม่มีโอก�สได้เรียนรู้

ก�รดำ�เนินง�นของต่�งประเทศ เพื่อ

นำ�ม�ปรับใช้ และพัฒน�ง�นของกรม

ให้ดีขึ้น จึงได้จัดทีมข้�ร�ชก�รไปศึกษ�ดู

ง�นในต่�งประเทศ และทำ�คว�มร่วมมือ 

ระหว่�งหน่วยง�นในต่�งประเทศขึ้น  

โดยอธิบดีนำ�ทีมไปเอง

ก�รเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญอีกช่วงหนึ่งของกรมทะเบียนก�รค้� 

คือ ก�รตัดโอนง�นด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ�ออกไป เพื่อจัดตั้งเป็น

หนว่ยง�นใหมร่ะดบักรม ซึง่ในขณะนัน้ ทรัพยส์นิท�งปญัญ�มีบทบ�ทสำ�คญั

ม�กยิง่ขึน้ โดยไดม้กี�รเจรจ�กบัหนว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กรมศลิป�กร 

ซึง่ดแูลรบัผดิชอบง�นด�้นลขิสทิธิ ์ใหม้�รวมกบัง�นเครือ่งหม�ยก�รค�้  

และสิทธิบัตร ซึ่งอยู่ในคว�มดูแลของกรมทะเบียนก�รค้� ซ่ึงต่อม�

“งานบริการของกรมเป็นภารกิจ
ภายในประเทศ ท�าให้บุคลากรของกรม
ไม่มีโอกาสได้เรียนรู ้การด�าเนินงาน
ของต่างประเทศ เพื่อน�ามาปรับใช้ และ
พัฒนางานของกรมให้ดีขึ้น จึงได้จัดทีม
ข้าราชการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ 
และท�าความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานใน
ต่างประเทศขึ้น โดยอธิบดีน�าทีมไปเอง”



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

๑4๑ «

ได้ยกร่�งกฎกระทรวงแบ่งส่วน

ร�ชก�รของกรมทรัพย์สินท�ง

ปัญญ�ขึ้นม� ในปี 2535

ตลอดระยะเวล�ที่ ได้

ทำ�ง�นร่วมกับข้�ร�ชก�รของ

กรมทะเบยีนก�รค�้ โดยเฉพ�ะ 

ก�ร เปลี่ ยนแปลง  พัฒน�

ปรับปรุงง�น ได้รับคว�มร่วมมือจ�กข้�ร�ชก�รเป็นอย่�งดี ทุกคน

ตั้งใจทำ�ง�น เอ�ใจใส่ในก�รทำ�ง�น รักและผูกพันกับองค์กร จนม�ถึง

วันนี้ ผมได้ติดต�มก�รพัฒน�และก�รเติบโตของกรมทะเบียนก�รค้�  

หรือกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�ในปัจจุบันม�โดยตลอด รู้สึกยินดี และ

ประทับใจในก�รทำ�ง�น และคว�มทุ่มเทของผู้บริห�ร ข้�ร�ชก�ร 

และเจ้�หน้�ที่ทุกคนท่ีได้พัฒน�ง�นม�อย่�งต่อเนื่อง จนมีผลง�น

เป็นที่ประจักษ์ และได้รับก�รยอมรับจ�กทุกๆ ส่วน จนถึงวันนี้  

ครบรอบ ๑๑๑ ปี ของการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทไทย  

นบัวา่เปน็ววิฒันาการทีม่กีารพฒันามาอยา่งตอ่เนือ่งและยาวนาน  

ขอเปน็กำาลงัใจใหข้า้ราชการ และเจ้าหนา้ทีข่องกรมทกุคนทีร่ว่มกนั 

ทำางาน เพื่อสร้างความเจริญให้ภาคธุรกิจไทยสืบไป

ชลอ  เฟื่องอ�รมย์

31 กรกฎ�คม 2555



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๑4๒

เมือ่ผมได้รบัการขอจากอธบิดกีรมพัฒนาธรุกจิการค้า  
(นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์) ให้ช่วยเล่าถึงการท�างาน
ที่ผ ่านมาและความประทับใจในช ่วงที่ด�ารงต�าแหน ่ง
อธิบดีกรมทะ เ บียนการค ้า เ พ่ือน�า ไปลงในหนังสือ  
เนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี หอทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
ผมรู้สึกยินดีที่มีผู้จะรวบรวมประวัติศาสตร์ความก้าวหน้า
ของงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซ่ึงนับว่าจะเป็นประโยชน์ 
ต่อไปในอนาคต ผมเคยรวบรวมส่วนหนึ่งไว้แล้วเมื่อครั้ง
กรมทะเบียนการค้า ครบรอบ 72 ปี เมื่อปีพ.ศ. 2539

ผมม�รบัตำ�แหนง่ทีก่รมทะเบยีนก�รค�้เมือ่วนัที ่1 กรกฎ�คม พ.ศ. 

2538 ขณะที่กรมทะเบียนก�รค้�เข้�สู่ปีที่ 72 และได้รับมอบหม�ย 

จ�กรัฐบ�ลโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน (ก.พ.) 

ให้เป็นหนึ่งในส�มหน่วยง�นร�ชก�รต�มโครงก�รปรับโครงสร้�ง 

(Reengineering) หน่วยง�น ซึ่งประกอบด้วยกรมทะเบียนก�รค้�  

ร.ท.สมศักดิ์  ยมะสมิต
อดีตอธิบดีกรมทะเบียนการค้า
(พ.ศ. 2538 - 2540)



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

๑43 «

กรมสรรพ�กร และสำ�นักง�นประกันสังคม 

ท้ังน้ี เน่ืองจ�กกรมทะเบียนก�รค้�มีภ�รกิจ

หล�กหล�ย แต่ละภ�รกิจมีคว�มแตกต่�งกัน 

ต้ังแต่ก�รจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท ดูแล

ด้�นก�รออกใบอนุญ�ตเป็นผู้ค้�น้ำ�มัน

เช้ือเพลิง ก�รออกอ�ญ�บัตรเคร่ืองช่ังตวงวัด  

ก�รย่ืนทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต  

ก�รอนญุ�ตประกอบธรุกจิของคนต�่งด�้ว 

เป็นต้น โดยมีกฎหม�ยที่จะต้องปฏิบัติ 

ทั้งสิ้น 11 ฉบับ

ในระหว่�งที่ผมดำ�รงตำ�แหน่งอธิบดีกรมทะเบียนก�รค้�นั้น  

เป็นเวล�ที่รัฐบ�ลมีคว�มประสงค์ที่จะสนับสนุนให้คนไทยได้ทำ�ม�

ค้�ข�ย ประกอบธุรกิจในรูปของบริษัทจำ�กัด และห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด 

เพื่อไปสู่ก�รค้�ท่ีไร้พรมแดนท่ีจะเกิดข้ึนในอน�คต และเป็นช่วงท่ี

ประเทศไทยตอ้งก�รจะขย�ยธรุกจิก�รค�้ไปสูภ่มูภิ�ค เพือ่ใหป้ระช�กร

ของประเทศที่ต้องก�รทำ�ม�ค้�ข�ย ส�ม�รถจะจัดตั้งและจดทะเบียน

ประกอบธุรกิจได้ด้วยคว�มสะดวกและรวดเร็ว

ในขณะนั้นได้มีก�รนำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศเข้�ม�มีบทบ�ท 

สำ�คัญต่อชีวิตประจำ�วัน ซึ่งเทคโนโลยีนี้ส�ม�รถทำ�ให้ก�รจดทะเบียน 

ของผู้ประกอบก�รทำ�ได้รวดเร็วยิ่ งขึ้น จึงเป็นโอก�สท่ีทำ�ให้ 

กรมทะเบียนก�รค้�ได้พัฒน�ง�นด้�นจดทะเบียนเพื่อสนองคว�ม

ต้องก�รดังกล่�วได้ โดยได้ทำ�ก�รปรับปรุงระบบก�รจดทะเบียน

ต�มโครงก�รส่งเสริมประสิทธิภ�พ ตั้งแต่เดือน

พฤษภ�คม 2539 เป็นต้นม� โดยปรับปรุง 

ขั้นตอนด้�นจดทะเบียนใหม่ มุ่งเน้นก�รให้บริก�ร

ต่อผู้ ท่ีขอจดทะเบียนเป็นสำ�คัญ โดยใช้เวล� 

ในก�รรบัจดทะเบยีนประม�ณ 35 น�ท ี- 2 ชัว่โมง  

จ�กเดิมต้องใช้เวล� 1-3 วัน



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๑44

ซึ่งได้เริ่มให้มีก�รจดทะเบียน

ท�งไปรษณีย์อีกท�งหนึ่ง พร้อมทั้ง 

จัดให้มีศูนย์ประช�สัมพันธ์ที่จะให้

บ ริ ก � ร แน ะนำ � ก � ร จ ดท ะ เ บี ย น 

แก่ประช�ชนผู้ม�ติดต่อด้วยตนเอง

หรือท�งโทรศัพท์/โทรส�ร นอกจ�กนี้ 

ได้นำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศ ระบบ

คอมพิวเตอร์ ONLINE ม�ติดตั้งที่โต๊ะ 

น�ยทะเบียน เพื่อตรวจสอบและ

ปรับปรุ ง ข้อมูลทันที  ซึ่ งส�ม�รถ 

ลดขัน้ตอนก�รสง่ตอ่ง�นไดจ้ำ�นวนม�ก 

ซึ่งเริ่มให้บริก�รรูปแบบใหม่ได้ในวันที่ 9 เมษ�ยน 2540

สำ�หรับง�นในส่วนภูมิภ�คในขณะนั้น กรมฯ มีหน่วยง�นอยู่ใน

ภูมิภ�คจำ�นวน 51 แห่ง ซึ่งปฏิบัติง�นโดยข้�ร�ชก�รกรมทะเบียน

ก�รค้� ส่วนในจังหวัดต่�งๆ ที่เหลือนั้นเป็นง�นฝ�กกับสำ�นักง�น

พ�ณิชย์จังหวัด กรมฯ จึงได้ประส�นง�นกับสำ�นักง�น ก.พ. ขอให้มีทั้ง  

76 แห่ง ซึ่งได้รับอนุมัติม�ในขณะที่ดำ�รงตำ�แหน่งอยู่จำ�นวน 10 แห่ง  

และต่อม�ทยอยได้เปิดจนครบทั่วประเทศ จ�กก�รขย�ยง�น

จดทะเบียนไปยังภูมิภ�คนั้นมีคว�มจำ�เป็นต้องมีบุคล�กรเพิ่มเติม  

ในเบื้องต้นจึงได้ดำ�เนินก�รเกลี่ยอัตร�กำ�ลังจ�กส่วนกล�งและ

กองต่�งๆ ที่สมัครใจออกไป 

ปฏิ บั ติ หน้ � ที่ ใ นภู มิ ภ �ค 

นอกจ�กนี้ ยั ง ไ ด้ ต้ั ง กอ ง

ทะ เบี ยนก�รค้ �ภู มิ ภ �ค 

เพื่อทำ�หน้�ที่กำ�กับดูแลและ

สนับสนุนก�รปฏิบัติง�นของ

สำ�นักง�นทะเบียนก�รค้�

จงัหวดั ซึง่ตอ่ม�ยงัทำ�หน�้ทีน่ี ้

อยู่จนถึงปัจจุบัน

“ปรับปรุงระบบการจดทะเบียน 
ตามโครงการส ่งเสริมประสิทธิภาพ  
เริ่มตั้ งแต ่ เดือนพฤษภาคม 2539  
เป็นต้นมา โดยปรับปรุงขั้นตอนด้าน 
จดทะเบียนใหม่ มุ่งเน้นการให้บริการต่อ 
ผู้ท่ีขอจดทะเบียนเป็นส�าคัญ โดยใช้เวลา
ในการรับจดทะเบียนประมาณ 35 นาที –  
2 ชั่วโมง จากเดิมต้องใช้เวลา 1-3 วัน”



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

๑45 «

สำ�หรบัสถ�นทีท่ำ�ง�นซึง่บ�งแหง่ 

คับแคบ ได้ขอจัดซื้อและจัดสร้�ง

สำ �นั ก ง�น ท่ีทำ �ก�ร  โดยขอใช้ ท่ี  

ร�ชพัสดุจัดตั้ งสำ�นักง�นท่ีจังหวัด

ภูเก็ต และจังหวัดอุดรธ�นี ซึ่งเป็น

ศูนย์กล�งของธุรกิจใน 2 ภ�ค และ

จัดตั้งสำ�นักง�นซ่ึงมีจำ�นวนธุรกิจม�ก  

เช่น จั งหวัดสมุทรปร�ก�ร และ

จังหวัดสระบุรี สำ�หรับในส่วนกล�งนั้น  

เพื่อให้เกิดคว�มสะดวกต่อผู้ที่ต้องก�ร

จดทะเบียนท�งกรมจึงได้ขอขย�ย

สำ�นักง�นส่วนกล�งจ�กท่ีเดิมมีอยู่  

3 แห่ง คือที่มห�ร�ช พหลโยธิน และรัชด�ภิเษก เพิ่มอีก 3 แห่ง ได้แก่ 

ร�มคำ�แหง ศรีนครินทร์ และแจ้งวัฒนะ 

จ�กก�รท่ีกรมมีเทคโนโลยีระบบส�รสนเทศ ท�งกรมจึงได้เพิ่ม

ชอ่งท�งใหบ้รกิ�รจองชือ่นติบิคุคล จ�กเดมิทีใ่ชจ้ดหม�ยในก�รสือ่ส�ร

เท่�นั้น ซึ่งต้องใช้เวล�โต้ตอบ 3-7 วัน เป็นก�รให้บริก�รจองชื่อ 

ท�งโทรส�ร (FAX) ซึ่งส�ม�รถให้บริก�รได้

ภ�ยในเวล� 1-2 วนั ซึง่เปน็จดุเริม่ตน้ของก�รใช ้

เทคโนโลยีส�รสนเทศในก�รจองชื่อนิติบุคคล

“ส�าหรับสถานที่ท�างานซึ่งบางแห่ง 
คับแคบจึง ได ้ขอจัดซื้อและจัดสร ้าง
ส�านักงานที่ท�าการ โดยขอใช้ที่ราชพัสดุ
จัดตั้งส�านักงานที่ จังหวัดภูเก็ต และ
จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นศูนย์กลางของ
ธุรกิจใน 2 ภาค และจัดตั้งส�านักงาน
ซึ่งมีจ�านวนธุรกิจมาก เช ่น จังหวัด
สมุทรปราการ และจังหวัดสระบุรี”



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๑46

ก่อนม�เป็นก�รจองชื่อนิติบุคคลท�งอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็น 

ก�รพัฒน�เทคโนโลยีในปัจจุบัน

ในขณะเดี ยวกั นก็ จำ � เป็ นต้ อ งพัฒน�บุ คล�กร

ให้มีคุณภ�พในก�รปฏิบัติง�น และมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ  

ในก�รใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้เกิดคว�มสะดวกรวดเร็ว

ในก�รบริก�รประช�ชน โดยได้ส่งเสริมให้เจ้�หน้�ท่ีเริ่มเรียน

คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับบริห�ร โดยให้เริ่มเข้�เรียนกับบริษัท

เอกชนเปน็ครัง้แรก (และเปดิโอก�สใหข้�้ร�ชก�รทัง้สว่นกล�ง

และส่วนภูมิภ�คได้เรียนรู้และมีประสบก�รณ์จ�กก�รศึกษ� 

ดูง�นในต่�งประเทศอีกส่วนหนึ่งด้วย)

ก�รเริม่และก�รมสีว่นร่วมของผม 

ในระหว่�งดำ�รงตำ�แหน่ง ในก�รปฏิบัติง�น 

ด้�นก�รจดทะเบียน ซ่ึงส�ม�รถกระทำ�ได้ 

ก็ด้วยคว�มเข้�ใจคว�มต้องก�รของ

ประช�ชน และวสิยัทศันข์องอดตีอธบิดี

กรมทะเบียนก�รค้� 2 ท่�น ที่ได้ม� 

บริห�รง�นกระทรวงและสนับสนุนง�น 

ของกรมทะเบียนก�รค้�อย่�งม�ก 

ก็คือ ท่�นปลัดกระทรวงพ�ณิชย์  

(น�ยจเร จุฑ�รัตนกุล และน�ยสมพล 

เกียรติไพบูลย์) 

นอกจ�กน้ีผมยังได้รับคว�มร่วมมือ 

อย�่งดจี�ก 2 หนว่ยง�น คอื สำ�นกัง�น

คณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน  

(คุณหญิงทิพ�วดี เมฆสวรรค์) และ

สำ�นักงบประม�ณ (น�ยเสรี สุขสถ�พร) 

ที่มีส่ วนสนับสนุนอัตร�กำ�ลั งและ 

งบประม�ณอีกด้วย

“จากจุดที่ผมได ้มี โอกาสท�างาน 
ด้านทะเบียนการค้า ซึ่งปัจจุบัน (2555) 
ได้ก้าวหน้าอย่างมากขึ้นนั้น ก็เพราะด้วย
ข้าราชการอดีตและปัจจุบันได้ร่วมกัน 
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งท�าให ้ผมมี 
ความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมและสนับสนุน 
และหวังว่างานด้านจดทะเบียนคงจะได้ม ี
การพัฒนาจากข้าราชการปัจจุบันและ
อนาคตของกรมพฒันาธุรกจิการค้าต่อไป”



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

๑47 «

จ�กจุดท่ีผมได้ มีโอก�สทำ�ง�น 

ด้�นทะเบียนก�รค้� ซึ่งปัจจุบัน (2555) 

ได้ก้�วหน้�ขึ้นอย่�งม�ก ก็เพร�ะด้วย

ข้�ร�ชก�รท้ังอดีตและปัจจุบันได้ร่วมกัน 

พัฒน�อย่ �งต่อ เนื่ อ ง  ซึ่ งทำ � ใ ห้ผม 

มคีว�มภมูใิจทีไ่ดม้สีว่นรว่มและสนบัสนนุ 

และหวังว่�ง�นด้�นจดทะเบียนคงจะได้

มีก�รพัฒน�จ�กข้�ร�ชก�รปัจจุบันและ

อน�คตของกรมพฒัน�ธรุกจิก�รค�้ตอ่ไป

ร.ท.สมศักดิ์  ยมะสมิต

28 สิงห�คม 2555



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๑48

นรวัฒน์  สุวรรณ
อดีตอธิบดีกรมทะเบียนการค้า
(พ.ศ. 2540 - 2542)

เมื่ อผม เข้ �ม�รั บตำ �แหน่ งอธิบดี ก รมทะ เบี ยนก�รค้ � 

ขณะนัน้กรมทะเบยีนก�รค�้มอี�ยคุรบ 75 ปแีลว้ ถ�้เปน็บคุคลธรรมด�

อ�ยุม�กขน�ดนี้ก็ต้องถือว่�ชร�ม�กแล้ว แต่กรมทะเบียนก�รค้� 

ได้มีก�รพัฒน�ตนเองอย่�งต่อเนื่องรู้สึกว่�มีคว�มเข้มแข็งขึ้น

เรื่อยๆ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งง�นด้�นก�รจดทะเบียนห้�งหุ้นส่วน 

บริษัทและง�นด้ �นบริก�รข้อมูล

ธุรกิจ โดยกรมได้รับคัดเลือกจ�ก

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�ร

พลเรือน (ก.พ.) ให้เป็นกรมตัวอย่�ง

ในก�รปรบัปรงุประสทิธภิ�พก�รทำ�ง�น 

โดยเฉพ�ะด้�นบริก�รรับจดทะเบียน

นิติบุคคลท�งธุรกิจและข้อมูลธุรกิจ 

ในช่วงน้ันได้มีการก�าหนดวิสัยทัศน์
ของกรมไว้ว่า “เราจะเป็นองค์กรที่ม ี
ความสามารถเป็นเลิศในการให้บริการ
ธุรกิจอย ่างมีประสิทธิภาพทัดเทียม
มาตรฐานสากล”



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

๑49 «

ไดพ้ฒัน�ใหค้ว�มสะดวกและรวดเรว็ม�กขึน้ โดยใชร้ะบบคอมพวิเตอร์

เข้�ม�ช่วยทำ�ง�นแทนกำ�ลังคนจึงทำ�ให้ลดเวล�ก�รให้บริก�รลง 

จ�กท่ีเคยใช้เวล�หล�ยวันเหลือเพียงไม่ก่ีช่ัวโมง นับว่�กรมทะเบียนก�รค้� 

ได้ปรับปรุงพัฒน�ง�นอย่�งต่อเนื่อง ในช่วงนั้นได้มีก�รกำ�หนด

วิสัยทัศน์ของกรมไว้ว่� “เร�จะเป็น

องคก์รทีม่คีว�มส�ม�รถเปน็เลศิในก�ร

ให้บริก�รธุรกิจอย่�งมีประสิทธิภ�พ

ทัดเทียมม�ตรฐ�นส�กล”

ในส่วนท่ีเกี่ยวกับง�นบริก�ร

ด้�นก�รจดทะเบียนห้�งหุ้นส่วนบริษัท 

ซึ่งได้รับก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พ

ด้วยวิธีก�ร Reengineering ทำ�ให้

ส�ม�รถลดระยะเวล�ก�รให้บริก�ร

เป็นจำ�นวนม�ก แต่อย่�งไรก็ต�ม  

ก�รให้บริก�รดังกล่�วจะครอบคลุม 

อยูเ่พยีงในเขตกรงุเทพมห�นครเท�่นัน้ 

ภ�ยหลังจ�กก�รได้ไปศึกษ�ดูง�นด้�น

“ ผ ม จึ ง มุ ่ ง เ น ้ น ที่ จ ะ ข ย า ย ผ ล 
การจดทะเบยีนในรปูแบบ Reengineering  
ไปยังส�านกังานทะเบยีนการค้าในส่วนภมูภิาค  
โดยน�าเทคโนโลยมีาสนบัสนนุการให้บรกิาร  
ซึ่งได้คัดเลือกส�านักงานทะเบียนการค้า 
จงัหวดันนทบรุ ีเป็นส�านกังานในส่วนภมูภิาค
ต้นแบบ ที่ เริ่มปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การจดทะเบียนธุรกิจและการบริการ
ข้อมูลธุรกิจ ก่อนที่จะขยายผลไปยัง
จังหวัดต่างๆ อีก 15 จังหวัด”



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๑50

ก�รจดทะเบียนธุรกิจของต่�งประเทศร่วมกับผู้แทนสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน (ก.พ.) เห็นว่�ก�รจดทะเบียนธุรกิจ

ในต่�งประเทศนำ�ระบบ Internet ม�ช่วยในก�รให้บริก�รจดทะเบียน 

ใช้เวล�ดำ�เนินก�รเพียง 1 วัน ผู้ขอจดทะเบียนไม่ต้องเดินท�งไปที่ 

หน่วยรับจดทะเบียน เพร�ะอยู่ที่ ไหนก็ส�ม�รถจดทะเบียนได้  

ผมจึงมุ่งเน้นที่จะขย�ยผลก�รจดทะเบียนในรูปแบบ Reengineering 

ไปยังสำ�นักง�นทะเบียนก�รค้�ในส่วนภูมิภ�ค โดยนำ�เทคโนโลยี

ม�สนับสนุนก�รให้บริก�ร ซึ่งได้คัดเลือกสำ�นักง�น

ทะเบยีนก�รค�้จงัหวดันนทบรุ ีเปน็สำ�นกัง�น

ในส่วนภูมิภ�คต้นแบบ ที่ เริ่มปรับปรุง

ประสิทธิภ�พก�รจดทะเบียนธุรกิจและ

ก�รบรกิ�รขอ้มลูธรุกจิ กอ่นทีจ่ะขย�ยผล 

ไปยังจังหวัดต่�งๆ อีก 15 จังหวัด  

คือ สมุทรปร�ก�ร ชลบุรี เชียงใหม่ 

ปทุมธ�นี สงขล� นครร�ชสีม� ภูเก็ต 

สมทุรส�คร ขอนแกน่ นครปฐม สระบรุ ี

ระยอง สุร�ษฏ์ธ�นี นครศรีธรรมร�ช 

และอุดรธ�นี ในขณะนี้สำ�นักง�น



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

๑5๑ «

ทะเบียนก�รค้ � ใน

ส่วนภูมิภ�คส�ม�รถ

ใ ห้ บ ริ ก � ร ด้ � น

จดทะเบยีนธรุกจิแบบ

เบด็เสรจ็ (ONE STOP 

SERVICE) ภ�ยใน 35 

น�ที – 2 ชั่วโมง และ

ก�รให้บริก�รจองชื่อ

นติบิคุคลภ�ยใน 1 วนั ไดเ้ชน่เดยีวกบัสำ�นกัง�นบรกิ�รจดทะเบยีนธรุกจิ

ในส่วนกล�ง

สำ�หรับข้อมูลก�รจดทะเบียนธุรกิจ ข้อมูลงบก�รเงินและบัญชี

นิติบุคคลที่ต้องร�ยง�นต่อกรมทะเบียนก�รค้�ทุกสิ้นงวดปีบัญชี 

ก็ได้ระบุต่อไปว่� ผลประกอบก�รเหล่�นี้ถือเป็นข้อมูลส�ธ�รณะ 

ที่เปิดเผยได้ ดังนั้นข้อมูลเหล่�นี้ที่เก็บอยู่ในกรมทะเบียนก�รค้� 

ในรูปแบบต�่งๆ ไดแ้ก ่ระบบคอมพวิเตอร ์ระบบไมโครฟลิม์ ระบบเอกส�ร

ต้นฉบับ กรมทะเบียนก�รค้�ก็มีหน้�

ที่ที่จะต้องให้บริก�รข้อมูลเหล่�นี้แก่ 

ทุกคนท่ีต้องก�รทร�บข้อมูล นอกจ�กน้ัน 

ในระหว่�งก�รประกอบก�รของธุรกิจ 

ห�กมีก�รเปลี่ ยนแปลงกรรมก�ร 

เปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียน เพิ่มลด 

จำ�นวนผู้ ถือ หุ้นหรือเปลี่ ยนแปลง

กรรมก�รผู้มีอำ�น�จ ผู้ประกอบก�ร 

ก็มีหน้�ท่ีท่ีจะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลต่อกรมทะเบียนก�รค้� เพื่อให้

ทะเบียนข้อมูลธุรกิจเป็นปัจจุบันที่สุด

“ ได ้ขยายการให ้บริการข ้อมูล 
ในระบบ ONLINE ไปสู่ภูมิภาค โดยติดตั้ง 
เครื่องคอมพิวเตอร์ประจ�าส�านักงาน
ทะเบยีนการค้าจงัหวดั 54 จงัหวดั เพือ่ให้
บรกิารตรวจค้นข้อมลูระบบชือ่นิตบุิคคล 
รายการทะเบียนของนิติบุคคล และ 
ให้บริการหนังสือรับรองของนิติบุคคล 
ที่ตั้งอยู ่ ในกรุงเทพฯ ให ้สามารถขอ
หนังสือรับรองได้ที่ส่วนภูมิภาค”



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๑5๒

ซึ่งแต่เดิมต้องให้บริก�รข้อมูลจ�ก

เอกส�รตน้ฉบบั ตอ่ม�กรมทะเบยีนก�รค�้ 

ได้นำ�ข้อมูลก�รจดทะเบียนนิติบุคคล 

ม�ให้บริก�รในระบบ ONLINE เฉพ�ะในเขต 

กรุงเทพฯ เท่�นั้น ก็ได้ขย�ยก�รให้บริก�ร

ข้อมูลในระบบ ONLINE ไปสู่ภูมิภ�ค โดย

ตดิตัง้เครือ่งคอมพวิเตอร์ประจำ�สำ�นกัง�น

ทะเบยีนก�รค�้จงัหวดั 54 จงัหวดั เพือ่ให้

บรกิ�รตรวจคน้ขอ้มลูระบบชือ่นติบิคุคล ร�ยก�รทะเบยีนของนติบิคุคล 

และให้บริก�รหนังสือรับรองของนิติบุคคลท่ีตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ  

ให้ส�ม�รถขอหนังสือรับรองได้ที่ส่วนภูมิภ�ค นอกจ�กนี้ยังให้บริก�ร

ออกหนังสือรับรอง รับรองสำ�เน�เอกส�ร ทะเบียนธุรกิจ ภ�ยหลัง 

ก�รขอตรวจค้นและคัดเลือกเอกส�รโดยส�ม�รถรอรับข้อมูลได้ทันที 

และไดเ้ผยแพรข่อ้มลูของกรมทะเบยีนก�รค�้ ท�ง INTERNET ทัง้ภ�ค

ภ�ษ�ไทย และภ�ษ�อังกฤษ ผ่�นท�ง Website ชื่อ http://www.moc.

go.th/thai.dcr

คว�มสำ�เร็จเหล่�นี้มีขึ้นได้นอกจ�กจะใช้เทคโนโลยีแล้ว  

ยังเกิดจ�กข้�ร�ชก�ร ลูกจ้�ง และเจ้�หน้�ท่ีทุกคนร่วมมือร่วมใจ  

ในก�รพัฒน�ก�รให้บริก�รของกรมก้�วไปข้�งหน้�อยู่ตลอดเวล� 

อย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ แม้ว่�ช่วงเวล�ดังกล่�วเป็นช่วงที่ต้องโยกย้�ย



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

๑53 «

สถ�นที่ทำ�ง�นจ�กป�กคลองตล�ดไปสู่สน�มบินน้ำ� ซึ่งอยู่ระหว่�ง 

ก�รปรับปรุงสถ�นท่ีและเครื่องมือท่ีจะสนับสนุนก�รทำ�ง�นยังไม่

เรียบร้อย ซึ่งเป็นคว�มประทับใจของผม อยู่ตลอดเวล�

จากกรมทะเบียนการค้าสู่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าใน

ปัจจุบัน ผมได้ติดตามการทำางานของข้าราชการและลูกจ้าง 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามาโดยตลอดเห็นว่า ปัจจุบันรูปแบบ 

การให้บริการประชาชนมีการพัฒนาด้านภาพลักษณ์ และการให้บริการ 

ไปอยา่งมาก มกีารนำาเทคโนโลยีมาใชใ้นการใหบ้รกิาร เมือ่เทยีบกบั

เอกชนแลว้ การใหบ้รกิารของกรมพฒันาธรุกจิการคา้สามารถสูไ้ด ้ 

และหวังว่าในอนาคต กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะต้องพัฒนา 

ไปมากกว่านี้ และใช้เทคโนโลยีมาให้บริการมากขึ้น เพราะเชื่อว่า 

การให้บริการไม่มีการหยุดนิ่ง

นรวัฒน์ สุวรรณ

29 สิงห�คม 2555



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๑54

ดิฉันมีเวลารับราชการที่กรมทะเบียนการค้าเพียง 1 ปี 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2542 ถึง 30 กันยายน 2543 แต่ก็
เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายและประทับใจมาก โดยเฉพาะการได้รับ
ความร่วมมือร่วมใจ รวมถึงการอุทิศตนด้วยความเสียสละ
ทัง้ก�าลงักายและก�าลงัใจจากท่านรองอธบิด ีข้าราชการ และ
พนักงานทุกคน ท�าให้ผลงานของกรมเป็นที่ยอมรับของ
ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น ส�านักงาน ก.พ โดยมูลนิธิ พันเอก 
จินดา ณ สงขลา ได้มอบรางวัล “หน่วยงานบริหารงาน
บุคคลดีเด่น” และได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรมต้นแบบ 
“การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์” รวมถึงการเป็นหน่วยงาน
น�าร่อง “โครงการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ
ด้านพาณิชย์” ของส�านักงบประมาณ 

ภัทรา  สกุลไทย
อดีตอธิบดีกรมทะเบียนการค้า
(1 ตุลาคม 2542 - 30 กันยายน 2543)



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

๑55 «

ในช่วงเวล�ดังกล่�ว มีกฎหม�ย

ในคว�มรับผิดชอบของกรมผ่ �น

คว�มเห็นชอบของรัฐสภ� 3 ฉบับ 

ได้แก่ พระร�ชบัญญัติก�รบัญชี พ.ศ. 

2543 ท่ีออกใช้แทนประก�ศของ

คณะปฎวิตั ิฉบบัที ่285 พระร�ชบญัญตั ิ

ก�รประกอบธุรกิจของคนต่�งด้�ว  

พ.ศ. 2542 ที่ออกใช้แทนประก�ศ

ของคณะปฎิวัติฉบับที่ 281 พระร�ช

บัญญัติน้ำ�มันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543  

ท่ีออกใช้แทนพระร�ชบัญญัติน้ำ�มัน 

เชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 และพระร�ช

บัญญัติน้ำ�มันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2522 

ซึ่ งต้ อง มีก�รออกประก�ศ และ

ระเบียบต่�งๆ เพื่อให้พระร�ชบัญญัติ

เหล่�นั้นบังคับใช้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

และประสิทธิผล

สมัยนั้นแม้จะได้เริ่มมีก�รนำ�คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือ

อิ เล็ กทรอนิกส์ เข้ �ม�ใช้ ในระบบข้อมูลธุ รกิ จ เพื่ อ ให้ เอกชน

ส�ม�รถตรวจค้นและห�ข้อมูลก�รจดทะเบียนธุรกิจได้อย่�ง

รวดเร็ว โดยไม่ต้องเดินท�งม�ที่กรม ช่วงที่ดิฉันรับหน้�ที่ เป็น

“ในช่วงเวลาดังกล่าว มีกฎหมาย 
ในความรั บผิดชอบของกรมผ ่ าน 
ความเห็นชอบของรัฐสภา 3 ฉบับ ได้แก่ 
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  
ที่ออกใช้แทนประกาศของคณะปฎิวัติ  
ฉบบัที ่285 พระราชบญัญตักิารประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  
ที่ออกใช้แทนประกาศของคณะปฎิวัติ
ฉบับที่  281 พระราชบัญญัติน�้ามัน 
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ที่ออกใช้แทน 
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ น�้ า มั น เ ช้ื อ เ พ ลิ ง  
พ.ศ. 2521 และพระราชบัญญัติน�้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2522”



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๑56

อธิบดีได้มีก�รพัฒน�ระบบจดทะเบียนนิติบุคคล โดยเปิดโอก�ส

ให้เอกชนมีท�งเลือกในก�รยื่นแบบคำ�ขอจดทะเบียนเบื้องต้นท�ง

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เจ้�หน้�ที่ตรวจคำ�ขอจดทะเบียนเบื้องต้น 

ก่อนนำ�ม�ยื่นจดทะเบียน กับน�ยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งลดภ�ระ

ของผู้ประกอบก�รได้ระดับหนึ่ง แต่ก็เป็นเพียงก�รเริ่มต้นเท่�นั้น และ

ยังไม่ครบวงจรต�มเป้�หม�ยที่ว�งไว้

นบัจ�กเกษยีณอ�ยรุ�ชก�ร ดฉินั

ได้ติดต�มง�นของกระทรวงพ�ณิชย์

ม�ตลอดด้วยคว�มภูมิใจ (บ�งครั้งก็

เอ�ใจชว่ย) พบว�่ในชว่ง 13 ปทีีผ่�่นม� 

ไดม้กี�รพัฒน�ไปม�ก และอย�่งรวดเร็ว 

โดยเฉพ�ะกรมทะเบียนก�รค้� ซึ่งได้ 

มีก�รปรับปรุงโครงสร้�งและภ�รกิจ 

โดยเพิ่มง�นพัฒน�ผู้ประกอบก�ร และ 

เปลีย่นชือ่เปน็ “กรมพฒัน�ธรุกจิก�รค�้”  

ให้ เหม�ะสมกับภ�รกิ จที่ เพิ่ มขึ้ น 

นอกจ�กนี ้ไดม้กี�รร่วมมอืกบัหนว่ยง�น 

ต่�งๆ ทั้งในและต่�งประเทศ มีก�ร 

เช่ือมโยงฐ�นข้อมูล และก�รให้บริก�รอ่ืนๆ  

“ได้มีการพัฒนาระบบจดทะเบียน
นิติบุคคล โดยเป ิดโอกาสให ้ เอกชน 
มี ท า ง เ ลื อ ก ใ น ก า ร ยื่ น แ บ บ ค� า ข อ 
จดทะเบียนเบ้ืองต้นทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีตรวจค�าขอจดทะเบียน
เ บ้ืองต ้นก ่อนน� ามา ย่ืนจดทะ เ บียน  
กบันายทะเบียนหุน้ส่วนบรษัิท ซึง่ลดภาระ
ของผู้ประกอบการได้ระดับหนึ่ง แต่ก็เป็น
เพียงการเริ่มต้นเท่าน้ัน และยังไม่ครบ
วงจรตามเป้าหมายที่วางไว้”



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

๑57 «

แ บ บ ค ร บ ว ง จ ร  แ ล ะ 

ได้ม�ตรฐ�นจนเป็นระบบ

ส�กล โดยเฉพ�ะก�รพัฒน�

ปรับปรุงง�นด้�นจดทะเบียน

หุ้นส่วนบริษัท เช่น ก�รลดข้ันตอน 

และระยะเวล�ก�รบริก�รรับจดทะเบียนห้�งหุ้นส่วนบริษัทจำ�กัด 

บริษัทมห�ชนจำ�กัด ก�รให้บริก�รออกหนังสือรับรองนิติบุคคลท�ง

อิเล็กทรอนิกส์ผ่�นธน�ค�ร และก�รส่งเสริมก�รข�ยผ่�นระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ท่ีกล่�วม�ข้�งต้นเป็นเพียงส่วนน้อยของผลง�น

กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�ยุคปัจจุบัน

นอกจ�กนี้ ยังมีก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์ล่วงหน้� สำ�หรับ 

ปี 2555-2558 โดยมีเป้�หม�ยที่จะยกระดับให้ไทยเป็นประเทศ 

ที่ง่�ยต่อก�รทำ�ธุรกิจในระดับ 10 อันดับแรกของโลก

ขอแสดงความชื่นชมเป็นอย่างย่ิง และเนื่องในโอกาส 

ที่ครบรอบ ๑๑๑ ปี ของการจัดตั้งบริษัทแรกในประเทศไทย ขอส่ง

ความปรารถนาดมีายงัทา่นอธบิด ีขา้ราชการและพนกังานทกุทา่น 

ทีเ่ปน็กำาลงัสำาคญัในการสง่เสรมิภาคธรุกจิใหม้คีวามกา้วหนา้ และ

ขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยั คุม้ครองใหป้ระสบความสขุ และ

ความสำาเร็จตามเจตนารมณ์ทุกประการ

ภัทร�  สกุลไทย

27 กรกฎ�คม 2555



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๑58

กล่าวได้ว่าในช่วง 1 ปี ท่ีท�าหน้าท่ีอธบิดกีรมทะเบยีนการค้า  
ซ่ึง เป ็นชื่อ เรียกเดิมของ กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า  
งานรบัผดิชอบของกรมทะเบียนฯ มีหลากหลาย นอกเหนอื
จากงานรบัผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกจิการค้าปัจจุบนัแล้ว  
ในครั้งนั้นยังมีงานชั่งตวงวัด ซึ่งปัจจุบันได้โอนงานไปอยู่ที่
กรมการค้าภายใน หรืองานท่ีเกี่ยวกับการดูแลด้านน�้ามัน
เชือ้เพลงิและก๊าซ ซ่ึงปัจจบัุนได้โอนไปอยูก่รมธรุกจิพลงังานฯ

ก�รทำ�ง�นในช่วงที่กล่�ว สนุกและเพลินกับง�น ทีมง�น 

ที่ประกอบด้วย ผู้อำ�นวยก�รกอง และรองอธิบดีที่มุ่งมั่นทำ�ง�น 

เต็มคว�มส�ม�รถ มีรองอธิบดีที่มีคว�มเชี่ยวช�ญในแต่ละด้�น เช่น 

ท่�นรองอธิบดีวิศิษฏ์ศรี จินตน� ท่�นมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถด้�น

บัญชีและตรวจสอบ, ท่�นรองอธิบดีไพบูลย์ แสงรี ท่�นมีคว�มรู้ 

อดุลย์  วินัยแพทย์
อดีตอธิบดีกรมทะเบียนการค้า
(1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2544)



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

๑59 «

และประสบก�รณ์ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร, ท่�นรองอธิบดีสกล 

ห�ญสทุธวิ�รินทร ์ท�่นมคีว�มรูด้�้นกฎหม�ย คว�มรูด้�้นกฎหม�ยของ

ท�่นรองอธบิดสีกลฯ ลกึซึง้และห�ตวัจบัย�ก ผมไดอ้�ศยัคว�มรูใ้นด�้น

กฎหม�ยของท�่นรองฯ เปน็ฐ�นพฒัน�ง�นของกรมในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง

กับไอที ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องต�มกระแส new economy ให้ทันในยุคนั้น

จำ�ได้ว่� ในช่วงท่ีกระทรวงพ�ณิชย์ จัดกิจกรรม 80 ปี 

สถ�ปน�กระทรวงฯ (พ.ศ. 2543) กระแสไอทีเบ่งบ�นเต็มท่ี  

e-Commerce ไม่ว่�จะเป็น B to B (Business to Business) หรือ  

B to C (Business to Consumer) มีผู้ให้บริก�รด้�นอินเทอร์เน็ต 

(ISP) ตั้งขึ้นม�กม�ย แข่งกันห�ลูกค้� ครั้นได้จังหวะรับง�นเป็นอธิบดี  

จึงได้มีโอก�สนำ�เอ�ไอทีม�ใช้ในก�รพัฒน�ก�รให้บริก�รของ 

กรมฯ ได้อย่�งสนุกมือ ได้อ�ศัยมือกฎหม�ยของท่�นรองอธิบดีสกลฯ  

เป็นกำ�ลังสำ�คัญ กำ�หนดกฎเกณฑ์ออกระเบียบแก้ไขข้อบังคับ โดย

อ�ศัยช่องว่�งของกฎหม�ยท่ีเปิดโอก�สให้ส�ม�รถทำ�ได้ด้วยระบบ

ออนไลน์ท�งอินเทอร์เน็ต ไม่ว่�จะเป็นเรื่องของก�รจองชื่อนิติบุคคล

ออนไลน ์ก�รจดทะเบยีนนติบิคุคลข�้มเขตต�มคว�มสมคัรใจ ก�รชำ�ระ

ค่�ธรรมเนียมจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ ก�รกำ�หนดเลขทะเบียน

นติบิคุคล ทีท่ำ�ก�รจดทะเบยีนกบักรมทะเบยีนก�รค�้เปน็ตวัเลขทัง้หมด

แทนตัวอักษร เพื่อเป็นฐ�นให้ส�ม�รถ 

ใช้เป็นเลขประจำ�ตัวร่วม หรือเลขประจำ�ตัว 

เดียวกันกับเลขประจำ�ตัวผู้เสียภ�ษี  

และเลขประจำ�ตัวผู้ประกันสั งคม  

ได้สร้�งระบบสืบค้นนิติบุคคลที่เรียก

ชื่อเป็นภ�ษ�อังกฤษ เปิดโอก�สให้

ผู้ประกอบก�ร หรือผู้สนใจส�ม�รถ

คน้ห�ร�ยละเอยีดนติบิคุคลทีจ่ดทะเบียน

กับกรมทะเบียนก�รค้�ท�งอินเทอร์เน็ต

ผ่�น website ของกรมฯ ซ่ึงนับเป็น

ครัง้แรกทีบ่คุคลทัว่ไปส�ม�รถใชบ้รกิ�ร

จ�กภ�ครัฐได้ โดยไม่ต้องเสียค่�ใช้จ่�ย  

“ได ้สร ้างระบบสืบค ้นนิติบุคคล 
ทีเ่รยีกชือ่เป็นภาษาองักฤษ เปิดโอกาสให้
ผูป้ระกอบการ หรอืผูส้นใจสามารถค้นหา
รายละเอียดนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับ
กรมทะเบยีนการค้าทางอนิเทอร์เน็ตผ่าน 
website ของกรมฯ ซึ่งนับเป็นครั้งแรก 
ที่บุคคลทั่วไปสามารถใช ้บริการจาก 
ภาครัฐได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย”



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๑60

รวมถึงก�รกำ�หนดแนวท�งระงับ

ข้อพิพ�ทระหว่�งผู้ถือหุ้น และระหว่�ง

กรรมก�รนิติบุคคล ด้วยระบบไกล่เกล่ีย 

นอกศ�ล ซึง่นอกจ�กจะส�ม�รถลดคด ี

ฟ้องร้องระหว่�งกันแล้ว ยังช่วยให้

ข้�ร�ชก�รกรมทะเบียนก�รค้�ในคร้ังน้ัน  

ไม่ถูกห�งเลข ถูกฟ้องร้องโดยคู่กรณีที่พิพ�ทกันเอง

ท่ีกล่�วท้ังหมด มิได้หม�ยคว�มว่� ง�นของกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�  

ต�มก�รเรยีกชือ่ใหม ่ตัง้แตป่ ี2545 จะมภี�รกจิ และผลง�นลดนอ้ยลง  

พบว่� กลับเพิ่มขึ้นม�กชัดเจน มีผลง�นใหม่ๆ ท่ีเป็นรูปธรรม  

เกิดประโยชน์และเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวกัน โดยเฉพ�ะกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�  

ยุคปัจจุบันภ�ยใต้ก�รบริห�รของอธิบดีบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ และ

ข้�ร�ชก�รที่ให้บริก�รด้วยม�ตรฐ�น และภ�พลักษณ์ ที่องค์กรเอกชน

ยังเทียบชั้นลำ�บ�ก

เรื่องที่ประทับใจพอมีอยู่บ้�ง ที่ยังจำ�ไม่ลืมคือ ได้อ�ศัยระเบียบ

ข้อบังคับของสำ�นักง�นข้�ร�ชก�รพลเรือน ออกคำ�สั่งไม่ปรับข้ึน

เงนิเดอืนใหแ้กข่�้ร�ชก�รทีไ่มผ่�่นก�รอบรมคว�มรูค้อมพวิเตอร ์ทำ�ให้

ส�ม�รถผลกัดนัใหข้�้ร�ชก�รทกุคนของกรมทะเบยีนก�รค�้ ในชว่งนัน้ 

ส�ม�รถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 100% ทุกคน ทุกระดับ ต้ังแต่เสมียนถึง

ผูอ้ำ�นวยก�รกอง และรองอธบิดทีกุตำ�แหนง่ แถมดว้ยประก�ศนยีบตัร

รับรองคว�มรู้ภ�ยหลังก�รฝึกอบรม และผ่�นก�รทดสอบโดย



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

๑6๑ «

สำ�นักฝึกอบรมเอกชน ที่กระทรวง

ศึกษ�ธิก�รให้ก�รรับรอง แม้ใน

ชว่งนัน้ จะไดร้บัก�รนนิท�ลบัหลงัว�่  

อธิบดีบ้�ไอทีก็ต�ม ซึ่งผมถือว่�  

เป็นเกียรติท่ีได้รับจ�กข้�ร�ชก�ร 

และลูกจ้�งของกรมทะเบียนก�รค้� 

ในช่วงนั้น

สว่นเรือ่งไมป่ระทบัใจไมม่ ี

มเีพยีงความรูส้กึทำานองเสยีดาย 

ที่ไม่มีโอกาสทำาในสิ่งที่ตั้งใจจะทำาร่วมกับ

ข้าราชการกรมทะเบียนการค้าในยุคดังกล่าว

จนแล้วเสร็จ อาทิเช่น การยื่นงบนิติบุคคล

ออนไลน์ การเป็น e-Department ในปี ๒003 

ฯลฯ ดว้ยเพราะถกูยา้ยกะทนัหนัปลายป ี๒00๑ 

โดยไม่ทราบสาเหตุ จึงได้ลาออกจากราชการ

ไปทำางานให้ภาคเอกชนจวบจนปัจจุบันนี้

อดุลย์  วินัยแพทย์

6 สิงห�คม 2555

“ที่ยังจ�าไม่ลืมคือ ได้อาศัยระเบียบ
ข ้อบังคับของส�านักงานข ้าราชการ
พลเรือน ออกค�าสั่งไม่ปรับขึ้นเงินเดือน
ให้แก ่ข ้าราชการที่ ไม ่ผ ่านการอบรม 
ความรู ้คอมพิวเตอร์ ท�าให้สามารถ
ผลั กดั น ให ้ ข ้ า ร าชการทุ กคนของ 
กรมทะเบยีนการค้า ในช่วงนัน้ สามารถใช้
คอมพิวเตอร์ได้ 100% ทุกคน ทุกระดับ”



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๑6๒

อรจิต  สิงคาลวณิช
อดีตอธิบดีกรมทะเบียนการค้า
อดีตอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1 ตุลาคม 2544 - 30 กันยายน 2549)

ดิฉันด�ารงต�าแหน่งที่กรมนี้คาบเกี่ยวกันสองช่วง คือ 
ช่วงที่ยังเป็นกรมทะเบียนการค้าในระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 
2544 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2545 และในช่วงที่มีการปฏิรูป
ระบบราชการครั้งใหญ่ ได้เปลี่ยนชื่อ กรมทะเบียนการค้า
เป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 
จนเกษียณอายรุาชการ ในวนัที ่30 กนัยายน 2549 จึงนบั
ได้ว่าเป็นอธิบดีคนสุดท้ายของกรมทะเบียนการค้า และเป็น
อธิบดีคนแรกของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ในช่วงที่ยังเป็นกรมทะเบียนก�รค้�น้ัน ง�นท่ีรับผิดชอบ คือ  

ก�รจดทะเบยีนห้�งหุน้ส่วนบริษทั ก�รออกหนงัสอืรบัรองก�รจดทะเบยีน 



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

๑63 «

และให้ข้อมลูก�รจดทะเบยีน ก�รกำ�กบั

ดูแลก�รทำ�บัญชี ก�รส่งงบก�รเงิน 

ก�รกำ�กับดูแลผู้สอบบัญชี ก�รควบคุม

กำ�กับดูแลก�รประกอบธุรกิจของ 

คนต่�งด้�ว ก�รกำ�กบัดแูลรกัษ�ม�ตร� 

ชัง่ตวงวดั ก�รควบคมุกำ�กบัดแูลก�รค้�

นำ้�มันเชื้อเพลิง 

เมื่อปฏิรูประบบร�ชก�รเปลี่ยน

ชือ่เปน็กรมพฒัน�ธรุกจิก�รค�้ ไดม้กี�ร

เปลี่ยนแปลงง�นในหน้�ท่ีรับผิดชอบ 

คือ โอนง�นม�ตร�ชั่งตวงวัด สำ�นัก

ชั่งตวงวัด ไปสังกัดกรมก�รค้�ภ�ยใน 

โอนง�นกำ�กบัควบคมุดแูลก�รค�้น้ำ�มนั

เชื้อเพลิงไปสังกัดกรมธุรกิจพลังง�น 

กระทรวงพลังง�น และได้รับโอนง�น

สง่เสรมิและพฒัน�ธรุกจิ ง�นจดทะเบยีน 

สม�คมก�รค้�และหอก�รค้� คือ สำ�นักส่งเสริมและพัฒน�ธุรกิจ 

ม�จ�กกรมก�รค้�ภ�ยใน นอกจ�กนี้ยังได้รับมอบหม�ยให้รับผิดชอบ 

ง�นใหม ่คอื ง�นสง่เสรมิพ�ณชิยอ์เิลก็ทรอนกิสด์ว้ย จะเหน็ไดว้�่ในชว่งที ่

เป็นกรมทะเบียนก�รค้� ง�นในหน้�ท่ีรับผิดชอบมีหล�กหล�ย  

ซึ่ ง ใ น ก � ร ทำ � ง � น ยั ง ข � ด ค ว � ม

เชื่อมโยงและต่อเนื่องกัน เช่น ง�นด้�น

จดทะเบียนธุรกิจ ด้�นชั่งตวงวัด ด้�น

น้ำ�มนัเชือ้เพลงิ เปน็ตน้ ก�รทำ�ง�นของ

กรมทะเบียนก�รค้�เน้นด้�นก�รกำ�กับ

ธุรกิจเป็นหลัก ทั้งที่ข้อมูลท�งทะเบียน

ธุรกิจท่ีมีอยู่ส�ม�รถนำ�ไปวิเคร�ะห์ 

ใช้ในก�รส่งเสริมและพัฒน�ธุรกิจ 

ได้เป็นอย่�งดี เม่ือมีก�รปรับบทบ�ท

“หน้าที่รับผิดชอบ คือ โอนงาน
มาตราชั่งตวงวัด ส�านักชั่งตวงวัดไป
สังกัดกรมการค้าภายใน โอนงานก�ากับ
ควบคุมดูแลการค้าน�้ามันเชื้อเพลิงไป
สังกัดกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวง
พลังงาน และได้รับโอนงานส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจ งานจดทะเบียนสมาคม 
การค้าและหอการค้า คอื ส�านกัส่งเสรมิและ
พัฒนาธุรกิจมาจากกรมการค้าภายใน  
นอกจากนีย้งัได้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบ 
งานใหม ่ คือ งานส ่งเสริมพาณิชย ์
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย”
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ปรบัโครงสร�้งและเปลีย่นชือ่เปน็กรมพฒัน�ธรุกจิก�รค�้ ก�รทำ�ง�นก็

มีคว�มสอดคล้องกันม�กขึ้น กล่�วคือ เป็นจุดเริ่มต้นของก�รประกอบ

ธุรกิจ พัฒน�ส่งเสริมธุรกิจให้มีคว�มเข้มแข็งในหล�ยด้�น ตั้งแต่ 

ก�รบริก�รข้อมูล ก�รพัฒน�ศักยภ�พผู้ประกอบก�ร ก�รขย�ยโอก�ส 

ในก�รประกอบธุรกิจ เสริมสร้�งหลักธรรม�ภิบ�ลท่ีดีของภ�คธุรกิจ 

รวมทั้ง ก�รประกอบธุรกิจ ให้มีคว�มน่�เชื่อถือและถูกต้อง

ในชว่งทีด่ฉินัดำ�รงตำ�แหนง่อธบิด ี

ก�รพัฒน�ปรับปรุงง�นจดทะเบียน 

หุ้นส่วนบริษัท ส่วนใหญ่ท่�นอธิบดี 

คนก่อนได้มีก�รว�งแนวท�งไว้ แต่

ได้มีก�รพัฒน�ต่อยอด เพื่ออำ�นวย

คว�มสะดวกแก่ประช�ชนม�กยิ่งขึ้น 

เช่น ก�รจดทะเบียนจัดตั้งห้�งหุ้นส่วน

บริษัทท�งอินเทอร์เน็ต เริ่มจ�กก�รที่

ใหม้กี�รจองชือ่ท�งอนิเทอร์เนต็ได ้และ

เมื่อมีก�รปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์

เช่ือมโยงข้อมูลไปยังสำ�นักบริก�ร 

จดทะเบียนธุรกิจในกรุงเทพทั้งเจ็ดแห่ง 

ได้อย่�งสมบูรณ์แล้ว จึงเริ่มให้บริก�ร

จดทะเบียนจัดตั้งห้�งหุ้นส่วนหรือ

บริษัทท�งอินเทอร์ เน็ตได้  ตั้ งแต่

“เริ่มให ้บริการจดทะเบียนจัดตั้ง 
ห้างหุน้ส่วนหรอืบรษิทัทางอนิเทอร์เนต็ได้  
ตั้ ง แต ่วันที่  16 มกราคม 2545  
แต่เนื่องจากยังมีป ัญหาข้อกฎหมาย 
เกี่ยวกับการลงลายมือช่ือ เน่ืองจาก
กฎ เกณฑ ์ เกี่ ยวกับลายมือชื่ อทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วย
ธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ ยงัไม่ได้ออก
ประกาศใช้ ในช่วงนั้น จึงยังต้องให้ผู้เริ่ม
ก่อการหรอืผูข้อจดทะเบียน ลงลายมือช่ือ 
ในเอกสารส่งตามมาในภายหลัง”
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วันที่ 16 มกร�คม 2545 

แต่ เนื่องจ�กยังมีปัญห�

ข้ อ ก ฎ ห ม � ย เ กี่ ย ว กั บ

ก�รลงล�ยมือชื่อ เนื่องจ�ก

กฎเกณฑเ์กีย่วกบัล�ยมอืชือ่ 

ท�งอิ เล็กทรอนิกส์ต�ม

กฎหม�ยว่�ด้วยธุรกรรม

ท�งอิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่ได้ออกประก�ศใช้ในช่วงนั้น จึงยังต้องให้ 

ผู้เริ่มก่อก�รหรือผู้ขอจดทะเบียน ลงล�ยมือชื่อในเอกส�รส่งต�มม�

ในภ�ยหลัง

ก�รกำ�หนดเลขทะเบียนนิติบุคคล เม่ือจดทะเบียนห้�งหุ้นส่วน

หรือบริษัทแล้ว จะต้องมีก�รกำ�หนดเลขทะเบียนประจำ�นิติบุคคลนั้น 

โดยกำ�หนดให้เป็นตัวเลขจำ�นวนสิบส�มหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับ 

เลขประจำ�ตัวประช�ชน เพื่อให้ก�รจัดเก็บข้อมูลนิติบุคคลเป็น

หมวดหมู่และเข้�สู่ระบบม�กยิ่งขึ้น 

น อ ก จ � ก ก � ร พั ฒ น � ง � น

จดทะเบียนหุ้นส่วนหรือบริษัทแล้ว  

ยังได้มีก�รพัฒน�ง�นบริก�รข้อมูล 

และก�รลดขั้นตอนในก�รจองชื่อ

และจดทะเบียนธุรกิจ ซึ่งต่อม�ได้

ขย�ยผลจนทำ�ให้ได้รับร�งวัลจ�ก

สำ�นักง�น ก.พ.ร. ในหล�ยด้�นด้วยกัน 

เช่น ในปี พ.ศ. 2550 ได้รับร�งวัล

ดีเด่นด้�นนวัตกรรมสำ�หรับง�นให้

บริก�รสืบค้นข้อมูลธุรกิจท�งเว็บไซต์ 

ปี พ.ศ. 2553 ได้รับร�งวัลชมเชยด้�น

กระบวนง�นรบัจดทะเบยีนห�้งหุน้สว่น

บริษัท ร�งวัลดีเด่นด้�นก�รให้บริก�ร

หนังสือรับรอง รับรองสำ�เน�เอกส�ร

“ในปี พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลดีเด่น 
ด้านนวตักรรมส�าหรบังานให้บรกิารสบืค้น
ข้อมูลธุรกิจทางเว็บไซต์ ปี พ.ศ. 2553 
ได้รับรางวัลชมเชยด้านกระบวนงาน 
รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท รางวัล
ดีเด่นด้านการให้บริการหนังสือรับรอง 
รับรองส�าเนาเอกสารและถ่ายเอกสาร
ผ่านระบบ e-Service รางวัลดีเด่นด้าน 
การให้บริการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ”
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และถ่�ยเอกส�รผ่�นระบบ e-Service ร�งวัลดีเด่นด้�นก�รให้บริก�ร

ข้อมูลระหว่�งหน่วยง�นผ่�นระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ เป็นต้น

ดังที่ได้กล่�วม�แล้วว่� ดิฉันดำ�รงตำ�แหน่งค�บเกี่ยวกันทั้งก่อน

ก�รปฏิรูปและหลังก�รปฏิรูประบบร�ชก�ร ซ่ึงมีก�รเปลี่ยนแปลงง�น

ในหน�้ทีค่ว�มรบัผดิชอบไปจ�กเดมิ ทำ�ใหต้อ้งมกี�รเตรยีมคว�มพรอ้ม

ทั้งในด้�นโครงสร้�ง ด้�นบุคล�กร ด้�นกฎหม�ย และด้�นงบประม�ณ 

เพื่อรองรับภ�รกิจที่ได้รับมอบหม�ยใหม่ โดยเฉพ�ะด้�นบุคล�กร

ต้องมีก�รปรับตัวในก�รทำ�ง�นเป็นอย่�งม�ก เนื่องจ�กส่วนใหญ่เป็น 

นักกฎหม�ย และนักบัญชี ไม่คุ้นเคยกับง�นส่งเสริมและพัฒน�ธุรกิจ 

จึงจำ�เป็นต้องให้คว�มรู้และสร้�งคว�มเข้�ใจท้ังบทบ�ทและหน้�ท่ี 

ที่จะต้องปฏิบัติต�มโครงสร้�งใหม่ ซึ่งนอกจ�กจะเป็นผู้ให้กำ�เนิด 

องค์กรธุรกิจแล้ว ยังมีหน้�ที่พัฒน�และส่งเสริมให้ธุรกิจนั้นส�ม�รถ

ประกอบธุรกิจต่อไปอย่�งมธีรรม�ภบิ�ล และเจรญิก้�วหน้�ต่อไปดว้ย  

ทั้ งนี้  เจ้�หน้�ที่ทุกระดับก็มีคว�มตั้ งใจ และให้คว�มร่วมมือ 

เปน็อย�่งด ีส�ม�รถปรบัตวัในก�รปฏบิตังิ�นทัง้ทีเ่ปน็ภ�ระหน�้ทีใ่หม ่ 

และร่วมมือร่วมใจกับปฏิบัติง�นต�มภ�ระหน้�ท่ีรับผิดชอบเดิม 

ให้สำ�เร็จลุล่วงไปได้อย่�งดียิ่ง
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สำาหรับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปัจจุบันได้มีการปรับปรุง

พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก โดยเฉพาะงานด้านการให้บริการ

ประชาชนและผู้ประกอบการ มีการสร้างสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเพิ่มช่องทาง 

ในการให้บริการใหม่ๆ โดยการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย

ดำาเนินงานทำาให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานราชการ

ไดร้บัความสะดวกรวดเรว็ขึน้ จนไดร้บัการชมเชยและรางวลัตา่งๆ 

เพิ่มเติมอีกมากมาย จึงขอชื่นชมและให้กำาลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

มา ณ โอกาสนี้ด้วย

อรจิต  สิงค�ลวณิช

16 สิงห�คม 2555
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นกรมที่ก่อต้ังมานาน  
นบัเข้าปีที ่90 แล้ว แต่กย็งัถอืได้ว่าเป็นกรม “คร่ึงเก่าคร่ึงใหม่”  
ที่ว่า “ครี่งเก่า” ก็คืองานด้านจดทะเบียนธุรกิจ ซึ่งเป็นงาน
ดั้งเดิมของกรมตั้งแต่จัดตั้งขึ้นมา ส่วน “ครึ่งใหม่” ก็คือ 
งานด้านการพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นบทบาทใหม่ 
เมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา

สำ�หรับง�นด้�นก�รจดทะเบียนธุรกิจ แม้ว่�จะเป็นง�นหลัก

ดั้งเดิม แต่ก็ได้รับก�รปรับปรุงพัฒน�ม�เป็นลำ�ดับ ให้ทันสมัยและ

สอดคลอ้งกบัภ�คธรุกจิก�รค�้ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยูเ่สมอ ผมไดม้โีอก�ส

เข้�ม�บริห�รง�นกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�ช่วงปี 2549 - 2552 

ประม�ณ 3 ป ีในชว่งนัน้ง�นด�้นจดทะเบยีนธรุกจิ ไดพ้ฒัน�ไปม�กแลว้  

คณิสสร นาวานุเคราะห์
อดีตอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(พ.ศ. 2549 - 2552)
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โดยอดีตอธิบดีและผู้บริห�รรุ่นก่อนๆ ผม ได้มีก�รนำ�เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์เข้�ม�ใช้ง�นและได้มีก�รปรับปรุงระบบก�รจดทะเบียน

และลดขั้นตอนต่�งๆ ลง

ในช่วงท่ีผมบริห�รง�นอยู่ จึงได้

ดำ�เนินก�รพัฒน�ต่อเนื่องทั้งบริก�ร

ด้�นจดทะเบียนและบริก�รด้�นข้อมูล  

เ พื่ อ อำ � น ว ยค ว �มส ะด วก ให้ แ ก่  

ผู้ ประกอบธุ รกิจ  และเสริมสร้ �ง

ศักยภ�พในก�รแข่งขันของประเทศ 

ในด้�นก�รจดทะเบียนได้มีก�รแก้ไข

ประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์  

ด้วยก�รลดจำ�นวนผู้ เริ่มก่อก�รตั้ง

บริษัทจ�ก 7 คน เหลือเพียง 3 คน 

ลดข้ันตอนก�รจดทะเบียนให้ส�ม�รถ

จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและ

จัดตั้งบริษัทจำ�กัดได้ภ�ยในวันเดียวกัน 

ให้ห้�งหุ้นส่วนส�มัญนิติบุคคลและ

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัดแปรสภ�พเป็นบริษัท

จำ�กัดได้ แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีก�ร

ประชมุเพือ่ลงมตพิเิศษของบรษิทัจำ�กดั 

เดมิตอ้งดำ�เนนิก�รจดัประชมุเปน็ลำ�ดบั

สองครั้ง แต่ละครั้งต้องมีระยะเวล�

ห่�งกันอย่�งน้อย 14 วัน โดยกำ�หนด

ให้ก�รประชุมมติพิเศษดำ�เนินก�รได้ 

ในก�รประชุมครั้งเดียว ปรับเปลี่ยน

วิ ธี ก�ร เรี ยกประชุม ใหญ่ผู้ ถื อ หุ้น

โดยกำ�หนดให้ส่งหนังสือนัดประชุม

ท�งไปรษณีย์ตอบรับ และประก�ศ

โฆษณ�หนังสือพิมพ์อย่�งน้อยหนึ่ง

ครั้งควบคู่กันไปด้วย และให้อำ�น�จ

“ได้มกีารแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ด้วยการลดจ�านวนผู้เริ่ม
ก่อการตั้งบริษัทจาก 7 คน เหลือเพียง  
3 คน ลดขั้นตอนการจดทะเบียนให้
สามารถจดทะเบยีนหนงัสอืบรคิณห์สนธิ
และจดัตัง้บรษิทัจ�ากดัได้ภายในวนัเดยีวกนั 
ให ้ห ้างหุ ้นส ่วนสามัญนิติบุคคลและ 
ห ้ า งหุ ้ นส ่ วนจ� ากัดแปรสภาพ เป ็ น 
บรษิทัจ�ากดัได้ แก้ไขหลกัเกณฑ์และวธีิการ
ประชุมเพื่อลงมติพิเศษของบริษัทจ�ากัด”
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น�ยทะเบียนถอนห้�งหุ้นส่วนส�มัญนิติบุคคลและห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด

ที่มิได้ทำ�ก�รค้�หรือประกอบก�รง�นหรือเลิกแล้วไม่ทำ�ก�รชำ�ระ

บัญชีให้เสร็จสิ้นออกจ�กทะเบียน เพื่อข้อมูลนิติบุคคลในระบบ  

มีคว�มถูกต้องอย่�งแท้จริง และต่อม�ร่�งกฎหม�ยดังกล่�วผ่�น 

ก�รพจิ�รณ�ของสภ�และมผีลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัที ่1 กรกฎ�คม 2551 

นอกจ�กนั้นยังมีก�รอำ�นวยคว�มสะดวกให้ก�รลงล�ยมือชื่อในคำ�ขอ

จดทะเบียน ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่ส�ม�รถยื่นคำ�ขอด้วยตนเอง 

จ�กเดิมต้องลงล�ยมือชื่อต่อหน้�พนักง�นฝ่�ยปกครอง ตำ�รวจชั้น

ผู้ใหญ่ และส�มัญสม�ชิกหรือสม�ชิกวิส�มัญแห่งเนติบัณฑิตสภ� 

ให้ส�ม�รถลงล�ยมือชื่อต่อหน้�กรรมก�รและ

เจ้�หน้�ที่หอก�รค้�ไทยและหอก�รค้�จังหวัด

ที่ผู้ขอจดทะเบียนห้�งหุ้นส่วนและบริษัทจำ�กัด  

มสีำ�นกัง�นแหง่ใหญต่ัง้อยูใ่นเขตของหอก�รค�้นัน้ 

ง�นด้�นข้อมูลธุรกิจ ได้ปรับปรุงพัฒน�

ระบบบริก�รข้อมูลท�งทะเบียนโดยปรับปรุง

ระบบ “ฐ�นข้อมูลสู่ธุรกิจ” ด้วยก�รพัฒน� 

ร ะ บ บ ส � ร ส น เ ท ศ ใ น ก � ร เ ผ ย แ พ ร่ ส ถิ ติ   

ก�รวิเคร�ะห์ และรูปแบบร�ยง�นของข้อมูลผ่�น



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

๑7๑ «

ท�งเว็บไซต์กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� 

ให้ผู้ใช้ส�ม�รถกำ�หนดเงื่อนไขคว�ม

ต้องก�รของร�ยง�น ได้ด้วยตนเอง  

เพื่อให้ตรงกับคว�มต้องก�รของแต่ละ

ธุรกิจอย่�งแท้จริง ทำ�ให้ระบบ “ฐ�น

ข้อมูลสู่ธุรกิจ” ได้รับร�งวัลคุณภ�พ

ก�รให้บริก�รประช�ชน “ระดับดี

เด่น” ประเภทนวัตกรรมก�รให้บริก�ร 

ประจำ�ปี  2550 จ�กสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร 

(ก.พ.ร.) นอกจ�กนั้นยังได้พัฒน�

ง�นด้�นบริก�รด้วยก�รขย�ยสถ�นท่ี 

ให้บริก�ร โดยก�รจัดตั้งสำ�นักง�น

บริก�รจดทะเบียนส�ข�ย่อยขึ้น

“พัฒนาระบบสารสนเทศในการ
เผยแพร่สถิติ การวิเคราะห์ และรูปแบบ
รายงานของข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค ้ า  ให ้ผู ้ ใ ช ้
สามารถก�าหนดเงื่อนไขความต้องการ
ของรายงานได ้ด ้วยตนเอง เพื่อให ้
ตรงกับความต้องการของแต่ละธุรกิจ
อย่างแท้จริง ท�าให้ระบบ “ฐานข้อมูล
สู่ธุรกิจ” ได้รับรางวัลคุณภาพการให้
บริการประชาชน “ระดับดีเด่น” ประเภท
นวัตกรรมการให้บริการ ประจ�าปี 2550 
จากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.)”



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๑7๒

ส่วนง�นบริก�รอื่นๆ ได้ดำ�เนินก�รปรับปรุงระบบก�รให้บริก�ร

ตรวจคน้ขอ้มลูท�งทะเบยีน เพือ่ตรวจสอบร�ยละเอยีดของห�้งหุน้สว่น 

บริษัท จ�กเดิมต้องเดินท�งไปตรวจค้นยังเฉพ�ะที่ทำ�ก�รกรม 

ที่ห้�งหุ้นส่วนบริษัทมีสำ�นักง�นแห่งใหญ่ตั้งอยู่ ได้ปรับเปลี่ยนเป็น

ส�ม�รถตรวจค้นจ�กที่ทำ�ก�รของกรมได้ทุกแห่งทั่วประเทศ

ประสบก�รณ์ที่ผมบริห�รง�น

ในกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�ม�เป็น

เวล� 3 ปีเศษ ผมเห็นว่� ง�นด้�น

ก�รจดทะเบียนเป็นง�นหนึ่งที่มีคว�ม

สำ�คญัในก�รพฒัน�ธรุกจิและเศรษฐกจิ

ของประเทศ หล�ยฝ�่ยอ�จจะมองเร่ือง

ก�รจดทะเบียนเป็นก�รใช้กฎระเบียบ

ควบคุมกำ�กับดูแล เป็นปัญห�อุปสรรค

ต่อธุรกิจ แต่แท้ที่จริงแล้วง�นด้�น

ก�รจดทะเบยีนธรุกจิเปน็กลไกทีส่ำ�คญั 

ในก�รสร้�งธุ รกิจและสร้�งคว�ม 

น�่เชือ่ถอืในก�รกอ่นติสิมัพนัธแ์กธ่รุกจิ 

ทั้งในประเทศและระหว่�งประเทศ 

“การจดทะเบียนเป็นงานหน่ึงท่ีมี
ความส�าคัญในการพัฒนาธุรกิจและ
เศรษฐกิจของประเทศ หลายฝ่ายอาจจะ
มองเรื่องการจดทะเบียนเป็นการใช้กฎ
ระเบียบควบคุมก�ากับดูแล เป็นปัญหา
อุปสรรคต่อธุรกิจ แต่แท้ ท่ีจริงแล้ว 
งานด้านการจดทะเบียนธุรกิจ เป็นกลไก
ที่ส�าคัญในการสร้างธุรกิจและสร้าง 
ความน่าเช่ือถือในการก่อนิติสัมพันธ์ 
แก่ธรุกจิทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ”



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

๑73 «

ทั้งนี้ความสำาเร็จของการพัฒนางานด้านจดทะเบียนและ 

งานด้านบริการข้อมูล และงานด้านอ่ืนๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

ซึง่ไดด้ำาเนนิการในชว่งทีผ่มบรหิารอยูน่ัน้ ผมถอืวา่เปน็ความสำาเรจ็

ของขา้ราชการและเจ้าหนา้ทีท่กุระดบัของกรมพฒันาธรุกจิการคา้ 

ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงานที่ตนรับผิดชอบเป็นอย่างดี 

และมีศักยภาพที่จะช่วยกันพัฒนางานด้านการจดทะเบียนธุรกิจ 

และงานด้านอื่นๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และของกระทรวง

พาณิชย์ เพื่อการพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

คณิสสร  น�ว�นุเคร�ะห์

28 กรกฎ�คม 2555



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๑74

บรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน)

ผมเกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
ในสองยุคสองสมัย ต่างกรรมต่างวาระกัน ครั้งแรกอยู่ที่
กรมทะเบียนการค้า ปากคลองตลาด เมื่อปี 2520-2536 
ครั้งที่สองเมื่อเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน�้า 
นนทบุรี ในปี 2552-ปัจจุบัน รวมเบ็ดเสร็จที่อยู ่ที่นี ้
กป็ระมาณ 20 ปี เรยีกว่าเป็น “คนทะเบยีน” และ “นายทะเบยีน 
หุ ้นส่วนบริษัท” ที่ เก ่าแก่ที่สุด อายุมากที่สุด ที่ยังคง 
รับราชการอยู่

สมัยที่อยู่กรมทะเบียนก�รค้� ผมได้ทำ�หน้�ที่ตรวจพิจ�รณ�

คำ�ขอจดทะเบียน และเป็นน�ยทะเบียน จำ�ได้ว่�ก�รยื่นคำ�ขอ

จดทะเบียนสมัยนั้น ต้องพิมพ์คำ�ขอม�ยื่นทิ้งไว้ก่อน พอได้เวล�นัด 

ก็จะนำ�ใบรับม�ต�มเรื่องกับเจ้�หน้�ที่ ซึ่งจะคอยหยิบคำ�ขอม�ให้ดูว่�



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

๑75 «

มีข้อผิดพล�ดบกพร่องอย่�งไร ต้องแก้ไขคำ�ผิดท่ีไหน ต้องส่งเอกส�ร

หลักฐ�นอะไรเพิ่มเติม หรือต้องทำ�คำ�ขอม�ยื่นใหม่ นั่นแปลว่� 

ในแต่ละเรื่อง ผู้ขอจะต้องม�ติดต่อกับเจ้�หน้�ท่ีอย่�งน้อย 2 ครั้ง 

และใช้เวล�ไม่ต่ำ�กว่� 5-7 วัน แต่ถ้�เป็นคำ�ขอท่ีมีร�ยก�รเรื่อง 

ชื่อนิติบุคคลอยู่ด้วย ห�กชื่อท่ีระบุไว้ในคำ�ขอไปเหมือนคล้�ยกับชื่อ

ที่จดทะเบียนไว้แล้ว คำ�ขอนั้นก็รับจดทะเบียนไม่ได้ ต้องไปทำ�คำ�ขอ

ม�ยื่นใหม่ หรือทำ�หนังสือม�ขอเปลี่ยนชื่อใหม่ ทำ�อย่�งนี้จนกว่�ชื่อ

ที่ขอจดทะเบียนจะใช้ได้ บ�งเรื่องจึงต้องกลับไปกลับม�หล�ยครั้ง  

เสียเวล�เป็นเดือน

ขั้ นตอนและวิ ธี ปฏิ บั ติ ใ นก� ร

ตรวจพิจ�รณ�คำ�ขอ ก็มีส่วนทำ�ให้

ก�รจดทะเบียนสมัยนั้นยุ่งย�กซ้ำ�ซ้อน

ม�กยิ่งขึ้น เพร�ะมุ่งที่จะตรวจคำ�ขอ 

ในลักษณะท่ีเป็น “ก�รค้นห�คว�มผิด” 

หรือ “จับผิด” บ�งเรื่องไม่ใช่ส�ระสำ�คัญ 

และไม่มีประเด็นท่ีควรจะต้องสงสัย  

ก็อ�จกล�ยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำ�คัญได้ 

ขึ้นอยู่กับก�รใช้ดุลยพินิจของเจ้�หน้�ที่

และน�ยทะเบียนแต่ละคน เพร�ะไม่มี

คู่มือให้ยึดถือเป็นม�ตรฐ�น

ตัวอย่�งที่ชอบเล่�กันเป็นเรื่อง

ขบขัน คือเรื่องของตร�ย�งท่ีประทับ

ในคำ � ขอจดทะ เบี ยน เปลี่ ยนแปลง  

ซึ่งต�มระเบียบจะต้องตรวจสอบกับ 

“ขั้ นตอนและ วิธีปฏิบัติ ในการ
ตรวจพิจารณาค�าขอ ก็มีส่วนท�าให้
การจดทะเบียนสมัยนั้นยุ่งยากซ�้าซ้อน
มากยิ่งขึ้น เพราะมุ ่งที่จะตรวจค�าขอ 
ในลักษณะที่เป็น “การค้นหาความผิด” 
หรอื “จบัผดิ” บางเรือ่งไม่ใช่สาระส�าคัญ  
และไม ่มีประเด็นที่ควรจะต้องสงสัย  
ก็อาจกลายเป็นเรือ่งใหญ่เรือ่งส�าคญัได้  
ขึน้อยูก่บัการใช้ดลุยพนิจิของเจ้าหน้าท่ี
และนายทะเบยีนแต่ละคน เพราะไม่มีคู่มือ
ให้ยึดถือเป็นมาตรฐาน”



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๑76

แฟ้มทะเบียนว่� เป็นตร�ดวงเดิมที่เคยประทับไว้หรือไม่ น�ยทะเบียน 

ทีเ่ครง่ครดัมกัจะใชว้ธิพีบักระด�ษคำ�ขอใหร้อยพบัผ�่ตรงกล�งดวงตร�

ที่ประทับไว้ แล้วนำ�รอยพับนั้นไปท�บลงบนดวงตร�ในแฟ้มทะเบียน 

ขยบัไปขยบัม�จนกว�่ดวงตร�ทัง้สองดวงจะแนบสนทิเปน็เนือ้เดยีวกนั 

จงึจะยอมรบัว�่เปน็ดวงเดยีวกนั และถอืว�่ผ�่นได ้บ�งร�ยใชต้ร�ม�น�น 

หล�ยปี ย�งที่แกะเป็นตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ต่�งๆ เกิดผิดรูปไปบ้�ง 

ไม่คมชัดบ้�ง เวล�เจ้�หน้�ที่พับแล้วนำ�ไปท�บกับของเดิม ทำ�อย่�งไร 

ก็ไม่สนิทเป็นดวงเดียวกันได้ เกิดปัญห�ถกเถียงกันอยู่เป็นประจำ� 

เพร�ะเจ้�ของตร�ก็ยืนยันว่�เป็นของเดิม ดวงเดียวกัน เจ้�หน้�ท่ี 

ก็บอกว่�เป็นคนละดวง เพร�ะท�บกันไม่ได้สนิท สุดท้�ยเจ้�ของก็ต้อง

ยอมไปแจง้คว�มว�่ตร�เก�่ห�ย (ทัง้ๆ ทีถ่อือยูใ่นมอื ไมไ่ดห้�ยไปไหน) 

แลว้รบีเอ�ใบแจง้คว�มม�ใหเ้จ�้หน�้ที ่ตอ้งขดีฆ�่ตร�ย�งในคำ�ขอออก 

พร้อมเซ็นชื่อกำ�กับไว้ต�มกติก� คำ�ขอนั้นจึงจะรับจดทะเบียนได้  

พอเกิดเรื่องทำ�นองนี้บ่อยเข้� ผู้ขอก็เลยต้องทำ�ตร�ย�งเผื่อไว้ 

อกีอนัหนึง่ เอ�ไวป้ระทบัคำ�ขอจดทะเบยีนโดยเฉพ�ะ กช็ว่ยแกป้ญัห�ได ้

ไม่ต้องไปทะเล�ะกับเจ้�หน้�ที่

อีกเรื่องคือ ก�รพิมพ์คำ�ผิด ซึ่งห�กเป็นส�ระสำ�คัญของคำ�ขอ 

ที่อ�จทำ�ให้เกิดข้อโต้แย้งได้ ก็จะให้ผู้ขอไปทำ�หนังสือยืนยันม�แนบ

ประกอบคำ�ขอไว้ ถ้�เป็นคำ�ผิดทั่วไปก็จะให้แก้ไขคำ�ผิดด้วยป�กก�

แลว้เซน็ชือ่กำ�กบั น�ยทะเบยีนบ�งคนทีเ่ครง่ครดัม�ก กจ็ะสัง่ก�รแบบ  

“กันเหนียว” หรือ “ปลอดภัย(ตัวเอง)ไว้ก่อน” คือให้ทำ�หนังสือยืนยันไว้  

เชน่ วนัที ่เดอืน พ.ศ. ถ�้พมิพต์วัเลขผดิ อ�จทำ�ใหส้�ระสำ�คญัของเรือ่ง
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เปลี่ยนไป หรืออ�จมีผลในท�งกฎหม�ยได้ จึงต้องให้ทำ�หนังสือยืนยัน 

แต่กรณีที่พิมพ์ตัวอักษรผิด เช่น “วอนท่ี” “ว้นท่ี” พฤษจิก�ยน ฯลฯ  

ซึ่ งแม้จะเป็นคำ �ผิดแต่ก็ส�ม�รถเข้ � ใจให้ถูกต้องได้ โดยง่ �ย 

น�ยทะเบียนบ�งคนก็ยังใช้อำ�น�จสั่งก�รให้ทำ�หนังสือยืนยัน ผู้ขอ 

ก็ต้องเสียเวล�กลับไปทำ�หนังสือและห�ตัวผู้มีอำ�น�จม�ลงชื่อยืนยัน

ต�มคำ�สั่งของน�ยทะเบียน 

บ�งส่วนที่เล่�ม�นี้ ทำ�ให้ก�รจดทะเบียนสมัยนั้นยุ่งย�ก ล่�ช้� 

คนทำ�ธุรกิจจึงไม่อย�กม�ติดต่อร�ชก�ร เลยเกิดมี “หน้�ม้�” ม�กม�ย

ในเวล�นั้น ที่จำ�ได้คือ “น�ยประยุทธ์” “น�ยทองอยู่” และ “น�ยแสวง”  

ทีอ่�ศยัร�้นกว๋ยเตีย๋ว “น�ยบว๊ย” ข�้งประตทู�งเข�้กรม คอยดกัรอผูค้น

ทีจ่ะม�ยืน่คำ�ขอหรอืตดิตอ่ง�นกรม ทำ�ใหก้รมเสยีภ�พลกัษณแ์ละเกดิ

ข้อครห�ว่�เจ้�หน้�ที่ชอบสร้�งเงื่อนไขต่อรองเพื่อเรียกรับประโยชน์

เม่ือท่�นจเร  จุฑ�รัตนกุล ได้ม�ดำ�รง 

ตำ�แหน่งอธิบดี ระหว่�งปี 2523-2528 

คว�มเปล่ียนแปลงจึงได้เร่ิมต้นข้ึนอย่�ง

ชัดเจน เป็นรูปธรรม ถือได้ว่�เป็นยุค

แห่งก�รปฏิรูประบบก�รจดทะเบียน 

หุ้นส่วนบริษัท ซ่ึงผมเองก็ได้เข้�ร่วมเป็น

คณะทำ�ง�นและเลข�นุก�ร ดำ�เนินก�ร

ต�มนโยบ�ยของท่�นอธิบดีจนบังเกิด

ผลสำ�เร็จ ท้ังในเร่ืองก�รปรับปรุง

แบบพิมพ์คำ�ขอ ก�รลดข้ันตอน 

ก�รลดระยะเวล�ทำ�ง�น 

ก�รลดภ�ระของผู้ขอ ก�ร

ปรับปรุงระบบง�นทะเบียน 

ก�รริเร่ิมจัดทำ�คู่มือกรอก 

แบบพิมพ์คำ�ขอ ก�รนำ� 

เค ร่ือง มือสมัยใหม่ม�ใ ห้

บริก�ร เช่น เคร่ืองถ่�ยเอกส�ร 
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ไมโครฟลิม์ คอมพวิเตอร ์ทำ�ใหก้�รจดทะเบยีน ก�รออกหนงัสอืรบัรอง  

และก�รบริก�รข้อมูลท�งทะเบียน ง่�ยและสะดวกรวดเร็วขึ้น  

ผู้ประกอบก�รก็ยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง บรรด� “หน้�ม้�”  

ทั้งหล�ยก็ค่อยๆ ห�ยหน้�ไปจ�กกรมจนหมดสิ้น

จนถึงยุคของท่�นสุคนธ์  ก�ญจน�ลัย เป็นอธิบดีในปี 2528-

2532 ระบบง�นจดทะเบียนและบริก�รข้อมูลท�งทะเบียนก็ได้รับ

ก�รพัฒน�ต่อเนื่องและเจริญก้�วหน้�ยิ่งข้ึนต�มลำ�ดับ ท่ีสำ�คัญคือ 

ก�รสงัค�ยน�กฎระเบยีบต�่งๆ เกีย่วกบัง�นทะเบยีน โดยมกี�รรวบรวม 

ทบทวน และร่�งระเบียบขึ้นใหม่ให้ถือปฏิบัติเป็นม�ตรฐ�นเดียวกัน

ทั่วประเทศ รวมทั้งก�รจัดอบรมสัมมน�ให้คว�มรู้แก่น�ยทะเบียน 

เจ้�หน้�ที่และผู้ขอจดทะเบียนทำ�ให้ก�รจดทะเบียนเป็นไปโดยง่�ย 

สะดวกรวดเร็ว และโปร่งใสยิ่งขึ้น

ต่อม�ในปี 2535 ได้เกิดเหตุสำ�คัญขึ้นในกระทรวงพ�ณิชย์ 

โดยท่�นปลัดกระทรวงพ�ณิชย์ (น�ยพชร  อิศรเสน� ณ อยุธย�) 

ได้ถูกรัฐมนตรีออกคำ�สั่งพักร�ชก�ร ด้วยส�เหตุท่ีทร�บกันดีว่�เป็น

เรือ่งท�งก�รเมอืง และท�่นปลดักล็กุขึน้ตอ่สู ้ดว้ยก�รเขยีนคำ�รอ้งทกุข์

เพื่อขอให้น�ยกรัฐมนตรียกเลิกคำ�สั่งที่ไม่เป็นธรรมนั้น ท่�นรองปลัด

กระทรวงสุช�ย เช�ว์วิศิษฐ ซึ่งเป็นอดีตรองอธิบดีกรมทะเบียนก�รค้� 

ที่ผมเค�รพนับถือ ได้เล่�เรื่องนี้ให้ฟัง และเห็นว่�ผมน่�จะเข้�ไปช่วย
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ท่�นปลัดได้ ผมจึงตัดสินใจเข้�ไปเป็นทีมง�นด้�นกฎหม�ยของท่�น 

ทั้งๆ ที่ท่�นปลัดไม่เคยรู้จักผมเลย ด้วยเหตุนี้เอง ผมจึงได้ย้�ยจ�ก

กรมทะเบียนก�รค้�ไปสังกัดสำ�นักง�นปลัดกระทรวง

ผมช่วยง�นเป็นลูกมือท่�นปลัด เขียนคำ�ร้องทุกข์ถึงน�ยก

รัฐมนตรีจนแล้วเสร็จ ใช้เวล�น�นพอสมควร ในท่ีสุดน�ยกรัฐมนตรี

ก็ได้มีคำ�สั่ง ให้รัฐมนตรียกเลิกคำ�สั่งพักร�ชก�รท่ีไม่เป็นธรรมนั้น 

ท่�นปลัดจึงได้พ้นจ�กมลทินที่มีผู้พย�ย�มยัดเยียดให้ จ�กนั้น 

ท�่นกไ็ดล้�ออกจ�กร�ชก�รกอ่นเกษยีณอ�ยอุย�่งมศีกัดิศ์ร ีและใชช้วีติ

บั้นปล�ยอย่�งมีคว�มสุข ก่อนสิ้นชีวิตเมื่อต้นปี พ.ศ. 2555

จ�กสำ�นักง�นปลัดกระทรวง ผมได้ย้�ยไปอยู่กรมทรัพย์สินท�งปัญญ�  

ในกล�งปี 2536 สมัยท่�นอธิบดีสุช�ย เช�ว์วิศิษฐ อยู่ ท่ีนั้น

ต่อเนื่องย�วน�นถึง 15 ปี จนได้เป็นรองอธิบดี และได้ข้ึนเป็น

ผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวง ในปล�ยปี 2551 จ�กนั้นจึงได้รับโอก�ส 

ใ ห้ ม � เ ป็ น อ ธิ บ ดี  

กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�  

ต�มมติคณะรัฐมนตรี

เมื่ อ  13 ตุ ล�คม 

2552 และได้ รับ

โปรดเกล้�ฯ เมื่อ 17 

พฤศจิก�ยน 2552 

ผมจึงได้กลับบ้�นเดิม

อีกครั้งหนึ่ง
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ก่อนท่ีผมจะได้รับโปรดเกล้�ฯ และเข้�รับตำ�แหน่งน้ัน ได้มีข่�ว 

ในหนังสือพิมพ์แทบทุกวัน ว่�ฝ่�ยก�รเมืองท่ีเป็นท่ีปรึกษ�รัฐมนตรี 

ท่ีกำ�กับดูแลง�นของกรมพัฒน์ฯ ไม่พอใจ เพร�ะอธิบดีคนใหม่เป็นใครก็ไม่รู้  

ไม่เป็นไปต�มท่ีต้องก�ร และจะขอให้มีก�รทบทวนเปล่ียนตัวกันใหม่  

นักข่�วม�ถ�ม ผมก็บอกไปว่� แล้วแต่ผู้บังคับบัญช� เม่ือมีคำ�ส่ังให้ผม 

ไปรักษ�ก�รระหว่�งรอก�รโปรดเกล้�ฯ ผมก็ก้มหน้�ก้มต�ทำ�ง�นทันที 

และหลังจ�กรออยู่หล�ยวัน รัฐมนตรีท่ีกำ�กับดูแลกรมก็ได้ให้เข้�พบ

ผมถูกท่�นรัฐมนตรีต้ังคำ�ถ�มแรกว่� 

“ม�เป็นอธิบดีกรมนี้จะทำ�อะไรได้บ้�ง” 

ผมตอบต�มที่ทำ�ก�รบ้�นม�ว่� “ผมจะ

พลิกโฉมกรมพัฒน์ฯ ให้เป็นกรมบริก�ร 

ที่ทันสมัยที่ สุดในกระทรวง” จ�กนั้น 

ผมกอ็ธบิ�ยคว�มว�่ กรมนีเ้ปน็กรมเก�่แก ่ 

มีสังคมและวัฒนธรรมองค์กร ท่ีสงบเสง่ียม 

เรียบร้อย จนเคยถูกเรียกว่�เป็น “กรมน้ำ�หม�ก”  

คนกรมพัฒน์ฯ ค่อนข้�งเก็บตัว ไม่ชอบ

แสดงออก จึงไม่เป็นที่รู้จักของผู้ใหญ่ใน

กระทรวงและคนต่�งกรม คนภ�ยนอก

จะรู้จักกรมก็เมื่อมีเรื่องต้องจดทะเบียน

หรือขอหนังสือรับรองเท่�นั้น ดังนั้น  

ถ้�จะพลิกโฉมกรมนี้ ก็ต้องหยิบเอ�เรื่องที่เป็นจุดเด่นที่สุดของกรม  

คือเรื่องก�รให้บริก�รม�ทำ�ก่อน ซึ่งเป็นเรื่องที่จะเห็นผลได้อย่�ง

ชัดเจน เป็นรูปธรรม จับต้องสัมผัสได้ ก่อนท่ีจะทำ�เรื่องอื่นต่อไป  

โดยยนืยนัว�่จะเหน็ผลทนัทภี�ยในตน้ป ี2553 ซึง่ตอนนัน้ผมเข�้ใจว�่  

ท่�นรัฐมนตรีก็คงไม่ค่อยเชื่อ แต่อ�จจะเห็นว่�ผมนำ�เสนอได้เป็นเรื่อง

เป็นร�ว ก็เลยบอกว่�ให้ไปลองทำ�ดูก่อนก็แล้วกัน

ผมกลับม�ก็เรียกประชุมผู้บริห�ร บอกว่�ผมจะทำ�ประตูลิฟท์ 

ให้เป็นสีม่วง (ผมเห็นว่�สีสวยดี ไม่เฉียดใกล้สีท่ีกำ�ลังเป็นปัญห�

ท�งก�รเมือง และผมเกิดวันเส�ร์) ผมจะปรับปรุงศูนย์บริก�รทุกแห่ง 

“กรมนี้เป็นกรมเก่าแก่ มีสังคม
และวัฒนธรรมองค์กร ที่สงบเสงี่ยม  
เรียบร ้อย จนเคยถูกเรียกว ่าเป ็น 
“กรมน�้ าหมาก” คนกรมพัฒน ์ฯ 
ค่อนข้างเก็บตัว ไม่ชอบแสดงออก  
จึงไม่เป็นที่รู้จักของผู้ ใหญ่ในกระทรวง
และคนต่างกรม คนภายนอกจะรู ้จัก
กรมก็เมื่อมีเรื่องต้องจดทะเบียนหรือ
ขอหนังสือรับรองเท่านั้น”
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ให้ดูสว่�งสดใส โปร่งโล่งสบ�ยต� ให้สวยง�ม

กว่�ธน�ค�ร จะต้องมี Coffee Corner ต้อง

มีพนักง�นต้อนรับ ต้องมีชุดฟอร์มให้เจ้�

หน้�ท่ีใส่เหมือนกันท่ัวประเทศ โดยให้เร่ิมท่ี 

ศูนย์บริก�รในกรมก่อนเป็นแห่งแรก และกำ�หนด

เวล�แล้วเสร็จให้ทันวันเกิดกรม 16 มกร�คม 

2553 ปร�กฏว่�ท่ีประชุมน่ังมองหน้�กัน 

ไปม� บ�งคนก็อมย้ิม บ�งคนก็ก้มหน้�  

ผมก็เลยบอกว่�ไม่เป็นไร ผมจะทำ�ให้ดู

ผมไม่ได้แปลกใจเลยท่ียังไม่ได้รับ 

ก�รสนองตอบ เพร�ะรู้ จักผู้คนท่ีนี้ดี   

เป็นเพื่อนพ้องน้องพี่กันทั้งนั้น ส่วนใหญ่

ก็มุ่งแต่ง�นประจำ� ทำ�ต�มกรอบ อ�จจะยังไม่ไว้ใจอธิบดีใหม่ และ 

ไม่กล้�ลองทำ�สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ผมก็เลยเรียกห�คนท่ีไว้ใจได้  

ที่มีคว�มเชื่อมั่นในตัวผม และพร้อมที่จะทำ�ง�นทันทีโดยไม่เกี่ยงง�น 

ได้คนม�กลุ่มหนึ่ง ได้เงินกองทุนส่งเสริมพัฒน�ธุรกิจท่ีส�ม�รถใช้ได้

ทนัทมี�กอ้นหนึง่ ขอแรงพรรคพวกเพือ่นฝงูนอกกรมทีม่คีว�มรูม้�ชว่ย 

ใชเ้วล�อยูป่ระม�ณเดอืนเศษๆ กไ็ดป้ระตลูฟิทส์มีว่งสดใส ศนูยบ์รกิ�ร

ถูกแปลงโฉมใหม่ เจ้�หน้�ที่ให้บริก�รมีชุดฟอร์มใส่ มีพนักง�นต้อนรับ 

3-4 คน ไว้คอยบริก�รแนะนำ� มี Coffee Corner มีก�แฟฟรีให้ดื่ม  

มีหนังสือพิมพ์ให้อ่�น โดยส�ม�รถเปิดให้บริก�รได้เป็นครั้งแรก 

เมื่อ 13 มกร�คม 2553 ทันเวล�ที่กำ�หนด

“ใช้เวลาอยู่ประมาณเดือนเศษๆ 
ก็ได้ประตลูฟิท์สม่ีวงสดใส ศนูย์บรกิาร 
ถูกแปลงโฉมใหม่ เจ้าหน้าที่ให้บริการ
มีชุดฟอร์มใส่ มีพนักงานต้อนรับ 
3-4 คน ไว ้คอยบริการแนะน� า  
มี Coffee Corner มีกาแฟฟรีให้ดื่ม 
มีหนังสือพิมพ์ให้อ่าน โดยสามารถ
เปิดให้บริการได้เป็นครั้งแรกเมื่อ 13 
มกราคม 2553 ทันเวลาที่ก�าหนด”
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ส่ิงท่ีเกิดข้ึน ไม่ได้เป็นเพียงแค่คว�มแปลกใหม่เท่�น้ัน แต่ยังได้รับ 

ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่�เกินคว�มค�ดหม�ย มีท้ังเสียงชมเชยจ�กผู้ม�ติดต่อ 

ท่ีได้รับคว�มสะดวกสบ�ยข้ึน จ�กผู้บริห�รระดับสูงของกระทรวงและ

รัฐมนตรีท่ีมีโอก�สได้เห็นได้สัมผัส มีหน่วยง�นร�ชก�รและเอกชน 

ม�เย่ียมชมดูง�นม�กม�ย กรมพัฒน์ฯ จึงกล�ยเป็นต้นแบบให้กรมอ่ืนๆ 

ต้องปรับปรุงต�มไปด้วย ท้ังโลโก้ใหม่ ชุดฟอร์มท่ีสดใส เพลงม�ร์ช 

ประจำ�กรม ฯลฯ ท่ีเปล่ียนต�มกันไป จนทำ�ให้กระทรวงพ�ณิชย์วันน้ี  

มีบรรย�ก�ศและสภ�พแวดล้อมท่ีสวยง�ม สบ�ยต� ข้�ร�ชก�ร

ย้ิมแย้มแจ่มใส มีมิตรไมตรี ภ�ยใต้สีสันท่ีหล�กหล�ยแตกต่�งกันไป

แต่ละกรม เช่น กรมพัฒน์ฯ สีม่วง กรมทรัพย์สินท�งปัญญ�สีแดง 

เบอร์กันด้ี กรมเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศสีชมพู กรมก�รค้�ต่�งประเทศ 

สีมอคร�ม เป็นต้น

นับจ�กนั้นม�ดูเหมือนว่�โชคจะเข้�ข้�งกรมพัฒน์ฯ ตลอดเวล�  

เพร�ะทุกเรื่องทุกโครงก�รที่คิดขึ้นทำ�ขึ้น ไม่ว่�จะเป็นก�รพัฒน�

ต่อยอดง�นเดิม หรือง�นที่ริเริ่มสร้�งเพิ่มเติมขึ้นใหม่ ล้วนแต่ 

ประสบคว�มสำ�เร็จ ถึงระดับที่ได้รับร�งวัลและคำ�ชมเชยต่�งๆ  

ดงัทีไ่ดเ้รยีบเรยีงไวแ้ลว้ใน “อดตีบอกเล่�เร่ืองร�ว” ชว่ง “ก�้วสูน่วตักรรม

บรกิ�รภ�ครฐั” และในบทสมัภ�ษณส์ือ่มวลชนท�้ยเลม่ ซึง่คว�มสำ�เรจ็ 

ทั้งหมดเกิดขึ้นได้ เพร�ะปัจจัยที่เอื้ออำ�นวยอย่�งลงตัวรอบด้�น 

ทั้งจ�ก ฐ�นร�กที่มั่นคงแต่อดีต ก�รสนับสนุนและแรงผลักดัน 

จ�กระดับนโยบ�ยฝ่�ยก�รเมือง คว�มเป็นเอกภ�พและก�รทำ�ง�น 



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย
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เป็นทีมของผู้บริห�ร คว�มทุ่มเทอุทิศสนองนโยบ�ยของบุคล�กร 

ทุกระดับทั่วประเทศ คว�มร่วมมือช่วยเหลือจ�กพันธมิตรของกรมท้ัง 

ภ�ครัฐ เอกชน และสถ�บันก�รศึกษ�

90 ปี  ของกรมทะเบียนการค้า  ที่ เป ล่ียนมาเป็น  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปัจจุบัน และ ๑๑๑ ปี ของหุ้นส่วนบริษัทไทย  

ที่มีวิวัฒนาการเจริญก้าวหน้ามาตามลำาดับอย่างต่อเนื่อง  

ย่อมเกิดจากการสร้างฐานรากที่ม่ันคงแข็งแรงของผู้เร่ิมก่อตั้ง  

การทำานบุำารงุพฒันาตอ่เตมิเสรมิแตง่ของผูส้บืทอดภารกจิในแตล่ะ

ยุคสมัย ดังนั้น ผู้บริหารและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องทุกคนทุกระดับ 

ของกรมทัง้ในวนันีแ้ละวนัหนา้ จงึตอ้งตระหนกัถงึหนา้ทีร่บัผดิชอบ

ในการธำารงรกัษา “สมบตัขิองแผน่ดนิ” อนัล้ำาคา่นี ้ใหส้ถาพรยัง่ยนื

สืบต่อไป ตราบนานเท่านาน

บรรยงค์  ลิ้มประยูรวงศ์

30 กันย�ยน 2555



มุมมองและข้อเสนอแนะ

ผู้ใช้บริการ
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 ตดิตอ่งานกบักรมพัฒนาธุรกจิการคา้ตัง้แตเ่ปน็กรมทะเบยีนการคา้
อยูป่ากคลองตลาด แตล่ะสปัดาห์ผมจะมาทีก่รม 3 – 4 วนั เปน็อยา่งนีม้ากวา่ 
๒0 ปีแล้ว เห็นพัฒนาการในการให้บริการดีกว่าแต่ก่อนมาก สถานที่สมัยนี้ 
ต่างจากแต่ก่อน เมื่อก่อนเข้ามาแล้วรู้สึกไม่สบายไม่สะดวก เวลาคนเยอะ 
ต้องยืนรอ เดี๋ยวนี้นายทะเบียนทำาหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ถ้าเต็ม ๑0 ให้ 9 
ไดเ้ลย เวลามขีอ้สงสยัขอ้กฎหมาย นายทะเบยีนใหค้ำาตอบได ้หาทางออกให ้
จดทะเบยีนกไ็มเ่กนิครึง่ชัว่โมง สำาหรบัเรือ่งความโปรง่ใส ผมตดิตอ่งานมานาน 
ไม่เคยเห็นนายทะเบียนมีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์เลย 
 เวลาเอกสารผดิพลาดหรอืไมค่รบถว้น กจ็ะขอผอ่นผนั นายทะเบยีน
ก็ให้ความอนุเคราะห์โดยให้รีบมาส่งเพิ่มเติมทีหลัง ไม่เคยสร้างเงื่อนไขเพื่อ
เรียกรับผลประโยชน์

 ดฉินัมาตดิตอ่กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ทกุวนั เพราะเรามบีรษัิทเลก็ๆ  
ในเครือกว่า ๑00 บริษัท ซึ่งต้องมาจดทะเบียน เพิ่มทุน เปลี่ยนแปลง
กรรมการ ที่ตั้งสำานักงาน เห็นความแตกต่างจากเมื่อก่อนมาก เมื่อก่อน 
ยื่นขอจดทะเบียนใช้เวลานานมาก ขณะนี้หากคนไม่เยอะมากจะใช้เวลา 
รอเพียง ประมาณ ๑๕ นาที เจ้าหน้าที่ก็ยิ้มแย้มให้คำาแนะนำา เวลาถามปัญหา 
ก็จะได้รับคำาตอบชัดเจน ไม่ต้องไปเปิดกฎหมายหรือระเบียบดูเองอีก
 อยากฝากให้กรมจัดทำาแบบพิมพ์ให้กรอกได้ง่ายขึ้น เพ่ือให้ 
คนที่ไม่ได้จัดทำาเป็นประจำาจัดทำาได้ สำาหรับในส่วนบริการคอฟฟี่คอนเนอร์ 
ที่จัดไว้ ให้ ดูดีแต่ไม่ค่อยได้ ใช้ เนื่องจากยื่นคำาขอแล้วจะเรียกเร็วมากเลย 
ไม่มีเวลาไปนั่งทาน รู้สึกประทับใจที่กรมให้ความสนใจกับคนที่มาใช้บริการ 
อยากให้นายทะเบียนยิ้มแย้ม แจ่มใส อย่างนี้ตลอดไป

อภิพัฒน์  วิชัยขัทคะ
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็กเคนซี่ จ�ากัด

ภัณฑิรา  นันตาลิต
นติกิร บรษิทั เอม็ ด ีเอก็ซ์ จ�ากดั (มหาชน)

ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินน�้า)



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย
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 ติดต่องานกับกรมค่อนข้างบ่อยเพราะทำางานด้านจดทะเบียน  
สมัยนี้การให้บริการจดทะเบียน รวดเร็วกว่าเดิมเยอะมาก เมื่อก่อน
แต่ละเรื่อง ใช้เวลา ๒ – 3 ชั่วโมง แต่เดี๋ยวนี้อย่างช้าไม่เกินชั่วโมง 
นายทะเบียนจดทะเบียนเร็วขึ้นรอสิบกว่าคิวก็ใช้เวลาไม่นาน นายทะเบียน
เดี๋ยวนี้น่ารัก การทำางานของเจ้าหน้าที่เร็วขึ้นมาก แบบพิมพ์กรอกไม่ยาก 
ตัวอย่างมีเยอะ มีทุกประเภท ละเอียดมาก แต่อยากให้มีตัวอย่างการพิมพ์ 
คำาขอจดทะเบียนบริษัทมหาชน ทุกประเภท ให้เหมือนบริษัทเอกชน  
ภาพลักษณ์ขณะนี้ดูดีสะอาด ติดต่อช่องไหนก็เป็นระบบชัดเจน มีบริการ
คอฟฟี่คอนเนอร์ ดูแล้วรู้สึกดี สะดวกสบาย ขณะนี้การให้บริการของกรม
ค่อนข้างครบถ้วน แต่อยากให้การออกหนังสือรับรองหลังจดทะเบียน 
เร็วขึ้นกว่านี้

 มาขอจดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งสำานักงาน บริษัทเปิดมา 3 ปีแล้ว  
ตอนตัง้บรษิทัดฉินัไมไ่ดม้าจดทะเบยีนเอง เพราะเห็นวา่ยุง่ยาก วนันีม้าครัง้แรก 
การให้บริการรวดเร็วดี ใช้เวลาเร็วมากแค่ ๑0 นาที ไม่ทราบว่ามีช่อง Fast 
track ใหบ้รกิารผูป้ระกอบการทีม่ายืน่จดทะเบยีนดว้ยตนเอง ตอนตัง้บรษิทั
ได้ว่าจ้างบริษัทมาจดทะเบียน รู้สึกดีที่กรมจัดช่องทางนี้ ไม่ต้องรอคิวนาน 
วันหลังจะได้มายื่นด้วยเอง 
 นายทะเบียนพูดจาดี แนะนำาดี อธิบายละเอียดดี ได้ความรู้  
มีเครื่องพิมพ์ดีดให้ด้วย ไม่ต้องกลับไปแก้ไขที่บ้าน เวลาเตรียมเอกสาร 
จะโทรไปถามที่ Call Center ๑๕70 ว่าต้องทำาอะไรบ้าง ซึ่งดูแล้วเหมือน
ไม่ยุ่งยาก ได้รับคำาแนะนำาที่ดี และให้เข้าไปดูเพ่ิมเติมที่เว็บไซต์กรม ซึ่งจัดหา 
ข้อมูลง่ายชัดเจน แบบพิมพ์กรอกได้ง่าย มีตัวอย่างให้ดูวิธีพิมพ์ 
 อยากฝากให้กรมโปรโมท Fast Track ผู้ประกอบการจะได้รู้ว่ามี
ช่องทางสำาหรับการมาติดต่อด้วยตนเอง จะได้ไม่ต้องว่าจ้าง และอยากให้
กรมเพิ่มสาขาขึ้นอีก จะได้กระจายทั่วกรุงเทพ จะได้สะดวกยิ่งขึ้น ใกล้ที่ไหน 
ก็ไปที่นั่น เลือกไปติดต่อได้หลายที่

ธิตะวัน  ธนสมบัติไพศาล
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)

ธัญวรัตน์  รุ่งโรจน์วิทยากุล
กรรมการ บริษัท บิชพลัส มีเดีย จ�ากัด
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 บริษัททำาธุรกิจให้บริการที่จอดรถ ตอนนี้ดิฉันดูแลบริษัทในเครือ 
ทั้งหมด ๕ บริษัท ซึ่งปกติจะทำาเองหมด ไม่ได้จ้างทนายความ ศึกษาจาก
เว็บไซต์ของกรมและดูตัวอย่างซึ่งง่ายชัดเจนดี สมัยก่อนไม่มีเว็บไซต์  
ก็มาจดทะเบียนที่นี่ แล้วดูตัวอย่างในแฟ้มเป็นแบบรุ่นเก่าทำาไว้ตั้งแต่แรกๆ 
พอมีเว็บไซต์ก็เร็วขึ้น เห็นตั้งแต่ล้าสมัย เดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้น แบบฟอร์ม
สมัยก่อนต้องมาซื้อ เดี๋ยวนี้ให้โหลดจากเว็บไซต์ได้ เจ้าหน้าที่พูดจาดีขึ้น 
ไมรู่ส้กึว่าผูม้าตดิตอ่เปน็ลกูไล ่ไมท่ำาหนา้เบือ่หนา่ยประชาชน เวลาคยุปญัหา
ก็พยายามจะรับทราบ สมัยก่อนเห็นเจ้าหน้าที่รุ่นก่อนเป็นไม้บรรทัดไม่ยอม
อย่างเดียว แต่เดี๋ยวนี้พยายามเข้าใจคนติดต่อมากขึ้น ช่วยแก้ไขปัญหาให้ 
คนตดิตอ่ ประทบัใจขึน้ อยากฝากใหก้รมจดัเจา้หนา้ที่ใหบ้รกิารชว่งพกัเทีย่ง 
แม้เจ้าหน้าที่จะน้อยก็ยอมรับได้ 

วลัยพร  หงส์ประพันธ์
บริษัท ปิยฉัตร จ�ากัด

 ผมกำาลังจะเปิดบริษัทนำาเข้าเนื้อจากประเทศญี่ปุ่น อยากมา 
ตั้งบริษัทด้วยตัวเอง มาที่กรมนี้เป็นครั้งแรก พอเดินเข้ามาไม่คิดว่าเป็น
สถานที่ราชการ เพราะมันเกินสแตนดาร์ดของราชการ นึกว่าเป็นธนาคาร
มากกว่า สถานที่กว้างขวาง สะดวกสบายมาก วันนี้มาจองชื่อ ซึ่งก่อนมา
ได้โทรศัพท์สอบถามสายด่วน ๑๕70 ของกรมก่อน และได้รับคำาแนะนำาให้
มาติดต่อที่ชั้น 4 ช่องหมายเลข ๑4 เลยไม่ต้องไปถามหา ใช้เวลาจองชื่อ
เพียง ๒0 นาทีก็รู้ผล ผมนึกว่าต้องใช้เวลาน่าจะประมาณ ๑ – ๒ ชั่วโมง 
ประทับใจมาก

ศิษย์ปณัย อัศววิมล
ผู้ประกอบการ
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 ผมไมไ่ดจ้บดา้นกฎหมาย แต่มาขอจดทะเบยีนกบักรมรว่ม 8 ปแีลว้  
ชว่ง 3 ปหีลังเหน็การเปลีย่นแปลงในเรือ่งการใหบ้รกิารจดทะเบยีนเยอะมาก 
ตอนแรกนึกว่าต้องรู้เรื่องกฎหมาย แต่พอมาติดต่อก็อาศัยคำาแนะนำาจาก
เจา้หนา้ที ่ซึง่กไ็ดค้วามรูด้ ีชอบเวบ็ไซตก์รมมาก มรีะเบยีบการจดัการขอ้มลู
ดมีาก คนทีไ่มรู้่เรือ่งเลยเขา้ไปดกูร็ูเ้รือ่ง มคีำาแนะนำาการดาวน์โหลดแบบพิมพ์ 
และทีช่อบมากคือ การจดทะเบยีนตัง้บรษัิท ทีต่อนนีจ้ดทะเบยีนบรคิณหส์นธิ
กบัตัง้บรษิทัได้ในวนัเดยีว ตอนนีเ้หน็วา่กรมพฒันามาถกูทางแลว้ โดยเฉพาะ
เรื่องการให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ไม่ต้องโทรถามเจ้าหน้าที่

เอกภพ  ฉายา
ส�านักกฎหมายสยามซิตี้

 มากรมนีส้บิกวา่ปแีลว้ ตัง้แตป่ากคลองตลาด เหน็ความเปลีย่นแปลง
มาตลอด แต่ช่วงหลังนี้เห็นความแตกต่างมาก จากหน้ามือเป็นหลังมือ 
ดีทุกอย่าง ไม่ต้องรอนาน เมื่อก่อนนี้รอเป็นวันหรือนัดเป็นอาทิตย์ ตอนนี้ 
ไม่เกิน ๑ ชั่วโมง ก็เรียบร้อย การจดทะเบียนบริษัทมหาชน ทีมงานดีมาก 
จดทะเบียนดีขึ้นกว่าก่อนเยอะ เจ้าหน้าที่ให้บริการดี มีความรู้ จดทะเบียน
ไวมาก พิมพ์คำาขอในคอมพิวเตอร์สะดวกมาก เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง
เยอะมาก เมื่อก่อนนายทะเบียนตรวจคำาขอจากแฟ้มทะเบียน เดี๋ยวน้ีตรวจ
จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ อยากให้กรมพัฒนาการจดทะเบียนต่อเนื่อง 
ให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ

สุรพล  เจริญเพ็ญธรรม
บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์และเพียงพนอ จ�ากัด
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 ปกติแล้วเวลามาติดต่องานที่นี่ได้รับความร่วมมือดีมาก มีปัญหา
ติดขัดอะไรพี่ ๆ เจ้าหน้าที่คอยให้คำาปรึกษาได้ทุกเรื่อง ช่วยแก้ไขปัญหา 
ใหลุ้ล่วงไปได ้หลงัการปรบัภาพลกัษณก์รมแลว้ เจา้หนา้ที่ใหบ้รกิารไดด้มีาก 
รวดเร็ว เต็มใจช่วยเหลือ อำานวยความสะดวกตลอดเวลา สิ่งที่อยากให้
ปรบัปรงุคอื เพิม่เครือ่ง printer หรอืเพิม่ speed ของเครือ่ง printer เพราะ
เวลาตรวจค้นข้อมูลจำานวนมากๆ จะสั่ง print ไม่ทันตามเวลาที่กำาหนด  
เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน จากปีที่ผ่านมาคือ ความรวดเร็วที่มากขึ้น 
print เอกสารไดม้ากขึน้ ทำาให้ไดร้บัขอ้มลูมากขึน้ถงึเทา่ตวัทเีดยีวภายในระยะ
เวลาสั้น ๆ เรื่องสภาพแวดล้อมของที่นี่ก็ถือว่าสำาคัญ ดูสะอาดสะอ้านเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ทำาให้อยากมาติดต่อที่นี่เป็นประจำา

สุชานันท์  ชมศรี
บริษัท สยามเรตติ้ง เอเจนซี่ จ�ากัด

 ดิฉันมาติดต่องานที่ช้ัน 3 เรื่องส่งงบการเงิน ซึ่งแต่เดิมยังไม่มี
ระบบบัตรคิว พอเจ้าหน้าที่รับงบการเงินของเราไปแล้ว วางซ้อนกันเยอะๆ 
กน็กึกลัวงบการเงนิเราจะหายไป หรอืปนกบัของคนอืน่ๆ จนหาไมพ่บ พอมา
วันนีม้รีะบบบตัรควิ ทำาให้ไดร้บัความสะดวกสบายขึน้ มคีวามมัน่ใจในเอกสาร
ที่ยื่นไป เพราะเจ้าหน้าที่มีโอกาสได้ตรวจรับต่อหน้าเรา และบันทึกเข้าระบบ
คอมพิวเตอร์ทันที เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน เป็นระบบระเบียบมากขึ้น  
ส่ิงทีอ่ยากเหน็ ในระยะอนัใกลค้อื ช่วงเวลาเรง่ดว่นหรอืมผีูร้อควิจำานวนมาก 
ขอใหเ้ปดิชอ่งรบังบการเงนิ (หอ้งรบังบชัน้ 3)  ใหม้ากขึน้ (มากกวา่ ๒ ชอ่ง) 
เพื่อลดระยะเวลารอคอย ขอบคุณค่ะ

ชุติมา  พรภักดี
ส�านักงานบัญชี
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 มาติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้านานมากแล้ว ช่วงหลังได้รับ 
ความสะดวกสบายมากขึ้น ในเรื่องของการบูรณาการหน่วยงานของรัฐ 
รวมทั้งการให้คำาแนะนำาในวิธีการจดทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องของนิติบุคคล
ดีขึ้นมาก ถามว่าสะดวกไหม ทุกวันนี้สะดวกมากในการติดต่อ รูปโฉมก็จะ
เปลีย่นไปจากแนวเดมิของหนว่ยงานราชการ แตป่จัจบุนัมคีวามรูส้กึเหมอืน
กับว่าหน่วยงานของรัฐมีการจัดทำาในลักษณะของ one stop service 
มากขึ้น ก็คือมุ่งในผลสำาเร็จของงาน ซึ่งก็เป็นที่น่ายกย่องชมเชยในการ
เปลี่ยนรูปแบบและคิดว่าในอนาคตต่อไปน่าจะดียิ่งขึ้นกว่านี้อีก เป็นที่น่า
ประทับใจมาก

 มาติดต่อขอรับบริการเกี่ยวกับการจดทะเบียน ขอหนังสือรับรอง 
งบการเงิน ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในเรื่องของการให้บริการ 
ที่ดีมาก เจ้าหน้าที่ทุกแผนกให้ความสะดวก เป็นกันเอง ให้การต้อนรับเป็น
อยา่งด ีกรณีทีม่ปีญัหากช่็วยใหค้ำาแนะนำา ทำาความเขา้ใจงา่ย สถานทีส่ะอาด 
มาใช้บริการบ่อย ทุกวันนี้ไม่มีสิ่งที่อยากให้ปรับปรุงเนื่องจากดีอยู่แล้ว

พรชัย  วัฒนะไพบูลย์กุล
บริษัท ส�านักงานกฎหมาย เอ แอนด์ เอ จ�ากัด

ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า)

ชนิด  ศรีนาคคล�้า
ส�านักงานบัญชีธรรมาการบัญชีและกฎหมาย
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 ได้มาติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบ่อยพอสมควร  ก่อนที่จะมา
เปน็ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝา่ยการตลาด จะทำางานอยู่ในสว่นงานบญัชแีละกฎหมาย 
ได้เคยมายื่นคำาขอจดทะเบียน ซึ่งแต่ก่อนต้องใช้เวลาและช้ามาก ปัจจุบันผู้ที่ 
ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำาเอกสาร ก็สามารถศึกษาจากทางเว็บไซด์ 
ของกรมฯ กส็ามารถทีจ่ะนำาขอ้มลูมาดำาเนนิการและนำามายืน่ไดอ้ยา่งรวดเรว็
และถูกต้อง มีความสะดวดสบายมากขึ้น ปัจจุบันการปรับปรุงสถานที่ 
ก็ดูดีขึ้น มีบริการเครื่องดื่มให้กับประชาชน นายทะเบียนให้บริการด้วย 
ความยิ้มแย้ม บอกได้เลยว่าดีครับ

 ผมเป็นทนายความ ทำางานทางด้านการจดทะเบียนมาตั้งแต่  
ปี ๒๕๒7 โดยที่ผ่านมา ได้มาจดทะเบียนกับสำานักงานจดทะเบียนแทบ 
ทุกแห่ง ปัจจุบันได้มาติดต่อจดทะเบียนกับสำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า ๒ 
เป็นส่วนใหญ่ปัจจุบัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการพฒันาและปรับปรุง
ทางด้านการให้บริการดีขึ้นโดยตลอด มีการนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ใน
ทางจดทะเบียน ซึ่งเมื่อประมาณ ๑0-๒0 ปีที่แล้ว การจดทะเบียนแต่ละครั้ง
จะต้องเดินทางมาติดต่ออย่างน้อย 3 ครั้ง คือ ๑ ยื่นคำาขอจดทะเบียน  
๒ ตดิตามเรือ่ง และ 3 รบัหนงัสอืรบัรอง แตป่จัจบุนัสามารถทำาทกุขัน้ตอน
เสร็จภายใน 3 ชั่วโมง
 ปัจจุบันผมมาติดต่อขอจดทะเบียนพื้นที่นี้ (สพข.๒) เป็นประจำา
เนื่องจากสะดวก เพราะใกล้บ้านและสำานักงาน เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วย
ความเต็มใจ และเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส สถานที่ให้บริการสะอาด และ 
มีที่จอดรถเพียงพอ มีความรวดเร็วถูกต้องและโปร่งใส

ขวัญชัย  ดอกชมนาด
บริษัท โมสควิโตแอนด์เพสท์คอนโทรล (ปทท) จ�ากัด

ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 (พหลโยธิน)

อัมพร  สุ่นประเสริฐ
บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักซ์ จ�ากัด
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 ผมเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ทำางานด้านจดทะเบียนกับ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตั้งแต่เป็นกรมทะเบียนการค้า ซึ่งผมทำามาร่วม  
30 ปีแล้ว ทุกครั้งที่มีงานด้านทะเบียน มักจะมาที่เขตรัชดา เนื่องจากไปมา
สะดวกด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน ปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พัฒนางาน
ได้ดีมาก ให้บริการเร็วกว่าปกติ มีการรอคิว แซงกันไม่ได้ เอกสารต่างๆ 
อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ ค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว สถานที่ การตกแต่ง  
สิ่งอำานวยความสะดวก มีครบถ้วน ปัญหาต่าง ๆแทบจะไม่มีแล้ว อาจเป็น
เพราะส่วนหนึ่งผมทำามานานมากแล้วครับ

 ผมเป็นเจ้าของบริษัทเองครับ มาติดต่อจดทะเบียนเปลี่ยนที่ตั้ง
สำานกังาน ๒ ครัง้ แลว้พนกังานทำาเอกสารใหม้ายืน่เอง วนันีร้บีหนอ่ย เพราะ
จะต้องไปทำาธุระต่อที่ธนาคาร ดีใจที่มีช่องบริการ Fast Track ให้บริการ
เจ้าของ-กรรมการที่มาเอง โดยเฉพาะผอ. รับหน้าที่ดูแลช่องนี้เองด้วย  
ทำาให้ผมไปธุระได้หลายที่และทันเวลา
 การให้บริการของ สพข.3 รัชดา เป็นไปด้วยดี สถานที่สะอาด  
เปน็สัดส่วน แอรเ์ยน็สบาย ขอบคณุทีไ่ดร้บับรกิารทีด่จีากหนว่ยงานราชการ 
เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

อรรถวิทย์  ชีวะศาสตรกุล
บริษัท ส�านักกฎหมายกฤตธรรม จ�ากัด

ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก)

สรรค์  ตรีธนูชัย
บริษัท อาซาฮีเรียลเอสเตท จ�ากัด
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 ผมมาติดตอ่งานทีน่ีน่านแลว้ครบั ประมาณ 7-8 ป ีดขีึน้กวา่เดมิมาก 
เมื่อก่อนก็ช้าหน่อย แต่เดี๋ยวนี้รอไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ได้เอกสาร จดทะเบียน
ก็ดี นายทะเบียนเป็นกันเอง แนะนำาดี มีกาแฟบริการทำาให้ดีขึ้น อุปกรณ์
สำานักงานก็ดีขึ้นกว่าเดิม ดีกว่าเดิมมาก เทคโนโลยีก็เร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อน  
ทำาให้งานเร็วขึ้นสะดวกขึ้น การขอหนังสือรับรองสำาเนาเอกสารเร็วขึ้น  
เมื่อก่อนประมาณ ๑ ช่ัวโมงกว่า เดี๋ยวนี้ประมาณครึ่งช่ัวโมงก็ได้ ถ้าคน 
ไม่เยอะเกินไปก็ประมาณ ๒0 นาทีก็ได้แล้วครับ จดทะเบียนก็ไม่นานเร็วขึ้น 
กว่าเดิมมาก เจ้าหน้าที่ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น

 ได้ ม า ใ ช้ บริ ก ารที่ สำ านั กงานพัฒนาธุ รกิ จการค้ า เ ขต  4 
มีความประทับใจทั้งด้านบริการ การติดต่อเกี่ยวกับการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เอกสารมีข้อบกพร่องอย่างไร เจ้าหน้าที่จะให้คำาแนะนำา
ช่วยเหลือเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง ถูกระเบียบ มาติดต่องานที่กรมพัฒนา
ธรุกจิการคา้ประมาณ ๑๕ ป ีบางครัง้กไ็ปตดิตอ่ทีอ่าคารจามจรุหีรอืทีเ่ขตอืน่  
สถานทีส่ะอาด เรยีบรอ้ย เปน็ระเบยีบ ดสูะอาดตา เจา้หนา้ทีจ่ะใหค้วามรว่มมอื 
ที่ดีและคอยอำานวยความสะดวกเสมอ การให้บริการเป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการพัฒนาที่ดีขึ้น

สาคร  พุทธา
บริษัท บลูเมนทอลริชเตอร์แอนด์สุเมธ จ�ากัด

ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (สุรวงศ์)

กานดา  สิริหาญอุดม
บริษัท ทีอีซี  โฮลดิ้ง จ�ากัด
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 ดิฉันรู้สึกประทับใจในความเป็นกันเอง ซึ่งดิฉันใช้บริการที่กรมบ่อย  
เพราะบริษัทของเรามีบริษัทในเครือเยอะมาก มีความสะดวกต่อบริษัท  
ซึ่งมีที่ตั้งเป็นที่เดียวกัน ดิฉันได้เห็นการปรับภาพลักษณ์ ปรับนโยบายใหม่
ยูนิฟอร์มของเจ้าหน้าที่ นวัตกรรมใหม่ ปรับเปลี่ยนสถานที่ให้ดีขึ้น รวมถึง
บคุลิกภาพของเจา้หนา้ที ่มกีารแนะนำาทีด่ ีหนา้ตายิม้แยม้ ตอบคำาถามชดัเจน
ตรงประเด็น รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากที่เป็นภาพเก่าๆ เป็นหน่วยงาน
ราชการเกา่ๆ อยา่งเช่น เมือ่จดทะเบยีนเสรจ็แลว้ กจ็ะไดห้นงัสอืรบัรองทนัท ี
ไม่ต้องรอข้ามวัน ถ้ามีปัญหาก็สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้โดยตรง  
โดยไม่ทำาให้ธุรกิจเสียหาย

 ผมใช้บริการที่ศรีนครินทร์มากว่า ๑0 ปี และได้ใช้บริการที่นนทบุรี 
เป็นครั้งคราว ได้เห็นความเปลี่ยนแปลง มีป้ายแสดงขั้นตอนที่ชัดเจน ติดใจ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ นิสัยดี หน้าตายิ้มแย้ม รู้สึกว่าได้รับความ
ร่วมมือ การแต่งกายเป็นระเบียบ ค่อนข้างทันสมัย ไม่ถึงกับทางการเกินไป 
เอกสารในการยื่นจดมีขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจคำาขอ ทำาให้ผู้ ใช้บริการ
รู้ว่าควรจะทำาอะไรบ้าง และไม่เป็นปัญหากับเจ้าหน้าที่ ถือได้ว่ามีประโยชน์
ซึ่งกันและกัน โดยมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย มีเว็บไซต์ของกรม ทำาให้รู้ว่าต้องใช้
เอกสารอะไร สะดวก รวดเร็ว ต่างจากสมัยก่อนต้องพิมพ์แบบเอง ยุ่งยาก  
โดยพืน้ฐานกด็อียูแ่ลว้ สะดวกกวา่เกา่เยอะ มกีารตรวจสอบเลขทะเบยีนเองได ้ 
แต่ก่อนต้องคอยถามเจ้าหน้าที่ และต้องรอ สิ่งที่อยากเพ่ิมเติม ควรเพ่ิม
นายทะเบียนมากขึ้น จะได้เร็วยิ่งขึ้น

ชาริยา โสภาภาค
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (ศรีนครินทร์)

ภาณุสิทธิ์  วิจิตรานนท์
ส�านักงานกฎหมายและบัญชี สิทธิด�ารงธรรม



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๑96

 ดิฉันทำาธุรกิจเกี่ยวกับการรับทำาบัญชีและรับจดทะเบียน  มาติดต่อ
และใช้บริการของสำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ 
ปี ๒๕49 งานจดทะเบียนเดี๋ยวนี้สะดวกขึ้นมาก ในเรื่องของเอกสาร 
พัฒนาดีขึ้น เพราะสามารถหาข้อมูลและดาวน์โหลดจากทางเว็บไซด์ได้เลย  
เอกสารก็ใช้น้อยลง เจ้าหน้าที่ก็เป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส ภาพลักษณ์ 
ของสำานักงานฯ ก็ดูดีขึ้น สะอาด มีการกดบัตรคิว มีป้ายบอกโต๊ะชัดเจน 
ทำาให้ไม่สับสนกับการใช้บริการ

 ดิฉันติดต่อที่สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปทุมธานี 
เดือนละ 3-๕ ครั้ง โดยมาติดต่อจดทะเบียน และคัดเอกสารนิติบุคคล 
เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคน ทำาให้ผู้ติดต่อรู้สึกดี การให้บริการแนะนำาดี  
อธิบายชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่เสียเวลาต้องกลับไปกลับมาหลายเที่ยว  
อะไรทีแ่นะนำาไดก้จ็ะแนะนำา การตดิตอ่จดทะเบยีน และการคดัเอกสาร สะดวก 
และรวดเร็ว สถานที่ปัจจุบันหลังจากมีการปรับปรุง กว้างขวาง สะอาด  
เข้ามาแล้วรู้สึกโปร่งโล่งสบาย นั่งแล้วไม่อึดอัด จัดสถานที่ได้สวยงาม  
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถ้าเทียบเป็นคะแนน ก็ให้เต็ม ๑0 ถือเป็น 
การพัฒนาที่ดีขึ้น

ฮูดา  อ่อนหวาน
ธุรกิจส่วนตัว/ส�านักงานบัญชี

ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนนทบุรี

ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปทุมธานี

พัชรีรัตน์  บุญประชาสมบัติ
บริษัท เสาวลักษณ์การบัญชีและภาษีอากร จ�ากัด



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย
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 ดิฉันติดต่อราชการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มาเป็นเวลา
นานกว่า ๑0 ปี ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นกรมทะเบียนการค้า เห็นพัฒนาการ
ของกรมฯ มาโดยตลอด จากเดมิที่ใชเ้อกสารการจดทะเบยีนเปน็จำานวนมาก  
ก็ลดลงมาเรื่อยๆ มีการปรับปรุงการให้บริการมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น
เรือ่งสถานที่ใหบ้รกิาร และการบรกิารทีร่วดเรว็ โดยเฉพาะสำานกังานพฒันา
ธุรกิจการค้าจังหวัดสมุทรปราการแห่งใหม่นี้ ดิฉันมาใช้บริการอยู่บ่อยๆ 
รู้สึกสะดวกสบายมากกว่าที่เดิม สถานที่ไม่แออัด จอดรถสะดวกสบาย  
แม้ทุกวันจะมีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำานวนมาก แต่เจ้าหน้าที่ทุกคนก็ให้
บริการเป็นอย่างดี ขอบคุณกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่สร้างความเปลี่ยน
ของรูปแบบการให้บริการ ให้แตกต่างจากหน่วยงานราชการอื่น

 ผมได้มาติดต่อขอจดทะเบียนกับสำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า 
จังหวัดชลบุรี มาเป็นเวลาหลายปี เมื่อก่อนคนติดต่อค่อนข้างมาก 
ต้องมาจองคิวตั้งแต่เช้า กว่าจะได้จดทะเบียนต้องรอนานเป็นเวลาหลาย
ชั่วโมง การจดทะเบียนก็มีขั้นตอนยุ่งยาก เช่น การจดทะเบียนตั้งบริษัท 
เมื่อก่อนต้องจดบริคณห์สนธิก่อน อีก 9 วันจึงมาจดจัดตั้งบริษัทได้ 
เอกสารมากมาย แต่ปัจจุบันสามารถจดทะเบียนตั้งบริษัทได้ ในวันเดียว  
ซ่ึงทำาให้การจดทะเบียนมีความรวดเร็วข้ึน สถานท่ีกว้างขวาง สวยงามข้ึนมากกว่า 
ในอดตีทีผ่า่นมา ทราบวา่ไดม้กีารปรบัปรงุใหม ่ตามนโยบายอธบิดบีรรยงค ์ 
ล้ิมประยูรวงศ ์การบรกิารของเจา้หนา้ทีค่อ่นขา้งเปน็กนัเอง มคีวามรวดเรว็
ไม่ต้องรอนานเหมือนที่ผ่านมา แต่ที่อยากจะให้พัฒนาต่อไป คือสามารถ
จดทะเบียนข้ามจังหวัดได้ก็จะยิ่งดีขึ้นอีก เพราะทุกวันยังต้องเดินทางไป 
ต่างจังหวัดเพ่ือไปจดทะเบียนให้กับลูกค้า ซ่ึงทราบข่าวว่ากรมกำาลังดำาเนินการอยู่  
ยิ่งเร็วยิ่งดีสิครับ ขอขอบคุณล่วงหน้า 

วิเชียร  ภูศรี
ผู้ท�าบัญชีอิสระ

ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสมุทรปราการ

ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชลบุรี

โสภาค  มากบัว
ส�านักงานบัญชี ที เจ วาย การบัญชี



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๑98

 ดิฉันมาติดต่อสำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครสวรรค์
บ่อยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียน และขอหนังสือรับรอง การให้บริการ
ประทับใจมาก มีคนให้คำาแนะนำาตอนกรอกคำาขอ มีกาแฟให้ประชาชน 
ที่มาติดต่อ การพูดคุยของเจ้าหน้าที่ก็เป็นกันเอง ไม่เกิดความประหม่า
เหมือนไปติดต่อที่อื่น รูปแบบสำานักงานก็ทันสมัยมากขึ้น จากเมื่อก่อน 
รอจดทะเบียนใช้เวลามาก เดี๋ยวนี้ไม่เกิน 30 นาทีก็เสร็จแล้วค่ะ ถือว่า 
เป็นการพัฒนารูปแบบของหน่วยงานราชการที่ดีมาก

ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครสวรรค์

สิริพร มูลสูตร
บริษัท พี.เอส.เจ้าพระยาคาร์คลีนิค จ�ากัด

 ผมได้มาติดต่อสำานักงานด้วยตนเอง ได้รับคำาแนะนำาจาก
นายทะเบียนเป็นอย่างดี ตอบข้อสงสัยมีความเข้าใจ ชัดเจนตรงประเด็น 
มีความเป็นกันเอง พนักงานเจ้าหน้าที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใส ต่างกับ 
ส่วนราชการอ่ืนๆ บางแห่งที่ เคยไปติดต่อมา และประทับใจในการให้
บริการของสำานักงานฯ เกี่ยวกับการบริการขอหนังสือรับรองนิติบุคคล
ที่รวดเร็วมาก ต่างจากเมื่อก่อนที่ต้องรอหลายช่ัวโมง โดยสำานักงานฯ 
ใช้พิมพ์จากระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีความชัดเจน ถูกต้องทันสมัยดี 
บริเวณภายในสำานักงานฯ หลังจากปรับภาพลักษณ์แล้วมีจุดให้บริการ
เป็นสัดส่วนดี เช่น ช่องชำาระเงินค่าธรรมเนียม ช่องจดทะเบียน ช่องทาง
รับงบการเงินประจำาปี บรรยากาศภายในและหน้าสำานักงานกว้างขวาง  
สะอาดตาดี ที่นั่งรอรับบริการมีอย่างเพียงพอ มีเครื่องพิมพ์ดีดไว้
บริการ มีโทรทัศน์ดู มีหนังสือพิมพ์อ่าน และมีมุมกาแฟฟรี ให้บริการแก่ 
ผู้มาติดต่อด้วย ประทับใจมาก

ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่

สาธิต  บุญเรือง
กรรมการ บริษัท เอ็ม อาร์พี เทรดดิ้ง จ�ากัด



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย
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 ดิฉันติดต่องานด้านจดทะเบียน และงานด้านอื่นๆ กับสำานักงาน
พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงรายเป็นประจำา หลังจากที่ได้ปรับเปลี่ยน
ภาพลักษณ์แล้ว ทำาให้รู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลง เช่น สถานที่กว้างขวาง 
สะอาด ดูดีขึ้นมาก ต่างจากหน่วยงานอื่นอย่างเห็นได้ชัดเจน สำาหรับ
การจดทะเบียนสะดวกขึ้น เพราะมีการลดขั้นตอนการจดทะเบียน เช่น 
จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทพร้อมกัน หรือการลด
จำานวนผู้เริ่มก่อการจาก 7 คน เหลือ 3 คน งานด้านบริการออกหนังสือ
รับรอง ในช่องทางอื่นๆ ทราบข้อมูลมานานแล้ว แต่ยังไม่มีโอกาสได้ ใช้
บริการ เพราะอยู่ใกล้ ติดต่อเองจะสะดวกกว่า แต่อยากให้เพิ่มนายทะเบียน
และเจ้าหน้าที่ด้วย เพราะระยะหลังมีคนมาติดต่อมาก ไม่เหมือนเมื่อก่อน  
สรปุภาพรวมแลว้มคีวามพงึพอใจมากคะ่ และคดิวา่กรมพฒันาธรุกจิการคา้ 
ก็คงจะพัฒนางานบริการใหม่ๆ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 ดิฉันมาติดต่อสำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำาปาง 
เหมือนมาติดต่อกับธนาคาร สถานที่ตั้งก็เหมาะสมมาก อยู่ในย่านชุมชน 
เจ้าหน้าที่ทุกท่านยิ้มแย้มแจ่มใส แต่งกายเรียบร้อย เป็นระเบียบ มีป้ายชื่อ
และชุดฟอร์มสวยงาม มีบริการกาแฟและน้ำาเย็น ปัจจุบันสถานที่สวยงาม 
การให้บริการก็รวดเร็ว ซึ่งเมื่อก่อนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำากัด ใช้เวลา
เป็นชั่วโมง ปัจจุบันใช้เวลาประมาณ 30 นาที ขอจดทะเบียนครั้งเดียวได้ถึง 
4 หมายเลข คือ เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขประจำาตัวผู้เสียภาษี เลขบัญชี
นายจ้าง และสำาเนาข้อบังคับ รู้สึกประทับใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็น
อนัมาก ขอชมเชยทมีงานของสำานกังานพฒันาธุรกจิการคา้จงัหวดัลำาปาง 
ขอให้บริการแบบนี้ตลอดไป

ธัญทิพย์  บ�ารุงศรี
ผู้ถือหุ้น บริษัท  ธนชัยการบัญชี จ�ากัด

ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงราย

ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดล�าปาง

นรินทิพย์  ทรัพย์รุ่งเรือง
บริษัท ล�าปาง ออโต้ บอดี้ เพ้นท์ จ�ากัด



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๒00

 ผมเป็นผู้ประกอบการ มายื่นขอจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนจำากัด 
สถานที่ตั้งสำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครราชสีมาหาง่าย  
แม้ผมจะเดินทางมาจากกรุงเทพ ภายในสำานักงานสะอาดมาก การบริการ
ของเจ้าหน้าที่ ได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ดีมาก และเจ้าหน้าที่ยังให้
คำาแนะนำาการขอหนังสือรับรองผ่านธนาคาร ผมว่าสะดวกมากเลยครับ 
เอกสารแบบพิมพ์ก็สะดวกมาก เพราะสามารถดาวน์โหลดแบบพิมพ์ผ่าน
อินเทอร์เน็ตได้เลย และการบริการสะดวกและรวดเร็วกว่าที่คิดไว้ 

 ดิฉันมาติดต่อขอจดทะเบียน ขอหนังสือรับรอง แจ้งการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผู้ทำาบัญชี และขอสอบถามรายละเอียด 
การเปล่ียนรอบปีบัญชีบริษัท โดยปกติจะมาติดต่อกับสำานักงานพัฒนา
ธุรกิจการค้าจังหวัดขอนแก่น สัปดาห์ละ ๑ - ๒ ครั้ง 
 จากการที่สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้ปรับ
ภาพลักษณ์การให้บรกิารและสถานทีใ่หม ่ดแูลว้สบายตา ทีน่ัง่คอยกส็บายขึน้ 
มีมุมกาแฟบริการ และมีการปิดป้ายการติดต่องานที่ชัดเจน และระหว่าง
การรอคิวการจดทะเบียน หากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเพ่ิมเติมกับ
เจ้าหน้าที่ในส่วนที่ให้บริการและให้คำาแนะนำาได้ และหากมาติดต่อขอหนังสือ
รับรองอย่างเดียวก็จะเร็วขึ้น เพราะบัตรคิวจะแยกกันกับการจดทะเบียน 
บางวันถา้มกีารขอหนงัสอืรบัรองอยา่งเดยีวและตอ้งการใช้ดว่น กจ็ะแนะนำา
ลูกค้าให้ไปขอที่ธนาคาร ซึ่งเสียค่าบริการเพิ่มนิดหน่อยแต่ก็คุ้ม ซึ่งไม่ต้อง
ขับรถมาไกล 70 - 80 กิโลเมตร …สะดวก คุ้มค่าค่ะ…

สมบตั ิ ยิม้มัน่ และ ประทมุ เอืย่มสวุรรณ
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด พิมพ์ใหญ่การพิมพ์

ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครราชสีมา

ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดขอนแก่น

นภาภรณ์  พรรคพล
ส�านักงานบัญชีวชิรสิทธิ์การบัญชี ภาษีอากร
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 ดิฉันได้ติดต่องานด้านทะเบียน ยื่นงบการเงิน ขอเอกสาร 
ทางทะเบียน รวมทั้งการขอคำาปรึกษาต่างๆ กับสำานักงานพัฒนาธุรกิจ
การค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ ๑0 ปีแล้ว ได้เห็นการเปลี่ยนแปลง 
การพัฒนาที่ดีขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับปรุงสำานักงาน ดูแล้วมี
เอกลักษณ์ สวยงาม เป็นสัดส่วน การให้บริการที่รวดเร็ว และเจ้าหน้าที่ 
ที่ให้บริการมีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้บริการเป็นอย่างดี ปัจจุบันเวลา
มาติดต่องานที่สำานักงานฯ รู้สึกอบอุ่น และสบายใจค่ะ

 วันนี้ผมมารับบริการขอหนังสือรับรองของห้าง หุ้นส่วน  
ที่สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้ เ ห็นและสัมผัส
กับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยมิตรไมตรี ยิ้มแย้ม แจ่มใส สถานที่สะอาด 
เรียบร้อย มีมุมกาแฟไว้บริการผู้มาติดต่อ และการบริการของเจ้าหน้าที่ 
ทำาดว้ยความเตม็ใจ และรวดเรว็ อยากใหห้นว่ยงานอืน่ถอืเปน็แบบอยา่งบา้ง  
และขอขอบพระคุณหน่วยงานราชการแห่งนี้มา ณ โอกาสนี้ ครับ

พิชญ์สิตา  มั่งมีธนพันธ์
ผู้จัดการ ส�านักงานสรรพสิทธิ์การบัญชี

ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุดรธานี

สหวรวุฒิ  พิเดช
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดสหกิจภักดีแผ่นดินขอนแก่น
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 ดิฉันติดต่องานกับสำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดภูเก็ต 
ค่อนข้างบ่อย เพราะทำางานด้านจดทะเบียนธุรกิจ ปัจจุบันการให้บริการ
จดทะเบียน รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 
มีบริการมุมกาแฟและหนังสือพิมพ์ให้กับผู้มาติดต่อ มีกระดาษลายน้ำา
โลโก้ของกรม ทำาให้เอกสารดูน่าเชื่อถือ และแตกต่างกับหน่วยงานอื่น 
แต่บางครั้งได้รับกระดาษ A4 อยากได้รับกระดาษลายน้ำาทุกครั้ง

 ดิฉัน ได้มาติดต่อที่สำ านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
สุราษฎร์ธานี เป็นประจำา ปัจจุบันสถานที่ดูกว้างขวาง เป็นสัดส่วน สวยงาม 
สะอาด ดูแล้วสบายตาดี เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อย มีชุดฟอร์มสวมใส่ 
หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส สำานักงานฯ จัดให้มีบริการคอฟฟี่คอนเนอร์ ดูแล้ว
รู้สึกดี การยื่นจดทะเบียนและขอหนังสือรับรอง รวดเร็วขึ้น

ชลดิา  ชายาศภุวทัน์
ผู้ประกอบการ

ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดภูเก็ต

ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศรีสุดา  เสียงเครือ
บริษัท ศูนย์รวมการบัญชี จ�ากัด
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 ดิฉันได้มาติดต่อที่สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปัตตานี  
มาเปน็เวลานานแลว้ เหน็ถงึการเปลีย่นแปลง คอ่นขา้งชดัเจน โดยสำานกังานฯ  
มกีารพฒันาการใหบ้รกิารงานจดทะเบยีนทีร่วดเรว็ ถกูตอ้ง และนายทะเบยีน 
ยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจให้บริการ รวมทั้งมีการให้บริการคอฟฟี่คอนเนอร์ 
ทำาให้รู้สึกประทับใจทุกครั้งที่มาใช้บริการค่ะ

ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปัตตานี

ฟาตีเม๊าะ  กอและ
ห้างหุ้นส่วน สายดี-อดินันท์

 ผมมาขอรับบริการจดทะเบียนเป็นครั้งแรก ความรู้สึกก่อนเข้า
สำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด รู้สึกสบายๆ สถานที่ดูทันสมัย และ
ไดร้บัคำาแนะนำาจากเจา้หนา้ที่ในการจดัทำาคำาขออยา่งเปน็กนัเอง โดยสามารถ
ดาวน์โหลดคำาขอจดทะเบียนจากอินเทอร์เน็ต และมีตัวอย่างให้ดู ทำาให้การ
จดทะเบียนไม่ยากอย่างที่คิดครับ

นฤทธิ์  มณีรัตน์
บริษัท สหสัมพันธ์ ไมนิ่ง จ�ากัด

ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสงขลา



ข่าวและบทสัมภาษณ์



ข่าวและบทสัมภาษณ์
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Business+ : กรอบความรับผิดชอบ 
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
มีภาพรวมอย่างไร

อธิบดีบรรยงค์ : ภ�รกิจหลัก

ของกรมพัฒน�ธุ รกิ จก�รค้ �

นับว่�เป็น “ต้นส�ยปล�ยท�ง” 

ของธุรกิจในเมืองไทย นั่นคือ

ครอบคลุมตั้งแต่ก�รเกิดธุรกิจ 

พัฒน�ใหเ้ข้มแขง็ กระทัง่สิน้สภ�พ 

ปัจจุบันให้กำ�เนิดธุรกิจม�แล้วถึง 

1.1 ล้�นธุรกิจ แต่ดำ�เนินก�รอยู่ 

5.2 แสนธุรกิจ อย่�งไรก็ต�ม

ทุกวันนี้ก็มีธุรกิจเกิดขึ้นใหม่ทุกปี

เฉลี่ยที่ 5.5 หมื่นธุรกิจต่อปี

 ดังนั้น บทบ�ทหลักๆ 

ของกรมฯ จึ งประกอบด้ วย 

3 ด้�นหลัก หนึ่งคือ อำ�นวย

คว�มสะดวกเพื่อให้เกิดธุรกิจ 

ไดโ้ดยง�่ย สองคอื พฒัน�ใหธ้รุกจิ

เข้มแข็งพร้อมรับก�รแข่งขัน และ

ส�มคือ สร้�งธรรม�ภิบ�ลธุรกิจ

ทั้ งในแง่ของตัวธุรกิจเองและ 

ต่อสังคมประเทศช�ติ

 ตลอด “ต้นสายปลายทาง” ของธุรกิจไทยอยู่ ในการดูแลของหนึ่งใน
หน่วยงานสำาคัญใต้ร่มเงากระทรวงพาณิชย์ มี บรรยงค์  ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดี 
กรมพฒันาธรุกจิการค้า เป็นผูก้ำากบัดแูลเพือ่สานตอ่ใหธ้รุกจิเขม้แขง็ พรอ้มรบัมอื
กับการประลองที่นับวันจะยิ่งเข้มข้น โดยเฉพาะเมื่อไทยเข้าสู่เวทีการค้าเสรีอย่าง 
เต็มรูปแบบ ถึงวันนี้มีความคืบหน้าอย่างไร และจะก้าวต่อไปในทิศทางใด ติดตามได้
จากบทสัมภาษณ์พิเศษกับ Business+

นิตยสารบิสิเนสพลัส (Business+) เล่มที่ 23 ประจ�าเดือนกันยายน 2555

คอลัมภ์สัมภาษณ์พิเศษ โดย ชญานิจฉ์  ดาศรี

บรรยงค์  ลิ้มประยูรวงศ์
ปั้นธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง
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Business+ : แนวทางสำาหรบัการ
อำานวยความสะดวกทางการค้า
หรือด้านการให้บริการเป็นอย่างไร

อธิบดีบรรยงค์ : วิสัยทัศน์ของ

เร�คือ เป็นมืออ�ชีพด้�นบริก�ร 

สอดคล้องกับเป้�หม�ยหลัก

คือ ยกระดับบริก�รเพื่อให้เกิด

ธุรกิจขึ้นได้โดยง่�ย แม้ว่�ก�รขอ

จดทะเบียนนิติบุคคลจะมีก�ร

พัฒน�ม�เรื่อยๆ แต่ก็ยังคงต้อง

ใช้เวล� เอกส�ร และขั้นตอน

ม�กม�ย ถึงวันนี้มีก�รพัฒน�ให้

สะดวกขึ้นด้วยภ�วะก�รแข่งขัน

ว่�ประเทศใดใน 183 ประเทศ 

ครองตำ�แหน่งประเทศที่ทำ�ธุรกิจ

ง่�ยที่สุด ซึ่ งก�รเริ่มต้นธุรกิจ

เป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีนำ�ม�วัดผล

ด้วย สำ�หรับในประเทศไทยเป็น

หน�้ทีข่องกรมพฒัน�ธรุกจิก�รค�้ 

โดยตรง ซึ่งจ�กก�รปรับเปลี่ยน

กระบวนก�รต่�งๆ ทำ�ให้ก�ร

เริ่มต้นธุรกิจในไทยไต่จ�กอันดับ

ที่ 97 ขึ้นไปถึงที่ 78 และเป็น

ประเทศที่ทำ�ธุรกิจง่�ยท่ีสุดเป็น

อันดับที่ 17 ของโลก

 ผม เป็ นอธิ บดี คนแรก 

ที่ เป็นลูกหม้อม�ก่อน และได้

กลับม�บริห�รกรมฯ นี้อีกครั้ง  

กด็ว้ยคว�มหวงัของผูบ้งัคบับญัช�  

ท่ีต้องก�รเห็นกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� 

เป็นกรมที่ให้บริก�รยอดเยี่ยม

เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ  

ซ่ึงท้�ยท่ีสุดก็เพื่อยกระดับให้ไทย

เปน็ประเทศทีง่�่ยตอ่ก�รทำ�ธรุกจิ 

ในระดับ Top Ten ของโลก 

ตลอดจนให้ธุรกิจไทยมีม�ตรฐ�น

คุณภ�พ เข้มแข็ง

Business+ : จุดเปลี่ยนที่สำาคัญ
ของงานบริการที่อยู่ภายใต้  
การดูแลของกรมฯ คืออะไร

อธิบดีบรรยงค์ : เริ่มจ�กก�ร

ปรบัภ�พลกัษณก์�รใหบ้รกิ�รกอ่น

เป็นก้�วแรก โดยในส่วนภ�ยนอก

เน้นสร้�งบรรย�ก�ศสำ�นักง�น

และรูปแบบก�รให้บริก�รของ

ข้�ร�ชก�รท่ีทันสมัยเช่นเดียวกับ

ภ�คเอกชน ควบคูก่บัก�รจดัพืน้ที่

พักผ่อนระหว่�งรอใช้บริก�รและ

จัดระบบคิว เพื่อให้ผู้ม�ใช้บริก�ร

รู้สึกประทับใจ ขณะที่ส่วนภ�ยใน

ก็มีก�รเพิ่มพูนองค์คว�มรู้ต่�งๆ 

ให้กับข้�ร�ชก�ร พร้อมกับจัดสรร

ให้ข้�ร�ชก�รที่เหม�ะสมกับง�น

บริก�ร หรือมีค่�นิยมต่อง�น

บริก�รม�ดูแลประช�ชน ปร�กฏ

ว�่ใชเ้วล�ปรบัเปลีย่นเพยีงแค ่1 ป ี

ก็บรรลุผลสำ�เร็จทั่วประเทศ

Business+ : อะไรคือปัจจัยที่
ทำาให้การเปล่ียนแปลงประสบ
ความสำาเร็จในเวลารวดเร็ว

อธิบดีบรรยง ค์  :  ผม มีข้ อ 

ไดเ้ปรยีบจงึนำ�ม�ใชป้ระโยชนเ์พือ่



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๒08

ผลักดันให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลง

หนึ่งคือ เป็นคนเก่�แก่ จึงนับว่�มี 

ส�ยสมัพนัธท์ีด่ ีสองคอื ข�้ร�ชก�ร

ทุกคนถือว่�เป็นพี่น้องของผม

จึงดูแลกันแบบครอบครัวไม่เน้น

ระบบผูบ้งัคบับญัช�กบัผูใ้ตบ้งัคบั

บญัช� ดงันัน้ห�กจะเปลีย่นแปลง

จึงเพียงแค่สร้�งคว�มเข้�ใจแล้ว 

แนะแนวท�งให้เดินต�ม ข้อส�ม 

ผมเป็นคนจริงจังกัดไม่ปล่อย  

ที่สำ�คัญคือ ก�รเป็นน�ยคนที่ดี

ต้องทำ�ให้ลูกน้องเห็นว่�ทำ�ได้จริง

ไม่ใช่สั่งอย่�งเดียว “เพร�ะกติก�

ของผมคือไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ทำ�

ไมไ่ด”้ แตต่อ้งรูว้ธิกี�รทำ� นอกจ�ก

นี้ ยังเป็นคนที่ ไม่ เน้นใช้ทฤษฎี

ทำ�ง�น แต่เน้นหลักธรรมช�ติ  

ซึ่งผมเน้นกับคนในกรมฯ ว่�ห�ก

อย�กไดส้ิง่ใดกจ็งใหส้ิง่นัน้กลบัไป 

 ผลจ�กก�รปรับเปลี่ยน

ส่งผลตอบแทนกลับม�สูงตั้งแต่ 

ปแีรก นัน่คอืไดรั้บ “ร�งวลัคณุภ�พ 

ก�รให้บริก�รประช�ชน” จ�ก

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�

ระบบร�ชก�ร (ก.พ.ร.) ถึง 4 

ร�งวัล ครอบคลุมทุกประเภท 

ในปีเดียวกัน ถือได้ว่� “เป็นก�ร

สร้�งปร�กฏก�รณ์ที่ ไม่ เคยมี

หน่วยง�นร�ชก�รใดทำ�ได้ม�ก่อน”

Business+ : ระบบงานที่โดดเด่น
จนทำาให้ได้รับรางวัลคืออะไร

อธิบดีบรรยงค์ : เป็นระบบ 

ที่ชื่อว่� Single Point ซึ่งเป็น 

ส่วนหนึ่งของบริก�รเริ่มต้นธุรกิจ

ที่ประกอบด้วย 4S ได้แก่ Single 

Point (ก�รให้บริก�รจดทะเบียน 

ณ จุดเดียวกัน) Single Form (ก�ร

ใช้แบบฟอร์มชุดเดียว) Single 

Document  (ก�รใช้ เอกส�ร

ประกอบชุดเดียว) และ Single 

Number (ใชเ้ลขทะเบยีนนติบิคุคล

เดียว) ทำ�ให้ลดก�รติดต่อร�ชก�ร

จ�ก 4 หน่วยง�น เหลือเพียง 1 

และลดเวล�บริก�รจ�ก 25 วัน

เหลอืเพยีง 60 น�ทเีท�่นัน้ เพร�ะ

ระบบ Single Point ทำ�ใหส้�ม�รถ

ให้บริก�รได้พร้อมกันในเวล�

เดยีว ทัง้ก�รจดทะเบยีนนติบิคุคล  

ขอ เลขประจำ � ตั ว ผู้ เ สี ยภ�ษี   

ขอเลขท่ีบัญชีน�ยจ้�ง ขอส่ง

สำ�เน�สำ�หรบัขอ้บงัคบัก�รทำ�ง�น 

 อย่�งไรก็ต�ม ส่วนหนึ่ง

ที่ทำ�ให้ระบบเหล่�นี้ เกิดขึ้นได้  

ก็เพร�ะคว�มร่วมมือเป็นอย่�งดี 

เร่ือง ก�รแลกเปลีย่นขอ้มลูภ�ครฐั 

ของหน่วยง�นร�ชก�รอื่นๆ คือ 

กรมสรรพ�กร สำ�นักง�นประกัน

สังคม และ กรมสวัสดิก�รและ

คุ้มครองแรงง�น
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Business+ : กรมพัฒนาธุรกิจ-
การค้ ายั งมีนวัตกรรมด้าน
บริการอื่นๆ อีกหรือไม่

อธิบดีบรรยงค์ : e-Certificate 

หรือบริก�รออกหนังสือรับรอง

นิติบุคคลท�งอิเล็กทรอนิกส์ผ่�น

ธน�ค�ร เป็นอีกก�รพัฒน�ที่

ท�้ท�ยยิง่ขึน้ ซึง่นบัว�่เปน็กรมแรก

และกรมเดียวที่ออกสิ่งพิมพ์ท�ง

อเิลก็ทรอนกิสไ์ด ้ภ�ยใตก้ฎหม�ย

ธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์ โดย

ก�รนำ�เทคโนโลยี “ล�ยมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส์” หรือ Digital 

S ignature ม�ใช้ ในก�รออก

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

 ปัจจุบัน e-Certif icate 

ส�ม�รถให้บริก�รผ่�นธน�ค�ร

พ�ณิชย์ 3 แห่งแรกคือ ธน�ค�ร

กรุงไทย ธน�ค�รกรุงเทพ และ

ธน�ค�รออมสิน  ซึ่ ง ขณะนี้  

ให้บริก�รได้กว่� 2,900 ส�ข�  

ซึ่งนับตั้งแต่เปิดตัว เม่ือกล�ง

เดอืนมกร�คมปนีี ้จำ�นวนธรุกรรม 

e-Certificate ที่เกิดขึ้น มีม�กกว่� 

24,000 ร�ยก�ร  สำ �หรับ  

ในอน�คตจะให้บริก�รเพิ่มข้ึนอีก 

3 ธน�ค�รคือ ธน�ค�รกสิกรไทย 

ธน�ค�รไทยพ�ณชิย ์และธน�ค�ร

ธนช�ต เท่�กับว่�จะมีช่องท�งให้

บรกิ�รรวมแลว้กว�่ 5,600 ส�ข�

ทัว่ประเทศ และในอน�คตยงัอ�จ

เพิ่มหน่วยง�นองค์ก�รบริห�ร

ส่วนจังหวัด และองค์ก�รบริห�ร

ส่วนตำ�บล ให้เป็นช่องท�งให้

บริก�ร e-Certificate ด้วย

Business+ : นวัตกรรมใหม่ๆ 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีอะไรอีก
บ้าง

อธิบดีบรรยงค์ : ที่อยู่ระหว่�ง

ก�รพัฒน�และเตรียมก�รคือ 

e-Regis t ra t ion หรือบริก�ร

จ ด ท ะ เ บี ย น นิ ติ บุ ค ค ล ท � ง

อเิลก็ทรอนกิส ์และบรกิ�ร e-Filing 

หรือบริก�รยื่นงบก�รเงินท�ง

ระบบอเิลก็ทรอนกิส ์ซึง่ค�ดว�่จะ

เริ่มให้บริก�รได้ภ�ยในปี 2556

Business+ : แผนงานหลักของ 
กรมฯ ในปีหน้าเป็นอย่างไรบ้าง

อธิบดีบรรยงค์ :  สำ �หรับปี  

2556 จะประก�ศให้เป็นปีแห่ง

ก�รสร้�งธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง

อย่�งเข้มข้นข้ึน โดยเฉพ�ะกลุ่ม

วสิ�หกจิขน�ดกล�งและยอ่ม (เอส

เอ็มอี) ด้วยแนวท�งบันได 3 ขั้น 

โดยบันไดข้ันหนึ่งคือ สร้�งองค์

คว�มรู้กับผู้ประกอบก�รผ่�นท�ง

โครงก�ร DBD Academy ซึ่ง

ผลิตม�แล้วหล�ยรุ่น เพื่อสร้�ง

คว�มร่วมมือในก�รพัฒน�ธุรกิจ

ไทยให้เป็นระบบ โดยดึงสถ�บัน

ท่ีมีคว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะส�ข�  

ม�ร่วมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถ 
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และยกระดับคุณภ�พม�ตรฐ�น

ธุรกิจไทย 

 สำ�หรับบันไดขั้นสอง คือ 

ยกระดับม�ตรฐ�นธุรกิจ โดย

มีก�รกำ�หนดเกณฑ์ม�ตรฐ�น

สำ�หรับกลุ่มธุรกิจต่�งๆ ซึ่งนำ�

หลักก�รและแนวท�งระบบส�กล

นิยมม�ปรับให้สอดคล้องกับ

ปัจจัยแวดล้อมแบบไทย โดย

ธุรกิจต้องผ่�นก�รประเมิน 3 ขั้น

คือ ประเมินศักยภ�พกิจก�รด้วย

ตัวเองก่อน ต่อด้วยประเมินด้วย 

ผู้ เชี่ ยวช�ญ และท้�ยสุดคือ

ประเมินโดยคณะกรรมก�ร 

 ส่วนบันไดขั้นที่ส�มคือ 

ส่งเสริมให้เปิดตล�ดสู่ส�กล โดย

มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบก�รไปเปิด

ตล�ด ในต่�งประเทศ “ที่ผ่�นม� 

เร�ประสบคว�มสำ�เร็จม�กมี 15 

แฟรนไชส์ไทยบุกไปแล้ว 23 

ประเทศทั่วโลกเช่น Index Living 

Mall, Chester Grill, PD House, 

ก๋วยเตี๋ยวสุ โขทัยแม่ศรีวรรณ 

เป็นต้น”

 อย่�งไรก็ต�ม ตลอดปีนี้ 

ถึงปีหน้�จะเน้นเสริมศักยภ�พ

ธุ รกิ จบริ ก � ร ให้ เข้ ม ข้ นก่ อน 

ก�รม�ถึงของ AEC เพ่ือพร้อมรับมือ 

กับก�ร เปิ ด เสรี ธุ รกิ จบริ ก�ร

ประเภทต่�งๆ

Business+ : สำาหรับภารกิจ
ดูแลส่งเสริมด้านจริยธรรมของ
ผู้ประกอบการธุรกิจไทยเป็น
อย่างไรบ้าง

อธิบดีบรรยงค์ : เร�เน้นก�ร

ให้ธุรกิจตั้งใหม่มีคว�มรู้คว�ม

เข้�ใจในหน้�ที่ต�มกฎหม�ย 

และม�ตรฐ�นบัญชีธุรกิจ จัดทำ�

คู่มือม�ตรฐ�นท�งจริยธรรมของ

องค์กรธุรกิจ เพื่อเป็นแนวท�ง

ให้ธุรกิจนำ�ไปปรับใช้กับธุรกิจ

ของตนเอง ให้มีก�รประกอบ

ธุรกิจอย่�งโปร่งใส เป็นธรรม 

ตรวจสอบได้ เพื่อสร้�งคว�ม 

น่�เชื่อถือให้กับส�ธ�รณชนท่ัวไป 

กำ �กับดู แลให้ ธุ รกิ จปฏิบัติ ให้  

ถู ก ต้ อ งต�มกฎหม�ยอย่ � ง 

เข้ มข้ นขึ้ น  และจะบั งคั บ ใช้

กฎหม�ยอย่�งจริงจัง ในร�ยที่ทำ�

ธุรกิจฝ่�ฝืนกฎหม�ย นอกจ�กนี้  

เ พ่ือผ ลัก ดันและ ส่ ง เ ส ริม ใ ห้

ประกอบธุรกิจอย่�งมีธรรม�ภิบ�ล  

เร�ได้จัดให้มีก�รประกวดและ

มอบร�งวัลธรรม�ภิบ�ลธุรกิจ 

ดีเด่นเป็นปีแรกแก่กิจก�ร 9 ร�ย 

เพื่อเป็นก�รสร้�งแรงจูงใจให้ภ�ค

ธุรกิจสร้�งธรรม�ภิบ�ลให้เกิดขึ้น 

และจะทำ�อย่�งต่อเนื่องต่อไป 
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Business+ : เป้าหมายส่วนอื่นๆ 
ทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ภายในปหีนา้
คืออะไร

อธิบดีบรรยงค์ : 16 มกร�คม 

ปีหน้� กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� 

จะครบ 9 ทศวรรษ จึงต้องก�รให้ 

หน่วยง�นของเร�เป็นส่วนหนึ่ง

ในก�รขับเคลื่อนให้ประเทศไทย

อยู่แถวหน้�ของ AEC “มองว่� 

ประเทศไทยไม่ควรต�มใคร เช่น

เดียวกับที่กรมฯ นี้ต้องก้�วล้ำ�ไป

ข้�งหน้�” ส่วนเป้�หม�ยท้�ยสุด

คือ อย�กปรับเปลี่ยนทัศนคติ 

และเพิ่มศักยภ�พของข้�ร�ชก�ร

ในกรมฯ ให้มีม�ตรฐ�นเดียวกัน 

ให้ส�ม�รถทำ�ง�นเป็นทีมใน

ทิศท�งเดียวกันได้ดีเพ่ือให้บรรลุ

วิสัยทัศน์ของกรมฯ คือ “มืออ�ชีพ

ด้�นบริก�ร สร้�งธรรม�ภิบ�ล 

และม�ตรฐ�นธุรกิจไทย” จึงว�ง

เกณฑ์ม�ตรฐ�นบุคล�กรในกรมฯ  

ท่ีเรียก ว่� Smar t  DBD ซ่ึง

ประกอบด้วยจิตมุ่งบริก�ร (Service 

mind) ก้�วล้ำ� นำ�สมัย (Modern) 

ปร�ดเปรียว ว่องไว (Active) เช่ือถือ  

ว�งใจ (Reliable) และโปร่งใส  

ตรวจสอบได้ (Transparent)

 ส่วนตัวชี้วัดว่�คนของเร�

เข้�ใกล้คว�มเป็น Smart DBD  

แค่ไหน คงต้องพิจ�รณ�จ�กมุมมอง 

ของคนนอกท่ีมีต่อเร� แต่ต้องไม่

หูเบ� ตอนนี้มีหล�ยหน่วยง�น 

ขอเข้�ม�ดูง�นที่กรมฯ ก็นับว่� 

เป็นอีกผลสะท้อน ถึงศักยภ�พ

ได้เช่นกัน นอกเหนือจ�กร�งวัล

ต�่งๆ ทีไ่ดร้บั อย�่งไรกต็�ม คว�ม

สำ�เร็จไม่อ�จเกิดข้ึนได้ด้วยใคร 

คนเดยีว แตต่อ้งอ�ศยัก�รทำ�ง�น

ร่วมกันเป็นทีม ของผู้บริห�ร และ

ทุกคนในครอบครัว DBD ของเร�

Business+ : ภารกิจใดคือความ
ท้าทายสูงสุดในฐานะอธิบดี  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขณะนี้

อธิบดีบรรยงค์  :  ก�รปรับ

เปลี่ยนทัศนคติของคนในกรมฯ 

ให้รู้บทบ�ทหน้�ท่ีท่ีแท้จริงของ

ข้�ร�ชก�ร และมุ่ งให้บริก�ร

ประช�ชนให้ได้ดีที่สุด

Business+ : ความภาคภูมิใจ
ที่สุดในฐานะผู้ดูแลกรมพัฒนา-
ธุรกิจการค้าคือ

อธิบดีบรรยงค์ : ภูมิใจสูงสุดคือ

เป็นลูกหม้อคนแรกที่ได้รับโอก�ส

ม�เป็นผู้นำ�ในก�รพัฒน�และ

ปรับเปลี่ยน กรมฯ นี้ ให้เป็นกรม

บริก�รที่อยู่แถวหน้�ของประเทศ 

สมกับท่ีเป็น “ต้นส�ยปล�ยท�ง

ธรุกจิ” โดยทีพ่ย�ย�มบอกลกูนอ้ง

และทุกคนในกรมฯ ว่�ต้องก้�ว 

ให้ไวเดินนำ�หน้�เสมอ และต้อง

หม่ันห�สิ่ งดีๆ ม�อวด เพื่อ

ประโยชน์ของประช�ชน B+
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 หล�ยคนอ�จสงสัยว่� 

กรมฯ นีม้หีน�้ทีแ่คร่บัจดทะเบยีน

บริษัทและรับส่งงบดุลในแต่ละปี 

เองหรือ จริงๆ แล้วภ�รกิจของ 

กรมฯ นี้  เ รี ยกว่ �  มี ตั้ ง แต่  

“สากกะเบือ” ยัน “เรือรบ” 

เลยทเีดยีว และในปนีี ้น�ยบรรยงค ์ 

ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒน�-

ธุรกิจก�รค้� ว�งแผนก�รทำ�ง�น

เ พ่ือก้ �วสู่  “นวัตกรรมการ

บริการภาครัฐอย่างมืออาชีพ” 

ในโอก�สที่ ก รมฯ ครบรอบ 

89 ปีอีกด้วย ซึ่งร�ยละเอียด

ของแผนดำ�เนินง�นน่�สนใจ 

ไม่น้อยทีเดียว

•  ปั จ จุ บั น ง านของกรมฯ 
มีอะไรบ้าง

ง�นหลักของกรมฯ อย่�งที่รู้ว่�  

เร�เป็นต้นส�ยปล�ยท�งของก�ร

ทำ�ธุรกิจ เร�เป็นคนทำ�ให้เกิด

ธุรกิจทุกประเภทในประเทศไทย 

ยกตัวอย่�งมนุษย์เกิดม�มีเลข

ประจำ�ตัว 13 หลัก แสดงสถ�นะ

ของตัวเองว่�เป็นใคร ก็คือมี

บัตรประช�ชน มีทะเบียนบ้�น 

นิติบุคคลก็เช่นเดียวกัน กรมฯ 

มีหน้�ที่ทำ�ให้เข�เกิด เร�ก็ให้เลข

ประจำ�ตัวเข� 13 หลักเช่นกัน

ลดอุปสรรคทางธุรกิจ 
ดึงดูดเงินลงทุน

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  ประจ�าวันที่ 16 มกราคม 2555

คอลัมภ์ อีโคโฟกัส

 ปัจจุบันในประเทศไทยมีนิติบุคคลคงอยู่และดำาเนินธุรกิจประมาณ ๕ แสน
กว่าราย ซ่ึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มจัดตั้งธุรกิจยันเลิกกิจการก็คือ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่เปลี่ยนชื่อมาจากกรมทะเบียนการค้าเดิมนั่นเอง
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 แต่วันนี้เลขประจำ�ตัวนั้น 

แทนที่จะใช้ได้ทั่วไป พอไปถึง

ก รมอื่ นหน่ วย ง�นอื่ นก็ ต้ อ ง

เปลี่ยนเลข ซึ่งในอน�คตต่อไปจะ

ปรับเปลี่ยนตัวเลขนี้ให้ส�ม�รถ

เชื่ อม โย งข้ อ มู ลกั น ได้ ใ น ทุก

หน่วยง�น โดยต่อไปนิติบุคคลจะ

มีหนังสือรับรองเพื่อแสดงสถ�นะ

ตัวเอง โดยจะทำ�หน้�ที่ เป็น 

ทั้งบัตรประจำ�ตัวประช�ชนของ 

ตัวเอง และก็ทะเบียนไปในตัว  

ในแต่ละปีในก�รทำ�ธุรกิจธุรกรรม

ของนิติบุคคล ไม่ว่�จะเป็นกู้เงิน

แบงก ์ไปเสยีภ�ษ ีไปโอนโฉนดทีด่นิ 

ไปทำ�อะไรกแ็ลว้แตท่ีเ่ปน็นติกิรรม

สัญญ� จะต้องแสดงตั วตน 

โดยเอ�หนังสือรับรองไป

 นั่ น แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ �  

ในแต่ละปีกรมฯ มีหน้�ที่ออก

หนังสือรับรองปีละประม�ณกว่� 

1 ล�้นฉบบั ทีเ่ปน็หนงัสอืรบัรองที่

ออกโดยน�ยทะเบยีน นอกจ�กนัน้ 

ยั งมี เอกส�รท�งทะเบียนอีก  

มีก�รม�ขอตรวจค้นท�งทะเบียน

ในแต่ละปี 1.5 ล้�นร�ย เดินเข้� 

ม�ห�เร� ในอดีตท่ีผ่�นม�ก็มี

แค่วิธีก�รเดียวคือ ก�รไปที่ศูนย์

ใกล้บ้�น ซึ่งมีแค่ 76 จังหวัด 

และในกรุงเทพฯ รวมแล้วแค่  

85 ศูนย์เท่�นั้น

 จึ ง คิ ด ว่ า จ ะทำ า ยั ง ไ ง

ให้ลดภาระของประชาชน  

ก็เลยเสนอบริการที่ เรียกว่า 

ปรากฎกา รณ์ ใ หม่ บ ริ ก า ร

ภ า ค รั ฐ จ า ก ก า ร ที่ เ ร า ทำ า

อี–เซอร์วิส ก็คือเปิดโอกาสให้

ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการผ่าน

เว็บไซต์ แล้วก็สามารถเลือก

ที่จะใช้หนังสือรับรองเพื่อที่

จะขอเอกสารทางทะเบียน

กับเราได้ เม่ือรู้เลขทะเบียน

อะไรแล้วก็เดินไปที่ธนาคารไป

ที่เคาน์เตอร์ธนาคารโดยตรง 

หรือใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งไป

เสียเงิน และระบบก็ส่งผ่านมา

ทีก่รมฯ เสรจ็แลว้เราใหเ้ลอืกรบั 

3 วิธี คือ ๑ ยังเดินเข้ามารับที่ 

กรมฯ เหมือนเดิม แต่มาถึง

แล้วสามารถมารับไปได้เลย 

วิธีที่ ๒ นั่งรอรับจากอีเอ็มเอส 

ภายใน ๒4 ชั่วโมง และวิธีที่ 3 

คือ การส่งแบบ เดลิเวอรี่ หรือ

การส่งผ่านมอเตอร์ไซค์ภายใน  

3 ชั่วโมงถึงมือ

• งานหลักในอนาคตของกรมฯ 
คือการเชื่อมโยงการบริการ 
ในดา้นการออกเอกสารทะเบยีน
ใช่ไหม

เร�ทำ�เรื่องนี้แล้วถือว่�ประสบ

คว�มสำ�เร็จเป็นอย่�งม�ก แต่

เป้�หม�ยสูงสุดในระหว่�งนั้น 
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เร�ก็เตรียมก�ร เร�อย�กเห็น

ผูใ้ชบ้รกิ�รหรอืภ�คธรุกจิเข�ไดร้บั 

ค ว � ม ส ะ ด ว ก ร ว ด เ ร็ ว ม � ก  

ซึ่งม�นั่งวิเคร�ะห์พบว่� ธน�ค�ร

ของไทยมีส�ข�ทั่วประเทศกว่� 

8 พันแห่ง จึงอย�กใช้ตรงนี้  

ให้เป็นประโยชน์ ส�ข�ของธน�ค�ร 

ถือว่�เป็นเอ�ต์เล็ตของเร� คือ 

ห�กมกี�รรว่มมอืเปน็พนัธมติรกนั  

ม�ร่วมกันออกหนังสือรับรองให้

กับประช�ชนได้ก็จะก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด คือ 1.ประหยัด

ค่�เดินท�ง 2.ประหยัดเวล� และ 

3.เวล�ที่ประหยัดทั้งหมดนั้น 

นำ�ไปทำ�อย่�งอื่นได้มูลค่�เพิ่ม

ท�งธรุกจิ มลูค�่เพิม่ท�งเศรษฐกจิ 

ก็จะดีม�กขึ้น

• ท่ีผ่านมามีปัญหาอุปสรรค 
หรือไม่ ในการประสานความร่วมมือ 
ในการออกเอกสารรับรองทาง
อินเทอร์เน็ต

 เร�ทำ�โครงก�รนี้ขึ้นม�

ภ�ยใต้อุปสรรค 3 เรื่อง ที่จะต้อง

แก้ไขปัญห� 1.ปัญห�ท�งด้�น 

ข้อกฎหม�ยที่ เรียกว่�ธุรกรรม

ท�งอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกระทรวง

เทคโนโลยีและก�รสื่อส�ร หรือ

ไอซีที เป็นผู้ดูแล เพร�ะกฎหม�ย

ฉบับนี้กำ�หนดไว้เลยว่� ใครที่จะ

เอ�เอกส�รหรือหนังสือรับรอง 

ไ ปออกท� ง อิ เ ล็ กท รอนิ ก ส์   

จะตอ้งใหก้ระทรวงไอซทีปีระก�ศ 

กำ � ห น ด ใ ห้ ห น่ ว ย ง � น นั้ น ๆ 

ส � ม � ร ถ อ อ ก สิ่ ง พิ ม พ์ ท � ง

อิเล็กทรอนิกส์ได้ กระบวนก�รนี้ 

เร�ก็ตั้งคณะทำ�ง�นขึ้นไปดูแล  

ส่งเรื่องให้กระทรวงไอซีที ตีคว�ม

เกือบ 2 ปี ขณะนี้สำ�เร็จลุล่วง  

ไปด้วยดีเรียบร้อย และกำ�ลังจะออก 

ประก�ศของไอซีทีอยู่  ยั ง ไง 

ก็ทันวันท่ี 20 ม.ค. นี้แน่นอน  

กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� จะเป็น

หน่วยง�นแรกในประเทศไทย

ที่ ส �ม� รถออกสิ่ งพิ มพ์ ท � ง

อิเล็กทรอนิกส์ได้

 อุปสรรคเรื่ องที่  2 ก็

คื อ เรื่ อ งก�ร เชื่ อมโยงข้อมู ล 

ปร�กฏว่�ปัจจุบันนี้ เรื่องไอที

ก้�วหน้�ไปม�ก เร�ได้จัดทำ�

ซอฟต์แวร์ จัดทำ�ฮ�ร์ตแวร์ฉบับ

เชื่อมโยง วันนี้สำ�เร็จลุล่วงแล้ว 

กำ�ลังทดลองใช้อยู่ว่�จะทำ�ยังไง 

ส�ม�รถจะใหบ้รกิ�รได ้โดยขณะนี ้

ถือว่�เรียบร้อยแล้ว

 อุปสรรค ท่ี  3 ซึ่ ง เร�

ส�ม�รถแก้ ไข ได้ สำ � เร็ จ  คื อ

ก�รบริห�รจัดก�รโดยเฉพ�ะ

ก � ร ห � พั น ธ มิ ต ร  ซึ่ ง เ ร � มี

พันธมิตรเบื้องต้นที่ร่วมมือกับ

เร� 6 ธน�ค�ร ได้แก่ ธน�ค�ร

กรุ ง ไทย ธน�ค�รกสิกรไทย  

ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ ธน�ค�รธนช�ต  
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และธน�ค�รออมสิน ซึ่งเร�มี

ก�รทำ�ข้อตกลงคว�มร่วมมือกัน 

เมื่อปล�ยปี 2554 โดยเริ่มแรก

ตั้งใจให้มีก�รออกพร้อมกัน แต่

โดยทีเ่รือ่งระบบไอททีีต่�่งคนต�่ง

ไม่เหมือนกัน ทำ�ให้ต้องใช้เวล�

ปรับให้ตรงกัน จ�กเดิมท่ีจะออก

ให้ได้ในวันเกิดกรมฯ วันท่ี 20 

ม.ค. นี้ จึงมีแค่ 3 ธน�ค�ร คือ 

กรงุไทย 1,008 ส�ข�ทัว่ประเทศ 

ธน�ค�รออมสิน 848 ส�ข� 

ทั่วประเทศ และธน�ค�รกรุงเทพ 

ขอเร่ิมตน้ในบรกิ�รเฉพ�ะส�ข�ใน

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลก่อน 

ใ น ช่ ว ง แ ร ก  3 4  ส � ข �  

นั่นแปลว่�เร�จะมีธน�ค�รท่ี

พร้อมให้บริก�รวันที่ 20 ม.ค. 

ทั้ งหมดรวม 1,890 ส�ข�  

นั่นแสดงว่�ในวันที่  20 ม.ค. 

กรมฯ จะมีเอ�ต์เล็ตท่ีเกิดจ�ก

คว�มร่วมมือของพันธมิตรต่�งๆ 

ให้บริก�รทั่วประเทศในก�รออก

หนังสือรับรอง

• การออกหนังสือรับรองผ่าน
อินเทอร์เน็ตและผ่านพันธมิตร 
จะเป็นหนังสือรับรองที่สามารถ 
ทำาได้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย
หรือไม่

 กถ็อืว�่เปน็ครัง้แรกในก�ร 

ร่วมมือนี้ ก็มีคนสงสัยว่�หนังสือ

รับรองจะส�ม�รถใชไ้ดจ้รงิหรอืไม ่ 

เพร�ะมันไม่ เป็นล�ยเซ็นจริง 

ขอระบุว่�ใช้ได้ต�มข้อกฎหม�ย

ต � ม ก � ร อ อ ก สิ่ ง พิ ม พ์ ท � ง

อิเล็กทรอนิกส์ โดยหน่วยง�น

ที่ได้รับอนุญ�ต หน่วยง�นที่อยู่

ภ�ยใต้กฎหม�ยถือว่�เอกส�ร

นั้นสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นต้นฉบับ 

ส่วนหนังสือฉบับเดิมท่ีออกด้วย

ล�ยเซ็นมือกับก�รที่ออกจ�ก

อิเล็กทรอนิกส์แตกต่�งกันยังไง  

คำ�ตอบคือ ไม่มีคว�มแตกต่�งกันเลย  

เน้ือห�ส�ระสำ�คัญก็ยังคงเป็นไป 

ต�มข้อกฎหม�ยทุกประก�ร  

เพียงแต่มีก�รเพ่ิมระบบรักษ� 

คว�มปลอดภัย ระบบก�รตรวจสอบ 

ว่�เปน็ของแท ้ของปลอม ซึง่ทำ�ให้

ส�ม�รถตรวจสอบหนังสือรับรอง

จ�กอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่�ย

• มรีะบบตรวจสอบอยา่งไรบา้ง

 มี 4 อย่�งพิเศษเพิ่มขึ้น  

มี  QR โค้ด  ย่อม�จ�กก�ร

ตอบสนองอย่�งรวดเร็ว เป็น

ตัวแผ่นสี่เหลี่ยมบรรจุตัวอักษร 

250 ตัวอักษร เพื่อให้เครื่องมือ

ส�ม�รถสแกนได ้กจ็ะพบตวัอกัษร

ไลต่ัง้แตช่ือ่นติบิคุคล เลขทะเบยีน

ตั้งอยู่ที่ไหน กรรมก�รเป็นใคร  

มีครบถ้วน ซึ่งเป็นก�รพิสูจน์ว่�

ของแท ้เมือ่มกี�รสแกนแลว้จะเจอ 

รูปแบบอย่�งท่ีอธิบ�ย ตัวตรวจสอบ 

ที่  2  เรี ยกว่ �  ไมโคร เท็กซ์   
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เป็นตั วอั กษร เหมือนเส้นขี ด

ธรรมด�อยู่ใต้ QR โค้ด ตัวนี้ห�ก

เอ�แวน่ขย�ยสอ่งดจูะพบคำ� 2 คำ�  

คอื ภ�ษ�ไทยเปน็ ชือ่ กรมพฒัน�- 

ธรุกจิก�รค�้ ภ�ษ�องักฤษ อ�่นว�่  

Depar tment  o f  Bus iness 

Development ตัวตรวจสอบที่ 3 

เรฟฟอรเ์รน้ซน์มัเบอร์ เปน็ตวัโคด้ 

ทีใ่ชอ้�้งองิ ซึง่นำ�ตวัเลขนีไ้ปตรวจ

สอบกับกรมฯ ก็จะส�ม�รถรู้ว่�

หนังสือรับรองนี้เป็นของบริษัท

อะไร และตัวตรวจสอบที่ 4 เป็น

ล�ยน้ำ�สเีท� อ่�นว่� DBD ซึง่เปน็

ชื่อย่อภ�ษ�อังกฤษของกรมฯ

 4 อย่�งนี้เป็นส่วนที่มีไว้

เพื่อก�รตรวจสอบหนังสือรับรอง

ที่ออกผ่�นระบบอิเล็กทรอนิกส์

ของกรมฯ เป็น 4 จุดที่พิเศษ

ข้ึนม� และคว�มสำ�คัญของ

หนังสือรับรองอีกอย่�ง เมื่อมี

ก�รนำ�ไปถ่�ยเอกส�รแล้ว ระบบ

ดังกล่�วนั้นจะไม่ส�ม�รถอ่�นได้ 

ต้องเป็นตัวจริงเท่�นั้น และนี่เป็น

ระบบก�รป้องกันในระดับส�กล 

ที่ ได้ทำ�กัน ซ่ึงห�กมีก�รออก

หนงัสอืรบัรองผ�่นอเิลก็ทรอนกิส์

ก็ จะมี ระบบก�รป้องกันก�ร

ปลอมแปลงแบบที่ กล่ � วม� 

นอกเหนือจ�กแบบม�ขอที่กรมฯ 

ที่มีล�ยเซ็นรับรองอย่�งถูกต้อง

ต�มปกติ

• วิธีการในการขอหนังสือ
รับรองผ่านช่องทางธนาคาร
เป็นอย่างไร

 ก�รขอหนังสือรับรอง

ผ่�นอิ เล็กทรอนิกส์นั้นก็ เป็น

ไปต�มปกติ เม่ือเดินไปแบงก์  

ก็เดินเข้�ไปยื่น ขอหนังสือรับรอง 

แบงกก์จ็ะปอ้นขอ้มลูม�ท�งกรมฯ 

โดยแบงก์มีหน้�ท่ีให้บริก�รแค่

ส่งผ่�นข้อมูลจ�กกรมฯ และเก็บ 

ค่�ธรรมเนียมก�รให้บริก�รเท่�น้ัน 

โดยแบงก์ไม่ส�ม�รถเปล่ียนแปลง

ข้อมูลอะไรได้ คลังข้อมูลท่ีเป็น

ร�ชก�รยังเป็นของกรมฯ

 ต้องบอกว่�เรื่องนี้จะเป็น

ประวัติศ�สตร์ของประเทศไทย 

ที่นำ�เอ�ดิจิตอลซิกเนเจอร์ ม�ใช้

ในก�รให้บริก�รประช�ชน โดย

ก�รออกหนังสือรับรอง และ

เป็นครั้งแรกที่หน่วยง�นร�ชก�ร 

ของไทย นำ�ระบบนี้ม�ใช้ ถือว่�

เป็นหน่วยง�นแรกท่ีทำ�ธุรกรรม

ท�งอเิลก็ทรอนกิส ์เปน็หนว่ยง�น

นำ�ร่องทีห่วงัว�่ ถ�้มกี�รเริม่ตน้ใน

วนัที ่20 ม.ค. นีแ้ลว้ หนว่ยง�นอืน่ 

ก็คงจะเดินต�มอีกม�กม�ย และ

กรมฯ ก็จะส�นต่อ ก�รออก

ทะเบียนอย่�งอื่นอีก
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• จะมีโครงการหรือการเพิ่ม 
ช่องทางอื่นๆ อีกหรือไม่ ใน
อนาคต เกีย่วกบัการขอเอกสาร
รับรองการทำาธุรกิจ

 โครงก�รในอน�คตเช่น

ก�รยื่นงบดุล ท่ีปกติจะต้องยื่น

ด้วยตัวเอง ต่อไปส�ม�รถยื่น

ผ่ �นระบบอิ เล็ กทรอนิกส์ ได้  

และระบบก็จะเก็บโดยอัตโนมัติ

ทำ � ให้ ก � ร เป็ นคลั ง ข้ อมู ลจะ

ครบถ้วนสมบูรณ์แบบม�กขึ้น 

และก็หวังต่อไปว่�กรมสรรพ�กร

ก็ดี หน่วยง�นอื่นก็ดี ท่ีต้องก�ร

ใช้ ง บ ดุ ล ก็ ไ ม่ ต้ อ ง ไ ป นั่ ง รั บ

เอกส�รงบ ส�ม�รถม�ใช้ฐ�น

ข้อมูลในระบบได้

 ใ น อ น � ค ต เ ร � อ ย � ก

มองเห็นว่� 7,776 คือ ตัวเลข

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล หรือ 

อบต. ทั่วประเทศ เมื่อระบบไอที

สมบรูณท์ัว่ประเทศมกี�รเชือ่มโยง

ข้อมูลที่เรียบร้อย แล้วส�ม�รถ

ออกหนงัสอืรบัรองที ่อบต. ทีไ่หน

ก็ได้ ทำ�ให้ก�รทำ�ธุรกิจธุรกรรม

จะสะดวกขึ้น ภ�คร�ชก�รก็

ประหยดัเรือ่งเอกส�ร ภ�คเอกชน 

ก็ประหยัดเรื่องค่�ใช้จ่�ยก�ร

เดินท�งม�ขอหนังสือรับรองด้วย

ตัวเอง

• งานในส่วนอื่น เช่น การจด
ทะเบียนบริษัทมีการพัฒนาไป
อย่างไร

 เรื่ อ งก�รจดทะ เบี ยน

ผลที่ทำ�โครงก�รซิงเกิลพ้อยท์ 

เม่ือปี 2553 ท่ีผ่�นม� มันเกิด

ประโยชน์ต่อประเทศม�ก เพร�ะ

ธน�ค�รโลกหรือเวิลด์แบงก์ ได้

มีก�รจัดอันดับประเทศท่ีง่�ยต่อ

ก�รทำ�ธุรกิจ โดยจัดอันดับจ�ก

ลำ�ดับท่ี 96 เป็นตัวเลขท่ีดีข้ึน

ถึง 19 อันดับเป็นอันดับท่ี 77 

เป็นเรื่องที่ เร�ก้�วหน้�อย่�งม�ก 

ในขั้นตอนจดทะเบียนจ�กเดิม 

ที่ ใช้ 7 ขั้นตอน ซึ่งเร�ได้ลด 

ก�รขอจดทะเบยีนจดัตัง้ธรุกจิจ�ก 

3 หนว่ยง�นเหลอืหนว่ยง�นเดยีว

จ�ก 4 วัน เหลือ 60 น�ที

 ห ลั ง จ � ก นี้  เ ร � จ ะ มี

ก � ร เพิ่ ม ก รมสวั สดิ ก � รและ 

คุม้ครองแรงง�นเข�้ไป ซึง่เมือ่กอ่น  

ก�รประก�ศท่ีจะให้คนท่ีจะมี

ลูกจ้�งต้องใช้เวล� 21 วันใน 

ก�รประก�ศข้อบังคับ ซ่ึงเร�หวัง

ว่�จะทำ�ให้ก�รจดทะเบียนโดย  

3 หน่วยง�น เป็น 4 หน่วยง�น 

เหลือจดเพียงหน่วยง�นเดียว 

ถ้�ทำ�ได้ ม่ันใจว่� อันดับของ

ประเทศไทยในก�รอำ�นวยคว�ม

สะดวกในก�รเริ่มต้นประกอบ

ธุรกิจจะดีขึ้นกว่�อันดับที่ 77 
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ค�ดว่�ไม่เกินอันดับที่ 60 และ

จะสง่ผลใหอ้นัดบัประเทศทีง่�่ยใน

ก�รดำ�เนินธุรกิจไทยจะติดอันดับ

ท๊อปเท็นของโลกในอน�คต

 ปกติเรื่องซิงเกิลพ้อยท์  

ที่พูดแค่เรื่องห้�งหุ้นส่วนบริษัท

เอกชนเท่�นั้น เร�กำ�ลังจะขย�ย

ครอบคลุมไปสู่บริษัทมห�ชน

จำ�กัดด้วย เร�จะขย�ยครอบคลุม

ไปถึงก�รจดจัดตั้งสม�คมหรือ

หอก�รค้�ด้วย ขย�ยไปจนธุรกิจ

ต่�งด้�ว ที่ม�ขอจดทะเบียนกับ

กรมดว้ย จะเปน็ซงิเกลิพอ้ยทห์มด 

โดยก�รแบ่งปันข้อมูล อย่�งเรื่อง

ก�รประกอบธรุกจิของคนต�่งด�้ว 

เร�ก็จะไปแชร์หรือแบ่งปันข้อมูล

กับสำ�นักส่งเสริมก�รลงทุน หรือ

บโีอไอ และท�งนคิมอตุส�หกรรม 

ซ่ึงแทนที่จะยื่นหล�ยหน่วยง�น 

เร�ส�ม�รถใชข้้อมลูทีจ่ดนีส้ง่ไปยงั

หนว่ยง�นต�่งๆ แทน ซึง่ถอืว�่จะ

เป็นง�นต่อไป

 อย่�งไรก็ต�ม ขณะนี้

ก็จะเริ่มเฟส 2 ของโครงก�ร

ซิงเกิลพ้อยท์ คือ เรื่องของซิงเกิล

นัมเบอร์ กล่�วคือ นิติบุคคลทุก

วันนี้ ไปกรมไหน หน่วยง�นไหน

ก็เปลี่ยนเลข แม้จะมีระบบซิงเกิล

พ้อยท์ ก็ยังใช้ 3 เลข 4 เลขอยู่ 

ซึง่เบือ้งตน้ไดค้ยุกบักรมสรรพ�กร

ทีอ่อกเลขประจำ�ตวัผูเ้สยีภ�ษแีลว้

 หวั งว่ � ในเดือน มี .ค . 

ปีนี้ ภ�คร�ชก�รไทยท่ีส�ม�รถ

ใช้ซิงเกิลนัมเบอร์ได้ จะเริ่มให้เลข

ทะเบียนนิติบุคคลตัวเลขชุดเดียว

ใช้ได้ทุกหน่วยง�นร�ชก�รของ

ไทย เพื่อก�รติดต่อทำ�ธุรกรรม

ทั้งหมด ทั้งเสียภ�ษี ก�รจ่�ย

ประกันสังคม เป็นระบบตัวเลข

เดียวกัน อันนี้เป็นคว�มค�ดหวัง 

และอย�กจะเรียกว่�ถ้�ทำ�ได้ก็จะ

เปน็ “นวตักรรมก�รบรกิ�รภ�ครฐั

อย่�งมืออ�ชีพ”
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แข่งกันน่าดู

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ประจ�าวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554

คอลัมภ์ แช้ต แช้ต

 หลายวันก่อน ชาวแช้ต
ได้แวะเวียนไปที่กรมพัฒนา-
ธุรกิจการค้า ถึงกับต๊กกะใจและ 

ทึ่งกับก�รปรับโฉมใหม่ แบบ

ต้ อ งขอยกนิ้ ว ให้ ท่ �นอธิ บดี  

บรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ และ

เจ้�หน้�ที่ทุกคนกันเลยทีเดียว

 นอกจ�กจะแปลงโฉมใหม ่

ปรับภ�พลักษณ์ให้ดูดี สดใส และ

เต็มใจให้บริก�รกับประช�ชนแล้ว 

พอลองไปขอใช้บริก�ร ถึงกับอึ้ง

อีกรอบ เจ้�หน้�ท่ีแต่ละคนยิ้ม

เลก็ยิม้นอ้ย คอยแนะนำ�ใหบ้รกิ�ร 

ดีไม่แพ้โรงพย�บ�ลเอกชน หรือ

พนักง�นต้อนรับบนเครื่องบิน

ยังไงยังงั้น

 แถมเวล�นี้  แต่ละกรม

ในสังกัดกระทรวงพ�ณิชย์ กำ�ลัง

แข่งขันกันน่�ดูเลย ทั้งแข่งกัน

ปรับโฉม แข่งกันให้บริก�รท่ีดีข้ึน 

เพื่อไม่ให้น้อยหน้�กรมพัฒน์ของ

ท่ันอธิบดีบรรยงค์นะจ้� อย่�งนี้

ต้องปรบมือให้หน่อย..เย้.
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 ปีที่ ผ่�นม�กรมพัฒน� 

ธุรกิจก�รค้�ภ�ยใต้ก�รกุมบังเหียน 

ของบรรยงค์  ลิ้มประยูรวงศ์  

ได้สร้�งปร�กฎก�รณ์ใหม่ และ

คว�มตื่นตัวในวงก�รร�ชก�รไทย

เป็นอย่�งม�ก กับก�รพลิกโฉม

ง�นให้บริก�รธุรกิจอย่�งม�ก 

ที่คว้�ร�งวัลจ�กก�รประกวด 

“ร�งวัลคุณภ�พก�รให้บริก�ร

ประช�ชน” จ�กสำ�นักง�นคณะ

กรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร 

(ก.พ.ร.) โดยได้ส่งผลง�นเข้�

ประกวด 4 ประเภท คว้�ม�ได้ 3 

ร�งวัลดีเด่น และ 1 ร�งวัลชมเชย

 ม�ปนีี ้หล�กหล�ยคำ�ถ�ม

ถึงบรรยงค์ว่� จะป้องกันแชมป์

ได้อย่�งไร มีแนวท�งในก�ร

ปรับปรุงง�นให้บริก�รอะไรบ้�ง  

ที่ จะยั งคงทำ � ให้กรมพัฒน�- 

ธรุกจิก�รค�้ส�ม�รถรกัษ�คว�มม ี

ประสิทธิภ�พในก�รพัฒน�ง�น 

ให้บริก�รประช�ชนได้ต่อไป

 บรรยงค์ เริ่มต้นก�รพูด

คยุ โดยบอกว�่ “ทีท่ำ�ง�นม�ปกีว�่  

ผมมีเร่ืองเครียดเยอะ เพร�ะทำ�อะไร 

เกนิตวั แตผ่มมจีดุมุง่หม�ยชดัเจน 

ง�นทีผ่มทำ�ปกตติอ้งใชเ้วล�ไมต่่ำ�

กว�่ 3 ป ีแตผ่มทำ�เรว็กว�่ มนัเลย

ทำ�ให้ต้องเครียดกว่�ปกติ”

กางแผน “บรรยงค์  ลิ้มประยูรวงศ์”
ปีนี้ผมจะสร้าง “อัศจรรย์” 
วงการราชการไทย

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ประจ�าวันที่ 12 มกราคม 2554
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 บรรยงค์ชี้ ว่� ผลง�นท่ี

เกิดขึ้นทั้ งหมดต้องยกเครดิต 

ใหแ้กร่ฐัมนตรวี�่ก�ร (น�งพรทวิ� 

น�ค�ศยั) ทีใ่หโ้อก�สผมม�ทำ�ง�น

ตรงนี้ และสนับสนุนเต็มที่ และ

รัฐมนตรีชว่ยว�่ก�ร (น�ยอลงกรณ ์

พลบุตร) ที่กำ�กับดูแลผมโดยตรง 

มีทิศท�ง มีเป้�หม�ย มีกรอบ 

ในก�รทำ�ง�นท่ีชัดเจน แต่ท่ีจะ 

ไม่พูดถึงได้เลยก็คือ รองอธิบดี 

ของผมทั้ง 3 คน และข้�ร�ชก�ร

ในสังกัดกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� 

ที่ทำ�ง�นร่วมกับผมแบบถึงไหน

ถึงกัน

 “ผมเกิดที่นี่ โตที่นี่ ไปอยู่

ที่อื่นม�บ้�ง ไปเป็นรองอธิบดี 

กรมทรัพย์สินท�งปัญญ� เป็นผู้ตรวจ 

ร�ชก�ร แล้วกลับม�เป็นอธิบดี 

คว�มท้�ท�ยผมเลยมีม�กกว่� 

แต่โอก�สผมก็มีม�กกว่� คนที่นี่ 

1,200 คน มี 60% ที่รู้จักเร�ดี  

20% เปน็พวกกล�งเก�่กล�งใหม ่

และอีก 20% เป็นคนใหม่ คนเก่�

พร้อมให้เร�นำ� คนกล�งๆ ขอดู

เร�กอ่น แตค่นใหมเ่ปน็พวกไฟแรง 

พวกนี้เอ�ไงเอ�กัน พอผมเข้�ม�  

แรกๆ ผมบอกลกุๆ บ�งคนลกุเลย  

ทำ�ง�นเลย บ�งคนลุกแล้ว แต่ยัง 

นั่งงัวเงีย บ�งคน ไม่ยอมลุก 

นอนต่อ ม�วันนี้ ทุกคนต่ืนหมด 

พร้อมทำ�ง�นหมด เพร�ะเข� 

เห็นแล้วว่�เร�เอ�จริง ทำ�ง�นจริง  

อ�จจะเปน็คนดุๆ  นดินงึ เจ�้ระบบ  

แต่ก็ไม่มีอะไร” บรรยงค์บอก

 บรรยงค์เล่�ว่� ปีแรกผม

ประก�ศชัดก�รทำ�ง�นต้อง 3 

ประส�น เร�เป็นตัวตั้ง มีเอกชน 

มีสถ�บันก�รศึกษ�ม�ร่วม และ

ให้เน้นก�รให้เกียรติคน ผลง�น

อะไรที่เกิดขึ้นให้เป็นผลง�นเข� 

อย่�เอ�เป็นของเร� จ�กเดิมเร�

ตอ้งวิง่ห�หนว่ยง�นต�่งๆ ม�วนันี ้

หน่วยง�นต่�งๆ ว่ิงม�ห�เร�  

เร�ไม่ทำ�แล้วส่งหนังสือไปม�  

กว�่จะรูเ้รือ่งผ�่นไป 15 วนั ตอนนี ้

เอ�อะไรคุยได้ทันที แล้วเรื่องที่

ต้องดึงสถ�บันก�รศึกษ�เข้�ม� 

เพร�ะเร� ไม่รู้ทุกเรื่อง ก็อย่�

อวดดีรู้ทุกเรื่อง เร�ต้องฟัง อย่�ง

เรื่องลอจิสติกส์ เร�ไปบอกคนอื่น

ใหล้ดตน้ทนุ แตข่องเร� เรือ่งเดยีว

วิ่ง 3-4 ชั้น เร�ปรับหมด ปรับจน

ได้ร�งวัล

 เม่ือเล่�ม�ถึงจุดน้ี บรรยงค์ 

จึงเร่ิมตอบคำ�ถ�มท่ีว่� จะป้องกัน

แชมป์ได้ยังไง “ผมว่�ทำ�ให้ได้ร�งวัล

ง่�ยกว่� ท่ีจะรักษ�ร�งวัลไว้”

 อย่�งไรก็ต�ม บรรยงค์

บอกอีกว่� ยังไม่หมดหนท�งซะ

ทีเดียว เพร�ะแผนง�นท่ีจะทำ� 

ในปนีี ้เรยีกว�่จะเกดิปร�กฎก�รณ ์

“อัศจรรย์วงก�รข้�ร�ชก�รไทย” 

เลยทีเดียว
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 “ผมเคยถูกถ�มบริก�รยังไง 

ให้ได้ใจประช�ชน ผมตอบไปว่� 

ผม ไม่ มี ทฤษฎี  บ ริ ห � รต�ม

ธรรมช�ติ  ผมเป็นลูกพ่อค้ � 

ทอนตังค์เป็นก่อนคิดเลขเป็น

ด้วยซ้ำ� ถูกสอนม�อย่�งนี้ ฉะนั้น 

หลัก ถ้�อย�กได้ใจประช�ชน 

ก็ต้องให้ ใจเข� ง�นบริก�รก็

เหมือนกัน เร�อย�กได้แบบไหน 

ประช�ชนก็อย�กได้แบบนั้น”

 ทั้ งนี้  บรรยงค์  ได้ยก

ตัวอย่�งให้เห็นง่�ยๆ ว่� เช่น

คนอย �ก ไ ด้ หนั ง สื อ รั บ รอ ง 

1 ฉบับ ทำ�ยังไงได้บ้�ง ขับรถ

ม� เข้�ม�ขอ แต่มันคงไม่ได้เลย 

ม�ถึงไม่รู้ไปไหน ต้องทำ�ให้เข�รู้  

มีเจ้�หน้�ที่คอยแนะนำ� ขอแล้ว

ต้องบอกเวล�เสร็จ ไม่ใช่รอไม่รู้

จุดหม�ย ระหว่�งรอ มีที่ให้นั่ง 

มีก�แฟให้ กิน มีหนังสือพิมพ์

ให้อ่�น เป็นหลักธรรมช�ติ หรือ

ม�ขอหนงัสอืรบัรองแลว้อย�กยืน่

งบดุล งบก�รเงิน ก็ทำ�ทีเดียวเลย

ได้มั้ย พอได้โจทย์ ก็แก้โจทย์ได้ 

ง�นบริก�รมันมีอะไรให้คิดเยอะ 

หรือตอนนี้ทุกบ้�นมีอินเทอร์เน็ต

ใช้ อย�กได้หนังสือรับรอง ดูที่

บ้�นก็ได้ ดูแล้วไปจ่�ยเงินที่ ATM  

เร�มีท�งเลือกให้จะม�รับเอง  

หรือจะให้เร�ส่ง EMS หรืออย�ก

ให้ส่งด่วนก็มีมอเตอร์ไซค์ไปส่งให้ 

เป็นสิ่งที่เร�ทำ�ม�เมื่อปีที่แล้ว

 สว่นในปนีี ้บรรยงคบ์อกว�่ 

ง�นเดิมคงต้องต่อยอด ง�นใหม่

ก็มีแนวท�งใหม่ๆ โดยง�นที่

สร้�งปร�กฎก�รณ์สะท้�นวงก�ร

ร�ชก�รไทย เม่ือปีท่ีแล้ว ก็คือ 

ก�รบูรณ�ก�ร 3 หน่วยง�น 

จดทะเบียนธุรกิจ ขอ 1 ได้ถึง 3  

ได้ เลขนิติบุคคล ได้ เลขบัญชี

น�ยจ้ �ง  และเลขประจำ �ตั ว 

ผู้เสียภ�ษี เท่�กับว่�เร�แค่ 1 คน  

แตท่ำ�แทน 3 คน ทำ�แทนสำ�นกัง�น 

ประกันสังคม ทำ�แทนกรมสรรพ�กร  

ปีนี้ จ ะถึ ง เป้ �หม�ยสู งสุ ดทั้ ง  

3 หน่วยง�น จะใช้เลขเดียวกัน 

ค�ดว�่กล�งปนีีน้�่จะเสรจ็ ตอนนี้ 

เร�ต้องห�ท�งเคลียร์ เลขเดิม 

จะแก้ไขยังไง แต่ของใหม่ไม่ย�ก 

ทำ�ได้เลย

 นอกจ�กนี้  จะจับมือ

ธน�ค�รพ�ณิชย์ทั่วประเทศ มี

ส�ข�กว�่ 8 พนัแหง่ ออกหนงัสอื

รับรองผ�่นแบงก ์แปลว�่กรมฯ จะ

มีสำ�นักง�นหรือเอ�ต์เล็ตอีกกว่� 

8 พันแห่ง ในพริบต� อย�กได้

หนังสือรับรองอะไร ไปแบงก์

จ่�ยเงิน รอรับได้เลย แล้ววันเกิด

กรมฯ 16 ม.ค. นี้ ก็จะลงน�มกับ

แบงก์ก่อน 6 แบงก์ มีกรุงเทพ 

กรุงไทย กสิกรไทย ไทยพ�ณิชย์ 

ธนช�ต และออมสิน มีส�ข�ทั้ง

ประเทศ 5,400 ส�ข� ส่วนเรื่อง

ก�รทำ�ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้
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ส่งเรื่องให้คณะกรรมก�รธุรกรรม

ท�งอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีน�ยจุติ 

ไกรฤกษ์ รมว.ไอซีที เป็นประธ�น

พิจ�รณ� ขอให้ประก�ศให้กรม

พัฒน�ธุรกิจก�รค้�ออกสิ่งพิมพ์

ท�งอิเล็กทรอนิกส์ได้ ถ้�มีกติก�

ตรงนี้ออกม� ก็จะเริ่มให้บริก�ร

ได้เลย

 สำ�หรับก�รจดทะเบียน

ธุรกิจ จะปรับให้มีก�รจดทะเบียน

ข้�มเขตได้ เดิมไม่ได้ เร�ได้ขอ

แก้กฎหม�ยแล้ว แต่เร�รอไม่ได้  

จะทำ�เลย ทำ�เชิงรุก นำ�ร่องก่อน  

4 จังหวัด อย่�งที่ชลบุรี ธุรกิจ 

70% อยู่ที่พัทย� แปลว่�อะไร  

อ ย � ก จ ด ท ะ เ บี ย น ต้ อ ง ม �

ชลบุรี สมุย ก็เหมือนกัน ต้อง

ม�สุร�ษฎร์ธ�นี หัวหิน ต้องม�

ประจวบคีรีขันธ์ แม่สอดต้องม�ที่ 

ต�ก ต่อไปจดทะเบียนในพื้นที่ 

ไดเ้ลย เร�กำ�ลงัไปตัง้ศนูย ์กล�งปนีี ้

จะเสร็จ

 ก่ อ น จ บ ก � ร ส น ท น � 

บรรยงค์ทิ้งท้�ยไว้ว่� “หน้�ที่ของ 

กรมฯ นี้ ชัดอยู่แล้ว ต้องบริก�ร

ธุรกิจ ดังนั้น ต้องติดต่อง่�ย 

บริก�รง่�ย ทำ�ให้ธุรกิจเดินหน้� 

เร�ไม่ต้องไปทำ�กำ�ไรให้ เข�ๆ 

ทำ�เอง แต่เร�ต้องทำ�ให้เข�ทำ�

ธุรกิจง่�ย มีหลักแค่นี้จริงๆ”
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หนังสือพิมพ์มติชน ประจ�าวันที่ 12 มกราคม 2554

คอลัมภ์ เดินหน้าชน โดย สราวุฒิ  สิงห์เอี่ยม

 เข้�ปีใหม่แล้ว อย�กจะ

ว่�กันถึงเรื่องดีๆ เผื่อจะเป็น

อ�นิสงส์ให้ประเทศช�ติและ

คนไทยทั้งหมดประสบแต่สิ่งดีๆ 

ในปีกระต่�ยทอง

 วันที่ 9 เดือน 1 ปี 2011 

ที่ผ่�นม�นับเป็นวันดีวันหนึ่งของ

ปใีหมน่ี ้และเปน็ฤกษด์ ีทีห่ล�ยคน 

หล�ยกลุ่มทำ�กิจกรรมกัน

 หนึ่ ง นั้ น คื อ  อภิ สิ ท ธ์ิ  

เวชช�ชีวะ น�ยกฯ ประก�ศ 

ร�ยละเอียดปฏิบัติก�รร่วมเดินหน้�

ปฏิรูปประเทศไทย เพ่ือมอบเป็น

ของขวัญปีใหม่ให้คนไทย 9 แผน

 1. ให้แรงง�นนอกระบบ

เข้�ม�อยู่ในระบบประกันสังคม 

2. ให้แท็กซ่ีและห�บเร่แผงลอย 

เข้ �ถึ งสินเชื่อ เป็นกรณีพิ เศษ 

3. ขึน้ทะเบยีนมอเตอรไ์ซคร์บัจ�้ง 

ให้เป็นเบอร์เสื้อวิน แจกหมวก

นริภยั 4. เพิม่จดุ ผอ่นปรนห�บเร่

แผงลอย จัดโซนก�รค้�ให้ 5. ตรึง

ร�ค�ก๊�ซแอลพีจี ภ�คครัวเรือน

และขนส่ง 6. เลิกเก็บค่�ไฟให้ 

ผูท้ีใ่ชต้่ำ�กว�่ 90 หนว่ยอย�่งถ�วร 

7. ลดต้นทุนภ�คก�รเกษตร อ�ทิ 

อ�ห�รสัตว์และพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ 

8. ช่วยลดร�ค�สินค้�ที่จำ�เป็น 

นำ�ร่องด้วยก�รปรับระบบซ้ือข�ย

ไข่ไก่เป็นชั่งกิโลกรัมข�ย และ 9. 

ดูแลคว�มปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน ตั้งเป้� 6 เดือน ลด

อ�ชญ�กรรมต่�งๆ ให้ได้ 20%

9 - 1 - 11
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 แม้หล�ยฝ่�ยยังไม่ค่อย 

มั่นใจกับของขวัญ 9 ชิ้นดังกล่�ว  

เพ ร �ะ เ ก ร ง ว่ � จ ะ เป็ น เพี ย ง

ว�ทกรรม ท่ีใช้ห�เสียงเท่�นั้น 

แต่ส่วนตัวหวังว่�รัฐบ�ลจะลงมือ

ปฏิบัติให้เห็นและเป็นจริง

 วันที่ 9-1-11 ยังเป็นวัน

คล้�ยวันเกิดของ “มติชน” ที่ปีนี้

ก้�วย่�งเข้�สู่ปีที่ 34

 นอกจ�กบรรย�ก�ศยัง

อบอุ่นดังเดิม ที่บุคคลจ�กหล�ย

ฝ่�ย ทั้งนักก�รเมือง ข้�ร�ชก�ร

และเอกชน ม�อวยพรแล้ ว 

ปีนี้ก็ เหมือนหล�ยปีที่ผ่�นม�  

ที่ “มติชน” จัดโครงก�รช่วยเหลือ

สังคม

 ปีนี้เป็นโครงก�ร “34 ปี

มติชน ระดมทุนช่วยน้องฟื้นฟู

ห้องสมุดโรงเรียน”

 ทั้งนี้ เนื่องจ�กอุทกภัย

ครั้งใหญ่เมื่อปีที่ผ่�นม� มีห้อง

สมุดโรงเรียนพังเสียห�ยกว่� 

3,000 แห่ง ในจำ�นวนนี้มีกว่� 

900 แหง่ทีเ่สยีห�ยจนไมส่�ม�รถ

ซ่อมแซมได้

 “มติชน” จึงอ�ส�เป็น

สื่อกล�งช่วยระดมทุนช่วยเหลือ

น้องๆ เพร�ะห้องสมุดนั้นถือว่�

เป็น คลังแห่งปัญญ�

 ปร�กฏว่�มีผู้ร่วมบริจ�ค

กนัม�กม�ย และจะเปดิรบับรจิ�ค

อย่�งต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือ

น้องๆ ให้ได้ม�กที่สุด

 วนัที ่9-1-11 ยงัเปน็ฤกษด์ ี

ท่ีสถ�บันฝึกอบรมมติชน อะค�เดม่ี  

เปิดตั วอย่ �ง ไ ม่ เป็นท�งก�ร 

กอ่นทีจ่ะเปดิตวัอย�่งเปน็ท�งก�ร

อีกครั้งในวันที่ 9 เมษ�ยน ซึ่งจะ

เปน็สถ�บนัอบรมใหค้ว�มรู ้คว�ม

เชี่ยวช�ญ ในก�รประกอบอ�ชีพ

ต�่งๆ หรอืจะนำ�ไปเปน็ง�นอดเิรก

ก็ไม่ผิดกติก�

 ถั ด ไ ป ใ น วั น ที่  ๑ 6 

มกราคมนี้  ถื อ เป็ นฤกษ์ ดี

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ ที่ก้าวย่างสู่

ปีที่ 88 นับตั้งแต่การสถาปนา

กรมทะเบียนการค้า เมื่อ ๑6 

มกราคม ๒466 ก่อนจะเปลี่ยน

ชื่อเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เมื่อ 3 ตุลาคม ๒545 

 ปี ที่ ผ่ า น ม า นั บ ว่ า 

กรมพฒันาธรุกจิการคา้ ชว่ยให้

ภาพพจนก์ระทรวงพาณชิย์ดขีึน้ 

เพราะคว้า 4 รางวัลคุณภาพ

การให้บริการประชาชน จาก

สำานกังานคณะกรรมการพฒันา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.)
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 หนึง่ ร�งวลัดเีดน่ ประเภท

ภ�พรวมกระบวนง�น (ก�รให้

บรกิ�รหนงัสอืรบัรอง ถ�่ยเอกส�ร

ผ่�นระบบ อี-เซอร์วิส)

 หนึง่ ร�งวลัดเีดน่ ประเภท

กระบวนง�นที่มีคว�มเชื่อมโยง

หล�ยหน่วยร�ชก�ร (ง�นจัดตั้ง

ธุรกิจ อี-สต�ร์ทติ้ง บิซิเนส)

 หนึง่ ร�งวลัดเีดน่ ประเภท

นวตักรรมก�รใหบ้ริก�ร (ใหบ้ริก�ร

ข้อมูลระหว่�งหน่วยง�น ผ่�น

ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ)

 หนึง่ ร�งวลัชมเชย ประเภท 

กระบวนง�น (ก�รรับจดทะเบียน 

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด)

 ขอแสดงคว�มยินดีกับ 

พรทิว� น�ค�ศัย รมว.พ�ณิชย์  

ในฐ�นะเจ้�กระทรวง และ อลงกรณ์  

พลบตุร รมช.พ�ณชิย ์ทีก่ำ�กบัดแูล

กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� รวมท้ัง 

บรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดี 

กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� 

 หวังว่�จะพัฒน�ก�รให้

บริก�รประช�ชนให้ดีย่ิงๆ ข้ึนไปอีก 

 สวสัดปีใีหมย่อ้นหลงั ครบั  

ขอให้ปีนี้ เป็นปีกระต่ �ยทอง

สำ�หรับทุกคน
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กรมพัฒน์โฉมใหม่

หนังสือพิมพ์มติชน ประจ�าวันที่ 9 มีนาคม 2553 

คอลัมภ์ จอดป้ายประชาชื่น โดย วุฒิ สรา

 กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� 

ภ�ยใต้กำ�กับดูแลของ อลงกรณ์ 

พลบุตร  รมช .พ�ณิชย์  ที่ มี  

บรรยงค ์ลิม้ประยรูวงศ ์เปน็อธบิด ี 

ตัง้เป�้ผลกัดนัใหไ้ทยเปน็ประเทศ

ที่ง่�ยต่อก�รทำ�ธุรกิจ (Ease of  

Doing Business) อันดับ 9  

ของโลก จ�กปจัจบุนัอยูท่ี ่12 และ

ผลักดันกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� 

ก้�วสู่ ก�รเป็น e-Business 

Department เต็มตัว

 ทั้งนี้ มีการปรับบริการ

และภาพลักษณ์ศูนย์บริการธุรกิจ 

ที่ศูนย์บริการกลาง (สนามบินน้ำา) 

ให้ทันสมัย และจะพัฒนาศูนย์

บริการในเขตกรุงเทพฯ 5 ศูนย์ 

และศูนย์บริการส่วนภูมิภาค 30 

จังหวัด ต่อไป

 นอกจ�กนี้ยังจัดตั้งศูนย์

สม�นฉันท์ธุรกิจ เพื่อไกล่เกลี่ย

และระงับข้อพิพ�ทด้ �นก�ร

จดทะเบยีนธรุกจิ ระหว�่งผูบ้รหิ�ร

หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ซึง่ชว่ยลด

ภ�ระของศ�ล

 ยั ง มีบริก�รส่ งหนังสือ

รับรองในรูปแบบ DBD Express 

Service สำ�หรับผู้ที่ต้องก�รขอ

หนังสือรับรอง หรือเอกส�รท�ง

ทะเบียน จะมีบริก�รจัดส่งให้ถึง

บ�้นหรอืทีท่ำ�ง�น ทัง้ก�รสง่ EMS 

จะได้รับในวันรุ่งขึ้น และ Delivery 

จะส่งถึงมือภ�ยใน 3 ชั่วโมง โดย

ใหบ้รกิ�รในเขตกรงุเทพฯ นนทบรุ ี

ปทุมธ�นี และสมุทรปร�ก�ร และ

ต่อไปจะเพิ่มช่องท�งให้บริก�ร

หนังสือรับรองไปยังอำ�เภอและ

เทศบ�ล
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 ขณะเดียวกัน จะให้มีก�ร

จดทะเบียนห้�งหุ้นส่วนบริษัท 

ข�้มเขตจงัหวดั รวมทัง้จะถ�่ยโอน

อำ�น�จด้�นทะเบียนพ�ณิชย์ให้

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล (อบต.) 

และเทศบ�ล โดยฝึกอบรมและ

เป็นพี่เลี้ยงให้ อบต. และเทศบ�ล 

รับจดทะเบียนพ�ณิชย์ได้

 นอกจ�กนี้  ยั ง ส ร้ � ง

พันธมิตร ให้บริก�รระหว่�ง

กรมสรรพ�กร สำ�นักง�นประกัน

สังคม และ กรมพฒัน�ธรุกจิก�รค�้ 

โดยห้�งหุ้นส่วนบริษัทจะได้รับ 

เลขบัตรประจำ�ตัวผู้ เสียภ�ษี  

ใ นทั นที ที่ จ ดทะ เบี ยน จั ดตั้ ง

นิติบุคคล ค�ดว่�จะเปิดให้บริก�ร

ภ�ยในปีนี้

 โดยจะสร้�งระบบ One 

Start One Stop Service (OSOS) 

ที่ใช้หม�ยเลขทะเบียนเดียวของ 

3 หน่วยง�น ได้แก่ เลขทะเบียน

นติบิคุคล (กรมพฒัน�ธรุกจิก�รค�้)  

เลขประจำ�ตัวผู้ เสียภ�ษี (กรม

สรรพ�กร) เลขท่ีบัญชีน�ยจ้�ง 

(สำ�นักง�นประกันสังคม) เพื่อ

เชื่อมโยงข้อมูลและออกเลข

ทะเบียนธุรกิจเดียวกันทั้งระบบ

 ในอน�คตจะเพิม่ชอ่งท�ง 

ให้บริก�รหนังสือรับรองผ่�น

ธน�ค�รพ�ณิชย์ (e-Certificate) 

ร ว ม ท้ั ง ส ร้ � ง ร ะ บ บ บ ริ ก � ร

รับรองงบก�รเงินผ่�นช่องท�ง

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) 

 เปน็การปรบัโฉมใหมข่อง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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 A s  i n f o r m a t i o n 

technology has become central 

to doing business in today’s 

digitalised world, speed and 

convenience have become the 

keys to successful enterprise 

and the commercial world has to 

adapt accordingly. Government 

agencies are no exception.

 Wi th th is  in  mind, 

e -Gove rnment  has been 

included among the policies 

of the government led by H.E. 

Yingluck Shinawatra which is 

seeking to banish old-fashioned 

public services that are renowned 

for being timeconsuming and 

complicated, In line with this 

core policy, an “e-Certificate” 

service has been initiated at the 

instigation of the Department 

of Business Development 

(DBD), Ministry of Commerce, 

A NEW ERA OF 
GOVERNMENT SERVICE

หนังสือพิมพ์สยามเศรษฐกิจ ประจ�าเดือน กุมภาพันธ์ 2553

Have you ever spent a whole day going to a government agency just to 
collect a document?
Do you find red tape frustrating every time you visit a government office?
Well then here’s some good news for you!

 “The Department of Business Development is the starting point 
for all kinds of business in Thailand. Our main role and responsibility is 
to give birth to businsses by issuing a certificate of juristic person.”
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with a view to reducing red 

tape associated with business 

registration procedures and 

raising the quality of service, 

including convenience and cost-

efficiency, for the benefit of both 

public agencies and clients.

 Here’s what Banyong 

Limprayoonwong, Director-

General of the DBD and one of 

the project’s key initiators, has 

to say on the topic. 

 “The Department of 

Business Development is the 

starting point for all kinds of 

business in Thailand. Our main 

role and responsibility is to 

give birth to businesses by 

issuing a certificate of juristic 

person. In the past, the business 

registration procedure took 

three-to-four days to complete. 

However, the Department has 

consistently been improving 

and streamlining its service 

procedures and has succeeded 

in cutting the times form days 

to hours.”

 “Meanwhile, however, 

the number of new businesses 

requiring registration has rapidly 

increased, intensifying the 

need to respond quickly and 

effectively. The e-Certificate 

concept represents the latest 

evolution in public service 

provision. The service enables 

synergies between all parties 

concerned, in both the public 

and private sectors, including 

the Ministry of Information and 

Communication Technology 

and six associated commercial 

banks, namely, Bangkok Bank, 

Krungthai Bank, Government 

Savings Bank, Kasikorn Bank, 

Siam Commercial Bank, and 

Thanachart Bank. 

 The resu l ts  o f  the 

integrat ion of publ ic and 

private sectors embraced in 

this new service are nothing 

short of phenomenal. It also 

provides a prime example 

of the government’s will to 

provide professional-standard 

services and create a favourable 

environment for businesses that 

will propel Thailand to a higher 

level of investor-friendliness 
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 By using the e-Certificate 

service, entrepreneurs can 

submit requests for certificates 

of juristic person at the DBD’s 

website : www.dbd.go.th. They 

can also simply select the 

payment channel and then 

receive the document at any of 

the aforementioned commercial 

banks. The document is certified 

by the DBD in compliance 

with the law. Counterfeiting is 

guaranteed impossible because 

the documents can be verified 

and identified by QR code, micro 

text, reference number, and 

DBD watermark. 

 e-Certificates will be 

available from 20 January 

2012 onwards. However, the 

service will initially only be 

available at three banks, namely 

Bangkok Bank (Bangkok area), 

Krungthai Bank and Government 

Savings Bank (nationwide). For 

information, please call 0 2547 

4387  0 2547 4367 or visit the 

website www.dbd.go.th
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จ�านวนและมูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ 
ตามกฎหมายและอ�านาจหน้าที่ 

อำานาจ
แบ่งตามพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ภูมิภาค ทั่วประเทศ

ราย ทุน ราย ทุน ราย ทุน

1. - พระร�ชท�นอำ�น�จพิเศษ

 - กระทรวงเกษตร�ธิก�ร

 - พ.ศ. 2444 - พ.ศ. 2454
17 3,800 - - 17 3,800

2. - พ.ร.บ. ลักษณเข้�หุ้น

  แลบริษัท ร.ศ.130

 - กระทรวงยุติธรรม

 - พ.ศ. 2455 - พ.ศ. 2465

171 1,230 26 2 197 1,232 

3. - ป.พ.พ. (หุ้นส่วนบริษัท)

 - กรมทะเบียนก�รค้�

 - พ.ศ. 2466 - พ.ศ. 2544
371,447 4,578,559 217,820 2,131,629 589,267 6,710,188 

4. - ป.พ.พ. (หุ้นส่วนบริษัท)

 - กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�

 - พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2555
230,092 2,404,586 270,975 1,714,787 501,067 4,119,373 

รวม 60๑,7๒7 6,988,๑75 488,8๒๑ 3,846,4๑8 ๑,090,548 ๑0,834,593 
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หน่วย : ราย : ล้านบาท

อำานาจ
แบ่งตามประเภทนิติบุคคล

บริษัทจำากัด ห้างหุ้นส่วน รวม

ราย ทุน ราย ทุน ราย ทุน

1. - พระร�ชท�นอำ�น�จพิเศษ

 - กระทรวงเกษตร�ธิก�ร

 - พ.ศ. 2444 - พ.ศ. 2454
17 3,800 - - 17 3,800

2. - พ.ร.บ. ลักษณเข้�หุ้น

  แลบริษัท ร.ศ.130

 - กระทรวงยุติธรรม

 - พ.ศ. 2455 - พ.ศ. 2465

24 1,221 173 11 197 1,232

3. - ป.พ.พ. (หุ้นส่วนบริษัท)

 - กรมทะเบียนก�รค้�

 - พ.ศ. 2466 - พ.ศ. 2544
330,873 6,231,747 258,394 487,441 589,267 6,710,188

4. - ป.พ.พ. (หุ้นส่วนบริษัท)

 - กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�

 - พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2555
319,212 3,742,406 181,855 376,967 501,067 4,119,373

รวม 650,๑๒6 9,979,๑74 440,4๒๒ 855,4๑9 ๑,090,548 ๑0,834,593
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จ�านวนและมูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ 
ตามปีที่จดทะเบียน

ทศวรรษที่
แบ่งตามพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ภูมิภาค ทั่วประเทศ
ราย ทุน ราย ทุน ราย ทุน

1 (ปี 2444 - 2453) 17 3,800 - - 17 3,800

2 (ปี 2454 - 2463) 141 1,214 19 1 160 1,215

3 (ปี 2464 - 2473) 217 1,113 35 1 252 1,114

4 (ปี 2474 - 2483) 453 13,053 78 90 531 13,143

5 (ปี 2484 - 2493) 3,466 67,356 428 1,760 3,894 69,116

6 (ปี 2494 - 2503) 9,807 108,220 2,193 9,709 12,000 117,929

7 (ปี 2504 - 2513) 20,379 237,743 7,370 46,581 27,749 284,324

8 (ปี 2514 - 2523) 41,188 484,850 13,460 130,068 54,648 614,918

9 (ปี 2524 - 2533) 105,290 1,427,835 41,918 549,069 147,208 1,976,904

10 (ปี 2534 - 2543) 173,816 2,089,365 137,230 1,287,093 311,046 3,376,458

11 (ปี 2544 - 2553) 200,564 2,289,487 230,409 1,519,341 430,973 3,808,828

2554 25,724 158,393 29,648 217,022 55,372 375,415

ม.ค. - ก.ย. 2555 20,665 105,746 26,033 85,683 46,698 191,429

รวม 60๑,7๒7 6,988,๑75 488,8๒๑ 3,846,4๑8 ๑,090,548 ๑0,834,593
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ทศวรรษที่
แบ่งตามประเภทนิติบุคคล

บริษัทจำากัด ห้างหุ้นส่วน รวม
ราย ทุน ราย ทุน ราย ทุน

1 (ปี 2444 - 2453) 17 3,800 - - 17 3,800

2 (ปี 2454 - 2463) 18 1,204 142 11 160 1,215

3 (ปี 2464 - 2473) 82 1,082 170 32 252 1,114

4 (ปี 2474 - 2483) 225 12,991 306 152 531 13,143

5 (ปี 2484 - 2493) 1,849 68,228 2,045 888 3,894 69,116

6 (ปี 2494 - 2503) 3,556 90,508 8,444 27,421 12,000 117,929

7 (ปี 2504 - 2513) 6,202 234,182 21,547 50,142 27,749 284,324

8 (ปี 2514 - 2523) 19,297 554,233 35,351 60,685 54,648 614,918

9 (ปี 2524 - 2533) 87,724 1,873,587 59,484 103,317 147,208 1,976,904

10 (ปี 2534 - 2543) 192,001 3,161,195 119,045 215,263 311,046 3,376,458

11 (ปี 2544 - 2553) 273,891 3,450,012 157,082 358,816 430,973 3,808,828

2554 33,704 354,844 21,668 22,571 55,372 375,415

ม.ค. - ก.ย. 2555 31,560 175,308 15,138 16,121 46,698 191,429

รวม 650,๑๒6 9,979,๑74 440,4๒๒ 855,4๑9 ๑,090,548 ๑0,834,593
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สถานะนติบิคุคล ณ 30 กนัยายน 2555

ภูมิภาค
 ๒๖๐,๔๙๔ ราย

กรุงเทพมหานคร
 ๒๖๕,๒๐๖ รายร�อยละ

๕๒

ร�อยละ
๔๐ ร�อยละ

๕๐
ร�อยละ
๕๐

ร�อยละ
๕๑ ร�อยละ

๖๙

ร�อยละ
๓๑ร�อยละ

๔๙

ร�อยละ
๖๐

ร�อยละ
๔๘

จัดตั้งใหม�
๑,๐๙๐,๕๔๘ ราย 

ยังคงดำเนินกิจการ
๕๒๕,๗๐๐ ราย

บร�ษัทจำกัด
 ๓๖๑,๐๑๘ ราย

ห�างหุ�นส�วน
 ๑๖๔,๖๘๒ ราย

ภูมิภาค
 ๒๒๘,๓๒๗ ราย

สิ้นสภาพนิติบุคคล
๕๖๔,๘๔๘ ราย

บร�ษัทจำกัด
 ๒๘๙,๑๐๘ ราย

กรุงเทพมหานคร
 ๓๓๖,๕๒๑ ราย

ห�างหุ�นส�วน
 ๒๗๕,๗๔๐ ราย
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ภูมิภาค
 ๒๖๐,๔๙๔ ราย

กรุงเทพมหานคร
 ๒๖๕,๒๐๖ ราย

ห�างหุ�นส�วน
 ๑๖๔,๖๘๒ ราย

บร�ษัทจำกัด
 ๓๖๑,๐๑๘ ราย

ยังคงดำเนินกิจการ (แบ�งตามพื้นที่)
๕๒๕,๗๐๐ ราย

ร�อยละ

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

ยังคงดำเนินกิจการ (แบ�งตามนิติบุคคล)
๕๒๕,๗๐๐ ราย

ร�อยละ

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

ร�อยละ
๕๐

ร�อยละ
๓๑

ร�อยละ
๖๙

ร�อยละ
๕๐
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อธิบดี

รองอธิบดี

พระยาโกมารกุลมนตรี
(ชื่น	โกมารกุล	ณ	นคร)
พ.ศ.	2466	-	2469

ม.จ.ทองเชื้อธรรมชาติ	ทองแถม
พ.ศ.	2469	-	2476

พระวุฒิศาสตรเนติญาณ																
(ส่าน	โชติกเสถียร)

พ.ศ.	2476	-	2485

พระโชติศิลปคุณ
(โชติ	โชติกเสถียร)

พ.ศ.	2485	-	2490

หลวงศรีปรีชาธรรมปาฐก
(สิริ	สิตปรีชา)

พ.ศ.	2490	-	2500

2466-2469

(1) (2) (3) (4) (5)

2469-2476 2476-2485 2485-2490 2490-2500

รายนามผู้ดำารงตำาแหน่งอธิบดีและรองอธิบดี	กรมทะเบียนการค้าและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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นายสิงห์	กลางวิสัย
พ.ศ.	2510	-	2511

นายฑีฆายุ	ถนัดอักษร
พ.ศ.	2509	-	2510

ม.จ.ทองประทาศรี	ทองใหญ่
พ.ศ.	2500	-	2509

ขุนประสิทธิ์วิทยากร
พ.ศ.	2501	-	2502

ขุนสำารวจมาตรากิจ
พ.ศ.	2502	-	2505

นายฑีฆายุ	ถนัดอักษร
พ.ศ.	2505	-	2509

นายพชร	อิศรเสนา
พ.ศ.	2510	-	2513

หมายเหตุ	*	รองอธิบดี	ดำารงตำาแหน่งในสมัยอธิบดีตามลำาดับหมายเลข

(6)

(6) (6) (6) (7-10)

(7) (8)

2510-25112509-25102500	 2509
»



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๒40

อธิบดี

รองอธิบดี

ม.จ.ชมิยบุตร	ชุมพล
พ.ศ.	2512	-	2513

นายอนันต์	ภู่ชอุ่ม
2	ต.ค.	2511	-	30	ก.ย.	2512

นายไชย	นิธิประภา
พ.ศ.	2513	-	2519

นายประยูร	เถลิงศรี
พ.ศ.	2513	-	2518

นายประทีป	ตัณฑประศาสน์
พ.ศ.	2519	-	2526

นายชูเกียรติ	วันวิเวก
พ.ศ.	2521	-	2524

2513	 2519 2519	 2523

นายทองหล่อ	สุคนธมาน
พ.ศ.	2518	-	2519

2512-25132511-2512

นายประยูร	เถลิงศรี
พ.ศ.	2519	-	2523

นายพชร	อิศรเสนา
พ.ศ.	2510	-	2513

(7-10) (11) (12-13)

(12-13)

(9) (10) (11) (12)

(11-12)

รายนามผู้ดำารงตำาแหน่งอธิบดีและรองอธิบดี	กรมทะเบียนการค้าและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

๒4๑ «

นางสาวสุคนธ์	กาญจนาลัย
29	ม.ค.	2528	-	30	ก.ย.	2532

นายจเร	จุฑารัตนกุล
19	พ.ย.	2523	-	28	ม.ค.	2528

นายประเทือง	ศรีรอดบาง
พ.ศ.	2524	-	2529

ร.ท.สุชาย	เชาว์วิศิษฐ
พ.ศ.	2531	-	2533

2523	 2528 2528	 2532

นายนิพรรธน์	อินทรศัพท์
พ.ศ.	2529	-	2530

นายณรงค์ศักดิ์	พิชยพาณิช
พ.ศ.	2532	-	2532

นายประกาศ	ถีนานนท์
พ.ศ.2526	-	2534

»

(13-14) (14-15)(14)

(14)

(13-16)

(13) (14)

หมายเหตุ	*	รองอธิบดี	ดำารงตำาแหน่งในสมัยอธิบดีตามลำาดับหมายเลข



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๒4๒

อธิบดี

รองอธิบดี

นายสุปรีชา	แพ่งสภา
1	ต.ค.	2534	-	30	ก.ย.	2541

นายเฉลิมศักดิ์	นากสวาสดิ์
1	ต.ค.	2533	-	30	ก.ย.	2534

นายสมพล	เกียรติไพบูลย์
1	ต.ค.	2532	-	30	ก.ย.	2533

นายชลอ	เฟ่ืองอารมย์
1	ต.ค.	2534	-	30	เม.ย.	2538

2534	 25382533	 25342532	 2533

นายการุณ	กิตติสถาพร
1	เม.ย.	2534	-	30	ก.ย.	2534

ร.ท.สุชาย	เชาว์วิศิษฐ
พ.ศ.	2531	-	2533

(14-15) (16)

นายประกาศ	ถีนานนท์
พ.ศ.2526	-	2534

(13-16)

(15-17)

(17-19)

(15) (16) (17)

นายประสิทธิ์	ลิสวัสดิ์
14	ต.ค.	2532	-	16	พ.ค.	2538

รายนามผู้ดำารงตำาแหน่งอธิบดีและรองอธิบดี	กรมทะเบียนการค้าและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

๒43 «

นางสาวภัทรา	สกุลไทย
1	ต.ค.	2542	-	30	ก.ย.	2543

นายนรวัฒน์	สุวรรณ
1	ต.ค.	2540	-	30	ก.ย.	2542

นายศุภกิจ		นิมมานรเทพ
23	ม.ค.	2540	-	30	ก.ย.	2542

2538	 2540 2540	 2542 2542	 2543

นายธรรมนูญ	เชี่ยวสกุล
พ.ศ.	2538	-	2539

ม.ร.ว.นับทอง	ทองใหญ่
พ.ศ.	2538	-	2539

นายสกล	หาญสุทธิวารินทร์
1	ต.ค.	2542	-	17	มิ.ย.	2547

นายไพบูลย์	แสงรี
23	ม.ค.	2540	-	30	ก.ย.	2546

นางสาววิศิษฏ์ศรี	จินตนา
1	ต.ค.	2541	-	30	ก.ย.	2546

(18)

(18)

(18-19)

(18-22)

(20-22)

(19-22)

(19) (20)
ร.ท.สมศักดิ์	ยมะสมิต

1	ก.ค.	2538	-	30	ก.ย.	2540

(18)

หมายเหตุ	*	รองอธิบดี	ดำารงตำาแหน่งในสมัยอธิบดีตามลำาดับหมายเลข



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๒44

นายไพบูลย์	แสงรี
23	ม.ค.	2540	-	30	ก.ย.	2546

(18-22)

นางสาววิศิษฏ์ศรี	จินตนา
1	ต.ค.	2541	-	30	ก.ย.	2546

(19-22)

อธิบดี

รองอธิบดี

2544	 25492543	 2544

(21) (22)
นางสาวอรจิต	สิงคาลวณิช

1	ต.ค.	2544	-	30	ก.ย.	2549

นางปราณี	ภาษีผล
1	ต.ค.	2546	-	16	ก.พ.	2549

นางเกษสิริ	ศิริภากรณ์
1	ต.ค.	2546	-	19	เม.ย.	2549

นายดุสิต	อุชุพงษ์อมร
22	ก.ย.	2547	-	5	ก.ย.	2550

นายอดุลย์	วินัยแพทย์
1	ต.ค.	2543	-	30	ก.ย.	2544

นายสกล	หาญสุทธิวารินทร์
1	ต.ค.	2542	-	17	มิ.ย.	2547

(20-22)

(22)

(22-23)

(22)

รายนามผู้ดำารงตำาแหน่งอธิบดีและรองอธิบดี	กรมทะเบียนการค้าและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

๒45 «

(22-23)

(23)

(24)

(24) (24) (24)

(24)

(24)(23-24)

(22-24)

(23) (24)
นายคณิสสร	นาวานุเคราะห์

23	พ.ย.	2549	-	31	ต.ค.	2552

นางสาวสุภาภรณ์	ใจอ่อนน้อม
20	เม.ย.	2549	-	30	ก.ย.	2450

นายสุทธิศักดิ์	เลาหชีวิน
3	มี.ค.	2553	-	22	ส.ค.	2553

นางสาวผ่องพรรณ	เจียรวิริยะพันธ์
7	ธ.ค.	2550	-	2	มี.ค.	2453

นางสาวพิกุล	ทักษิณวราจาร
23	ส.ค.	2553	-	ปัจจุบัน

นางผานิต	หล่อตระกูล
7	ธ.ค.	2550	-	30	ก.ย.	2552

นางกุลณี	อิศดิศัย
12	พ.ย.	2552	-	24	เม.ย.	2554

นายวิชัย	โภชนกิจ
8	พ.ย.	2554	-	ปัจจุบัน

นางสาวอุรวี	เงารุ่งเรือง
25	เม.ย.	2554	-	3	ต.ค.	2454

นายสุทธิศักดิ์	เลาหชีวิน
15	พ.ค.	2549	-	31	ม.ค.	2553

นายอิทธิพล	ช้างหลำา
1	ก.พ.	2553	-	ปัจจุบัน

นายบรรยงค์	ลิ้มประยูรวงศ์
17	พ.ย.	2552	-	ปัจจุบัน*

2552	 ปัจจุบัน2549	 2552

หมายเหตุ	*	รองอธิบดี	ดำารงตำาแหน่งในสมัยอธิบดีตามลำาดับหมายเลข



๑๑๑ ปี หุ้นส่วนบริษัทไทย

» ๒46

บรรณานกุรม

• กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�. “บริก�รข้อมูลยุคพันปีสู่ไอทีปัจจุบัน” 80 ปี กรมทะเบียนการค้า 

ก้าวสู่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. หน้� 43-47. มกร�คม 2546

• กระทรวงพ�ณิชย์. เส้นทางการค้าไทย. หน้� 9. หน้� 34-35. ที่ระลึกเนื่องในวันสถ�ปน�

กระทรวงพ�ณิชย์ครบรอบ 80 ปี. วันที่ 20 สิงห�คม 2543

• กฎกระทรวงฉบับที่ ๑6 (พ.ศ. 2516) ออกต�มคว�มในประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์  

(ว่�ด้วยหุ้นส่วนและบริษัท). ร�ชกิจจ�นุเบกษ�. เล่ม 90 ตอนที่ 59. วันที่ 29 พฤษภ�คม 

2516

• กฎกระทรวงฉบับที่ ๑8 (พ.ศ. 2519) ออกต�มคว�มในประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์  

(ว่�ด้วยหุ้นส่วนและบริษัท). ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม 93 ตอนที่ 137. วันที่ 26 ตุล�คม 

2519

• กฎกระทรวง จัดตั้งสำานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกำาหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำากัด พ.ศ. 2549. 

ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม 123 ตอนที่ 51 ก. วันที่ 22 พฤษภ�คม 2549

• ข้อบังคับสำาหรับการจดฐเบียร ตั้งขึ้นต�มพระร�ชบัญญัติลักษณเข้�หุ้นส่วนแลบริษัท  

ร.ศ. 130. ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม 28 น่� 436. วันที่ 28 มกร�คม 130

• คำ�สั่งสำ�นักง�นทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกล�ง ท่ี 44/2555 เรื่อง จัดตั้งสำานักงานทะเบียน

หุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนกลางและนายทะเบียน. ร�ชกิจจ�นุเบกษ�  

เล่ม 129 ตอนพิเศษ 92 ง. วันที่ 11 มิถุน�ยน 2555

• จติต ์ทศันประเสรฐิ. “ก�รจดทะเบยีนห�้งหุน้สว่นและบรษิทัในประเทศไทย” กระทรวงพาณชิย ์

ในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 6๑. 20 สิงห�คม 2524. หน้� 225-228

• เฉลิม ยงบุญเกิด. เมืองไทยในจดหมายเหตุจีน. ศิลป�กร 7; 12 กรกฎ�คม 2506

• ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์. ประวัติธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน). พิพิธภัณฑ์ธน�ค�รไทย 

(แผ่นพับ)

• ธีระ สิงหพันธุ์. “ประวัติกฎหม�ยว่�ด้วยหุ้นส่วนและบริษัท”. คำาอธิบายเรียงมาตราประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท. หน้� 1

• ประกาศพระบรมราชโองการตั้งกรมทะเบียนการค้า และตั้งที่ปฤกษากฎหมายแห่งสภา

เผยแผ่พาณิชย์. ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม 40 น่� 243. วันที่ 20 มกร�คม พ.ศ. 2466

• ประกาศพระบรมราชโองการตั้งสภาเผยแผ่พาณิชย์. ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม 37 น่� 160-

162. วันที่ 21 สิงห�คม พ.ศ. 2463
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• ประกาศโอนงานการจดทะเบยีนบรษิทัพระราชทานอำานาจพเิศษ. ร�ชกจิจ�นเุบกษ� เลม่ 40  

น่� 241-242. วันที่ 20 มกร�คม พ.ศ. 2466

• ประภ�ศ อวยชยั. คำาอธบิายประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย.์ หน�้ 2. โรงพมิพม์ห�วทิย�ลยั

ร�มคำ�แหง พ.ศ. 2523

• พระราชบญัญตัลิกัษณเขา้หุน้สว่นแลบรษิทั ร.ศ. ๑30 ม�ตร� 3. ร�ชกจิจ�นเุบกษ� เลม่ 28  

น่� 208. วันที่ 17 กันย�ยน 130

• พระราชบัญญัติแก้ไข พระราชบัญญัติลักษณเข้าหุ้นส่วนและบริษัท รัตนโกสินทรศก ๑30 

ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม 40 น่� 239-240. วันที่ 20 มกร�คม พ.ศ. 2466

• พันเอก จินด� ณ สงขล�. หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ มหาอำามาตย์เอก 

เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา). หน้� 29-30

• ศูนย์เอกส�รธุรกิจ. “ที่นี่มีคำ�ตอบไว้ให้คุณ” วารสารกรมทะเบียนการค้า ฉบับที่ 1 ปีที่ 15 

ประจำ�เดือน มกร�คม-กุมภ�พันธ์ 2529. หน้� 38 

• หม่อมร�ชวงศ์สท้�น สนิทวงศ์. ประวัติกระทรวงเกษตราธิการ บริเฉทท่ี 3 ว่�ด้วยกรมข้ึน 

ของกระทรวงเกษตร�ธิก�ร. หน้� 115. พิมพ์เผยแพร่ในง�นพระร�ชท�นเพลิงศพ 

น�ยจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธย�. พ.ศ. 2550

• แสวง บุญเฉลิมวิภ�ส. ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย. หน้� 228-229. โรงพิมพ์วิญญูชน.  

พ.ศ. 2552
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ชัยณรงค์  โชไชย

สุภารัตน์  ฮุนพงษ์สิมานนท์

มัสลิน  แสวงทรัพย์

ขนิษฐา  สุทธิรังสรรค์

พูนพงษ์  นัยนาภากรณ์

สลิลา  เทพเกษตรกุล

กิตติศักด์ิ  โชติพนิชเศรษฐ์

พฤกษ์  พงษ์วิทยภานุ

พิกุล  ทักษิณวราจาร

บรรยงค์  ลิ้มประยูรวงศ์

ธวัชชัย  พันธุรัตน์

ลดา  ศรสมบูรณ์

โสมทัต  สังคมกำาแหง

ทวีป  ชินะประยูร

ประชา วีระชาติกุล

สันติพงษ์  วงค์ทะเนตร

กฤษ์ตานนท์  ดิเรกศิลป์

คณะผูจ้ดัท�า
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