-ร่าง-

คาสั่งสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
ที่ 99 / ๒๕61
เรื่อง จัดตั้งสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนกลาง และนายทะเบียน
----------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อ ๒ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงจัดตั้งสานักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัด
พ.ศ. ๒๕53 ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงจัดตั้งสานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
และบริษัทจากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕53 นายทะเบียนกลางจึงมีคาสั่งไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(๑) คาสั่งสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่ 33/2560 เรื่องจัดตั้งสานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนกลาง และนายทะเบียน ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
(๒) คาสั่งสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่ 135/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วย
นายทะเบียนกลางเพิ่มเติม ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ข้อ 2 ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 เป็นสานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เพื่อปฏิบัติงานทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัด ที่มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ข้อ ๓ ให้ จั ด ตั้ ง ส านั ก งานทะเบี ย นหุ้ น ส่ ว นบริ ษั ท ขื้ น ในส านั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด เพื่ อ
ปฏิบัติงานทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัดที่มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้น
ข้อ 4 แต่งตั้งให้ข้าราชการดังต่อไปนี้ เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนกลางเพื่อปฏิบัติงานทะเบียน
ของห้างหุ้น ส่ว นและบริษัทจ ากัด ที่มีสานักงานแห่ งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นได้
ทั่วราชอาณาจักร
(1) รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2) ผู้อานวยการกองทะเบียนธุรกิจ
(3) ผู้อานวยการกองข้อมูลธุรกิจ
(4) ผู้อานวยการกองกากับบัญชีธุรกิจ
(5) ผู้อานวยการสานักกฎหมาย
(6) ผู้อานวยการกองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ

-2(7) ผู้อานวยการกองธรรมาภิบาลธุรกิจ
(8) ผู้อานวยการกองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน
(9) ผู้อานวยการกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
(๑๐) พาณิชย์จังหวัด
ข้อ 5 แต่งตั้งให้ข้าราชการดังต่อไปนี้ เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนกลางเพื่อปฏิบัติงานทะเบียน
ของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัด ที่มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ ในเขตจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัด
นราธิวาส
(๑) ผู้อานวยการส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(๒) ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ ในสังกัดกลุ่ม
ทะเบียนธุรกิจและอานวยความสะดวกทางการค้า สานักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ที่ ผ่านการอบรมหลักสูตร
นายทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากาหนด
ข้อ 6 แต่งตั้งให้ข้าราชการดังต่อไปนี้ เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนกลางเพื่อปฏิบัติงานจดทะเบียน
จัดตั้งห้างหุ้นส่ว นและบริษัทจากัดที่มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นได้
ทั่วราชอาณาจักร
(๑) ผู้อานวยการส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาธุรกิจ
การค้าเขต และข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ ในสังกัดกองทะเบียนธุรกิจ
กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(๒) ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ ในสังกัดกลุ่ม
ทะเบี ย นธุร กิจ และอานวยความสะดวกทางการค้า ส านักงานพาณิช ย์จังหวัด ที่ผ่ านการอบรมหลั กสู ตร
นายทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากาหนด
ข้อ 7 แต่งตั้งให้ข้าราชการดังต่อไปนี้ เป็นนายทะเบียนเพื่อ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ตรวจ
เอกสารการรับรองข้อความในทะเบียน (หนังสือรับรอง) และรับรองสาเนาเอกสารทางทะเบียนของห้างหุ้นส่วน
และบริษัทจากัด รวมทั้งการให้ตรวจเอกสารการรับรองข้อความในทะเบียน (หนังสือรับรอง) และรับรองสาเนา
เอกสารทางทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัดทางอิเล็กทรอนิกส์ทั่วราชอาณาจักร เมื่อผ่านการอบรม
หลักสูตรนายทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากาหนด
(๑) ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุราชการไม่น้อยกว่า
5 ปี ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับชานาญงานขึ้น ไป และข้าราชการพลเรือนสามัญประเภท
วิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดกองทะเบียนธุรกิจ กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ
กองข้อมูลธุรกิจ กองกากับบัญชีธุรกิจ สานักกฎหมาย กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กองธรรมาภิบาลธุรกิจ
และกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(๒) ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุราชการไม่น้อยกว่า
5 ปี ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับชานาญงานขึ้นไป และข้าราชการพลเรือนสามัญประเภท
วิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดสานักงานพาณิชย์จังหวัด

-3ข้อ 8 แต่งตั้งให้ข้าราชการดังต่อไปนี้ เป็นนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติงานทะเบียนของห้างหุ้นส่วน
และบริษัทจากัด ที่มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้น เมื่อผ่านการอบรมหลักสูตรนายทะเบียนที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากาหนด และนายทะเบียนกลางประกาศแต่งตั้งแล้ว
(๑) ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ประเภททั่ ว ไประดั บ ปฏิ บั ติ ง านซึ่ ง มี อ ายุ ร าชการ
ไม่น้อยกว่า 5 ปี ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับชานาญงานขึ้นไป และข้าราชการพลเรือน
สามัญประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดกองทะเบียนธุรกิจ กองทะเบียนบริ ษัทมหาชน
และธุรกิจพิเศษ กองข้อมูลธุรกิจ กองกากับบัญชีธุรกิจ สานักกฎหมาย กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กองธรรมาภิบาล
ธุรกิจ และกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(๒) ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ประเภททั่ ว ไประดั บ ปฏิ บั ติ ง านซึ่ ง มี อ ายุ ร าชการ
ไม่น้อยกว่า 5 ปี ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับชานาญงานขึ้นไป และข้าราชการพลเรือน
สามัญประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดสานักงานพาณิชย์จังหวัด
ข้อ 9 ให้พาณิชย์จังหวัดเป็นนายทะเบียน เพื่อ
(๑) ปฏิบัติงานทะเบียนของห้ างหุ้ นส่ ว นและบริษัทจากั ด ที่มีสานักงานแห่ งใหญ่
ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้น และ
(๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ตรวจเอกสารการรับรองข้อความในทะเบียน (หนังสือ
รับรอง) และรับรองสาเนาเอกสารทางทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัด รวมทั้งการให้ตรวจเอกสาร
การรับรองข้อความในทะเบียน (หนังสือรับ รอง) และรับรองสาเนาเอกสารทางทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและ
บริษัทจากัดทางอิเล็กทรอนิกส์ทั่วราชอาณาจักร
ข้อ ๑๐ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ช่วย
นายทะเบียนกลางอยู่แล้วก่อนวันที่คาสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ให้คงเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนกลางได้ต่อไป
ข้อ ๑1 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุราชการไม่น้อยกว่า
5 ปี ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับชานาญงานขึ้นไป และข้าราชการพลเรือนสามัญประเภท
วิชาการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัทอยู่แล้วก่อนวันที่คาสั่งนี้มีผลใช้บังคับ
ให้คงเป็นนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทได้ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
นางกุลณี อิศดิศัย
(นางกุลณี อิศดิศัย)
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นายทะเบียนกลาง

