คําสั่งสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง
ที่ 4/๒๕64
เรื่อง จัดตั้งสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท แตงตั้งผูชวยนายทะเบียนกลาง และนายทะเบียน
----------------------------อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒ แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงจัดตั้งสํานักงานทะเบียนหุนสวน
บริษัท แตงตั้งนายทะเบียน และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทจํากัด
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕60 และ ขอ ๓ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงจัดตั้งสํานักงานทะเบียนหุนสวน
บริษัท แตงตั้งนายทะเบียน และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทจํากัด
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕53 นายทะเบียนกลางจึงมีคําสั่งไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ให ย กเลิ ก คํ า สั่ ง สํ า นั ก งานทะเบี ย นหุ น ส ว นบริ ษั ท กลางที่ 99/2561 เรื่ อ งจั ด ตั้ ง
สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท แตงตั้งผูชวยนายทะเบียนกลาง และนายทะเบียน สั่ง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม
พ.ศ. 2561
ขอ 2 ใหกรมพัฒนาธุรกิจการคา และสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาเขต 1-6 เปนสํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัท เพื่อปฏิบัติงานทะเบียนของหางหุนสวนและบริษัทจํากัด ที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยู
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอ ๓ ใหจัดตั้งสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทขึ้นในสํานักงานพาณิชยจังหวัด เพื่อปฏิบัติ
งานทะเบียนของหางหุนสวนและบริษัทจํากัดที่มสี ํานักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตจังหวัดนั้น
ขอ 4 แตงตั้งใหขาราชการดังตอไปนี้ เปนผูชวยนายทะเบียนกลางเพื่อปฏิบัติงานทะเบียน
ของหา งหุน สว นและบริษัท จํา กัด ที่มีสํา นัก งานแหง ใหญตั้ง อยูใ นเขตกรุง เทพมหานคร และจัง หวัด อื่น
ไดทั่วราชอาณาจักร
(1) รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา
(2) ผูอํานวยการกองทะเบียนธุรกิจ
(3) ผูอํานวยการกองขอมูลธุรกิจ
(4) ผูอํานวยการกองกํากับบัญชีธุรกิจ
(5) ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย
(6) ผูอํานวยการกองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ
(7) ผูอํานวยการกองธรรมาภิบาลธุรกิจ
(8) ผูอํานวยการกองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน
(9) ผูอํานวยการกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
(๑๐) พาณิชยจังหวัด
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ขอ 5 แตงตั้ งให ขา ราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการระดับ ชํานาญการพิเศษขึ้นไป
ในสัง กัด กองทะเบีย นธุร กิจ กองทะเบีย นบริษัท มหาชนและธุร กิจ พิเ ศษ กองธุร กิจ ภูมิภ าคและชุม ชน
กรมพัฒนาธุรกิจการคา และในสังกัดกลุมทะเบียนธุรกิจและอํานวยความสะดวกทางการคา สํานักงานพาณิชย
จังหวัด เปนผูช วยนายทะเบียนกลาง เพื่อปฏิบัติงานจดทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวนและบริษัทจํากัดที่มีสํานักงาน
แหงใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นไดทั่วราชอาณาจักร
แตงตั้ งให ขา ราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการระดับ ชํานาญการพิเศษขึ้นไป
ในสังกัดสวนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา และในสังกัดกลุมทะเบียน
ธุร กิจ และอํา นวยความสะดวกทางการคา สํานักงานพาณิชยจังหวัด สงขลา เปน ผูชวยนายทะเบียนกลาง
เพื่อปฏิบัติงานจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทจํากัดรายการอื่นทุกประเภท ภายหลังการจดทะเบียนจัดตั้ง
หางหุนสวนและบริษัทจํา กัด ที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตจังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัด
นราธิวาส
ขอ 6 แตงตั้งใหขาราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุราชการ
ไมนอยกวา 5 ป ขาราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับชํานาญงานขึ้นไป และขาราชการพลเรือนสามัญ
ประเภทวิชาการตั้งแตระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดกองทะเบียนธุรกิจ กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจ
พิเศษ กองขอมูลธุรกิจ กองกํากับบัญชีธุรกิจ สํานักกฎหมาย กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กองธรรมาภิบาลธุรกิจ
และกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนนายทะเบียน เพื่อ
(๑) ปฏิบัติงานทะเบีย นหา งหุน สว นและบริษัทจํา กัดที่มีสํา นักงานแหงใหญตั้งอยู
ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อผา นการอบรมหรือผา นการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่นายทะเบียนกลางประกาศกําหนดแลว
(๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหตรวจเอกสารการรับรองขอความในทะเบียน (หนังสือรับรอง)
และรับรองสําเนาเอกสารทางทะเบียนของหางหุนสวนและบริษัทจํากัด รวมทั้งการใหตรวจเอกสารการรับรอง
ขอความในทะเบียน (หนังสือรับรอง) และรับรองสําเนาเอกสารทางทะเบียนของหางหุนสวนและบริษัทจํากัด
ทางอิเล็กทรอนิกสทั่วราชอาณาจักร
ขอ 7 แตงตั้งใหขาราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุราชการ
ไมนอยกวา 5 ป ขาราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับชํานาญงานขึ้นไป และขาราชการพลเรือนสามัญ
ประเภทวิชาการตั้งแตระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดกลุมทะเบียนธุรกิจและอํานวยความสะดวกทางการคา
สํานักงานพาณิชยจังหวัด เปนนายทะเบียน เพื่อ
(๑) ปฏิบัติงานทะเบีย นหา งหุน สว นและบริษัทจํา กัดที่มีสํา นักงานแหงใหญตั้งอยู
ในเขตจัง หวัด นั ้น เมื่อ ผา นการอบรมหรือ ผา นการปฏิบ ัติง าน ตามหลัก เกณฑ วิธ ีก าร และเงื ่อ นไข
ที่นายทะเบียนกลางประกาศกําหนดแลว
(๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหตรวจเอกสารการรับรองขอความในทะเบียน (หนังสือ
รับรอง) และรับรองสําเนาเอกสารทางทะเบียนของหางหุนสวนและบริษัทจํากัด รวมทั้งการใหตรวจเอกสาร
การรับรองขอความในทะเบียน (หนังสือรับรอง) และรับรองสําเนาเอกสารทางทะเบียนของหางหุนสวนและ
บริษัทจํากัดทางอิเล็กทรอนิกสทั่วราชอาณาจักร
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ขอ 8 ใหพาณิชยจังหวัดเปนนายทะเบียน เพื่อ
(๑) ปฏิบัติ งานทะเบี ยนห างหุนสวนและบริษัทจํากั ด ที่ มีสํานั กงานแหงใหญ ตั้งอยู
ในเขตจังหวัดนั้น และ
(๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหตรวจเอกสารการรับรองขอความในทะเบียน (หนังสือ
รับรอง) และรับรองสําเนาเอกสารทางทะเบียนของหางหุนสวนและบริษัทจํากัด รวมทั้งการใหตรวจเอกสาร
การรับรองขอความในทะเบียน (หนังสือรับรอง) และรับรองสําเนาเอกสารทางทะเบียนของหางหุนสวนและ
บริษัทจํากัดทางอิเล็กทรอนิกสทั่วราชอาณาจักร
ขอ 9 ใหขาราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมีอายุราชการไมนอยกวา
5 ป ขาราชการพลเรือนสามัญประเภททั่วไประดับชํานาญงานขึ้นไป และขาราชการพลเรือนสามัญประเภท
วิชาการตั้งแตระดับปฏิบัติการขึ้นไป ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนสวนบริษัทอยูแลว หรือนายทะเบียนกลางประกาศ
แตงตั้งใหเปนนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติงานทะเบียนของหางหุนสวนและบริษัทจํากัดแลว กอนวันที่คําสั่งนี้มีผล
ใชบังคับ ใหคงเปน นายทะเบีย นหุน สว นบริษัท ปฏิบัติงานตามที่กํา หนดในขอ 6 และขอ 7 แลว แตกรณี
ไดตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564
นายทศพล ทังสุบุตร
(นายทศพล ทังสุบุตร)
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา
นายทะเบียนกลาง

