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คําสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
ที่  ๒๙/๒๕๕๐ 

เร่ือง  การจัดต้ังสํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ  สาขายอยหอการคาไทย 
และมอบหมายการปฏิบัติงาน 

 
 

ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคาตกลงใหความรวมมือกับหอการคาไทยเพื่อดําเนินการจัดต้ัง
สํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ  ณ  หอการคาไทย  เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูประกอบการและ
ประชาชนที่มาติดตออยางทั่วถึง  นั้น   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒  วรรค  ๒  แหงพระราชบัญญัติบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ.  ๒๕๓๔  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  และขอ  ๘  
แหงระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาจึงมีคําส่ัง
ดังตอไปนี้ 

๑. ใหจัดต้ังสํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ  สาขายอยหอการคาไทย  ต้ังอยูชั้น  ๑  อาคาร
จรูญ  สีบุญเรือง  หอการคาไทย  ถนนราชบพิตร  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 

๒. ใหสํานักงานตาม  ๑.  มีหนาที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 ๒.๑ งานจดทะเบียนธุรกิจ 
   (๑) รับจดทะเบียนพาณิชย  ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย  พ.ศ.  ๒๔๙๙  

เฉพาะพาณิชยกิจตามประเภทที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดของผูประกอบพาณิชยกิจที่มีสํานักงานแหงใหญ
ต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร 

   (๒) รับจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทจํากัด  ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยที่มีสํานักงานแหงใหญต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร  ยกเวนบริษัทจํากัด  ที่มีวัตถุประสงค
ประกอบกิจการซึ่งมีกฎหมายพิเศษควบคุมเฉพาะ  ไดแก  กิจการธนาคาร  เ งินทุนหลักทรัพย  
เครดิตฟองซิเอร  ประกันภัย  คลังสินคา  และบรรษัทที่จัดต้ังโดยกฎหมายพิเศษ 

 ๒.๒ งานบริการขอมูลธุรกิจ 
   (๑) ออกหนังสือรับรองรายการจดทะเบียนและรับรองเอกสารทางทะเบียน 

งบการเงิน  และสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนของหางหุนสวนและบริษัทจํากัด  ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย  บริษัทมหาชนจํากัด  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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   (๒) ใหบริการตรวจคนเอกสารทางทะเบียน  งบการเงิน  และบัญชีรายชื่อผูถือหุน  
ของหางหุนสวนและบริษัทจํากัด  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บริษัทมหาชนจํากัด   
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 ๒.๓ งานดานอื่น  ๆ 
   (๑) รับคําขอตรวจและจองชื่อนิติบุคคล  เพื่อสงใหฝายจองชื่อนิติบุคคล   

สวนบริการจดทะเบียนทางอินเทอรเน็ต  สํานักทะเบียนธุรกิจ  ดําเนินการตรวจสอบและแจงผล 
   (๒) รับสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน  และรวบรวมสงมอบใหสวนจัดเก็บเอกสาร

ทะเบียนธุรกิจ  สํานักบริการขอมูลธุรกิจ  จัดเก็บตอไป 
   (๓) รับคาธรรมเนียมตามที่กฎหมายกําหนด 
   (๔) คําขอจดทะเบียนที่ไดรับจดทะเบียนในแตละวัน  ใหรวบรวมสงมอบให  

สํานักบริการขอมูลธุรกิจ  เพื่อจัดทําแฟมทะเบียนในกรณีที่เปนคําขอจดทะเบียนต้ังใหม  สวนคําขอ 
จดทะเบียนแกไขเพิ่มเติม  เลิกและเสร็จการชําระบัญชีใหคัดแยกเพื่อสงตอใหหนวยงานจัดเก็บแฟม
นําเขาแฟมทะเบียนตอไป 

๓. อัตรากําลัง 
 มอบหมายใหขาราชการและลูกจางปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (๑) นายชาตรี  สุรวิริยาการ  นักวิชาการพาณิชย  ๗ว  ปฏิบัติหนาที่หัวหนาสํานักงาน

โดยมีหนาที่และความรับผดิชอบ  ดังนี้ 
  -  เปนนายทะเบียนหุนสวนบริษัท  บริษัทมหาชนจํากัด  นายทะเบียนพาณิชยและ

สารวัตรบัญชี  เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย  ตามขอ  ๒ 
  -  กํากับดูแลและตรวจสอบรายงานการรับเงินรายไดคาธรรมเนียมตามกฎหมาย

และรายไดอื่น  ๆ  ประจําวัน 
  -  กํากับดูแลการปฏิบัติงานของขาราชการและลูกจางในสํานักงาน  และมีอํานาจ

พิจารณาหรืออนุญาตการลา  ตามระเบียบวาดวยการลา 
  -  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 (๒) นายทรงพล  ชาญศิริไพบูลย  (ลูกจางเหมาจาย)  โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบ

ดังนี้ 
  -  รับคําขอจดทะเบียน 
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  -  จัดทําหนังสือรับรองและสําเนาเอกสารเพื่อเสนอนายทะเบียนลงนาม 
  -  ใหบริการตรวจคนเอกสาร 
  -  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
๔. ในกรณีมีเหตุผลความจําเปนตองเพิ่มหรือสับเปลี่ยนเจาหนาที่ปฏิบัติงาน  ใหสํานัก

ทะเบียนธุรกิจและสํานักบริการขอมูลธุรกิจหารือรวมกันเพื่อเสนอกรมพิจารณาใหความเห็นชอบกอน
ดําเนินการตอไป 

ทั้งนี้  ต้ังแตวันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  เปนตนไป 
 

ส่ัง  ณ  วันที ่ ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
คณิสสร  นาวานุเคราะห 

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
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