
หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   สิงหาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

คําสั่งสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง 
ที่  ๙๘  /๒๕๔๙ 

เร่ือง  กําหนดอํานาจหนาที่ของนายทะเบียนเพิ่มเติม 
 

 

ตามที่ไดมีคําส่ังสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง  ที่  ๖๙/๒๕๔๙  เร่ือง  จัดต้ังสํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัท  แตงต้ังผูชวยนายทะเบียนกลางและนายทะเบียน  ลงวันที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๔๙  
ไปแลว  นั้น 

เพื่อใหการปฏิบัติงานทะเบียนของหางหุนสวนและบริษัทจํากัดเปนไปดวยความเรียบรอย   
มีประสิทธิภาพ  และอํานวยประโยชนตอภาคเอกชนมากยิ่งข้ึน  อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๓  วรรคสาม  
แหงกฎกระทรวงจัดต้ังสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท  แตงต้ังนายทะเบียน  และกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการในการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทจํากัด  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ออกตามความในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย  (วาดวยหุนสวนและบริษัท)  นายทะเบียนกลาง  จึงมีคําส่ังกําหนดอํานาจหนาที่ของ   
นายทะเบียนเพิ่มเติมไว  ดังตอไปนี้ 

ใหนายทะเบียนซ่ึงปฏิบัติหนาที่ในสํานักทะเบียนธุรกิจ  และกองธุรกิจการคาภูมิภาค  มีอํานาจหนาที่
ตรวจพิจารณาและสั่งการคําขอจดทะเบียนของหางหุนสวนและบริษัทจํากัดที่ย่ืนคําขอจดทะเบียนทาง
อินเทอรเน็ตทั่วราชอาณาจักร 

ทั้งนี้  ต้ังแตวันที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  เปนตนไป 
 

ส่ัง  ณ  วันที ่ ๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙   
อรจิต  สิงคาลวณิช 

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
นายทะเบียนกลาง 
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