
การดาํเนินการเกี่ยวกบับรษิทัจงัหวดั
กลุม่ส่งเสรมิเศรษฐกจิการคา้ 2

กองบรหิารการพาณิชยภ์มูภิาค



บรษิทัจงัหวดัคอือะไร

ครม. มมีติในหลกัการเรื่องการจดัต ัง้บริษทัไทยในจงัหวดัต่าง ๆ โดยใหก้ระทรวงมหาดไทยร่วมมอืกบักระทรวง

เศรษฐการ และกระทรวงการคลงั ดาํเนินการ

ท ัง้ 3 กระทรวงไดป้รึกษาหารือ และเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลงัเสนอใหม้ีการจดัต ัง้ “บริษัทจงัหวดั”          

ใหป้ระชาชนในจงัหวดันัน้ ๆ ถอืหุน้ โดยกระทรวงมหาดไทยไดเ้จรจาตกลงกบับริษทั ไทยนิยมพาณิชย ์จาํกดัเขา้

ร่วมถอืหุน้ 51% และแจง้ไปยงัจงัหวดัต่าง ๆ ใหด้าํเนินการ

มติที่ประชุม ครม. คร ัง้ที่ 16/2483 วนัที่ 10 กรกฎาคม 2483 “รบัหลกัการตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอขอมา 

ส่วนเรื่องเงินและรายละเอียดอื่น ๆ นั้น ใหน้ายพนัตรี หลวงเชวงศักดิ์สงคราม ไปทําความตกลงกับ

กระทรวงการคลงัต่อไป” 

ทีม่า : รายงานประชมุคณะรฐัมนตร ีคร ัง้ที ่16/2483
วนัพธุที ่10 กรกฎาคม พทุธศกัราช 2483



บรษิทัจงัหวดัคอือะไร

กระทรวงพาณิชยส์นบัสนุนใหม้กีารก่อตัง้และร่วมทุนในบริษทัจงัหวดัตามนโยบายรฐับาลตัง้แต่      

ปี พ.ศ. 2483

วตัถปุระสงคเ์พือ่สนบัสนุนช่วยเหลอืการประกอบธุรกิจการคา้ รวมท ัง้จูงใจใหค้นไทยสนใจทาํธุรกิจ 

และรฐับาลตอ้งการสนบัสนุนช่วยเหลอืการประกอบธุรกจิการคา้ใหส้ามารถคา้ขายแขง่กบัคนต่างชาตไิด ้

ตลอดจนเพื่อใหเ้ป็นกลไกรกัษาเสถยีรภาพราคาสนิคา้และป้องกนัการขาดแคลนสนิคา้ที่จาํเป็นต่อ

การครองชพี

จาํหน่ายสนิคา้อปุโภคบรโิภคหลกัๆ เช่น ขา้ว นํา้ตาลทราย นํา้มนัเชื้อเพลงิ สุรา บหุรี่

โดยจดัต ัง้เป็นนิตบิคุคลรูปแบบบรษิทัจาํกดั จาํนวน 64 จงัหวดั

ทีม่า : รายงานประชมุคณะทาํงานปรบัปรุงขอ้มลูในส่วนของจาํนวนหุน้และราคาหุน้ใหเ้ป็นปจัจบุนั

ของบรษิทั จงัหวดันครศรธีรรมราช จาํกดั  ประจาํจงัหวดันครศรธีรรมราช คร ัง้ที ่1/2560

วนัที ่28 สงิหาคม 2560



การดาํเนินการของกระทรวงพาณิชย์

เนื่องจากสถานภาพทางการคา้มกีารปรบัตวัไปตามกลไกตลาด หลายบรษิทัประสบผลขาดทุนและเลกิกิจการไป 

บริษทัที่ยงัคงอยู่ไม่เจริญกา้วหนา้และไม่อาจตอบสนองนโยบายทางราชการ หากกระทรวงพาณิชยย์งัคงถอืหุน้ต่อไป 

จะเป็นภาระโดยไมจ่าํเป็น จงึมีนโยบายใหถ้อนหุน้ที่กระทรวงพาณิชยถ์อือยู่ในบรษิทัจงัหวดั

กระทรวงฯ แต่งต ัง้คณะกรรมการพจิารณาสะสาง ถอน และจาํหน่ายหุน้ของกระทรวงฯ ที่ถอือยู่ (คาํส ัง่กระทรวง

พาณิชยท์ี ่ก 51/2543 ลว 22 ม.ีค. 43) โดยคณะกรรมการฯ มีมต ิ“ใหถ้อนและจาํหน่ายหุน้ของกระทรวงฯ ในบรษิทั

จงัหวดัท ัง้หมด”

กระทรวงฯ แต่งต ัง้คณะกรรมการพจิารณาการจาํหน่ายหุน้ของกระทรวงพาณิชยแ์ละองคก์ารคลงัสนิคา้ที่ถอือยู่

ในบริษทัจงัหวดั โดยคณะกรรมการฯ มมีติการประชุมคร ัง้ที่ 1/2547 วนัที่ 16 พ.ย. 47 “ใหจ้า้งบริษทั เยนเนอรลั

แวลูเอชัน่ แอนด ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั ใหท้าํการประเมินราคาทรพัยส์นิและมูลค่าหุน้ของบรษิทัจงัหวดั” 

ปจัจบุนัคาํส ัง่คณะกรรมการพจิารณาจาํหน่ายหุน้ฯ คอื คาํส ัง่กระทรวงพาณิชยท์ี ่485/2553 ลงวนัที ่11 พ.ย. 53



การดาํเนินการของ กบภ. ปี 2562

 กบภ. ร่วมหารือกบักองทะเบยีนบริษทัมหาชนและธุรกิจพเิศษ กรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ เมื่อวนัที่ 21 ส.ค. 62 และ 27 ก.ย. 62 มีความเห็นใหส้รุป

ข ัน้ตอนการดําเนินการจําหน่ายหุน้ของกระทรวงฯ และ อคส. ที่ถืออยู่        

ในบรษิทัจงัหวดั

 กระทรวงฯ ไดเ้หน็ชอบแนวทางการปฏบิตัใินการดาํเนินการทีเ่กี่ยวกบับรษิทั

จงัหวดั ตามหนงัสอืกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ที่ พณ 0817.01/1096 ลงวนัที ่ 

6 พฤศจกิายน 2562 และ กบภ. ไดแ้จง้ ให ้สพจ.ทราบแลว้ 







การดาํเนินการของ กบภ. ปี 2565

 มปีระเด็นขอ้เสนอแนะของผูต้รวจราชการรอบที ่1/2565 เกี่ยวกบัการ

จาํหน่ายหุน้บริษทั เพชรบุรีจงัหวดัพาณิชย ์จาํกดั จาํนวน 5,095 หุน้           

โดยกระทรวงฯ ไดม้อบหมาย กบภ. หารือร่วมกบั พค. เพื่อวางแนว

ทางแกไ้ขปญัหาและเป็นแนวทางใหก้บั สพจ. อื่น ๆ ที่ยงัไม่สามารถ

ดาํเนินการจาํหน่ายหุน้บรษิทัจงัหวดัได ้

 ปจัจบุนัมบีริษทัจงัหวดัยงัคงสถานะอยู่ 18 บริษทั แบ่งเป็น ยงัดาํเนิน

กิจการอยู่ 16 บริษ ัท และไม่ไดด้ ํา เนินกิจการ 2 บริษ ัท (ขอ้มูล       

กรมพฒันาธุรกจิการคา้ ณ 9 พ.ย. 64)



การดาํเนินการของ กบภ. ปี 2565
 สป. มหีนงัสอืที ่พณ 0225/ว2310 ลงวนัที ่6 พฤษภาคม 2565 ขอให ้สพจ.18 จงัหวดัทีม่บีรษิทัจงัหวดัต ัง้อยู่รายงานความคบืหนา้ 

การดาํเนนิการทีเ่กี่ยวกบับรษิทัจงัหวดั ส่งให ้กบภ. เพือ่ดาํเนนิการในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง

 สพจ. ไดร้ายงานความหนา้การดาํเนนิการฯ ให ้กบภ. แลว้ สรุปดงันี้ 

ขอเลิก/รา้ง จาํนวน 3 บริษทั ไดแ้ก่ บจ.นครศรีธรรมราชจงัหวดัพาณิชย ์และ บจ.อุบลราชธานีจงัหวดัพาณิชย ์และ         

บจ. เพชรบรุจีงัหวดัพาณิชย์

เสนอขายหุน้แลว้ ไม่มีผูย้ื่นซองประมูลราคา จาํนวน 2 บรษิทั ไดแ้ก่ บจ. ราชบรุจีงัหวดัพาณิชย ์และบจ. ฉะเชงิเทราจงัหวดั

พาณิชย์

อยู่ระหว่างขัน้ตอนการจาํหน่ายหุน้ จาํนวน 6 บรษิทั ไดแ้ก่ บจ.เชยีงรายจงัหวดัพาณิชย ์บจ.สกลนครจงัหวดัพาณิชย ์บจ.ตาก

จงัหวดัพาณิชย ์บจ.อยุธยาจงัหวดัพาณิชย ์บจ.ตรงัจงัหวดัพาณิชย ์และ บจ.อตุตรดติถจ์งัหวดัพาณิชย์

อยู่ระหว่างการปรบัปรุงราคา จาํนวน 7 บรษิทั ไดแ้ก่ บจ.กาญจนบรุีจงัหวดัพาณิชย ์บจ.นครปฐมจงัหวดัพาณิชย ์บจ.ภูเก็ต

จงัหวดัพาณิชย ์บจ.ลาํปางจงัหวดัพาณิชย ์บจ.สุราษฎรจ์งัหวดัพาณิชย ์บจ.กระบีจ่งัหวดัพาณิชย ์และ บจ.เลยจงัหวดัพาณิชย ์



การดาํเนินการของ กบภ. ปี 2565

 สป. มีหนงัสือที่ พณ 0225/3070 ลงวนัที่ 17 มิถุนายน 2565 ถึง พค. ความร่วมมือ

มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งจดัประชุมเพือ่หารือแนวทางการแกไ้ขปญัหาเกี่ยวกบับริษทั

จงัหวดัร่วมกบั สพจ. 18 จงัหวดัที่มบีริษทัจงัหวดัต ัง้อยู่และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อเป็น

แนวทางปฏบิตัใิหก้บั สพจ. ทีย่งัไมส่ามารถดาํเนินการตามแนวทางทีว่างไวเ้ดมิไดต่้อไป
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