
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนเสร็จกำรช ำระบัญชีห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ข้ันตอนการช าระบัญชีและการขอจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีห้างหุ้นส่วน 
1. เมื่อเลิกห้างหุ้นส่วนแล้ว 
2. ประกาศโฆษณาในหนังสือพมิพ์แหง่ท้องที่ 1 ครั้ง เป็นอยา่งน้อย 
3. ส่งค าบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยงัเจา้หนี้ 
ข้ันตอนตาม 2-3 ผู้ช าระบญัชีต้องด าเนินการภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เลกิห้างหุ้นส่วน  
4. จัดท างบการเงิน ณ วันเลิกห้างหุ้นส่วน ( ณ วันที่ผู้เป็นหุ้นสว่นตกลงกันให้เลิกหรือวันที่ นายทะเบียนรับจดทะเบียนเลิก) 
5. ส่งงบการเงิน ณ วันเลิกห้างหุ้นส่วน ใหผู้้สอบบญัชีรับอนญุาตตรวจสอบและรบัรองว่าถูกต้อง 
6. ออกหนังสือนัดประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนเพือ่ยืนยันตัวผู้ช าระบัญชีและอนมุัติงบการเงิน ณ วันเลิก 
7. ประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนเพื่อมมีติยืนยันตัวผู้ช าระบัญชีและอนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิก 
8. ผู้ช าระบญัชีช าระสะสางทรัพยส์ินและหนีส้ินของห้างหุ้นส่วน (ถ้ามีทรัพยส์ินก็ให้จ าหน่าย มีลูกหนี้ใหเ้รียกเกบ็เงิน 

จากลกูหนี้ ช าระหนี้สินให้เจ้าหนี้ และจ่ายค่าใช้จ่ายในการช าระบญัชีของห้างหุ้นส่วน) 
9. เมื่อมีเงินคงเหลือก็ให้คืนทุนแกผู่้เป็นหุ้นส่วนตามสัดส่วนการลงหุ้น 
10. ออกหนังสือนัดประชุมพจิารณาการช าระบัญชี 
11. ประชุมผูเ้ป็นหุ้นส่วนเพื่อมมีติอนุมัติการช าระบัญชี 
12. ผู้ช าระบัญชีจัดท าค าขอจดทะเบียนเสรจ็การช าระบญัชีและยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน 
หลักเกณฑ์ในการยื่นขอจดทะเบียน 
1. การกรอกข้อความในแบบพมิพ์ค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วย 

เครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมอืช่ือทุกหน้า 
2. การลงลายมอืช่ือในค าขอจดทะเบียน ผู้ช าระบัญชีตามอ านาจที่จดทะเบียนไว้เดิมเป็นผูล้งลายมอืช่ือในค าขอจด

ทะเบียนกระท าได้ตามวิธี ดังนี้ 
1) การลงลายมอืช่ือในค าขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร ผูข้อจดทะเบียนจะต้องลงลายมือช่ือต่อหน้าบุคคล

ดังต่อไปนี ้
(1.1) นายทะเบียน โดยต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบ 
(1.2) พนักงานฝ่ายปกครอง ต ารวจช้ันผู้ใหญ่ซึ่งประจ าอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิล าเนาอยู่ 

สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลที่
ก าหนดไว้ตามประกาศส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง เรื่อง ก าหนดบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท
จ ากัดจะลงลายมือช่ือต่อหน้าได้ (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3) และ (ฉบับที่ 4) 

2) การลงลายมอืช่ือในค าขอจดทะเบียนในต่างประเทศ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมอืช่ือต่อหน้าบุคคล 
ดังต่อไปนี ้

(2.1) เจ้าหน้าทีผู่้มีอ านาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสลุไทย หรือหัวหน้าส านักงานสงักัดกระทรวง
พาณิชย์ซึ่งรับผิดชอบการด าเนินงาน ณ ประเทศน้ัน หรอืเจา้หน้าที่ผู้ไดร้ับมอบหมายใหท้ าการแทนบุคคลดงักล่าว หรือ 
    (2.2) บุคคลซึง่สามารถใหก้ารรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแหง่ประเทศน้ัน 

(2.3) บุคคลที่ควรเช่ือถือไดส้องคนมาลงลายมอืช่ือรบัรองต่อหนา้นายทะเบียนว่าเป็นลายมือช่ือผู้นั้นจร ิ



3. ต้องยื่นค าขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมอนุมัติการช าระบัญชี                                       
4. การยื่นขอจดทะเบียนท าได้ 2 วิธีคือ 

1) ยื่นค าขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบต่อนายทะเบยีนโดยผู้ช าระบัญชียื่นขอจดทะเบียนด้วย 
ตนเองหรือมอบอ านาจใหผู้้อื่นไปด าเนินการแทนก็ได้ 

2) ยื่นขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตเพื่อให้นายทะเบียนตรวจพิจารณาค าขอจดทะเบียนก่อนและเมื่อผ่าน
การตรวจและตอบรับว่าค าขอจดทะเบียนถูกต้องแล้วให้ผู้ขอจดทะเบียนสั่งพิมพ์ (print out) เอกสารค าขอจดทะเบียนดังกล่าวให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องลงลายมือช่ือหลังจากนั้นก็น าไปยื่นขอจดทะเบียนที่ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือส่งทางไปรษณีย์ (ค าขอ
จดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตจะอยู่ในระบบ 2 เดือนนับแต่วันที่ยื่นค าขอเข้ามาในระบบ) 

หมายเหตุ : ข้ันตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่อง
ไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน
บันทึกดังกล่าว มิเช่นน้ันจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึก
ดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 

 ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 สถานท่ีให้บริการ 
(โทรศัพท์ : 0 2547 5155 โทรสาร : 0 2547 5155))  
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินน ้า) กรมพฒันาธุรกจิการค้า 
ชั น 4 ถนนนนทบุรี อ้าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
(กรณีที่ตั งส้านักงานแหง่ใหญอ่ยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ 
ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) 
ตั งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 สถานท่ีให้บริการ 
(โทรศัพท:์ 0 2446 8160-1,67,69 โทรสาร : 0 2446 8191) 
ส้านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า) อาคารธนาลงกรณ์
ทาวเวอร์ชั น 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ้าหรุ  
เขตบางพลัด กรงุเทพฯ 10700 
(กรณีที่ตั งส้านักงานแหง่ใหญอ่ยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ 
ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) 
ตั งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 สถานท่ีให้บริการ 
(โทรศัพท:์ 0 2618 3340-41 , 45 โทรสาร:  0 2618 3343-4) 
ส้านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 (พหลโยธิน) อาคารเลขที่ 78/13 
ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดิพัทธ์) เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400  
(กรณีที่ตั งส้านักงานแหง่ใหญอ่ยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ 
ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) 
ตั งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 



 สถานท่ีให้บริการ 
(โทรศัพท:์ 0 2276 7253,55,56,59,66 โทรสาร:0 2276 7263) 
ส้านักงานพฒันาธุรกจิการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก) อาคารปรชีา 
คอมเพล็ก(ซี 2) ชั น 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
10310 (เยื องสน.สุทธิสาร) (กรณีที่ตั งส้านักงานแห่งใหญ่อยูใ่นเขต
กรุงเทพมหานคร)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ 
ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) 
ตั งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 สถานท่ีให้บริการ 
(โทรศัพท์ : 0 2234 2951-3 โทรสาร:  0 2266 5852-3)  
ส้านักงานพฒันาธุรกจิการค้าเขต 4 (สุรวงศ์) อาคารวรวิทยชั์ น G 
เลขที่ 222 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
10500 (กรณีที่ตั งส้านักงานแหง่ใหญอ่ยู่ในเขตกรงุเทพมหานคร)/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ 
ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) 
ตั งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 สถานท่ีให้บริการ 
(โทรศัพท:์ 0 2348 3803-5 โทรสาร: 0 2348 3806)  
ส้านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (บางนา) อาคารแอมเพิลทาวเวอร์
ชั น 4 ถนนบางนา-ตราดแขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพฯ 10260 
(กรณีที่ตั งส้านักงานแหง่ใหญอ่ยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ 
ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) 
ตั งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 สถานท่ีให้บริการ 
(โทรศัพท:์ 0 2143 7921-2 โทรสาร: 0 2143 7924)  
ส้านักงานพฒันาธุรกจิการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา) อาคารรัฐประศาสนภักดี (ชั น 1) ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรงุเทพฯ 10210 
(กรณีที่ตั งส้านักงานแหง่ใหญอ่ยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ 
ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) 
ตั งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 สถานท่ีให้บริการ 
 ส้านักงานพฒันาธุรกิจการค้าจงัหวัด 76 จังหวัดและสาขา 4 แห่ง 
(แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน เกาะสมุย) (กรณีที่ตั งส้านักงานแห่ง
ใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดนั น) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ 
ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) 
ตั งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 สถานท่ีให้บริการ 
(กรณียื่นค้าขอจดทะเบียนทางอินเทอรเ์น็ตที่ www.dbd.go.th 
เป็นการยื่นเพือ่ให้นายทะเบียนตรวจพจิารณาค้าขอจดทะเบยีน
ก่อนเท่านั น)  
www.dbd.go.th/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน ์ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 
ช่ัวโมง 



 สถานท่ีให้บริการ 
(เฉพาะค้าขอจดทะเบียนทางอินเทอรเ์น็ตที่นายทะเบียนตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว) ส่วนจดทะเบียนธุรกจิกลาง (สนามบินน ้า) 
กรมพฒันาธุรกจิการค้า ชั น 4 ถนนนนทบุรี อ้าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000  
(กรณีที่ตั งส้านักงานแหง่ใหญอ่ยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)/ไปรษณีย ์ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ 
ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) 
ตั งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 สถานท่ีให้บริการ 
(เฉพาะค้าขอจดทะเบียนทางอินเทอรเ์น็ตที่นายทะเบียนตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว) 
ส้านักงานพฒันาธุรกจิการค้าจังหวัด 76 จังหวัด 
(กรณีที่ตั งส้านักงานแหง่ใหญอ่ยู่ในเขตจงัหวัดนั น)/ไปรษณีย ์ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ 
ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) 
ตั งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 1.5 ช่ัวโมง 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบียนตรวจพจิารณาเอกสาร / แจ้งผล  
50 นาท ี กองบริการจดทะเบียนธุรกจิ 

 
2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียม ณ ช่องการเงิน 
5 นาท ี กองคลงั 

 
3) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน / เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูลเข้าระบบ / 
จัดเตรียมหนงัสอืรบัรอง / ส าเนาเอกสาร   

25 นาท ี กองบริการจดทะเบียนธุรกจิ 
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม / มอบหนังสือรับรอง / 
ส าเนาเอกสารใหผู้้ยื่นค าขอ  

10 นาท ี กองบริการจดทะเบียนธุรกจิ 
 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
แบบค ำขอจดทะเบียนเสร็จกำรช ำระบัญชี (แบบ ลช.1) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

2) 
 

รำยงำนกำรช ำระบัญชี (แบบ ลช.3) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

3) 
 

รำยกำรจดทะเบียนเสร็จกำรช ำระบัญชี (แบบ ลช.5) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

4) 
 

รำยละเอียดสมุดบัญชีและสรรพเอกสำรท้ังหลำย (แบบ ลช.6) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
5) 

 
งบกำรเงิน ณ วันเลิกห้ำงหุ้นส่วน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ใช้งบการเงิน ณ วันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนตกลงใหเ้ลกิ 
ห้างหุ้นส่วนหรืองบการเงิน ณ วันที่นายทะเบียนรบัจดทะเบยีน 
เลิกห้างหุ้นส่วนก็ได)้ 

- 

6) 
 

แบบรับรองกำรตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพำกร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

- 

7) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ของผู้ช าระบัญชีทีล่งลายมือช่ือในค าขอจดทะเบยีน) 

กรมการปกครอง 

8) 
 

หลักฐำนกำรเป็นผู้รับรองลำยมือชื่อ (ถ้ำมี) 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 

9) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำม)ี 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

10) 
 

หลักฐำนกำรช ำระค่ำธรรมเนียม 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีสง่ค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่นายทะเบียน
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วมาทางไปรษณีย)์ 

- 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนเสร็จกำรช ำระบัญชี   ค่ำธรรมเนียม 400 บาท 
2) หนังสือรับรอง        ค่ำธรรมเนียม 120 บาท 
3) รับรองส ำเนำเอกสำรค ำขอจดทะเบียน     ค่ำธรรมเนียม 50 บาท 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) โทรศัพท์ : Call Center 1570 
2) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th  
3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th  
/ ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
 



แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

 
หมำยเหต ุ
1.ในกรณีมีเหตุผลสมควร การพิจารณาค าขอจดทะเบียนนายทะเบียนอาจตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้จัดส่งเอกสาร

หลักฐานเพิม่เติมได้โดยไม่ต้องผกูพันเฉพาะอยู่กับค าขอจดทะเบียนหรือพยานหลักฐานทีผู่้ขอจดทะเบียนหรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องยื่น
เป็นหลักฐานเท่านั้น ซึง่การด าเนินการดงักล่าวข้างต้น จะตอ้งได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าส านักงานพัฒนา
ธุรกิจการค้าจังหวัด ผู้อ านวยการส่วนจดทะเบียนธุรกจิกลาง ผู้อ านวยการส านักงานพฒันาธุรกจิการค้าเขต แล้วแต่กรณี และ
ให้ผู้อนญุาตรายงานตามแบบรายงานที่ก าหนดแนบท้ายระเบียบให้นายทะเบียนกลางหรือผู้ที่นายทะเบียนกลางมอบหมาย
ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันอนุญาต (ตามระเบียบฯ ข้อ 11) 

2. กรณีมีการโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียนข้ันตอนและระยะเวลาด าเนินการเพิ่มจาก 1.5 ช่ัวโมงเป็น 37 วัน
เนื่องจากจะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนและพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ได้รับเพิ่มเติมทั้งนี้การนับระยะเวลาเริ่มนับเมื่อได้รับ
เอกสารหรือพยานหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน 

 
***กรณีที่ห้างหุ้นส่วนไม่สามารถช าระบัญชีให้แล้วเสรจ็ภายใน 3 เดือน นับจากวันเลิก ให้ผู้ช าระบัญชียื่นรายงานการ

ช าระบัญชี (แบบ ลช. 3) ทุก 3 เดือน ภายใน 14 วันนับจากวันครบก าหนด 3 เดือน *** 
 

 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบงัคับใช้: 21/07/2558 

http://www.info.go.th/

