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ค าแนะน าในการจดทะเบียนเลิกและเสร็จการช าระบัญชี 
บริษัทจ ากัด 

 

 
 

 
 

 

ขั้นตอนการด าเนินการในการเลิกบริษัทจ ากัด  มี  2 ขั้นตอน คือ 

 
 
1. การเลิกและขอจดทะเบียนเลิกบริษัทจ ากัด 

 
 

2. การช าระบัญชีและขอจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีบริษัทจ ากัด 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 2  ขั้นตอนที่ 1 

จดทะเบียน 
เสร็จการช าระบัญชี 

 

จดทะเบียน 
เลิกบริษัท 

 

การจดทะเบียนเลิกและช าระบัญชี 
บริษัทจ ากัด 

ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์ 

http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/sample_boj15.pdf
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ภายใน 14 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าค าขอจดทะเบียน/ยื่นขอจดทะเบียน 

จัดประชุมผู้ถือหุ้น 
โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

ไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  

โดยลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่อย่างน้อย 1 คราว 
และ ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือส่งมอบถึงตัวผู้ถือหุ้น 

ก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่า 14 วัน หรือตามท่ี
ก าหนดในข้อบังคับ 

การจดทะเบียนเลิกบริษัทจ ากัด 

-ประกาศ นสพ. 1 ครั้ง 
-ส่งหนังสือบอกกล่าวเจ้าหนี้ ภายใน 14 วัน 

นับจากวันที่มีมติ 
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ขั้นตอนการเลิก 
 1.  บริษัทจะเลิกกันได้ด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 

 1.1 เลิกโดยผลของกฎหมาย                                                
(1) กรณีข้อบังคับก าหนดเหตุเลิกไว้และเม่ือมีเหตุนั้นเกิดขึ้น             
(2) ตั้งบริษัทโดยก าหนดระยะเวลาไว้และเม่ือสิ้นสุดระยะเวลานั้น  
(3) ตั้งบริษัทเพ่ือท ากิจการอย่างหนึ่งอย่างใด  และเม่ือท ากิจการนั้นเสร็จแล้ว                                                                        
(4) บริษัทล้มละลาย                                                           

1.2 โดยความประสงค์ของผู้ถือหุ้น     
(1) ผู้ถือหุ้นลงมติพิเศษให้เลิกบริษัท 

การเลิกและช าระบัญชีบริษัทจ ากัดในกรณีที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้เลิกบริษัท   โดย
ด าเนินการจัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น เพ่ือลงมติพิเศษให้เลิกบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  ของจ านวน
หุ้นที่เข้าประชุม 

1.3  เลิกโดยค าสั่งศาล  เหตุที่ศาลจะสั่งเลิกบริษัทคือ     
(1) ท าผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือท าผิดในการประชุมตั้งบริษัท  
(2) บริษัทไม่เริ่มประกอบการภายใน 1 ปีนับแต่จดทะเบียน หรือหยุดท าการถึง 1 ปี  
(3) การค้ามีแต่ขาดทุนและไม่มีหวังกลับฟ้ืนคืน  
(4) จ านวนผู้ถือหุ้นเหลือไม่ถึง 3 คน 

ค าขอจดทะเบียนเลิกและอ านาจของผู้ช าระบัญชีของบริษัท  จะต้องลงลายมือชื่อโดยผู้ช าระบัญชี  
ซึ่งได้แก่กรรมการที่ลงชื่อผูกพันบริษัทตามท่ีจดทะเบียนไว้ก่อนเลิก 

การแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีของบริษัท  หากข้อบังคับของบริษัทไม่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน กรรมการ
ทุกคนของบริษัทต้องเป็นผู้ช าระบัญชี โดยผลของกฎหมาย  ถ้าผู้ช าระบัญชีมีหลายคน ผู้ช าระบัญชีทุกคนต้อง
กระท าการร่วมกัน เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่หรือศาลจะได้ก าหนดอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ในกรณีที่บริษัทไม่ได้ก าหนดข้อบังคับในเรื่องการตั้งผู้ช าระบัญชีไว้ หากบริษัทประสงค์จะตั้ง
กรรมการบางคน หรือ กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการของบริษัทเป็นผู้ช าระบัญชี
จะต้องให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติตั้งผู้ช าระบัญชีหรือก าหนดอ านาจของผู้ช าระบัญชี 

เมื่อบริษัทจ ากัดซ่ึงเป็นนิติบุคคลเลิกกัน  บริษัทจะยังคงตั้งอยู่เพื่อการช าระบัญชี  การเลิกบริษัท
กรณีอ่ืนนอกจากล้มละลายต้องมีการแต่งตั้งผู้ช าระบัญชี  เพื่อด าเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและช าระบัญชี
ของบริษัทให้เสร็จสิ้นไป  เช่น  การรวบรวมทรัพย์สิน  ช าระหนี้ ชดใช้เงินทดรองและค่าใช้จ่ายที่กรรมการได้
ออกไปในการด าเนินกิจการค้าแทนบริษัท  หากมีทรัพย์สินเหลือให้คืนทุนและเฉลี่ยเป็นก าไรในระหว่างผู้ถือหุ้น 
และจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี  เมื่อได้จดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีแล้ว  การฟ้องคดีเรียกหนี้สินที่
บริษัท  กรรมการหรือผู้ช าระบัญชีเป็นหนี้อยู่นั้น จะต้องท าการฟ้องภายใน 2 ปีนับแต่วันเสร็จสิ้นการช าระ
บัญชี 
    2. ผู้ช าระบัญชีจัดท าค าขอและยื่นจดทะเบียนเลิกบริษัท 
 3.  ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย 
 4. ส่งค าบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้ (ถ้ามี) 
 

     ข้ันตอนตาม 2-4 ผู้ช าระบัญชีต้องด าเนินการภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เลิกบริษัท 
 
 



4 

ข้อมูลที่ต้องใช้ 
1. วันที่เลิกบริษัท
2. ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และอายุของผู้ช าระบัญชี
3. อ านาจผู้ช าระบัญชี
4. ที่ตั้งส านักงานของผู้ช าระบัญชี

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเลิก 
1. แบบค าขอจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.1)
2. รายการจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.2) *ผู้ช าระบัญชีต้องลงลายมือชื่อทุกคน*
3. ส าเนาค าสั่งศาลให้เลิกบริษัท (ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งให้เลิก)
4. ส าเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีมติตั้งผู้ช าระบัญชีหรือก าหนดอ านาจผู้ช าระ

บัญชีเป็นอย่างอ่ืน โดยมีกรรมการผู้มีอ านาจท าการแทนบริษัทตามท่ีจดทะเบียนไว้ก่อนเลิกบริษัท ลงลายมือ
ชื่อรับรองความถูกต้อง (ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ช าระบัญชีมิใช่กรรมการทุกคน ตามท่ีจดทะเบียนไว้ก่อนเลิก หรือ
ก าหนดอ านาจของผู้ช าระบัญชีเป็นอย่างอ่ืนซึ่งมิใช่อ านาจของกรรมการตามท่ีจดทะเบียนไว้ก่อนเลิก) 

5. แผนที่แสดงที่ตั้งส านักงานของผู้ช าระบัญชี และสถานที่ส าคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
(ใช้เฉพาะกรณีท่ีส านักงานของผู้ช าระบัญชีมิใช่ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก)    

6. ส าเนาใบมรณะบัตร (ใช้เฉพาะกรณีกรรมการถึงแก่กรรม)
7. ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ช าระบัญชีทุกคน *ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจ าตัว*
8. ส าเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน*
9. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีท่ีผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบ

อ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทนโดยท าหนังสือมอบอ านาจและปิดอากรแสตมป์ด้วย) 

ส าเนาเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรอง
ความถูกต้อง ยกเว้นส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็น
เจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง 

แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถขอและซื้อได้จากหน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หรือ Download จาก www.dbd.go.th 

การลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.1) 
1. กรณีท่ีกรรมการทุกคนเข้าเป็นผู้ช าระบัญชี อ านาจผู้ช าระบัญชีจะต้องเป็นไปตามอ านาจกรรมการ

ตามท่ีจดทะเบียนไว้ก่อนเลิกบริษัท ดังนั้น ในการลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียน (แบบ ลช.1) จะต้องลง
ลายมือชื่อตามอ านาจ 

2. กรณีที่ผู้ช าระบัญชีเป็นกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการเพียงคนเดียว ให้บุคคล
ดังกล่าวลงลายมือชื่อเพียงผู้เดียว 

3. กรณีท่ีมีการแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีหลายคน และไม่ได้ก าหนดอ านาจผู้ช าระบัญชีไว้ ก็ให้ผู้ช าระบัญชี
ทุกคนลงลายมือชื่อร่วมกัน 

การลงลายมือชื่อและการกรอกข้อมูลในรายการจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช. 2) 

ให้ระบุรายละเอียดของผู้ช าระบัญชีทุกคนพร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อ 

http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/detail5_intro7.pdf
http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/detail5_intro8.pdf
http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=20068
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ค่าธรรมเนียม 
1. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเลิก 400 บาท 
2. หนังสือรับรอง ฉบับละ   120 บาท 
3. รับรองส าเนาเอกสาร                               หนาละ                        50 บาท

สถานที่จดทะเบียน 
1. ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนได้ที่ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรือส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง 6 เขต 
*ดูรายละเอียด*

2. ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่จังหวัดอ่ืน ยื่นจดทะเบียนได้ที่ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่บริษัท
มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ 

3. ยื่นจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่ www.dbd.go.th
*ดูค าแนะน าการจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต*

ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์ 

http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=739
http://www.dbd.go.th/register/login.phtml
http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/detail5_intro9.pdf
http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/sample_boj15.pdf

