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ค าแนะน าในการจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ขั้นตอนที่ 2  ขั้นตอนที่ 1 

จดทะเบียน 
เลิกห้างหุ้นส่วน 
(ภายใน 14 วันนับจากวัน 
ตกลงเลิกห้างหุ้นส่วน) 

การจดทะเบียนเลิกและช าระบัญชี 
ห้างหุ้นส่วน 

ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์ 

จดทะเบียน 
เสร็จการช าระบัญชี 

(ภายใน14 วันนับจากวันที่ 
ประชุมอนุมัติการช าระบัญชี) 

 

ขั้นตอนการด าเนินการในการเลิกห้างหุ้นส่วน  ม ี 2 ขั้นตอน 
คือ 
 1. การเลิกและขอจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน 

2. การช าระบัญชีและขอจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีห้างหุ้นส่วน 

http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/02_hs/sample_hs6.pdf
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ขั้นตอนการเลิกและการขอจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน 

1. การเลิกห้างหุ้นส่วน แบ่งได้เป็น 3 กรณี คือ 
 1.1  เลิกโดยผลของกฎหมาย                                               

(1) กรณีก าหนดเหตุเลิกไว้และเม่ือมีเหตุนั้นเกิดขึ้น 
(2) ตั้งห้างโดยก าหนดระยะเวลาไว้และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลานั้น 
(3) ตั้งห้างเพ่ือท ากิจการอย่างหนึ่งอย่างใด  และเม่ือท ากิจการนั้นเสร็จแล้ว  
(4) หุ้นส่วนบอกเลิกเมื่อสิ้นรอบปีบัญชี  และได้บอกเลิกก่อน 6  เดือน 
(5) หุ้นส่วนตาย ล้มละลาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามาร 
(6) ห้างหุ้นส่วนล้มละลาย 
(7) เมื่อวัตถุประสงค์ของห้างกลายเป็นผิดกฎหมาย 
(8) หุ้นส่วนเหลือเพียงคนเดียว    

 1.2 โดยความประสงค์ของผู้เป็นหุ้นส่วน     
(1) ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนลงมติให้เลิก 
(2) หุ้นส่วนฝ่าฝืนกฎหมายเรื่องค้าแข่งกับห้าง  และหุ้นส่วนอื่นลงมติให้เลิก  

 1.3  เลิกโดยค าสั่งศาล   เหตุร้องศาลให้สั่งเลิกมี 3 กรณี คือ 
(1) หุ้นส่วนจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงฝ่าฝืนข้อสัญญาตั้งห้างที่มีนัยส าคัญ 
(2) กิจการห้างมีแต่ขาดทุน ไม่มีหวังฟ้ืนคืน  
(3) มีเหตุที่เหลือวิสัยที่ห้างจะด ารงอยู่ได้ 

การจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน 

ที่ประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนมีมติ/ศาลมีค าพิพากษา 

จัดเตรียมค าขอ 

ยื่นจดทะเบียน 

ภายใน 14 วัน 
นับแต่วันที่มีผลเลิก/ 
วันที่มีมติ/ค าพิพากษา 
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เมื่อห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลเลิกกัน  ห้างนั้นจะยังคง
ตั้งอยู่เพื่อการช าระบัญชี  การเลิกห้างกรณีอ่ืนนอกจากล้มละลายต้องมีการแต่งตั้งผู้ช าระบัญชี  เพื่อ
ด าเนินการจดทะเบียนเลิกห้างและช าระบัญชีของห้างให้เสร็จสิ้นไป  เช่น  การรวบรวมทรัพย์สิน  ช าระหนี้ 
ชดใช้เงินทดรองและค่าใช้จ่ายที่หุ้นส่วนผู้จัดการได้ออกไปในการด าเนินกิจการค้าแทนห้าง  หากมีทรัพย์สิน
เหลือให้คืนทุนและเฉลี่ยเป็นก าไรในระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนและจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี  เมื่อได้จด
ทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีแล้ว  การฟ้องคดีเรียกหนี้สินที่ห้างหุ้นส่วน  ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ช าระบัญชีเป็น
หนี้อยู่นั้นจะต้องท าการฟ้องภายใน 2 ปีนับแต่วันเสร็จสิ้นการช าระบัญชี 

ผู้ช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วนได้แก่ หุ้นส่วนผู้จัดการตามท่ีจดทะเบียนไว้ก่อนเลิก  หุ้นส่วน
ผู้จัดการทุกคนต้องเข้าเป็นผู้ช าระบัญชีโดยผลของกฎหมาย ถ้าผู้ช าระบัญชีมีหลายคน ผู้ช าระบัญชีทุกคน
ต้องกระท าการร่วมกันเว้นแต่ที่ประชุมใหญ่หรือศาลจะได้ก าหนดอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืนในเวลาตั้งผู้ช าระ
บัญชี 

2. ยื่นขอจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนต่อนายทะเบียน
3. ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย
4. ส่งค าบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้ (ถ้ามี)

ขั้นตอนตาม   2. - 4. ผู้ช าระบัญชีต้องด าเนินการภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เลิกห้างหุ้นส่วน
การขอจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน 

ข้อมูลที่ต้องใช้ 
1.วันที่เลิกห้างหุ้นส่วน
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 าสั่งศาลให้เลิกห้างหุ้นส่วน (ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งให้เลิก)
4. ส าเนาสัญญาของห้างหุ้นส่วนหรือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนที่ตกลงหรือให้ความยินยอม

ในการตั้งผู้อื่นเป็นผู้ช าระบัญชีหรือตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการคนเดียวหรือหุ้นส่วนผู้จัดการบางคนเป็นผู้ช าระบัญชี 
และก าหนดอ านาจผู้ช าระบัญชี (ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ช าระบัญชีมิใช่หุ้นส่วนผู้จัดการทุกคนตามท่ีจดทะเบียนไว้
ก่อนเลิก) 

5. ส าเนาใบมรณบัตร (ใช้เฉพาะกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการถึงแก่กรรม)
6. แผนที่แสดงที่ตั้งส านักงานของผู้ช าระบัญชีและสถานที่ส าคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป  (ใช้

เฉพาะกรณีส านักงานของผู้ช าระบัญชีมิใช่ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก) 
7. ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ช าระบัญชีที่ลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียน

*ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจ าตัว*
8. ส าเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน*  
9. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี)

http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/02_hs/detail5_intro7.pdf
http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/02_hs/detail5_intro8.pdf
http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/02_hs/detail5_intro8.pdf
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ส าเนาเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรอง
ความถูกต้อง ยกเว้นส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็น
เจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง 

     แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียนสามารถขอและซื้อได้ที่หน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ทุกแห่งหรือ Download  ได้จาก www.dbd.go.th 

การลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.1) 

ให้ลงลายมือชื่อโดยผู้ช าระบัญชีซึ่งได้แก่หุ้นส่วนผู้จัดการที่ลงลายมือชื่อผูกพันห้างหุ้นส่วนตามที่
จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก ถ้าผู้ช าระบัญชีมีหลายคน ทุกคนต้องกระท าการร่วมกันเว้นแต่ที่ประชุมใหญ่หรือศาล
จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 การลงลายมือชื่อและการกรอกข้อมูลในรายการจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.2) 

ให้ระบุรายละเอียดของผู้ช าระบัญชีทุกคนพร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อ  

อัตราค่าธรรมเนียม 
1. ค่าธรรมเนียมเลิก 400 บาท 
2. หนังสือรับรอง ฉบับละ  120 บาท 
3. รับรองส าเนาเอกสารค าขอจดทะเบียน หน้าละ   50  บาท

สถานที่จดทะเบียน 
1. ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนได้ที่ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง 

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

2.  ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่จังหวัดอ่ืน ยื่นจดทะเบียนได้ที่ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่
ห้างหุ้นส่วนมีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ 

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

ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์ 

http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=20068
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/02_hs/detail5_intro9.pdf
http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/02_hs/sample_hs6.pdf



