
คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีของบริษัทจ ากัด 
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ขั้นตอนการช าระบัญชี 
1. เมื่อที่ประชุมมีมติให้เลิกบริษัทแล้ว 

2. ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย 

3. ส่งค าบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้ (ถ้ามี) 
ขั้นตอนตาม 2-3 ผู้ช าระบัญชีต้องด าเนินการภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เลิกบริษัท 

4. จัดท างบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท (ณ วันที่ประชุมมีมติพิเศษให้เลิก หรือวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเลิก) 

5. ส่งงบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้อง 

6. ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อยืนยันตัวผู้ช าระบัญชีและอนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิก 

7. ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือมีมติยืนยันตัวผู้ช าระบัญชีหรือแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีใหม่และอนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิก 

8. ผู้ช าระบัญชีช าระสะสางทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท (ถ้ามีทรัพย์สินก็ให้จ าหน่าย มีลูกหนี้ให้เรียกเก็บเงินจาก 
ลูกหนี้ ช าระหนี้สิน และจ่ายค่าใช้จ่ายในการช าระบัญชีของบริษัท) 

9. เมื่อมีเงินคงเหลือก็ให้คืนทุนแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่ถือหุ้นหรือตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ 

10. ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายงานการช าระบัญชี 

11. ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือมีมติอนุมัติรายงานการช าระบัญชี 

12. ผู้ช าระบัญชีจัดท าค าขอจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีและยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่
วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการช าระบัญชี 

หลักเกณฑ์ในการยื่นขอจดทะเบียน 
การยื่นขอจดทะเบียนท าได้ 2 วิธี คือ 

1. น าเอกสารไปยื่นขอจดทะเบียนที่ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ และแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก เป็นไปตามรายละเอียดด้านล่าง โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้ 

1.1 กรอกข้อมูลและรายละเอียดในแบบฟอร์มค าขอจดทะเบียนด้วยวิธีการพิมพ์ให้ครบถ้วนและให้ผู้เกี่ยวข้องลง
ลายมือชื่อในค าขอ 

1.2 น าไปยื่นจดทะเบียน ณ จุดบริการของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีทั้งหมด 87 แห่งทั่วประเทศ 
 



1.3 เมื่อนายทะเบียนตรวจพิจารณาค าขอแล้วเห็นว่า ค าขอจดทะเบียนมีรายละเอียดครบถ้วนและถูกต้อง ให้ผู้ขอ
จดทะเบียนช าระค่าธรรมเนียม ณ จุดบริการ 

1.4 นายทะเบียนจะสั่งรับจดทะเบียนพร้อมออกหนังสือรับรอง (ถ้าขอ) 

2. จดทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-registration) ซึ่งจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
2.1 การลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการที่ต้องการใช้บริการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องด าเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
2.1.1 ลงทะเบียนผู้ใช้งาน (Registration) โดยกรอกค าขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username& 

Password) ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.dbd.go.th ส าหรับใช้งานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์        
(e-Registration) และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2.1.2 ยืนยันตัวตนเพ่ือใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Authentication) ด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้บุคคล
อ่ืนมายื่นเอกสารยืนยันตัวตนต่อนายทะเบียนแทน นอกจากนี้ยังสามารถยืนยันตัวตนด้วย Personal Certificate ของ TOT 
CAT หรือ Thai Digital ID โดยไม่ต้องเดินทางมาแสดงตัวตนต่อหน้านายทะเบียน 

กรณีผู้ใช้บริการมาแสดงตัวด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ 
 กรณีมอบอ านาจ ให้ส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาหนังสือเดินทาง แล้วแต่กรณีของผู้ใช้บริการพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง และให้ผู้รับมอบอ านาจแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมทั้งระบุรายละเอียดของผู้รับมอบอ านาจในแบบ
ค าขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username&Password) และปิดอากรแสตมป์/ช าระค่าอากรแสตมป์ 10 บาท 

2.1.3 เปิดใช้งาน (Activation) หลังจากยืนยันตัวตนแล้ว นายทะเบียนจะแจ้งรหัสยืนยันการเปิดใช้งาน 
(Activate Code) ทางอีเมล์ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการท าการยืนยันบัญชีผู้ใช้งาน ทั้งนี้ต้องใช้ Activation Code เพ่ือยืนยันการ
เปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ (ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต) 

2.2 การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Registration (link web : https://ereg.dbd.go.th/ 
ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml) ดังนี้ 

2.2.1 จัดท ารายการค าขอจดทะเบียนนิติบุคคล และยื่นค าขอ 
2.2.2 เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบค าขอจดทะเบียนแล้ว เห็นว่าค าขอจดทะเบียนมีรายละเอียดครบถ้วนและ

ถูกต้อง จะแจ้งกลับทางอีเมล์ให้ผู้ประกอบการลงนามค าขอด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Username&Password และ 
OTP) และช าระค่าธรรมเนียม โดยผู้ขอจดทะเบียนจะสามารถพิมพ์ใบช าระเงินจากระบบดังกล่าว และสามารถน าไปช าระ
ค่าธรรมเนียม ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) และผ่านอินเทอร์เน็ต 
(Internet Banking) ทั้งนี้ การช าระเงินดังกล่าว สามารถช าระเงินได้ผ่าน 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทย 

2.2.3 เมื่อได้รับแจ้งการช าระค่าธรรมเนียมแล้ว นายทะเบียนจะสั่งรับจดทะเบียน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และจัดส่งเอกสารจดทะเบียนนิติบุคคลในรูปแบบเอกสารกระดาษ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินช าระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 
และหนังสือรับรองนิติบุคคล (หากขอ) ผ่านทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตามท่ีอยู่ที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ระบุไว้ 

หมายเหตุ : ระยะเวลาการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์รวม 85 นาที เช่นเดียวกับการยื่นจดทะเบียนด้วยตนเอง 
ทั้งนี้ ไม่นับรวมระยะเวลาการจัดท ารายการค าขอจดทะเบียนนิติบุคคล การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการช าระ
ค่าธรรมเนียมของผู้ประกอบการ  

 

http://www.dbd.go.th/
https://ereg.dbd.go.th/
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml


ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ 
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินน้ า) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 
ถนนนนทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
โทรศัพท์ : 0 2547 5155 โทรสาร : 0 2547 5155  
(กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตรุงเทพมหานคร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า) อาคารธนาลงกรณ์ 
ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กทม. 
10700 โทรศัพท์ : 0 2446 8160-1,67,69 โทรสาร : 0 2446 8191  
(กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 (พหลโยธิน) อาคารเลขที ่78/13 
ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดิพัทธ์) เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ : 0 2618 3340-41,45 โทรสาร : 0 2618 3343-4  
(กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก) อาคารปรีชาคอมเพล็ก 
(ซี 2) ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
(เยื้อง สน.สุทธิสาร)  โทรศัพท์ : 0 2276 7253,55,56,59,66 
โทรสาร : 0 2276 7263 
(กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (ถนนสี่พระยา) อาคารอามีโก้ 
ทาวเวอร์ ชั้น GB เลขที่ 388 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม  
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500/ 
โทรศัพท์ : 0 2234 2951-3 โทรสาร : 0 2266 5852-3  
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค) อาคาร
ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ถนนศรีนครินทร์ โซน A ชั้น 2 เลขที ่735-735/1-8 
ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
/โทรศัพท์ : 0 2108 6076 โทรสาร : 0 2108 6076 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 



สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา) อาคารรัฐประศาสนภักดี (ชั้น 1) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  
โทรศัพท์ : 0 2143 7921-2 โทรสาร : 0 2143 7924 
(กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัดและสาขา 4 แห่ง 
(แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน เกาะสมุย)  
(กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 
 

สถานที่ให้บริการ 
ศูนย์ e-Registration Support Center (ชั้น 9 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) จด
ทะเบียนออนไลน์/ให้ค าปรึกษาแนะน า/สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับจดทะเบียน
ออนไลน์/ 
โทรศัพท์ : 02 547 5995-9 , 02 547 4483-4 โทรสาร : 02 547 4459/
เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ 
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/ho
me.xhtml / 
เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 85 นาท ี

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร / แจ้งผล   

50 นาที กองทะเบียนธุรกิจ 
 

2) การพิจารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียนและรับช าระค่าธรรมเนี่ยม / 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ / 
จัดเตรียมหนังสือรับรอง / ส าเนาเอกสาร    

25 นาที กองทะเบียนธุรกิจ 
 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม / มอบหนังสือรับรอง / 
ส าเนาเอกสารให้ผู้ยื่นค าขอ   

10 นาที กองทะเบียนธุรกิจ 
 

 

https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml%20/
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml%20/


รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
แบบค าขอจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.1) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 
 

รายงานการช าระบัญชี (แบบ ลช.3 พร้อมเอกสารแนบท้าย) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) 
 

รายการจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี (แบบ ลช.5) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4) 
 

รายละเอียดสมุดบัญชีและสรรพเอกสารทั้งหลาย (แบบ ลช.6) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 
 

งบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท หรือ งบการเงิน ณ วันที่นายทะเบียน
รับจดทะเบียนเลิกบริษัท 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

- 

6) 
 

แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

- 

7) 
 

หลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ใช้กรณีผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้มายื่นค าขอด้วยตนเอง) 
 

- 

8) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ใช้กรณีผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้มายื่นค าขอด้วยตนเอง และผู้
ช าระบัญชีที่ลงชื่อในค าขอจดทะเบี่ยนต้องยื่นส าเนาบัตรประจ าตัว) 
 

- 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี  ค่าธรรมเนียม 500 บาท 

  

2) หนังสือรับรอง      ฉบับละ   ค่าธรรมเนียม 120 บาท 
  

3) รับรองส าเนาเอกสารค าขอจดทะเบียน   หน้าละ   ค่าธรรมเนียม 50 บาท 
 

 
 
 
 

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/B6846B0186A035FCC76B1B1D26FD42FA/1433205821/form_lch1.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/B6846B0186A035FCC76B1B1D26FD42FA/1433205878/form_lch3.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/B6846B0186A035FCC76B1B1D26FD42FA/1433205927/form_lch5.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/B6846B0186A035FCC76B1B1D26FD42FA/1433205968/form_lch6.pdf


ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) โทรศัพท์ : Call Center 1570 

 

2) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th/   
 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
( เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที ่1 
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH  
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com )  

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

 
หมายเหตุ 
กรณีการยื่นค าขอจดทะเบียนที่ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 

1. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ /หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์       
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว 
มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว 

2. การกรอกข้อความในแบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วย
เครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือชื่อทุกหน้า 

3 ทั้งนี้ การลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียน ต้องด าเนินการดังนี้ 
(1) การลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคล

ดังต่อไปนี้ 
(1.1) นายทะเบียน โดยต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบ 
(1.2) พนักงานฝ่ายปกครอง ต ารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจ าอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิล าเนาอยู่ สามัญ

สมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลที่

http://www.dbd.go.th/
http://www.1111.go.th/
http://www.pacc.go.th/
http://www.facebook.com/PACC.GO.TH
mailto:Fad.pacc@gmail.com
http://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/intro_step_bj_liquidate.pdf


ก าหนดไว้ตามประกาศส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง เรื่อง ก าหนดบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท
จ ากัดจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้ พ.ศ. 2558 

(2) การลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนในต่างประเทศ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคล
ดังต่อไปนี้ 

(2.1) เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหน้าส านักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์
ซึ่งรับผิดชอบการด าเนินงาน ณ ประเทศนั้น หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ท าการแทนบุคคลดังกล่าว หรือ 

(2.2) บุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้น 
(2.3) บุคคลที่ควรเชื่อถือได้สองคนมาลงลายมือชื่อรับรองต่อหน้านายทะเบียนว่าเป็นลายมือชื่อผู้นั้นจริง 

4. ในกรณีมีเหตุผลสมควร การพิจารณาค าขอจดทะเบียนนายทะเบียนอาจตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้จัดส่งเอกสาร
หลักฐานเพ่ิมเติมได้โดยไม่ต้องผูกพันเฉพาะอยู่กับค าขอจดทะเบียนหรือพยานหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ยื่นเป็นหลักฐานเท่านั้น ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากพาณิชย์จังหวัด 
ผู้อ านวยการส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต แล้วแต่กรณี และให้ผู้อนุญาต
รายงานตามแบบรายงานที่ก าหนดแนบท้ายระเบียบให้นายทะเบียนกลางหรือผู้ที่นายทะเบียนกลางมอบหมายทราบภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันอนุญาต (ตามระเบียบฯ ข้อ 11) 

5. กรณีมีการโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียนขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการเพ่ิมจาก 1.25 ชั่วโมงเป็น 37 วันเนื่องจาก
จะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนและพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ได้รับเพ่ิมเติมทั้งนี้การนับระยะเวลาเริ่มนับเมื่อได้รับเอกสารหรือ
พยานหลักฐาน ที่เก่ียวข้องครบถ้วน 
 

***กรณีท่ีบริษัทไม่สามารถช าระบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับจากวันเลิก ก็ให้ผู้ช าระบัญชียื่นรายงานการช าระบัญชี 
(แบบ ลช.3) ทุก 3 เดือน 

***ถ้าช าระบัญชียังไม่แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีผู้ช าระบัญชีต้องเรียกประชุมใหญ่ในเวลาสิ้นปีทุกปีนับแต่วัน เริ่มท าการช าระ
บัญชี (วันเลิก) และต้องท ารายงานยื่นที่ประชุมว่าได้จัดการไปอย่างไรบ้าง และแจ้งให้ทราบ ความเป็นไปของการช าระบัญชี
โดยละเอียด 

 

 

 

 
 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 10/10/2561 

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

