การจดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด
ขั้นตอนที่ 1

จดทะเบียนเลิกบริษัท

ขั้นตอนที่ 2

จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

ขั้นตอนที่ 1

การจดทะเบียนเลิกบริษัท

01
กอนวันประชุมไมนอยกวา
14 วัน หรือตามที่กำหนด
ในขอบังคับของบริษัท

02
ภายใน 14 วัน
นับจากวันที่มีมติ

03
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ขั้นตอนการเลิก
1. บริษัทจะเลิกกันไดดวยเหตุดังตอไปนี้
1.1 เลิกโดยผลของกฎหมาย
(1) กรณีขอบังคับกำหนดเหตุเลิกไวและเมื่อมีเหตุนั้นเกิดขึ้น
(2) ตั้งบริษัทโดยกำหนดระยะเวลาไวและเมื่อสิ้นสุดระยะเวลานั้น
(3) ตั้งบริษัทเพื่อทำกิจการอยางหนึ่งอยางใด และเมื่อทำกิจการนั้นเสร็จแลว
(4) บริษัทลมละลาย
1.2 โดยความประสงคของผูถือหุน
(1) ผูถือหุนลงมติพิเศษใหเลิกบริษัท
การเลิกและชำระบัญชีบริษัทจำกัดในกรณีที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติพิเศษใหเลิกบริษัท โดยดำเนินการจัด
ประชุมใหญผูถือหุน เพื่อลงมติพิเศษใหเลิกบริษัทดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนหุนที่เขาประชุม
1.3 เลิกโดยคำสั่งศาล เหตุที่ศาลจะสั่งเลิกบริษัทคือ
(1) ทำผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือทำผิดในการประชุมตั้งบริษัท
(2) บริษัทไมเริ่มประกอบการภายใน 1 ปนับแตจดทะเบียน หรือหยุดทำการถึง 1 ป
(3) การคามีแตขาดทุนและไมมีหวังกลับฟนคืน
(4) จำนวนผูถือหุนเหลือไมถึง 3 คน
(5) เมื่อมีเหตุที่ทำใหบริษัทเหลือวิสัยที่จะดำรงอยูได
คำขอจดทะเบียนเลิกและอำนาจของผูชำระบัญชีของบริษัท จะตองลงลายมือชื่อโดยผูชำระบัญชี
ซึ่งไดแกกรรมการที่ลงชื่อผูกพันบริษัทตามที่จดทะเบียนไวกอนเลิก
การแตงตั้งผูชำระบัญชีของบริษัท หากขอบังคับของบริษัทไมไดกำหนดไวเปนอยางอื่น กรรมการทุก
คนของบริษัทตองเปนผูชำระบัญชี โดยผลของกฎหมาย ถาผูชำระบัญชีมีหลายคน ผูชำระบัญชีทุกคนตอง
กระทำการรวมกัน เวนแตที่ประชุมใหญหรือศาลจะไดกำหนดอำนาจไวเปนอยางอื่น
ในกรณีที่ บริษั ทไม ได กำหนดข อบังคับ ในเรื่องการตั้งผูช ำระบัญชีไว หากบริษัทประสงคจ ะตั้ง
กรรมการบางคน หรือ กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นที่ไมใชกรรมการของบริษัทเปนผูชำระบัญชี
จะตองใหที่ประชุมใหญผูถือหุนของบริษัทมีมติตั้งผูชำระบัญชีหรือกำหนดอำนาจของผูชำระบัญชี
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เมื่อบริษัทจำกัดซึ่งเปนนิติบุคคลเลิกกัน บริษัทจะยังคงตั้งอยูเพื่อการชำระบัญชี การเลิกบริษัทกรณี
อื่นนอกจากลมละลายตองมีการแตงตั้งผูชำระบัญชี เพื่อดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีของ
บริษัทใหเสร็จสิ้นไป เชน การรวบรวมทรัพยสิน ชำระหนี้ ชดใชเงินทดรองและคาใชจายที่กรรมการไดออกไป
ในการดำเนินกิจการคาแทนบริษัท หากมีทรัพยสินเหลือใหคืนทุนและเฉลี่ยเปนกำไรในระหวางผูถือหุน และจด
ทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อไดจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีแลว การฟองคดีเรียกหนี้สินที่บริษัท
กรรมการหรือผูชำระบัญชีเปนหนี้อยูนั้น จะตองทำการฟองภายใน 2 ปนับแตวันเสร็จสิ้นการชำระบัญชี
2. ผูชำระบัญชีจัดทำคำขอและยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกบริษัท
3. ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่ 1 ครั้ง (บอกกลาวการเลิก)
4. สงคำบอกกลาวเปนจดหมายลงทะเบียนไปรษณียไปยังเจาหนี้ (ถามี)
ขั้นตอนตาม 2-4 ผูชำระบัญชีตองดำเนินการภายใน 14 วัน นับแตวันที่เลิกบริษัท
ขอมูลที่ตองใช
1.วันที่เลิกบริษัท
2.ชื่อ ที่อยู อาชีพ และอายุของผูชำระบัญชี
3.อำนาจผูชำระบัญชี
4.ที่ตั้งสำนักงานของผูชำระบัญชี
แบบพิมพจดทะเบียนสามารถ Download ที่เว็บไซตกรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือคลิกที่นี่
เอกสารหลักฐานที่ตองใชในการจดทะเบียนเลิก
1. แบบคำขอจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.1)
2. รายการจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.2) *ผูชำระบัญชีตองลงลายมือชื่อทุกคน*
3. สำเนาคำสั่งศาลใหเลิกบริษัท (ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งใหเลิก)
4. สำเนารายงานการประชุมใหญผูถือหุนซึ่งผูถือหุนที่มีมติตั้งผูชำระบัญชีหรือกำหนดอำนาจผูชำระ
บัญชีเปนอยางอื่น โดยมีกรรมการผูมีอำนาจทำการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไวกอนเลิกบริษัท ลงลายมือ
ชื่อรับรองความถูกตอง (ใชเฉพาะกรณีที่ผูชำระบัญชีมิใชกรรมการทุกคนตามที่จดทะเบียนไวกอนเลิก หรือ
กำหนดอำนาจของผูชำระบัญชีเปนอยางอื่นซึ่งมิใชอำนาจของกรรมการตามที่จดทะเบียนไวกอนเลิก)
5. แผนที ่ แ สดงที ่ ต ั ้ ง สำนั ก งานของผู ช ำระบั ญ ชี และสถานที่ ส ำคั ญ บริ เ วณใกล เ คี ย งโดยสั ง เขป
(ใชเฉพาะกรณีที่สำนักงานของผูชำระบัญชีมิใชที่ตั้งสำนักงานแหงใหญตามที่จดทะเบียนไวกอนเลิก)
6. สำเนาใบมรณะบัตร (ใชเฉพาะกรณีกรรมการถึงแกกรรม)
7. สำเนาบัตรประจำตัวของผูชำระบัญชีทุกคน *ดูหลักเกณฑเรื่องบัตรประจำตัว*
8. สำเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี) *ดูหลักเกณฑการลงลายมือชื่อผูขอจดทะเบียน*
9. หนังสือมอบอำนาจ (ถามี)
สำเนาเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนทุกฉบับ ตองใหผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนรั บรอง
ความถูกตอง ยกเวนสำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อผูขอจดทะเบียน ใหผูเปน
เจาของบัตรหรือผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนเปนผูลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง
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การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.1)
1. กรณีที่กรรมการทุกคนเขาเปนผูชำระบัญชี อำนาจผูชำระบัญชีจะตองเปนไปตามอำนาจกรรมการ
ตามที่จดทะเบียนไวกอนเลิกบริษัท ดังนั้น ในการลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน (แบบ ลช.1) จะตอง
ลงลายมือชื่อตามอำนาจ
2. กรณี ที ่ ผ ู  ช ำระบั ญ ชี เ ป น กรรมการคนใดคนหนึ ่งหรื อบุ คคลอื่น ที่ ไมใช กรรมการเพีย งคนเดี ย ว
ใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อเพียงผูเดียว
3. กรณีที่มีการแตงตั้งผูชำระบัญชีหลายคน และไมไดกำหนดอำนาจผูชำระบัญชีไว ก็ใหผูชำระบัญชี
ทุกคนลงลายมือชื่อรวมกัน
การลงลายมือชื่อและการกรอกขอมูลในรายการจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช. 2)
ใหระบุรายละเอียดของผูชำระบัญชีทุกคนพรอมทั้งใหลงลายมือชื่อ
คาธรรมเนียม
1. การจดทะเบียนเลิกและเสร็จการชำระบัญชีบริษัทจำกัด
2. หนังสือรับรอง
3. รับรองสำเนาเอกสาร

รายการละ
หนาละ

500
40
50

บาท
บาท
บาท

สถานที่จดทะเบียน
ยื่นคำขอจดทะเบียน ณ หนวยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการคาและสำนักงานพาณิ ชย
จังหวัดทั่วประเทศ ตามที่สำนักงานแหงใหญของบริษัทกอนเลิกตั้งอยู ดังนี้
1. บริษัทจำกั ดที่ มีส ำนักงานแหงใหญ ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่นขอจดทะเบี ย นที่
กรมพัฒนาธุรกิจการคา (สนามบินน้ำ) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการคา เขต 1-6 (ปนเกลา พหลโยธิน รัชดาภิเษก
สี่พระยา ศรีนครินทร (ศูนยการคาธัญญาพารค) และแจงวัฒนะ (ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา))
เฉพาะธุรกิจหลักทรัพย ใหยื่นขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา (สนามบินน้ำ) **ดูรายละเอียดที่ตั้ง**
2. บริษัทจำกัดที่มีสำนักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตจังหวัดอื่น ใหยื่นขอจดทะเบียนที่สำนั กงาน
พาณิชยจังหวัด ในจังหวัดที่บริษัทจำกัดนั้นมีสำนักงานแหงใหญตั้งอยู
นอกจากนี้สามารถ ยื่นจดทะเบียนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration)
ที่เว็บไซตกรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือคลิกที่นี่
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