คู่มือสาหรับประชาชน : การจดทะเบียนเลิกบริษัทจากัด
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ขั้นตอนการเลิก
1. บริษัทจะเลิกกันได้ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
1.1 เลิกโดยผลของกฎหมาย
1.1.1 กรณีข้อบังคับกาหนดเหตุเลิกไว้และเมื่อมีเหตุนั้นเกิดขึ้น
1.1.2 ตั้งบริษัทโดยกาหนดระยะเวลาไว้และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลานั้น
1.1.3 ตั้งบริษัทเพื่อทากิจการอย่างหนึ่งอย่างใด และเมื่อทากิจการนั้นเสร็จแล้ว
1.1.4 บริษัทล้มละลาย
1.2 โดยความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นลงมติพิเศษให้เลิกบริษัท :การเลิกและชาระบัญชีบริษัทจากัดในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้เลิก
บริษัทโดยดาเนินการจัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติพิเศษให้เลิกบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
หุ้นที่เข้าประชุม
1.3 เลิกโดยคาสั่งศาล เหตุที่ศาลจะสั่งเลิกบริษัทคือ
1.3.1 ทาผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือทาผิดในการประชุมตั้งบริษัท
1.3.2 บริษัทไม่เริ่มประกอบการภายใน 1 ปีนับแต่จดทะเบียน หรือหยุดทาการถึง 1 ปี
1.3.3 การค้ามีแต่ขาดทุนและไม่มีหวังกลับฟื้นคืน
1.3.4 จานวนผู้ถือหุ้นเหลือไม่ถึง 3 คน
คาขอจดทะเบียนเลิกและอานาจของผู้ชาระบัญชีของบริษัท จะต้องลงลายมือชื่อโดยผู้ชาระบัญชี ซึ่งได้แก่ กรรมการที่
ลงชื่อผูกพันบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก
การแต่งตั้งผู้ชาระบัญชีของบริษัท หากข้อบังคับของบริษัทไม่ได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น กรรมการทุกคนของบริษัทต้อง
เป็นผู้ชาระบัญชี โดยผลของกฎหมาย ถ้าผู้ชาระบัญชีมีหลายคน ผู้ชาระบัญชีทุกคนต้องกระทาการร่วมกัน เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่
หรือศาลจะได้กาหนดอานาจไว้เป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่บริษัทไม่ได้กาหนดข้อบังคับในเรื่องการตั้งผู้ชาระบัญชีไว้ หากบริษัทประสงค์จะตั้งกรรมการบางคน หรือ
กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการของบริษัทเป็นผู้ชาระบัญชีจะต้องให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
มีมติตั้งผู้ชาระบัญชีหรือกาหนดอานาจของผู้ชาระบัญชี
เมื่อบริษัทจากัดซึ่งเป็นนิติบุคคลเลิกกัน บริษัทจะยังคงตั้งอยู่เพื่อการชาระบัญชี การเลิกบริษัทกรณีอื่นนอกจากล้มละลาย
ต้องมีการแต่งตั้งผู้ชาระบัญชี เพื่อดาเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชาระบัญชีของบริษัทให้เสร็จสิ้นไป เช่น การรวบรวม
ทรัพย์สิน ชาระหนี้ ชดใช้เงินทดรองและค่าใช้จ่ายที่กรรมการได้ออกไปในการดาเนินกิจการค้าแทนบริษัท หากมีทรัพย์สิน
เหลือให้คืนทุนและเฉลี่ยเป็นกาไรในระหว่างผู้ถือหุ้น และจดทะเบียนเสร็จการชาระบัญชี เมื่อได้จดทะเบียนเสร็จการชาระ
บัญชีแล้ว การฟ้องคดีเรียกหนี้สินที่บริษัท กรรมการหรือผู้ชาระบัญชีเป็นหนี้อยู่นั้น จะต้องทาการฟ้องภายใน 2 ปีนับแต่วัน
เสร็จสิ้นการชาระบัญชี
2. ผู้ชาระบัญชีจัดทาคาขอและยื่นจดทะเบียนเลิกบริษัท
3. ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย
4. ส่งคาบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้ (ถ้ามี)

ขั้นตอนตาม 2-4 ผู้ชาระบัญชีต้องดาเนินการภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เลิกบริษัท
หลักเกณฑ์ในการยื่นขอจดทะเบียน
1. ข้อมูลที่ต้องใช้
1.1 วันที่เลิกบริษัท
1.2 ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และอายุของผู้ชาระบัญชี
1.3 อานาจผู้ชาระบัญชี
1.4 ที่ตั้งสานักงานของผู้ชาระบัญชี
2. การยื่นขอจดทะเบียนทาได้ 2 วิธี คือ
2.1 นาเอกสารไปยื่นขอจดทะเบียนที่สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ และแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก เป็นไปตามรายละเอียดด้านล่าง โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
2.1.1 กรอกข้อมูลและรายละเอียดในแบบฟอร์มคาขอจดทะเบียนด้วยวิธีการพิมพ์ให้ครบถ้วนและให้ผู้เกี่ยวข้อง
ลงลายมือชื่อในคาขอ
2.1.2 นาไปยื่นจดทะเบียน ณ จุดบริการของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีทั้งหมด 87 แห่งทั่วประเทศ
2.1.3 เมื่อนายทะเบียนตรวจพิจารณาคาขอแล้วเห็ นว่า คาขอจดทะเบียนมีรายละเอียดครบถ้วนและถูกต้อง ให้ผู้
ขอจดทะเบียนชาระค่าธรรมเนียม ณ จุดบริการ
2.1.4 นายทะเบียนจะสั่งรับจดทะเบียนพร้อมออกหนังสือรับรอง (ถ้าขอ)
2.2 จดทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-registration) ซึ่งจะต้องดาเนินการ ดังนี้
2.2.1 การลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการที่ต้องการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
จะต้องดาเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้
(1) ลงทะเบี ยนผู้ ใช้งาน (Registration) โดยกรอกคาขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัส ผ่าน (Username&
Password) ผ่ านทางเว็บ ไซต์ http://www.dbd.go.th สาหรับใช้งานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Registration) และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
(2) ยืนยันตัวตนเพื่อใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Authentication) ด้วยตนเองหรือมอบอานาจให้บุคคลอื่น
มายื่นเอกสารยืนยันตัวตนต่อนายทะเบียนแทน นอกจากนี้ยังสามารถยืนยันตัวตนด้วย Personal Certificate ของ TOT
CAT หรือ Thai Digital ID โดยไม่ต้องเดินทางมาแสดงตัวตนต่อหน้านายทะเบียน
กรณีผู้ใช้บริการมาแสดงตัวด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ
กรณีมอบอานาจ ให้ส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาหนังสือเดินทาง แล้วแต่กรณีของผู้ใช้บริการพร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง และให้ผู้รับมอบอานาจแสดงบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมทั้งระบุรายละเอียดของผู้รับมอบอานาจ
ในแบบคาขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username&amp;Password) และปิดอากรแสตมป์/ชาระค่าอากรแสตมป์ 10 บาท
(3) เปิดใช้งาน (Activation) หลังจากยืนยันตัวตนแล้ว นายทะเบียนจะแจ้งรหัสยืนยันการเปิดใช้งาน
(Activate Code) ทางอีเมล์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทาการยืนยันบัญชีผู้ใช้งาน ทั้งนี้ต้องใช้ Activation Code เพื่อยืนยันการ
เปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ (ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต)
2.2.2 การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Registration (link web : https://ereg.dbd.go.th/
ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml) ดังนี้
(1) จัดทารายการคาขอจดทะเบียนนิติบุคคล และยื่นคาขอ

(2) เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบคาขอจดทะเบียนแล้ว เห็นว่าคาขอจดทะเบียนมีรายละเอียดครบถ้วนและ
ถูกต้อง จะแจ้งกลับทางอีเมล์ให้ผู้ประกอบการลงนามคาขอด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Username&Password และ
OTP) และชาระค่าธรรมเนียม โดยผู้ขอจดทะเบียนจะสามารถพิมพ์ใบชาระเงินจากระบบดังกล่าว และสามารถนาไปชาระ
ค่าธรรมเนียม ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) และผ่านอินเทอร์เน็ต
(Internet Banking) ทั้งนี้ การชาระเงินดังกล่าว สามารถชาระเงินได้ผ่าน 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทย
(3) เมื่อได้รับแจ้งการชาระค่าธรรมเนียมแล้ว นายทะเบียนจะสั่งรับจดทะเบียน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
และจัดส่งเอกสารจดทะเบียนนิติบุคคลในรูปแบบเอกสารกระดาษ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินชาระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
และหนังสือรับรองนิติบุคคล (หากขอ) ผ่านทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตามที่อยู่ที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ระบุไว้
หมายเหตุ : ระยะเวลาการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์รวม 85 นาที เช่นเดียวกับการยื่นจดทะเบียนด้วยตนเอง
ทั้งนี้ ไม่นับรวมระยะเวลาการจัดทารายการคาขอจดทะเบียนนิ ติบุคคล การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการชาระ
ค่าธรรมเนียมของผู้ประกอบการ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินน้า) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ชั้น 4 ถนนนนทบุรี อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2547 5155 โทรสาร : 0 2547 5155
(กรณีที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า) อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์
ชั้น 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : 0 2446 8160-1,67,69 โทรสาร : 0 2446 8191
(กรณีที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 (พหลโยธิน) อาคารเลขที่ 78/13
ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดิพัทธ์) เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2618 3340-41,45 โทรสาร : 0 2618 3343-4
(กรณีที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 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)
(กรณีที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (ถนนสี่พระยา) อาคารอามีโก้ทาวเวอร์
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
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค) อาคาร
ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ถนนศรีนครินทร์ โซน A ชั้น 2 เลขที่ 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
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพักเที่ยง)

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

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

สถานที่ให้บริการ
สานักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัดและสาขา 4 แห่ง (แม่สอด เมืองพัทยา
หัวหิน เกาะสมุย) (กรณีที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น)
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ
ศูนย์ e-Registration Support Center (ชั้น 9 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
จดทะเบียนออนไลน์/ให้คาปรึกษาแนะนา
โทรศัพท์ : 02 547 5995-9 , 02 547 4483-4 โทรสาร : 02 547 4459
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับจดทะเบียนออนไลน์
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพักเที่ยง)

สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/ho
me.xhtml
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 1.25 ชั่วโมง
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร / แจ้งผล

ระยะเวลา
50 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองทะเบียนธุรกิจ

ลาดับ
ขั้นตอน
2) การพิจารณา
นายทะเบียนรับจดทะเบียนและรับชาระค่าธรรมเนียม /
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ /
จัดเตรียมใบสาคัญการจดทะเบียน/ หนังสือรับรอง / สาเนา
เอกสาร
3)

ระยะเวลา
25 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองทะเบียนธุรกิจ

10 นาที

กองทะเบียนธุรกิจ

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม / มอบหนังสือรับรอง /
สาเนาเอกสารให้ผู้ยื่นคาขอ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบคาขอจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2)

รายการจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.2)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ผู้ชาระบัญชีต้องลงลายมือชื่อทุกคน)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3)

คาสั่งศาลให้เลิกบริษัท
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ใช้กรณีศาลมีคาสั่งให้เลิก)

สานักงานศาลยุติธรรม

4)

รายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการผู้มีอานาจทาการ
แทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิกบริษัทลงลายมือชื่อรับรอง
ความถูกต้อง
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ใช้กรณีที่ผู้ชาระบัญชีมิใช่กรรมการทุกคนตามที่จดทะเบียน
ไว้ก่อนเลิก หรือกาหนดอานาจของผู้ชาระบัญชีเป็นอย่างอื่นซึ่งมิใช่
อานาจของกรรมการตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก)

-

5)

แผนที่แสดงที่ตั้งสานักงานของผู้ชาระบัญชี และสถานที่สาคัญ
บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ใช้กรณีที่สานักงานของผู้ชาระบัญชีมิใช่ที่ตั้งสานักงานแห่ง
ใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก)

-

6)

ใบมรณะบัตร
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ใช้กรณีกรรมการถึงแก่กรรม)

กรมการปกครอง

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
7) หลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ใช้กรณีผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้มายื่นคาขอด้วยตนเอง)
8)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

หนังสือมอบอานาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ใช้กรณีผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้มายื่นคาขอด้วยตนเอง และ
ผู้ชาระบัญชีต้องยื่นสาเนาบัตรประจาตัวทุกคน)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเลิก

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 500 บาท

2)

หนังสือรับรอง

ฉบับละ

ค่าธรรมเนียม 120 บาท

3)

รับรองสาเนาเอกสาร

หน้าละ

ค่าธรรมเนียม 50 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
1) โทรศัพท์ : Call Center 1570

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

2)

เว็บไซต์ : www.dbd.go.th

3)

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

4)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด 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
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (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
ลาดับ
1) ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ชื่อแบบฟอร์ม

หมายเหตุ :
กรณีการยื่นคาขอจดทะเบียนที่สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
1. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว
มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว
2. การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วย
เครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือชื่อทุกหน้า
3. การลงลายมือชื่อ
3.1 การลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.1)
3.1.1.กรณีที่กรรมการทุกคนเข้าเป็นผู้ชาระบัญชี อานาจผู้ชาระบัญชีจะต้องเป็นไปตามอานาจกรรมการ
ตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิกบริษัท ดังนั้น ในการลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียน (แบบ ลช.1) จะต้องลงลายมือชื่อตามอานาจ
3.1.2 กรณีที่ผู้ชาระบัญชีเป็นกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการเพียงคนเดียว ให้บุคคล
ดังกล่าวลงลายมือชื่อเพียงผู้เดียว
3.1.3 กรณีที่มีการแต่งตั้งผู้ชาระบัญชีหลายคน และไม่ได้กาหนดอานาจผู้ชาระบัญชีไว้ ก็ให้ผู้ชาระบัญชี
ทุกคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
3.2 การลงลายมือชื่อและการกรอกข้อมูลในรายการจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช. 2) ให้ระบุรายละเอียดของผู้ชาระ
บัญชีทุกคนพร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อ
3.3 ทั้งนี้ การลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียน ต้องกาเนินการดังนี้
3.3.1 การลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้า
บุคคลดังต่อไปนี้
(1) นายทะเบียน โดยต้องแสดงบัตรประจาตัวต่อนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบ
(2) พนักงานฝ่ายปกครอง ตารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจาอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิลาเนาอยู่
สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคล
ที่กาหนดไว้ตามประกาศสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง เรื่อง กาหนดบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท
จากัดจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้ พ.ศ. 2558
3.3.2 การลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนในต่างประเทศ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้า
บุคคลดังต่อไปนี้
(1) เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหน้าสานักงานสังกัดกระทรวง
พาณิชย์ซึ่งรับผิดชอบการดาเนินงาน ณ ประเทศนั้น หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทาการแทนบุคคลดังกล่าว หรือ
(2) บุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้น
(3) บุคคลที่ควรเชื่อถือได้สองคนมาลงลายมือชื่อรับรองต่อหน้านายทะเบียนว่าเป็นลายมือชื่อผู้นั้นจริง

4. ในกรณีมีเหตุผลสมควร การพิจารณาคาขอจดทะเบียนนายทะเบียนอาจตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้จัดส่งเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องผูกพันเฉพาะอยู่กับคาขอจดทะเบียนหรือพยานหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ยื่นเป็นหลักฐานเท่านั้น ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากพาณิชย์จังหวัด
ผู้อานวยการส่วนจดทะเบี ยนธุรกิจกลาง ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต แล้วแต่กรณี และให้ผู้อนุญาต
รายงานตามแบบรายงานที่กาหนดแนบท้ายระเบียบให้นายทะเบียนกลางหรือผู้ที่นายทะเบียนกลางมอบหมายทราบภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันอนุญาต (ตามระเบียบฯ ข้อ 11)
5. กรณีมีการโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียนขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการเพิ่มจาก 1.25 ชั่วโมงเป็น 37 วัน
เนื่องจากจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ได้รับเพิ่มเติมทั้งนี้การนับระยะเวลาเริ่มนับเมื่อได้รับ
เอกสารหรือพยานหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
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