
 

ดตูวัอย่างการกรอกแบบพิมพ์ 
 
 

ค าแนะน าในการจดทะเบยีนเลิกหา้งหุน้สว่น 
 

  
  

การจดทะเบียนเลกิและช าระบัญชหีา้งหุน้ส่วน 
 
 

ขั้นตอนที ่1 
 
 

จดทะเบยีน 
เลกิหา้งหุน้สว่น 

 (ภายใน 14 วนันบัจากวนั 
ตกลงเลิกหา้งหุน้สว่น) 

 

ขั้นตอนที ่2 
 
 

จดทะเบยีน 
เสรจ็การช าระบญัชี 
(ภายใน14 วนันบัจากวนัที่ 

ประชมุอนุมตักิารช าระบญัชี) 

 
  

 

 
ขั้นตอนการด าเนนิการในการเลกิหา้งหุน้สว่น  ม ี 2 ขัน้ตอน คอื 

 
 
1. การเลกิและขอจดทะเบยีนเลกิหา้งหุ้นสว่น 
 
2. การช าระบญัชีและขอจดทะเบียนเสร็จการช าระบญัชหี้างหุน้ส่วน 

 

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

ที่ประชมุผูเ้ปน็หุน้สว่นมมีติ/ศาลมีค าพพิากษา 
 
 

จดัเตรยีมค าขอ 
 
 

 
 

ยืน่จดทะเบียน 
 
 

ขั้นตอนการเลกิและการขอจดทะเบยีนเลิกหา้งหุ้นสว่น  
1. การเลิกห้างหุ้นส่วน แบ่งได้เป็น 3 กรณี คือ 

1.1 เลิกโดยผลของกฎหมาย 
(1) กรณกี าหนดเหตุเลิกไว้และเมื่อมีเหตุนั้นเกิดข้ึน 
(2) ตั้งห้างโดยก าหนดระยะเวลาไว้และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลานั้น 
(3) ตั้งห้างเพ่ือท ากิจการอย่างหนึ่งอย่างใด และเม่ือท ากิจการนั้นเสร็จแล้ว 
(4) หุ้นส่วนบอกเลิกเมื่อสิ้นรอบปีบัญชี  และได้บอกเลิกก่อน 6 เดือน  
(5) หุ้นส่วนตาย ล้มละลาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ 
(6) ห้างหุ้นส่วนล้มละลาย 
(7) เมื่อวัตถุประสงค์ของห้างกลายเป็นผิดกฎหมาย  
(8) หุ้นส่วนเหลือเพียงคนเดียว 

1.2 โดยความประสงค์ของผู้เป็นหุ้นส่วน 
(1) ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนลงมติให้เลิก 
(2) หุ้นส่วนฝ่าฝืนกฎหมายเรือ่งค้าแข่งกับห้าง และหุ้นส่วนอื่นลงมติให้เลิก 

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

  

ภายใน 14 วนั 
นบัแตว่นัที่มผีลเลิก/ 

วนัที่มมีต/ิค าพิพากษา 
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เมื่อห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลเลิกกัน  ห้างนั้นจะยังคงตั้งอยู่
เพ่ือการช าระบัญชี  การเลิกห้างกรณีอ่ืนนอกจากล้มละลายต้องมีการแต่งตั้งผู้ ช าระบัญชี  เพ่ือด าเนินการจด
ทะเบียนเลิกห้างและช าระบัญชีของห้างให้เสร็จสิ้นไป  เช่น  การรวบรวมทรัพย์สิน  ช าระหนี้ ชดใช้เงินทดรอง
และค่าใช้จ่ายที่หุ้นส่วนผู้จัดการได้ออกไปในการด าเนินกิจการค้าแทนห้าง  หากมีทรัพย์สินเหลือให้คืนทุนและ
เฉลี่ยเป็นก าไรในระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนและจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี  เมื่อได้จดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี
แล้ว  การฟ้องคดีเรียกหนี้สินที่ห้างหุ้นส่วน  ผู้ เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ช าระบัญชีเป็นหนี้อยู่นั้นจะต้องท าการฟ้อง
ภายใน 2 ปีนับแต่วันเสร็จสิ้นการช าระบัญชี ผู้ช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วนได้แก่ หุ้นส่วนผู้จัดการตามที่จดทะเบียน
ไว้ก่อนเลิก หุ้นส่วนผู้จัดการทุกคนต้องเข้าเป็นผู้ช าระบัญชีโดยผลของกฎหมาย ถ้าผู้ช าระบัญชีมีหลายคน  

ผู้ช าระบัญชีทุกคนต้องกระท าการร่วมกันเว้นแต่ที่ประชุมใหญ่หรือศาลจะได้ก าหนดอ านาจไว้เป็น
อย่างอ่ืนในเวลาตั้งผู้ช าระบัญชี  

2.ยื่นขอจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนต่อนายทะเบียน 
3.ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย 
4.ส่งค าบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้ (ถ้ามี) 
ขั้นตอนตาม 2. - 4. ผูช้ าระบญัชตี้องด าเนนิการภายใน 14 วนั นบัแตว่นัทีเ่ลิกหา้งหุน้สว่นการขอ   

จดทะเบยีนเลิกหา้งหุน้สว่น 
 

ข้อมลูทีต่้องใช ้ 
1.วันที่เลิกห้างหุ้นส่วน 
2.ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และอายุของผู้ช าระบัญชี 
3.อ านาจผู้ช าระบัญชี 
4.ที่ตั้งส านักงานของผู้ช าระบัญชี 

 
เอกสารหลกัฐานทีต่้องใชใ้นการจดทะเบยีนเลกิ  

1.แบบค าขอจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.1) 
2.รายการจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.2) *ผู้ช าระบัญชีต้องลงลายมือชื่อทุกคน* 
3. ส าเนาค าสั่งศาลให้เลิกห้างหุ้นส่วน (ในกรณีท่ีศาลมีค าสั่งให้เลิก) 
4. ส าเนาสัญญาของห้างหุ้นส่วนหรือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนที่ตกลงหรือให้ความยินยอมในการ

ตั้งผู้อื่นเป็นผู้ช าระบัญชีหรือตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการคนเดียวหรือหุ้นส่วนผู้จัดการบางคนเป็นผู้ช าระบัญชี และก าหนด
อ านาจผู้ช าระบัญชี (ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ช าระบัญชีมิใช่หุ้นส่วนผู้จัดการทุกคนตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก)  

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

กรณสี านักงานของผู้ช าระบัญชีมิใช่ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ตามท่ีจดทะเบียนไว้ก่อนเลิก)  
7.ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ช าระบัญชีที่ลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียน 

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

ให้บุคคลอืน่ด าเนินการแทนโดยท าหนังสือมอบอ านาจและผนึกหรือช าระค่าอากรแสตมป์ 10 บาท) 
 

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
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ดตูวัอย่างการกรอกแบบพิมพ์ 
 

ส าเนาเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรอง
ความถูกต้อง ยกเว้นส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็น
เจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง  

 
กรณีการยืน่ค าขอจดทะเบียนแบบใชเ้อกสารจดัท าค าขอ แบบพิมพจ์ดทะเบยีนสามารถ Download  

จาก www.dbd.go.th 
 
การลงลายมือชือ่ในค าขอจดทะเบยีนเลกิ (แบบ ลช.1)  

ให้ลงลายมือชื่อโดยผู้ช าระบัญชีซึ่งได้แก่หุ้นส่วนผู้จัดการที่ลงลายมือชื่อผูกพันห้างหุ้นส่วนตามที่     
จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก ถ้าผู้ช าระบัญชีมีหลายคน ทุกคนต้องกระท าการร่วมกันเว้นแต่ที่ประชุมใหญ่หรือศาล
จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน   

 
การลงลายมือชือ่และการกรอกข้อมลูในรายการจดทะเบยีนเลิก (แบบ ลช.2)  

ให้ระบุรายละเอียดของผู้ช าระบัญชีทุกคนพร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อ   
 
อัตราคา่ธรรมเนยีม  

1.การจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน        500  บาท  
2. หนังสือรับรอง       รายการละ     40   บาท  
3.รับรองส าเนาเอกสารค าขอจดทะเบียน    หนา้ละ      50   บาท 

 
สถานที่จดทะเบียน 

1. หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและส านักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น  
87 แห่ง โดยตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 7 แห่ง ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ า)  
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6 (ปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก สี่พระยา บางนา และแจ้งวัฒนะ  
(ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)) และในส่วนภูมิภาคที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง 
รวมถึงสาขาของส านักงานพาณิชย์จังหวัด ในพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน 
และเกาะสมุย 

ยกเว้น การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการซึ่งมีกฎหมายพิเศษควบคุม 
ได้แก่ หลักทรัพย์ คลังสินค้า ห้องเย็น ไซโล นายหน้าประกันภัย บริหารสินทรัพย์ ให้ยื่นขอจดทะเบียน ณ 
ส านักงานบริการจดทะเบียน ดังต่อไปนี้ 

(1) ห้างหุ้นส่วนที่มีส านักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่              
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ า)  

(2) ห้างหุ้นส่วนที่มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใด ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดซึ่งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่  

2. ยื่นจดทะเบียนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ที่เว็บไซต 
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml 

 
 

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

