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ค าแนะน าการจดทะเบยีนตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้ช าระบัญชี 
อ านาจของผู้ช าระบัญชีและที่ตั้งส านักงานของผู้ช าระบัญชี 

 
เมื่อห้างหุ้นส่วนได้เลิกกันแล้ว และได้ตั้งผู้ช าระบัญชีเพ่ือช าระสะสางทรัพย์สินหนี้สินของห้างหุ้นส่วน 

ต่อมาต้องการตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้ช าระบัญชีและแก้ไขอ านาจผู้ช าระบัญชีใหม่  จะต้องให้ที่ประชุมผู้เป็นหุ้นส่วน  
ลงมติตั้งหรือเปลี่ยนตัวผู้ช าระบัญชีหรือก าหนดอ านาจผู้ช าระบัญชีใหม่  หรือศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้
เปลี่ยนตัวผู้ช าระบัญชีและอ านาจผู้ช าระบัญชี แล้วน ามติที่ประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนหรือค าพิพากษาหรือ ค าสั่ง
ศาลไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนโดยให้ผู้ช าระบัญชีที่ได้จดทะเบียนไว้เดิมเป็นผู้ขอจดทะเบียนภายใน 14 วัน
นับแต่วันที่ประชุมมีมติหรือวันที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง 

ส าหรับการแก้ไขท่ีตั้งส านักงานผู้ช าระบัญชีนั้น กฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้ว่าจะต้องให้ที่ประชุม ผู้
เป็นหุ้นส่วนมีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการแก้ไขท่ีตั้งส านักงานผู้ช าระบัญชี ไม่ต้องได้รับมติที่ 
ประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนก็ได้ เม่ือกรอกค าขอจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้งส านักงานผู้ช าระบัญชีก็ไม่ต้อง 
อ้างมติที่ประชุม 
 

ขั้นตอนการจดทะเบียนตั้ง/เปลี่ยนตัวผูช้ าระบัญชี/อ านาจของผู้ช าระ บัญชี/
ที่ตั้งส านักงานของผู้ช าระบัญชี 

 
 

ที่ประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนมีมติ/ศาลมีค าพิพากษา 
 
 
 

จัดเตรียมค าขอ 
ภายใน 14 วัน 
นับแต่วันที่มีมติ/ 
ค าพิพากษา 

ยื่นขอจดทะเบียน 
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การขอจดทะเบียนตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้ช าระบัญชี /อ านาจของผู้ช าระบัญชี/ส านักงานของผู้ช าระบัญชี 
1. ข้อมูลที่ต้องใช้ 

1.1 ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และอายุของผู้ช าระบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
1.2 อ านาจผู้ช าระบัญชีที่เปลี่ยนใหม่ 
1.3 ที่ตั้งส านักงานของผู้ช าระบัญชีใหม่ 

2. เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียน 
2.1 แบบค าขอจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.1) 
2.2 รายการจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.2) *ผู้ช าระบัญชีต้องลงลายมือชื่อทุกคน* 
2.3 ส าเนาค าสั่งศาลก าหนดอ านาจของผู้ช าระบัญชีและ/หรือตั้ง หรือเปลี่ยนตัวผู้ช าระบัญชี (ถ้ามี) 
2.4 ส าเนาใบมรณะบัตร (ใช้เฉพาะผู้ช าระบัญชีถึงแก่กรรม) 
2.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ช าระบัญชีที่ตั้งใหม่ทุกคนในกรณีตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้ช าระบัญชี 
2.6 แผนที่แสดงที่ตั้งส านักงานของผู้ช าระบัญชีและสถานที่ส าคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป  

(ใช้เฉพาะกรณีส านักงานของผู้ช าระบัญชีมิใช่ส านักงานแห่งใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้เดิมก่อนเลิก) 
2.7 ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ช าระบัญชีที่ลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียน 

*ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจ าตัว* 
2.8 ส าเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) 
2.9 หนังสือมอบอ านาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอ านาจ

ให้บุคคลอื่นด าเนินการแทนโดยท าหนังสือมอบอ านาจและผนึกหรือช าระค่าอากรแสตมป์ 10 บาท) 
 
ส าเนาเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรอง 

ความถูกต้อง ยกเว้นส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็น      
เจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง 

 
กรณีการยื่นค าขอจดทะเบียนแบบใช้เอกสารจัดท าค าขอ แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถ 

Download  
จาก www.dbd.go.th 

 
3. ค่าธรรมเนียม 

1. การจดทะเบียนจดทะเบียนตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้ช าระบัญชี 
   อ านาจของผู้ช าระบัญชีและที่ตั้งส านักงานของผู้ช าระบัญชี    500  บาท 
2. หนังสือรับรอง      รายการละ   40 บาท  
3. ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน     ฉบับละ  100 บาท  
4. รับรองส าเนาเอกสารค ารับรองจดทะเบียน   หน้าละ    50 บาท  
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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 
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