
 

ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์ 
 

การช าระบัญชีและการจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วน 
  
 
การช าระบัญชี  
  
 
จัดท างบการเงิน ณ วันเลิกห้าง   
(ณ วันที่ตกลงกันให้เลิกห้างหุ้นส่วนหรือวันที่ 
นายทะเบียนรับจดทะเบียนเลิก) ให้ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง  
 
 
ออกหนังสือนัดประชุมผู้เป็นหุ้นส่วน  
  
 
จัดประชุมผู้เป็นหุ้นส่วน เพื่อลงมติยืนยันตัว  
 ผู้ช าระบัญชีหรือแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีใหม่/  
 อนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิกห้างหุ้นส่วน  
  
 
ผู้ช าระบัญชีช าระสะสางหนี้สินทรัพย์สิน    ออกหนังสือนัดประชุมผู้เป็นหุ้นส่วน 
ช าระค่าใช้จ่ายในการเสร็จการช าระบัญชี 
แบ่งคืนทุนให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน  
 

จัดประชุมผู้เป็นหุ้นส่วน เพื่อลงมติอนุมัติการช าระบัญชี  
 
 

จัดท าค าขอจดทะเบียน/ยื่นจดทะเบียน  
(ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุมอนุมัติการช าระบัญชี)  

  
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน  
  
  

ประกาศโฆษณาเลิกใน นสพ. อย่างน้อย 1 ครั้ง/ ท า
หนังสือแจ้งเจ้าหนี้ทางไปรษณีย์   
(ภายใน 14 วัน นับจากวันเลิกห้างหุ้นส่วน)  

http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/02_hs/sample_hs8.pdf
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ขั้นตอนการช าระบัญชีและการขอจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีห้างหุ้นส่วน  
1. เมื่อเลิกห้างหุ้นส่วนแล้ว  
2. ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย  
3. ส่งค าบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้   
ขั้นตอนตาม  2-3   ผู้ช าระบัญชีต้องด าเนินการภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เลิกห้างหุ้นส่วน  
4. จัดท างบการเงิน ณ วันเลิกห้างหุ้นส่วน ( ณ วันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนตกลงกันให้เลิกหรือวันที่นายทะเบียน

รับจดทะเบียนเลิก)  
5. ส่งงบการเงิน ณ วันเลิกห้างหุ้นส่วน ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้อง  
6. ออกหนังสือนัดประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนเพื่อยืนยันตัวผู้ช าระบัญชีและอนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิก  
7. ประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนเพื่อมีมติยืนยันตัวผู้ช าระบัญชีและอนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิก  
8. ผู้ช าระบัญชีช าระสะสางทรัพย์สินและหนี้สินของห้างหุ้นส่วน (ถ้ามีทรัพย์สินก็ให้จ าหน่าย มีลูกหนี้

ให้เรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ ช าระหนี้สินให้เจ้าหนี้ และจ่ายค่าใช้จ่ายในการช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วน)  
9. เมื่อมีเงินคงเหลือก็ให้คืนทุนแก่ผู้เป็นหุ้นส่วนตามสัดส่วนการลงหุ้น  
10. ออกหนังสือนัดประชุมพิจารณาการช าระบัญชี  
11. ประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนเพื่อมีมติอนุมัติการช าระบัญชี  
12. ผู้ช าระบัญชีจัดท าค าขอจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีและยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 

14 วัน นับแต่วันที่ประชุมอนุมัติการช าระบัญชี  
 
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี 

1. แบบค าขอจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี (แบบ ลช.1) 
2. รายการจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี (แบบ ลช.5) 
3. รายงานการช าระบัญชี (แบบ ลช.3) 
4. งบการเงิน ณ วันเลิกห้างหุ้นส่วน (จะใช้งบการเงิน ณ วันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนตกลงให้เลิกห้างหุ้นส่วน

หรืองบการเงิน ณ วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนก็ได้) 
5. รายละเอียดสมุดบัญชีและสรรพเอกสารทั้งหลาย (แบบ ลช.6) 
6. แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร 
7. ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ช าระบัญชีที่ลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียน 

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

ให้บุคคลอื่นด าเนินการแทนโดยท าหนังสือมอบอ านาจและผนึกหรือช าระค่าอากรแสตมป์ 10 บาท) 
 

กรณีท่ีห้างหุ้นส่วนไม่สามารถช าระบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับจากวันเลิก ก็ให้ผู้ช าระบัญชี
ยื่นรายงานการช าระบัญชี (แบบ ลช. 3) ทุก 3 เดือนภายใน 14 วันนับจากวันครบก าหนด 3 เดือน  

 
ส าเนาเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรอง

ความถูกต้อง ยกเว้นส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็น
เจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง 

http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/02_hs/detail5_intro7.pdf
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กรณีการยื่นค าขอจดทะเบียนแบบใช้เอกสารจัดท าค าขอ แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถ 

Download  
จาก www.dbd.go.th 

 
ค่าธรรมเนียม  

1. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี      500  บาท  
2. หนังสือรับรอง       รายการละ   40    บาท  
3. รับรองส าเนาเอกสารค าขอจดทะเบียน    หน้าละ    50    บาท  

 
สถานที่จดทะเบียน 

1. หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและส านักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น  
87 แห่ง โดยตั้งอยู่ ในเขตกรุงเทพมหานคร 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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