
คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวผู้ช าระบัญชีหรือแก้ไขเพิ่มเติมอ านาจของผู้ช าระบัญชี 
                             และท่ีตั้งส านักงานของผู้ช าระบัญชี (บริษัทจ ากัด) 
หน่วยงานที่ให้บริการ :  ส านกังานพาณิชย์จังหวัดพะเยา 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
เมื่อบริษัทได้เลิกกันแล้วและได้ตั้งผู้ช าระบัญชีเพื่อช าระสะสางทรัพย์สินหนี้สินของบริษัทต่อมาต้องการเปลี่ยนตัวผู้ช าระ
บัญชีและแก้ไขอ านาจผู้ช าระบัญชีใหม่จะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติเปลี่ยนตัวผู้ช าระบัญชีหรือก าหนดอ านาจผู้ช าระ
บัญชีใหม่หรือศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้เปลี่ยนตัวผู้ช าระบัญชีและอ านาจผู้ช าระบัญชีแล้วน ามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ
ค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลไปยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนโดยให้ผู้ช าระบัญชีที่ได้จดทะเบียนไว้เดิมเป็นผู้ขอจดทะเบียน
ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมมีมติหรือวันที่ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
 
ส าหรับการแก้ไขท่ีตั้งส านักงานผู้ช าระบัญชีนั้นกฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้ว่าจะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงดังนั้นการแก้ไขที่ตั้งส านักงานผู้ช าระบัญชีไม่ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้เมื่อกรอกค าขอจดทะเบียนแก้ไข
เปลี่ยนแปลงที่ตั้งส านักงานผู้ช าระบัญชีจึงไม่ต้องอ้างมติที่ประชุม 
 
ขั้นตอนหลักเกณฑ์ในการยื่นขอจดทะเบียน 
  1. ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันหรือตามท่ีก าหนดในข้อบังคับโดยลงพิมพ์โฆษณา
ในหนังสือพิมพ์ท้องที่อย่างน้อย 1 คราวและส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ /จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือลงมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้ช าระ
บัญชีหรืออ านาจผู้ช าระบัญชีหรือที่ตั้งส านักงานผู้ช าระบัญชี 
  2.จัดท าค าขอจดทะเบียน/ยื่นขอจดทะเบียน 
  3.การกรอกข้อความในแบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วย
เครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือชื่อทุกหน้า 
  4. การลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนกระท าได้ตามวิธีดังนี้ 
       (1) การลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนในราชอาณาจักรกระท าได้โดย 
    (1.1) ลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน (การลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนผู้ลงลายมือชื่อต้องแสดง
บัตรประจ าตัวต่อนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบ) 
      (1.2) ลงลายมือชื่อต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครองต ารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจ าอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมี
ภูมิล าเนาอยู่สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
หรือบุคคลอ่ืนตามที่นายทะเบียนกลางประกาศก าหนด 
       (2) การลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนในต่างประเทศผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคล
ดังต่อไปนี้ 
    (2.1) เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือหัวหน้าส านักงานสังกัดกระทรวง
พาณิชย์ซึ่งรับผิดชอบการด าเนินงานณประเทศนั้นหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ท าการแทนบุคคลดังกล่าวหรือ 



    (2.2) บุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้น 
    (2.3) บุคคลที่ควรเชื่อถือได้สองคนมาลงลายมือชื่อรับรองต่อหน้านายทะเบียนว่าเป็นลายมือชื่อผู้นั้นจริง 
  5. การยื่นขอจดทะเบียนท าได้ 2 วิธีคือ 
    5.1 ยื่นค าขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบต่อนายทะเบียนโดยผู้ช าระบัญชีจะไปยื่นขอจดทะเบียน
ด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อื่นไปด าเนินการแทนก็ได้ 
   5.2 ยื่นค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตเพื่อให้นายทะเบียนตรวจพิจารณาค าขอจดทะเบียนก่อนและ
เมื่อผ่านการตรวจและตอบรับว่าค าขอจดทะเบียนถูกต้องแล้วให้ผู้ขอจดทะเบียนสั่งพิมพ์ (print out) เอกสารค าขอจด
ทะเบียนดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อหลังจากนั้นก็น าไปยื่นขอจดทะเบียนที่ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือส่ง
ทางไปรษณีย์ (ค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตจะอยู่ในระบบ 2 เดือนนับแต่วันที่ยื่นค าขอเข้ามาในระบบ) 
 
หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็น
เหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิ
เช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะ
มอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา 97 หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านต๋อม
อ าเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา 56000 โทร. 0 5448 4370 
(กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น)/ติดต่อด้วย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (เฉพาะค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่นาย
ทะเบียนตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า) อาคารธนาลง
กรณ์ทาวเวอร์ชั้น 14 ถนนบรมราชชนนีแขวงบางบ าหรุเขตบาง
พลัดกรุงเทพฯ 10700 (กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร)/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 0 2446 8160-1,67,69 โทรสาร : 0 
2446 8191)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 



สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 (พหลโยธิน) อาคารเลขที่ 
78/13 ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดิพัทธ์) เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 (กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร)/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 0 2618 3340-41,45 โทรสาร : 0 
2618 3343-4)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก) อาคารปรีชา
คอมเพล็ก(ซี 2) ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษกเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 
10310 (เยื้องสน.สุทธิสาร) (กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร)/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 0 2276 7253,55,56,59,66 โทรสาร : 
0 2276 7263)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (สุรวงศ)์ อาคารวรวิทย์ชั้น 
G เลขที่ 222 ถนนสุรวงศ์แขวงสี่พระยาเขตบางรักกรุงเทพฯ 
10500 (กรณีที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร)/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 0 2234 2951-3 โทรสาร : 0 2266 
5852-3)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (บางนา) อาคารแอมเพิล
ทาวเวอร์ชั้น 4 ถนนบางนา-ตราดแขวงบางนาเขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260 (กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร)/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 0 2348 3803-5 โทรสาร : 0 2348 
3806)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา) อาคารรัฐประศาสนภักดี (ชั้น 1) ถนนแจ้ง
วัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพฯ 10210 (กรณีที่ตั้ง
ส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)/ติดต่อด้วย
ตนเองณหน่วยงาน   (หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 0 2143 7921-2 
โทรสาร : 0 2143 7924)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 



สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด 76 จังหวัด/ไปรษณีย์ 
(หมายเหตุ: (กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
www.dbd.go.th/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์ 
(หมายเหตุ: (กรณียื่นค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่ 
www.dbd.go.th เป็นการยื่นเพ่ือให้นายทะเบียนตรวจ
พิจารณาค าขอจดทะเบียนก่อนเท่านั้น)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 
ชั่วโมง 

สถานที่ให้บริการ 
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินน้ า) กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าชั้น 4 ถนนนนทบุรีอ าเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 11000 
(กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)/
ไปรษณีย์ 
(หมายเหตุ: (เฉพาะค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่นาย
ทะเบียนตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินน้ า) กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าชั้น 4 ถนนนนทบุรีอ าเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 11000 
(กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)/ติดต่อ
ด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 0 2547 5155 โทรสาร : 0 2547 
5155)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :1.5 ชั่วโมง 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร / แจ้งผล 
(หมายเหตุ: -) 

50 นาที ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดพะเยา 

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียมณช่องการเงิน 
(หมายเหตุ: -) 

5 นาที ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดพะเยา 

 
3) การพิจารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน / เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า
25 นาที ส านักงานพาณิชย์

จังหวัดพะเยา 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
ระบบ / 
จัดเตรียมหนังสือรับรอง / ส าเนาเอกสาร 
(หมายเหตุ: -) 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม / มอบหนังสือรับรอง / 
ส าเนาเอกสารให้ผู้ยื่นค าขอ 
(หมายเหตุ: -) 

10 นาที ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดพะเยา 

 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

แบบค าขอจดทะเบียนเลิก (แบบลช.1) 
ฉบับจริง      1 ฉบับ 
ส าเนา         0 ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 
 

รายการจดทะเบียนเลิก (แบบลช.2) 
ฉบับจริง       1 ฉบับ 
ส าเนา          0 ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) 
 

ค าสั่งศาลก าหนดอ านาจของผู้ช าระบัญชีและ/หรือเปลี่ยนตัวผู้
ช าระบัญชี (ถ้ามี) 
ฉบับจริง         0 ฉบับ 
ส าเนา            1 ฉบับ 
หมายเหตุ- 

ส านักงานศาลยุติธรรม 

4) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง         0 ฉบับ 
ส าเนา            1 ฉบับ 
หมายเหตุ(ของผู้ช าระบัญชีที่ตั้งใหม่ทุกคนในกรณีตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้
ช าระบัญชีและผู้ช าระบัญชีที่ลงชื่อในค าขอจดทะเบียน) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

แผนที่แสดงท่ีตั้งส านักงานของผู้ช าระบัญชีและสถานที่ส าคัญ
บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป 
ฉบับจริง          1 ฉบับ 
ส าเนา             0 ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้กรณีแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้งส านักงานของผู้ช าระบัญชี ) 
 

กรมการปกครอง 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
6) 

 
หลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ 
ฉบับจริง         0 ฉบับ 
ส าเนา            1 ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้กรณีผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้านาย
ทะเบียน) 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) 
ฉบับจริง            1 ฉบับ 
ส าเนา              0 ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้กรณีผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้านาย
ทะเบียน) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนตัวผู้ช าระบัญชี 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 400 บาท 
 
 

2) ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนอ านาจผู้ช าระบัญชี  
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 400 บาท 
 
 

3) ค่าธรรมเนียมแก้ไขท่ีตั้งผู้ช าระบัญชี  
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 400 บาท 
 
 

4) หนังสือรับรอง      ฉบับละ  
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 120 บาท 
 
 

5) รับรองส าเนาเอกสาร     หน้าละ  
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 50 บาท 
 
 

 
 
 
 
 



ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) โทรศัพท์ : Call Center 1570 
2) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th 
3) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา 97 หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านต๋อมอ าเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา 56000  

โทร. 0 5448 4370 
4) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต าบลคลองเกลืออ าเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
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 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (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 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
(หมายเหตุ: -) 

 
หมายเหตุ 
1.ในกรณีมีเหตุผลสมควรการพิจารณาค าขอจดทะเบียนนายทะเบียนอาจตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้จัดส่งเอกสารหลักฐาน
เพ่ิมเติมได้โดยไม่ต้องผูกพันเฉพาะอยู่กับค าขอจดทะเบียนหรือพยานหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้ที่เก่ียวข้องยื่นเป็น
หลักฐานเท่านั้นซึ่งการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าส านักงานพัฒนา
ธุรกิจการค้าจังหวัดผู้อ านวยการส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขตแล้วแต่กรณีและ
ให้ผู้อนุญาตรายงานตามแบบรายงานที่ก าหนดแนบท้ายระเบียบให้นายทะเบียนกลางหรือผู้ที่นายทะเบียนกลางมอบหมาย
ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันอนุญาต (ตามระเบียบฯข้อ 11) 
2. กรณีมีการโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียนขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการเพ่ิมจาก 1.5 ชั่วโมงเป็น 37 วันเนื่องจาก
จะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนและพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ได้รับเพิ่มเติมทั้งนี้การนับระยะเวลาเริ่มนับเมื่อได้รับเอกสารหรือ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน 
 



 
ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวผู้ช าระบัญชีหรือแก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจของผู้ช าระบัญชีและที่ตั้งส านักงาน
ของผู้ช าระบัญชี (บริษัทจ ากัด) 
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 
1)ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนบริษัท 
 
2)ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทพ.ศ.2554 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริการ:ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา:ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของ
งาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 1.25 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:ส าเนาคู่มือประชาชน 13/08/2015 15:40 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: 02/10/2558 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


