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การชําระบัญชีและการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีของบริษทั
การชําระบัญชี

ประกาศโฆษณาเลิกใน น.ส.พ. อย่ างน้ อย 1 ครั้ง/
ทําหนังสื อแจ้ งเจ้ าหนีท้ างไปรษณีย์
(ภายใน 14 วัน นับจากวันเลิกบริษัท)

หนังสื อนัดประชมส่
ุ งทางไปรษณีย์ตอบรับ
ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสื อพิมพ์ ท้องที่

ผู้ชําระบัญชีชําระสะสางหนีส้ ิ นทรัพย์ สิน
ชําระค่ าใช้ จ่ายในการเสร็จการชําระบัญชี
แบ่ งคืนทนให้
ุ แก่ ผู้ถือห้ ุน

ออกหนังสื อนัดประชมุผ้ ูถอื ห้ ุน
หนังสื อนัดประชมส่
ุ งทางไปรษณีย์ตอบรับ

จัดทํางบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท
(ณ วันทีป่ ระชมมี
ุ มติพเิ ศษให้ เลิกหรือวันที่
นายทะเบียนรับจดทะเบียนเลิก) ให้ ผู้สอบบัญชี
รับอนญาตตรวจสอบและรั
บรองความถกต้
ุ
ู อง

ออกหนังสื อนัดประชมุผู้ถอื ห้ ุน

จัดประชมผ้
ุ ูถอื ห้ ุน เพือ่ ลงมติยืนยันตัวผู้ชําระบัญชี
หรือแต่ งตั้งผู้ชําระบัญชีใหม่ /
อนมัุ ติงบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท

จัดประชมผ้
ุ ูถอื ห้ ุน เพือ่ ลงมติอนมัุ ติการชําระบัญชี

จัดทําคําขอจดทะเบียน/ยืน่ จดทะเบียน
(ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชมอนมั
ุ ุ ติการชําระบัญชี)

ลงพิมพ์ โฆษณาในหนังสื อพิมพ์ ท้องที่

นายทะเบียนรับจดทะเบียน
1

ขั้นตอนการชําระบัญชี
1. เมื่อเลิกบริ ษทั แล้ว
่ องที่ 1 ครั้ ง เป็ นอยางน้
่ อย
2. ประกาศโฆษณาในหนังสื อพิมพ์แหงท้
่ าบอกกลาวเป็
่ นจดหมายลงทะเบียนไปรษณี ยไ์ ปยังเจ้าหนี้ (ถ้ามี)
3. สงคํ
ขั้นตอนตาม 2-3 ผ้ ูชําระบัญชีต้องดําเนินการภายใน 14 วัน นับแต่ วนั ทีเ่ ลิกบริษัท
4. จัดทํางบการเงิน ณ วันเลิกบริ ษทั ( ณ วันที่ประชุมมีมติพิเศษให้เลิกหรื อวันที่นาย
ทะเบียนรับจดทะเบียนเลิก)
่ กต้อง
5. ส่ งงบการเงิน ณ วันเลิกบริ ษทั ให้ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองวาถู
6. ออกหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อยืนยันตัวผูช้ าํ ระบัญชีและอนุมตั ิงบการเงิน ณ วันเลิก
่ ้ งผูช้ าํ ระบัญชีใหม่และอนุมตั ิงบ
7. ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อมีมติยนื ยันตัวผูช้ าํ ระบัญชีหรื อแตงตั
การเงิน ณ วันเลิก
็ จาํ หนาย
่ มี
8. ผูช้ าํ ระบัญชีชาํ ระสะสางทรัพย์สินและหนี้ สินของบริ ษทั (ถ้ามีทรัพย์สินกให้
็ นจากลูกหนี้ ชําระหนี้ สิน และจายคาใช้
่ ่ จ่ายในการชําระบัญชีของบริ ษทั )
ลูกหนี้ ให้เรี ยกเกบเงิ
ํ
็ คืนทุนแกผู่ ถ้ ือหุน้ ตามสัดสวนที
่ ่ถือหุนหรื
ใน
9. เมื่อมีเงินคงเหลือกให้
้ อตามที่กาหนดไว้
ข้อบังคับ
10. ออกหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิรายงานการชําระบัญชี
11. ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อมีมติอนุมตั ิรายงานการชําระบัญชี
่
12. ผูช้ าํ ระบัญชีจดั ทําคําขอจดทะเบียนเสร็ จการชําระบัญชีและยืน่ จดทะเบียนตอนาย
ทะเบียนภายใน 14 วัน นับแตวั่ นที่ประชุมอนุมตั ิการชําระบัญชี
เอกสารหลักฐานทีต่ ้ องใช้ ในการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี
1. แบบคําขอจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.1)
2. รายการจดทะเบียนเสร็ จการชําระบัญชี (แบบ ลช.5)
3. รายงานการชําระบัญชี (แบบ ลช.3)
4. งบการเงิน ณ วันเลิกบริ ษทั (หรื อ งบการเงิน ณ วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเลิก
็ )
บริ ษทั กได้
5. รายละเอียดสมุดบัญชีและสรรพเอกสารทั้ งหลาย (แบบ ลช.6)
6. แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร
7. สําเนาบัตรประจําตัวของผูช้ าํ ระบัญชีที่ลงชื่อในคําขอจดทะเบียน *ดูหลักเกณฑ์เรื่ องบัตร
ประจําตัว*
8. สําเนาหลักฐานการเป็ นผูร้ ับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผูข้ อจด
ทะเบียน*
่
9. หนังสื อมอบอํานาจ (กรณี ที่ผขู ้ อจดทะเบียนไมสามารถยื
น่ ขอจดทะเบียนได้ดว้ ยตนเอง
็
กมอบอํ
านาจให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนโดยทําหนังสื อมอบอํานาจและปิ ดอากรแสตมป์ ด้วย)
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่
็ ผู ้
กรณี ที่บริ ษทั ไมสามารถชํ
าระบัญชีให้แล้วเสร็ จภายใน 3 เดือน นับจากวันเลิก กให้
ชําระบัญชียนื่ รายงานการชําระบัญชี (แบบ ลช.3) ทุก 3 เดือน
่ วเสร็ จภายในหนึ่งปี ผูชํ้ าระบัญชีตอ้ งเรี ยกประชุมใหญในเวลาสิ
่
ถ้าชําระบัญชียงั ไมแล้
้น
่ จดั การไป
ปี ทุกปี นับแตวั่ นเริ่ มทําการชําระบัญชี (วันเลิก) และต้องทํารายงานยืน่ ที่ประชุมวาได้
่
อยางไรบ้
าง และแจ้งให้ทราบความเป็ นไปของการชําระบัญชีโดยละเอียด
่ อย
สําเนาเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผขู ้ อจดทะเบียนอยางน้
หนึ่งคนรับรองความถูกต้อง ยกเว้นสําเนาบัตรประจําตัวหรื อหลักฐานการเป็ นผูร้ ับรองลายมือชื่อผู ้
่ อยหนึ่งคนเป็ นผูล้ งลายมือชื่อรับรอง
ขอจดทะเบียน ให้ผเู ้ ป็ นเจ้าของบัตรหรื อผูข้ อจดทะเบียนอยางน้
ความถูกต้อง

แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถขอและซื้อได้ จากหน่ วยงานของกรมพัฒนาธรกิ
ุ จการค้ า
หรือ Download จาก www.dbd.go.th
ค่ าธรรมเนียม
่
1. คาธรรมเนี
ยมจดทะเบียนเสร็ จการชําระบัญชี
2. หนังสื อรับรอง

ฉบับละ

400 บาท
120 บาท

สถานทีจ่ ดทะเบียน
่
่ ้ งอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ยืน่ จดทะเบียนได้ที่ สวนจดทะเบี
่
1. สํานักงานแหงใหญตั
ยน
ิ
ิ
ธุรกจกลาง
กรมพัฒนาธุรกจการค้
า ชั้ น 4 ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรื อสํานักงานพัฒนา
ิ
ธุรกจการค้
าทั้ ง 5 เขต *ดูรายละเอียด*
่
่ ้ งอยูจ่ งั หวัดอื่น ยืน่ จดทะเบียนได้ที่สาํ นักงานพัฒนาธุรกจการค้
ิ
2. สํานักงานแหงใหญตั
า
่
่ ้ งอยู่
จังหวัดที่บริ ษทั มีสาํ นักงานแหงใหญตั
3. ยืน่ จดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่ www.dbd.go.th *ดูคาํ แนะนําการจดทะเบียนทาง
อินเทอร์เน็ต*

ตัวอย่ างการกรอกแบบพิมพ์
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