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คําแนะนําการจดทะเบียนตั้ง/เปลีย่ นแปลงตัวผู้ชําระบัญชี
อํานาจของผู้ชําระบัญชีและสํ านักงานของผู้ชําระบัญชี
เมื่อบริ ษทั ได้เลิ กกนัแล้ว และได้ต้ งั ผูช้ าํ ระบัญชี เพื่อชําระสะสางทรั พย์สินหนี้ สินของ
่
้ านาจผูช้ าํ ระบัญชีใหม่ จะต้องให้ที่ประชุมผูถ้ ือ
บริ ษทั ตอมาต้
องการตั้ ง/เปลี่ยนตัวผูช้ าํ ระบัญชีและแกไขอํ
ํ
หุ ้นลงมติต้ งั หรื อเปลี่ยนตัวผูช้ าํ ระบัญชี หรื อกาหนดอํ
านาจผูช้ าํ ระบัญชี ใหม่ หรื อศาลมีคาํ พิพากษาหรื อ
คําสั่งให้เปลี่ยนตัวผูช้ าํ ระบัญชีและอํานาจผูช้ าํ ระบัญชี แล้วนํามติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นหรื อคําพิพากษาหรื อ
่
คําสั่งศาล ไปยืน่ จดทะเบียนตอนายทะเบี
ยนโดยให้ผชู ้ าํ ระบัญชีที่ได้จดทะเบียนไว้เดิมเป็ นผูข้ อจดทะเบียน
ภายใน 14 วันนับแตวั่ นที่ประชุมมีมติหรื อวันที่ศาลมีคาํ พิพากษาหรื อคําสัง่
้ ่ต้ งั สํานักงานผูช้ าํ ระบัญชีน้ นั กฎหมายไมได้
่ กาหนดไว้
ํ
สําหรับการแกไขที
วา่ จะต้อง
้
้ ่ต้ งั สํานักงานผูช้ าํ ระบัญชี ไมต้่ อง
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ มีมติให้แกไขเปลี
่ยนแปลง ดังนั้ นการแกไขที
็ เมื่อกรอกคําขอจดทะเบียนแกไขเปลี
้
ได้รับมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ กได้
่ยนแปลงที่ต้ งั สํานักงานผูช้ าํ ระ
บัญชีจึงไมต้่ องอ้างมติที่ประชุม
0

ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ ไขเปลีย่ นตัวผู้ชําระบัญชี/
อํานาจผ้ ูชําระบัญชี / ที่ต้งั สํ านักงานผู้ชําระบัญชี
หนังสื อนัดประชมส่
ุ งทางไปรษณีย์ตอบรับ

ออกหนังสือนัดประช ุมผูถ้ ือหน้ ุ
ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสื อพิมพ์ ท้องที่

ที่ประช ุมผูถ้ ือหน้ ุ มีมติ/
ศาลมีคําพิพากษา
จัดเตรียมคําขอ
ภายใน 14 วัน นับแต่ วนั
ทีม่ ีมติ/คําพิพากษา

ยืน่ ขอจดทะเบียน

ข้ อมลที
ู ต่ ้ องใช้
่ ้ งใหม่
1. ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และอายุของผูช้ าํ ระบัญชีที่ได้รับการแตงตั
2. อํานาจผูช้ าํ ระบัญชีที่เปลี่ยนใหม่
3. ที่ต้ งั สํานักงานของผูช้ าํ ระบัญชีแหง่ใหม่
เอกสารหลักฐานทีต่ ้ องใช้ ในการจดทะเบียนตั้ง/เปลีย่ นตัวผู้ชําระบัญชี อํานาจของผู้ชําระบัญชี
สํ านักงานของผู้ชําระบัญชี
1. แบบคําขอจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.1)
2. รายการจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.2) *กรณี เปลี่ยนตัวผูช้ าํ ระบัญชี ผูช้ าํ ระบัญชีทุกคน
ต้องลงลายมือชื่อ*
ํ
3. สําเนาคําสัง่ ศาลกาหนดอํ
านาจของผูช้ าํ ระบัญชีและ/หรื อตั้ งหรื อเปลี่ยนตัว
ผูช้ าํ ระบัญชี (ถ้ามี)
4. สําเนาบัตรประจําตัวของผูช้ าํ ระบัญชีที่ต้ งั ใหมทุ่ กคนในกรณี ต้ งั /เปลี่ยนตัวผูช้ าํ ระบัญชี
5. แผนที่แสดงที่ต้ งั สํานักงานของผูช้ าํ ระบัญชีและสถานที่สาํ คัญบริ เวณใกล้เคียงโดยสังเขป
้ ่มเติมที่ต้ งั สํานักงานของผูช้ าํ ระบัญชี)
(ใช้เฉพาะกรณี แกไขเพิ
6. สําเนาบัตรประจําตัวของผูช้ าํ ระบัญชีที่ลงชื่อในคําขอจดทะเบียน *ดูหลักเกณฑ์เรื่ อง
บัตรประจําตัว*
7. สําเนาหลักฐานการเป็ นผูร้ ับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผูข้ อ
จดทะเบียน*
่
8. หนังสื อมอบอํานาจ (กรณี ที่ผขู ้ อจดทะเบียนไมสามารถยื
น่ ขอจดทะเบียนได้ดว้ ยตนเอง ก็
มอบอํานาจให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนโดยทําหนังสื อมอบอํานาจและปิ ดอากรแสตมป์ ด้วย)
่ 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
ยมเปลี่ยนตัวผูช้ าํ ระบัญชี
่
2. คาธรรมเนี
ยมเปลี่ยนอํานาจผูช้ าํ ระบัญชี
่
้ ่ต้ งั ผูช้ าํ ระบัญชี
3. คาธรรมเนี
ยมแกไขที

400 บาท
400 บาท
400 บาท
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4. หนังสื อรับรอง

ฉบับละ

120 บาท

สถานทีจ่ ดทะเบียน
่
่ ้ งอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ยืน่ จดทะเบียนได้ที่ สวนจดทะเบี
่
1. สํานักงานแหงใหญตั
ยนธุรกจิ
ิ
ิ
กลาง กรมพัฒนาธุรกจการค้
า ชั้ น 4 ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรื อสํานักงานพัฒนาธุรกจการค้
า
ทั้ 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*
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