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หน่วยงาน 

 จดทะเบียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดย Notary Public1 
  

  1 ช่องทาง 

ช่องทางจดทะเบียน 

1) Law of the republic of Indonesia No.40-2007 on Limited 
Liability Company 

2) Law of the republic of Indonesia No.25-2007 on Investment 
 

2 ฉบับ 

กฏหมาย 



การจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย 

 
 

2 

 
ประเทศอนิโดนีเซีย 

 

หนว่ยงาน สํานกังานกฎหมาย กระทรวงกฎหมายและสทิธิมนษุยชน  
Directorate General for General Law Administration,  
Ministry of Law and Human Rights. 

ท่ีอยู ่ Jl. HR. Rasuna Said Kuningan South Jakarta kav 6-7 
เบอร์โทรศพัท์  +62 21 5253 004 
เว็ปไซต์  www.depkumham.go.id 

หนว่ยงาน  สํานกังานสง่เสริมการลงทนุ 
  Capital Investment Coordinating Board (BKPM) 

ท่ีอยู ่   Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190 P.O. Box 3186, Indonesia 
เบอร์โทรศพัท์ +62 21 5252 008 
เว็บไซต์  www2.bkpm.go.id 
 
 
 

กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการจดทะเบียนธรุกิจของประเทศอินโดนีเซียท่ีสําคญัมีจํานวน 
2 ฉบบั ได้แก่  

1. Law of the republic of Indonesia No.40-2007 on Limited Liability Company 
ระบขุัน้ตอนการปฎิบตัแิละกฎระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจ 

อาทิ จํานวนผู้ ก่อการ การแตง่ตัง้กรรมการ ทนุจดทะเบียน สทิธิของผู้ ถือหุ้น เป็นต้น 

2. Law of the republic of Indonesia No.25-2007 on Investment 
ระบุขัน้ตอนการปฏิบัติ ประเภท และลักษณะการลงทุนจากผู้ประกอบการอินโดนีเซียและ

ผู้ประกอบการตา่งชาติ รวมถึงรายการประเภทธุรกิจท่ีไม่อนญุาตให้ผู้ประกอบการตา่งชาติประกอบกิจการ
หรือสามารถขอรับใบอนมุตักิารลงทนุโดยพิจารณาเป็นรายกรณี 

หน่วยงานรับผิดชอบการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

กฎหมายที่เก่ียวข้อง  
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รูปแบบองค์กรธุรกิจ 

 รูปแบบองค์กรธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียสามารถแบง่ได้เป็น 6 รูปแบบหลกั ดงันี ้
1) กิจการเจ้าของคนเดยีว (Sole Proprietorship) หรือ (Perusahaan Dagang: PD) 

เจ้าของกิจการมีความรับผิดชอบตอ่หนีส้นิไมจํ่ากดั โดยอาจเรียกวา่ Private Trading Company 

2) ห้างหุ้นส่วน (Partnerships) 
ห้างหุ้นส่วนเป็นรูปแบบองค์กรธุรกิจท่ีเป็นท่ีนิยมในประเทศอินโดนีเซีย มีสถานะเป็นนิติบคุคล 

ทัง้นีห้้างหุ้นสว่นสามารถจําแนกเป็น 3 ประเภทได้ ดงันี ้
(1) Persekutuan Perdata (PP) เป็นห้างหุ้นส่วนประกอบด้วยผู้ ถือหุ้น 2 คนขึน้ไป มี

วตัถปุระสงค์เพ่ือทํากําไร 
(2) Firma (Fa) เป็นห้างหุ้นส่วนในลกัษณะเปิด เป็นท่ีนิยมโดยธุรกิจการค้า (Trading 

enterprise) และธุรกิจบริการ (Service enterprise) หุ้นส่วนแต่ละคนมีสิทธิท่ีจะทํานิติกรรมแทน 
ห้างหุ้นสว่น Firma ได้ 

(3) Persekutuan Komanditer (Commandiatire Vennootschap: CV) หรือสามารถเรียก 
ได้วา่หุ้นสว่นจํากดัความรับผิดชอบ (Limited Partnership) 

3) บริษัทจาํกัด (Limited Liability Companies) หรือ (Perseroan Terbatas: PT) 
บริษัทจํากัดสามารถจําแนกได้เป็นบริษัทเอกชนและบริษัทมหาชน โดยอยู่ภายใต้กฎหมาย 

Corporation Law 1996 บริษัทจํากัดมีการบริหารโดยใช้คณะกรรมการ (Board of directors) 
ผู้ประกอบการต่างชาติไม่สามารถเป็นกรรมการผู้ จดัการ (Directors) หรือผู้ รับมอบอํานาจ (Foreign 
investment commissioners) ของบริษัทจํากดัได้ 

บริษัทจํากัดมีสถานะเป็นนิติบุคคล มีทุนจดทะเบียนคงท่ีโดยแบ่งเป็นหุ้ น ผู้ ถือหุ้ นมีความ
รับผิดชอบตอ่หนีจํ้ากดั 

ผู้ประกอบการสามารถประกอบธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียโดยจดทะเบียนจดัตัง้องค์กรธุรกิจ
ภายใต้กฎหมายตา่งประเทศได้ 2 รูปแบบ คือ สํานกังานสาขาและสํานกังานผู้แทน ดงันี ้

4) สาํนักงานสาขา (Branch Office: BO) 
โดยปกตสํิานกังานสาขาจะไมไ่ด้รับอนมุตัจิดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย ยกเว้นธุรกิจเฉพาะ

บางประเภท เช่น ธุรกิจธนาคาร และธุรกิจพลงังาน (แก๊สและนํา้มนั) 

5) บริษัทผู้แทน (Representative Offices: RO) 
บริษัทตวัแทนมีวตัถปุระสงค์เพ่ืออํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรม ทัง้นีบ้ริษัทผู้แทนไมไ่ด้

รับอนญุาตให้ดําเนินการขายโดยตรง หรือมีการทําธุรกรรมซือ้ขายทางธุรกิจ เช่น การย่ืนประมลู/ประกวด
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ราคา การจดัจําหน่าย และการทําสญัญาทางธุรกิจใดๆ เช่นเดียวกบับริษัทจํากดั (PT) ดงันัน้ กิจกรรมจงึ
จํากดัเพียงเร่ืองของการทําตลาด การทําวจิยัตลาด และการเป็นตวัแทนในการซือ้และขายเท่านัน้ 

บริษัทตา่งประเทศท่ีเป็นบริษัทตวัแทนท่ีมิใชธุ่รกิจสาขาการเงินจะต้องจดัตัง้ขึน้เม่ือได้รับความ
เห็นชอบจากประธาน Investment Coordinating Board (BKPM) โดยการย่ืนขออนญุาตหรือขอความ
เห็นชอบในการจดัตัง้บริษัทตวัแทนนัน้ ผู้ ย่ืนคําขอจะต้องย่ืนสําเนารูปแบบการจดัตัง้บริษัทตวัแทนจํานวน 2 
ชดุ ให้แก่หนว่ยงาน Investment Coordinating Board  

6) กิจการร่วมค้า (Joint Ventures) 
การลงทนุโดยตรงจากตา่งชาต ิ(Foreign direct investment) อาจอยู่ในรูปแบบกิจการร่วมค้า

ระหว่างธุรกิจต่างชาติกับธุรกิจท่ีมีผู้ประกอบการสญัชาติอินโดนีเซียหรือองค์กรสญัชาติอินโดนีเซียเป็น
เจ้าของ 

7) รัฐวิสาหกิจ (Badan Usaha Miliknegara: BUMN) 
กิจการท่ีมีรัฐบาลอินโดนีเซียเป็นเจ้าของ  

ภายใต้กฎหมายการลงทนุ กําหนดไว้ว่าการลงทนุโดยตรงของบริษัทตา่งประเทศในอินโดนีเซียนัน้ 
รัฐบาลอินโดนีเซียอนญุาตให้สามารถดําเนินการได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 

(1) การลงทนุโดยตรงของบริษัทตา่งประเทศ (Penanaman Medal Asing : PMA)  
เป็นรูปแบบทัว่ไปของนกัลงทนุตา่งประเทศท่ีต้องการจะทําธุรกิจในอินโดนีเซีย สามารถทําได้ 

2 ลกัษณะคือ บริษัทจํากดั (Limited Liability Company : PT) โดยนกัลงทนุตา่งประเทศสามารถือหุ้นได้
ร้อยละ 100 และกิจการร่วมค้า (Joint Ventrue) 

(2) การตัง้บริษัทผู้แทน (Representative Office: RO) 
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ช่องทางการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจ 

ขัน้ตอนการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจ ขัน้ตอนการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจ 

ช่องทางการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจเป็นนิติบุคคลและการจดทะเบียนใบอนุญาตการลงทุน ต้อง
ดําเนินการผ่าน 2 หน่วยงานคือ สํานกังานกฎหมาย กระทรวงกฎหมายและสทิธิมนษุยชน และสํานกังาน
สง่เสริมการลงทนุ (BKPM) มีรายละเอียดดงันี ้

การจดทะเบยีน หน่วยงาน ช่องทาง 

จดัตัง้ธุรกิจเป็นนิติบคุคล สํานกังานกฎหมาย กระทรวง
กฎหมายและสิทธิมนษุยชน 

ระบบคอมพิวเตอร์โดย Notary Public 

ใบอนญุาตการลงทนุ สํานกังานสง่เสริมการลงทนุ (BKPM) 2 ช่องทาง คือ  
1. ด้วยตนเองท่ีสํานกังาน BKPM 
2. ระบบออนไลน์ 

การย่ืนจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจเป็นนิติบคุคลต่อสํานกังานกฎหมายต้องทําผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
ทัง้นีผู้้ประกอบการไมส่ามารถใช้ระบบลงทะเบียนผา่นคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง ต้องใช้บริการของ Notary 
Public เพราะระบบอนญุาตให้เฉพาะผู้ มีรหสัของ Notary Public ทําธรุกรรมเท่านัน้ 

ผู้ประกอบการจดทะเบียนใบอนญุาตการลงทนุท่ีสํานกังานสง่เสริมการลงทนุ ประเทศอินโดนีเซีย 
(Capital Investment Coordinating Board: BKPM) โดยสามารถลงทะเบียนได้ท่ีสํานกังาน BKPM สํานกังาน 
เขตการค้าเสรี (Free trade zone) ใน 4 เขต ได้แก่ Batam Bintan Karimun และ Sabang 
 

การจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจภายใต้กฎหมายอินโดนีเซียมีขัน้ตอนหลกัคือการจดทะเบียนเป็นนิตบิคุคล 
และการลงทะเบียนใบอนญุาตการลงทนุ มีรายละเอียด ดงันี ้

1. การจดทะเบยีนเป็นนิตบุิคคล มีขัน้ตอนหลกัดงันี ้
1) การจดทะเบยีนจองช่ือนิตบุิคคล 

การจองชื่อนิติบคุคลที่สํานกังานจดทะเบียน กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนษุยชนทําได้
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (Computerized processing system) ผู้ประกอบการต้องว่าจ้าง Notary Public 
เป็นผู้ ดําเนินการแทน เน่ืองจากระบบคอมพิวเตอร์อนญุาตให้ Notary Public ดําเนินการเท่านัน้ ช่ือท่ีได้รับ
การอนมุตัแิล้วจะได้รับสทิธิการจองจํานวน 60 วนั  

ภายใต้กฎหมายบริษัทจํากดั (Article of 16 of Law No. 40 of 2007) ช่ือนิติบุคคลต้อง
ไม่มีข้อความ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เป็นช่ือท่ีเหมือนหรือคล้ายกบัช่ือท่ีได้รับการอนมุตัจิดทะเบียนแล้ว 
(2) ขดัตอ่กฎหมายหรือศีลธรรมอนัดีงาม 
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(3) เป็นช่ือท่ีเหมือนหรือคล้ายกบัช่ือของหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ 
เว้นแตว่า่ได้รับการอนมุตัจิากหน่วยงานดงักลา่ว 

(4) ไมส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และการดําเนินงานของธุรกิจ  
สํานกังานจดทะเบียน กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนษุยชนใช้ระยะเวลาในการพิจารณาการ

จองช่ือนิตบิคุคล 4 วนั มีคา่ธรรมเนียม 200,000 รูปี (ประมาณ 20 เหรียญสหรัฐฯ) และ คา่ใช้จ่ายสําหรับ 
Notary Public ในการดําเนินการแทนซึง่กําหนดโดย Notary Public 

2) จดทะเบียนใบรับรองถิ่นที่อยู่ของธุรกจิ (Certificate of company domicile) 
ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนใบรับรองถ่ินท่ีอยู่ธุรกิจได้ท่ีสํานักงานเทศบาลท้องถ่ิน 

(Local municipality) ในเขตท่ีธุรกิจตัง้อยู่โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ใบรับรองถ่ินท่ีอยู่ของธุรกิจเป็นเอกสารท่ี
จําเป็นสําหรับการจดทะเบียนอ่ืนๆ ท่ีสําคญัตอ่ธุรกิจ อาทิ การจดทะเบียน SIUP1 และ TDP2 

3) ชาํระค่าธรรมเนียม Non-tax state revenue (PNBP) ต่อ State Treasury  
สํานกังานจดทะเบียน กําหนดให้เฉพาะ Notary Public สามารถทําธุรกิจผา่นระบบได้ 

4) จดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจที่สาํนักงานกฎหมาย กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษย  
Notary Public ส่งเอกสารต่อสํานกังานกฎหมาย โดยต้องส่งเอกสารขออนุมตัิจดัตัง้ธุรกิจ 

Registration Certificate หรือ TDP ภายใน 60 วนัจากได้รับการอนมุตัิช่ือ การพิจารณาใช้เวลา 21 วนั 
โดยแจ้งผลผา่นทางระบบออนไลน์  

สํานกังานกฎหมายจะประกาศการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจเป็นนิติบคุคลในราชกิจจานเุบกษา 
(State Gazette: BNRI) ภายใน 14 วนัหลงัจากการอนมุตักิารจดทะเบียน 

ข้อปฏิบัตหิลังการจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจ 

เม่ือผู้ประกอบการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจแล้ว ต้องปฏิบตัติามระเบียบของประเทศอนิโดนีเซียใน
การนําสง่เอกสารตวัจริงตอ่กระทรวงกฎหมายและสทิธิมนษุยชนภายใน 30 วนั 

2. การลงทะเบียนใบอนุญาตการลงทุน 
ใบอนญุาตการลงทนุจําแนกตามประเภทการลงทนุ 2 ประเภทคือ ใบอนญุาตการลงทนุสําหรับ

ผู้ประกอบการอินโดนีเซีย (PMDN) และใบอนญุาตการลงทนุสําหรับผู้ประกอบการต่างชาติ (PMA) ทัง้นี ้
การจดทะเบียนสามารถทําได้ภายในวนัเดียวและไมมี่คา่ธรรมเนียม 

หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก่อนหรือหลังจดทะเบียนใบอนุญาตกา
ลงทนุก็ได้ 

                                                 
1  SIUP (Izin Usaha Perdagangan) เป็นใบอนญุาตการประกอบธุรกิจประเภทการค้า (trading business license)  
2  TDP (Tanda Daftar Perusahaan) เป็นหนงัสือสําคญัการจดทะเบียนธุรกิจ (Registration Certificate) ผู้ประกอบการ 
   ต้องจดทะเบียน TDP ภายใน 3 เดือนหลงัจากเร่ิมกิจการ 
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                             ขัน้ตอนการจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกจิ 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลก่อนหรือหลงัจดทะเบียนใบอนญุาตการลงทนุก็ได้ 

เตรียมข้อมลูและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

จดทะเบียนใบรับรองถ่ินท่ีอยูข่องธุรกิจ  
(Certificate of company domicile) 

ขัน้ตอนก่อน 

การจดทะเบียน 

การจดทะเบียน 
เป็นนิติบคุคล 

จองช่ือกิจการท่ีสํานกังานกฎหมาย  
(Directorate General for General Law Administration) 

ชําระคา่ธรรมเนียม Non-tax state revenue (PNBP) ตอ่ State 

สํานกังานกฎหมายออกหนงัสือสําคญัการจดทะเบียน  
(ใช้ระยะเวลา 21 วนั) 

จดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจท่ีสํานกังานกฎหมาย  
กระทรวงกฎหมายและสทิธิมนษุยชน 

ผู้ประกอบการแตง่ตัง้ให้ Notary Public เป็นผู้แทน 

จดทะเบียนอนญุาตการลงทนุ (PDMA หรือ PMA) 

จดทะเบียนท่ีสํานกังาน BKPM จดทะเบียนท่ีสํานกังาน BKPM 

สํานกังาน BKPM ออกใบอนญุาตการลงทนุ (ใช้ระยะเวลา 1 วนั) 

การจดทะเบียน 
ใบอนญุาตการลงทนุ 
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เอกสาร / ข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกจิ 

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจ 

เอกสารท่ีใช้ในการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจและจดทะเบียนใบอนุญาตการลงทนุประกอบด้วยเอกสาร
และข้อมลูท่ีจําเป็น ดงันี ้

1. การจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจ 
1) สําเนาเอกสารแสดงตวับคุคลของผู้ ก่อการ (Resident’s ID card) 
2) แบบฟอร์มช่ือนิตบิคุคลท่ีจอง 
3) หนงัสือบริคณห์สนธิ  (Memorandum of association) 
4) เลขประจําผู้ เสียภาษีของผู้ ก่อการ (Indonesia taxpayer ID Number) 
5) เอกสารยืนยนัการชําระคา่ธรรมเนียม (Non-tax state revenue : PNBP) 
6) เอกสารยืนยนัการชําระทนุจดทะเบียนจากธนาคาร (Capital deposit) 

2. การจดทะเบยีนใบอนุญาตการลงทุน PMA 
1) เอกสารรับรอง (Letter of recommendation) ออกโดยหน่วยงานในประเทศนัน้หรือ

สถานทตูอินโดนีเซียในประเทศนัน้ 
2) สําเนาหนงัสือเดนิทาง (passport) 
3) สําเนาข้อบงัคบัการทํางาน (Articles of association) เป็นภาษาองักฤษหรือแปลเป็นภาษา

อินโดนีเซียโดยได้รับการรับรองความถกูต้อง 
4) สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ (Memorandum of association) ท่ีได้รับการรับรองโดย

กระทรวงกฎหมายและสทิธิมนษุยชน 
5) เลขทะเบียนประจําตวัผู้ เสียภาษี (Indonesian taxpayer’s ID number: NPWP) 

ทัง้นี ้เอกสารท่ีจดัทําขึน้ภายนอกประเทศอินโดนีเซียต้องได้รับการับรองเอกสารโดยสถานทตู
อินโดนีเซยีหรือสถานกงศลุ ณ ประเทศนัน้ 

            คา่ธรรมเนียมในการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจสําหรับนิตบิคุคลในประเทศอินโดนีเซีย จําแนกได้ดงันี ้

รายการ ค่าธรรมเนียม (รูปี) 
คา่ธรรมเนียมการจองช่ือนิติบคุคล 200,000 
คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจ 1,000,000 
คา่ธรรมเนียมในการประกาศพระราชกฏษฎีกา (State Gazatte : BNRI) 580,000 
คา่ใช้จ่าย Notary Public กําหนดโดย Notary Public 

หมายเหต ุ  1 เหรียญสหรัฐ (USD) มีคา่ประมาณ 9,645 รูปี (IDR) อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 20 ธนัวาคม  2555 
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หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 หนว่ยงานท่ีให้ข้อมลูเก่ียวกบัการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย 

1. ด้านการจดทะเบียน 
1) สํานกังานกฎหมาย กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนษุยชน Directorate General for General Law 

Administration, Ministry of Law and Human Rights: www.depkumham.go.id 
2) ธนาคารโลก: www.doingbusiness.org 

2. ด้านการค้าและการลงทุน 
1) สํานกังานสง่เสริมการลงทนุอินโดนีเซยี Investment Coordinating Board (BKPM): 

www2.bkpm.go.od 
2) กรมสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมพาณิชย์ Department of trade promotion, Ministry of 

Commerce: www.ditp.go.th/aec  

3. หน่วยประสานงานระหว่างประเทศ 
1) สถานทตูฟิลปิปินส์ ประจําประเทศไทย: www.philembassy-bangkok.net  
2) สถานทตูไทย ประจํากรุงมะนิลา: www.thaiembassy.ph 
3) สํานกังานสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ ณ ประเทศอินโดนีเซีย 

ท่ีอยู ่ Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy Jl. Mega Kuningnan, 
Kav. E3.3 No.3, Lot 8.8, Jakarta 12940, Indonesia 

โทรศพัท์ +622 1293 28127-18 
อีเมล thaitcjakarta@ditp.go.th 

 

 
ทีม่า : 1.  สํานกังานกฎหมาย กระทรวงกฎหมายและสทิธิมนษุยชน อินโดนีเซีย 

2. สํานกังานสง่เสริมการลงทนุอินโดนีเซีย 
3. “โครงการศึกษาการจดัการและเชือ่มโยงธรุกิจในกลุ่ม AEC” กรมพฒันาธรุกิจการคา้ 

 4.  รายงาน Doing Business 2013 โดย ธนาคารโลก 


