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กฏหมาย
2 ฉบับ

รู ปแบบองค์ กรธุรกิจ
7 รู ปแบบ

ช่ องทางจดทะเบียน

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
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

กิจการเจ้ าของคนเดียว (Sole Proprietorship)
ห้ างหุ้นส่ วน (Partnerships)
บริษัทจํากัด (Limited Liability Companies: PT)
สํานักงานสาขา (Branch Office: BO)
บริษัทผู้แทน (Representative Offices: RO)
กิจการร่ วมค้ า (Joint Ventures)
รั ฐวิสาหกิจ (Badan Usaha Miliknegara: BUMN)

จดทะเบียนผ่ านระบบคอมพิวเตอร์ โดย Notary Public1

1 ช่ องทาง

จดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
4 ขัน้ ตอน

1) ตรวจสอบชื่อนิตบิ ุคคล
2) จองชื่อนิตบิ ุคคล
3) จดทะเบียนใบรับรองถิ่นที่อยู่ธุรกิจ2 และจดทะเบียนจัดตัง้
ธุรกิจที่สาํ นักงานจดทะเบียน
4) สํานักงานจดทะเบียน พิจารณาเอกสารและออกหนังสือ
สําคัญการจดทะเบียน (Certificate of Registration) โดยใช้
ระยะเวลาพิจารณา 21 วัน หลังจากส่ งเอกสารครบถ้ วน

หมายเหตุ 1) การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียจํากัดให้ ดาํ เนินการโดย Notary Public เท่ านั้น (Notary Public หมายถึง บุคคล
หรื อบริษัททีร่ ั บรองเอกสารและเป็ นตัวแทนในการดําเนินการจดทะเบียน)
2) ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนใบรั บรองถิน่ ทีอ่ ยู่ธุรกิจได้ ทส่ี ํานักงานเทศบาลท้ องถิน่ (Local municipality)
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กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการจดทะเบียนธุรกิจของประเทศอินโดนีเซียที่สําคัญมีจํานวน
2 ฉบับ ได้ แก่
1. Law of the republic of Indonesia No.40-2007 on Limited Liability Company
บตั แิ ละกฎระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจ
ระบุขนตอนการปฎิ
ั้
อาทิ จํานวนผู้ก่อการ การแต่งตังกรรมการ
้
ทุนจดทะเบียน สิทธิของผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น
2. Law of the republic of Indonesia No.25-2007 on Investment
ระบุขัน้ ตอนการปฏิบัติ ประเภท และลักษณะการลงทุนจากผู้ประกอบการอินโดนี เซียและ
ผู้ประกอบการต่างชาติ รวมถึงรายการประเภทธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้ ผ้ ปู ระกอบการต่างชาติประกอบกิจการ
หรื อสามารถขอรับใบอนุมตั กิ ารลงทุนโดยพิจารณาเป็ นรายกรณี
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รูปแบบองค์ กรธุรกิจ
รูปแบบองค์กรธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียสามารถแบ่งได้ เป็ น 6 รูปแบบหลัก ดังนี ้
1) กิจการเจ้ าของคนเดียว (Sole Proprietorship) หรื อ (Perusahaan Dagang: PD)
เจ้ าของกิจการมีความรับผิดชอบต่อหนี ้สินไม่จํากัด โดยอาจเรี ยกว่า Private Trading Company
2) ห้ างหุ้นส่ วน (Partnerships)
ห้ างหุ้นส่วนเป็ นรู ปแบบองค์กรธุรกิจที่เป็ นที่นิยมในประเทศอินโดนีเซีย มีสถานะเป็ นนิติบคุ คล
ทังนี
้ ้ห้ างหุ้นส่วนสามารถจําแนกเป็ น 3 ประเภทได้ ดังนี ้
(1) Persekutuan Perdata (PP) เป็ นห้ างหุ้นส่วนประกอบด้ วยผู้ถือหุ้น 2 คนขึ ้นไป มี
วัตถุประสงค์เพื่อทํากําไร
(2) Firma (Fa) เป็ นห้ างหุ้นส่วนในลักษณะเปิ ด เป็ นที่นิยมโดยธุรกิจการค้ า (Trading
enterprise) และธุรกิจบริ การ (Service enterprise) หุ้นส่วนแต่ละคนมีสิทธิที่จะทํานิติกรรมแทน
ห้ างหุ้นส่วน Firma ได้
(3) Persekutuan Komanditer (Commandiatire Vennootschap: CV) หรื อสามารถเรี ยก
ได้ วา่ หุ้นส่วนจํากัดความรับผิดชอบ (Limited Partnership)
3) บริษัทจํากัด (Limited Liability Companies) หรือ (Perseroan Terbatas: PT)
บริ ษัทจํ ากัดสามารถจําแนกได้ เป็ นบริ ษัทเอกชนและบริ ษัทมหาชน โดยอยู่ภายใต้ กฎหมาย
Corporation Law 1996 บริ ษัทจํากัดมีการบริ หารโดยใช้ คณะกรรมการ (Board of directors)
ผู้ประกอบการต่างชาติไม่สามารถเป็ นกรรมการผู้จดั การ (Directors) หรื อผู้รับมอบอํานาจ (Foreign
investment commissioners) ของบริษัทจํากัดได้
บริ ษั ท จํ า กัด มี ส ถานะเป็ นนิ ติบุคคล มี ทุน จดทะเบีย นคงที่ โ ดยแบ่ง เป็ นหุ้น ผู้ถื อหุ้น มี ค วาม
รับผิดชอบต่อหนี ้จํากัด
ผู้ประกอบการสามารถประกอบธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียโดยจดทะเบียนจัดตังองค์
้ กรธุรกิจ
ภายใต้ กฎหมายต่างประเทศได้ 2 รูปแบบ คือ สํานักงานสาขาและสํานักงานผู้แทน ดังนี ้
4) สํานักงานสาขา (Branch Office: BO)
โดยปกติสํานักงานสาขาจะไม่ได้ รับอนุมตั จิ ดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย ยกเว้ นธุรกิจเฉพาะ
บางประเภท เช่น ธุรกิจธนาคาร และธุรกิจพลังงาน (แก๊ สและนํ ้ามัน)
5) บริษัทผู้แทน (Representative Offices: RO)
บริ ษัทตัวแทนมีวตั ถุประสงค์เพื่ออํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรม ทังนี
้ ้บริษัทผู้แทนไม่ได้
รับอนุญาตให้ ดําเนินการขายโดยตรง หรื อมีการทําธุรกรรมซื ้อขายทางธุรกิจ เช่น การยื่นประมูล/ประกวด
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ราคา การจัดจําหน่าย และการทําสัญญาทางธุรกิจใดๆ เช่นเดียวกับบริษัทจํากัด (PT) ดังนัน้ กิจกรรมจึง
จํากัดเพียงเรื่ องของการทําตลาด การทําวิจยั ตลาด และการเป็ นตัวแทนในการซื ้อและขายเท่านัน้
้ ้นเมื่อได้ รับความ
บริษัทต่างประเทศที่เป็ นบริษัทตัวแทนที่มิใชธุ่รกิจสาขาการเงินจะต้ องจัดตังขึ
เห็นชอบจากประธาน Investment Coordinating Board (BKPM) โดยการยื่นขออนุญาตหรื อขอความ
เห็นชอบในการจัดตังบริ
้ ษัทตัวแทนนัน้ ผู้ยื่นคําขอจะต้ องยื่นสําเนารูปแบบการจัดตังบริ
้ ษัทตัวแทนจํานวน 2
ชุด ให้ แก่หน่วยงาน Investment Coordinating Board
6) กิจการร่ วมค้ า (Joint Ventures)
การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (Foreign direct investment) อาจอยู่ในรู ปแบบกิจการร่วมค้ า
ระหว่างธุรกิจต่างชาติกับธุรกิจที่มีผ้ ูประกอบการสัญชาติอินโดนีเซียหรื อองค์กรสัญชาติอินโดนีเซียเป็ น
เจ้ าของ
7) รั ฐวิสาหกิจ (Badan Usaha Miliknegara: BUMN)
กิจการที่มีรัฐบาลอินโดนีเซียเป็ นเจ้ าของ
ภายใต้ กฎหมายการลงทุน กําหนดไว้ ว่าการลงทุนโดยตรงของบริ ษัทต่างประเทศในอินโดนีเซียนัน้
รัฐบาลอินโดนีเซียอนุญาตให้ สามารถดําเนินการได้ 2 รูปแบบ ได้ แก่
(1) การลงทุนโดยตรงของบริ ษัทต่างประเทศ (Penanaman Medal Asing : PMA)
เป็ นรูปแบบทัว่ ไปของนักลงทุนต่างประเทศที่ต้องการจะทําธุรกิจในอินโดนีเซีย สามารถทําได้
2 ลักษณะคือ บริ ษัทจํากัด (Limited Liability Company : PT) โดยนักลงทุนต่างประเทศสามารถือหุ้นได้
ร้ อยละ 100 และกิจการร่วมค้ า (Joint Ventrue)
(2) การตังบริ
้ ษัทผู้แทน (Representative Office: RO)
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ช่ องทางการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
ช่องทางการจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจเป็ นนิติบุคคลและการจดทะเบียนใบอนุญาตการลงทุน ต้ อง
ดําเนินการผ่าน 2 หน่วยงานคือ สํานักงานกฎหมาย กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชน และสํานักงาน
ส่งเสริ มการลงทุน (BKPM) มีรายละเอียดดังนี ้
การจดทะเบียน

จัดตังธุ
้ รกิจเป็ นนิติบคุ คล
ใบอนุญาตการลงทุน

หน่ วยงาน

ช่ องทาง

สํานักงานกฎหมาย กระทรวง
ระบบคอมพิวเตอร์ โดย Notary Public
กฎหมายและสิทธิมนุษยชน
สํานักงานส่งเสริ มการลงทุน (BKPM) 2 ช่องทาง คือ
1. ด้ วยตนเองที่สํานักงาน BKPM
2. ระบบออนไลน์

การยื่นจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจเป็ นนิติบคุ คลต่อสํานักงานกฎหมายต้ องทําผ่านระบบคอมพิวเตอร์
ทังนี
้ ้ผู้ประกอบการไม่สามารถใช้ ระบบลงทะเบียนผ่านคอมพิวเตอร์ ได้ ด้วยตนเอง ต้ องใช้ บริการของ Notary
Public เพราะระบบอนุญาตให้ เฉพาะผู้มีรหัสของ Notary Public ทําธุรกรรมเท่านัน้
ผู้ประกอบการจดทะเบียนใบอนุญาตการลงทุนที่สาํ นักงานส่งเสริ มการลงทุน ประเทศอินโดนีเซีย
(Capital Investment Coordinating Board: BKPM) โดยสามารถลงทะเบียนได้ ที่สาํ นักงาน BKPM สํานักงาน
เขตการค้ าเสรี (Free trade zone) ใน 4 เขต ได้ แก่ Batam Bintan Karimun และ Sabang
ขัน้ ตอนการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจภายใต้ กฎหมายอินโดนีเซียมีขนตอนหลั
ั้
กคือการจดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คล
และการลงทะเบียนใบอนุญาตการลงทุน มีรายละเอียด ดังนี ้
1. การจดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคล มีขนตอนหลั
ั้
กดังนี ้
1) การจดทะเบียนจองชื่อนิตบิ ุคคล
การจองชื่อนิติบคุ คลที่สํานักงานจดทะเบียน กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนทําได้
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (Computerized processing system) ผู้ประกอบการต้ องว่าจ้ าง Notary Public
เป็ นผู้ดําเนินการแทน เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ อนุญาตให้ Notary Public ดําเนินการเท่านัน้ ชื่อที่ได้ รับ
การอนุมตั แิ ล้ วจะได้ รับสิทธิการจองจํานวน 60 วัน
ภายใต้ กฎหมายบริ ษัทจํากัด (Article of 16 of Law No. 40 of 2007) ชื่อนิติบุคคลต้ อง
ไม่มีข้อความ ดังต่อไปนี ้
(1) เป็ นชื่อที่เหมือนหรื อคล้ ายกับชื่อที่ได้ รับการอนุมตั จิ ดทะเบียนแล้ ว
(2) ขัดต่อกฎหมายหรื อศีลธรรมอันดีงาม
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(3) เป็ นชื่อที่เหมือนหรื อคล้ ายกับชื่อของหน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานระหว่างประเทศ
เว้ นแต่วา่ ได้ รับการอนุมตั จิ ากหน่วยงานดังกล่าว
(4) ไม่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และการดําเนินงานของธุรกิจ
สํานักงานจดทะเบียน กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนใช้ ระยะเวลาในการพิจารณาการ
จองชื่อนิตบิ คุ คล 4 วัน มีคา่ ธรรมเนียม 200,000 รูปี (ประมาณ 20 เหรี ยญสหรัฐฯ) และ ค่าใช้ จ่ายสําหรับ
Notary Public ในการดําเนินการแทนซึง่ กําหนดโดย Notary Public
2) จดทะเบียนใบรั บรองถิ่นที่อยู่ของธุรกิจ (Certificate of company domicile)
ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนใบรับรองถิ่นที่อยู่ธุรกิจได้ ที่สํานักงานเทศบาลท้ องถิ่น
(Local municipality) ในเขตที่ธุรกิจตังอยู
้ ่โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ใบรับรองถิ่นที่อยู่ของธุรกิจเป็ นเอกสารที่
จําเป็ นสําหรับการจดทะเบียนอื่นๆ ที่สําคัญต่อธุรกิจ อาทิ การจดทะเบียน SIUP1 และ TDP2
3) ชําระค่ าธรรมเนียม Non-tax state revenue (PNBP) ต่ อ State Treasury
สํานักงานจดทะเบียน กําหนดให้ เฉพาะ Notary Public สามารถทําธุรกิจผ่านระบบได้
4) จดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจที่สาํ นักงานกฎหมาย กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษย
Notary Public ส่งเอกสารต่อสํานักงานกฎหมาย โดยต้ องส่งเอกสารขออนุมตั ิจดั ตั ้งธุรกิจ
Registration Certificate หรื อ TDP ภายใน 60 วันจากได้ รับการอนุมตั ิชื่อ การพิจารณาใช้ เวลา 21 วัน
โดยแจ้ งผลผ่านทางระบบออนไลน์
สํานักงานกฎหมายจะประกาศการจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจเป็ นนิติบคุ คลในราชกิจจานุเบกษา
(State Gazette: BNRI) ภายใน 14 วันหลังจากการอนุมตั กิ ารจดทะเบียน
ข้ อปฏิบัตหิ ลังการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
เมื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจแล้ ว ต้ องปฏิบตั ติ ามระเบียบของประเทศอินโดนีเซียใน
การนําส่งเอกสารตัวจริ งต่อกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนภายใน 30 วัน
2. การลงทะเบียนใบอนุญาตการลงทุน
ใบอนุญาตการลงทุนจําแนกตามประเภทการลงทุน 2 ประเภทคือ ใบอนุญาตการลงทุนสําหรับ
้ ้
ผู้ประกอบการอินโดนีเซีย (PMDN) และใบอนุญาตการลงทุนสําหรับผู้ประกอบการต่างชาติ (PMA) ทังนี
การจดทะเบียนสามารถทําได้ ภายในวันเดียวและไม่มีคา่ ธรรมเนียม
หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลก่อนหรื อหลังจดทะเบียนใบอนุญาตกา
ลงทุนก็ได้
1
2

SIUP (Izin Usaha Perdagangan) เป็ นใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประเภทการค้ า (trading business license)
TDP (Tanda Daftar Perusahaan) เป็ นหนังสือสําคัญการจดทะเบียนธุรกิจ (Registration Certificate) ผู้ประกอบการ
ต้ องจดทะเบียน TDP ภายใน 3 เดือนหลังจากเริ่มกิจการ
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ขัน้ ตอนการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
ขันตอนก่
้
อน
การจดทะเบียน

เตรี ยมข้ อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง

การจดทะเบียน
เป็ นนิติบคุ คล

ผู้ประกอบการแต่งตังให้
้ Notary Public เป็ นผู้แทน
จองชื่อกิจการที่สํานักงานกฎหมาย
(Directorate General for General Law Administration)
จดทะเบียนใบรับรองถิ่นที่อยูข่ องธุรกิจ
(Certificate of company domicile)
ชําระค่าธรรมเนียม Non-tax state revenue (PNBP) ต่อ State
จดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจที่สํานักงานกฎหมาย
กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
สํานักงานกฎหมายออกหนังสือสําคัญการจดทะเบียน
(ใช้ ระยะเวลา 21 วัน)

การจดทะเบียน
ใบอนุญาตการลงทุน

จดทะเบียนอนุญาตการลงทุน (PDMA หรื อ PMA)

จดทะเบียนที่สํานักงาน BKPM

จดทะเบียนที่สํานักงาน BKPM

สํานักงาน BKPM ออกใบอนุญาตการลงทุน (ใช้ ระยะเวลา 1 วัน)

หมายเหตุ

ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลก่อนหรื อหลังจดทะเบียนใบอนุญาตการลงทุนก็ได้

7

การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศอินโดนีเซีย

เอกสาร / ข้ อมูลที่ใช้ ในการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
เอกสารที่ใช้ ในการจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจและจดทะเบียนใบอนุญาตการลงทุนประกอบด้ วยเอกสาร
และข้ อมูลที่จําเป็ น ดังนี ้
1. การจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
1) สําเนาเอกสารแสดงตัวบุคคลของผู้ก่อการ (Resident’s ID card)
2) แบบฟอร์ มชื่อนิตบิ คุ คลที่จอง
3) หนังสือบริคณห์สนธิ (Memorandum of association)
4) เลขประจําผู้เสียภาษี ของผู้ก่อการ (Indonesia taxpayer ID Number)
5) เอกสารยืนยันการชําระค่าธรรมเนียม (Non-tax state revenue : PNBP)
6) เอกสารยืนยันการชําระทุนจดทะเบียนจากธนาคาร (Capital deposit)
2. การจดทะเบียนใบอนุญาตการลงทุน PMA
1) เอกสารรับรอง (Letter of recommendation) ออกโดยหน่วยงานในประเทศนั ้นหรื อ
สถานทูตอินโดนีเซียในประเทศนัน้
2) สําเนาหนังสือเดินทาง (passport)
3) สําเนาข้ อบังคับการทํางาน (Articles of association) เป็ นภาษาอังกฤษหรื อแปลเป็ นภาษา
อินโดนีเซียโดยได้ รับการรับรองความถูกต้ อง
4) สําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ (Memorandum of association) ที่ได้ รับการรับรองโดย
กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
5) เลขทะเบียนประจําตัวผู้เสียภาษี (Indonesian taxpayer’s ID number: NPWP)
ทังนี
้ ้ เอกสารที่จดั ทําขึ ้นภายนอกประเทศอินโดนีเซียต้ องได้ รับการับรองเอกสารโดยสถานทูต
อินโดนีเซียหรือสถานกงศุล ณ ประเทศนัน้
ค่ าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจสําหรับนิตบิ คุ คลในประเทศอินโดนีเซีย จําแนกได้ ดงั นี ้
รายการ
ค่าธรรมเนียมการจองชื่อนิติบคุ คล
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจ
ค่าธรรมเนียมในการประกาศพระราชกฏษฎีกา (State Gazatte : BNRI)
ค่าใช้ จ่าย Notary Public

ค่ าธรรมเนียม (รู ปี)
200,000
1,000,000
580,000
กําหนดโดย Notary Public

หมายเหตุ 1 เหรี ยญสหรัฐ (USD) มีคา่ ประมาณ 9,645 รูปี (IDR) อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2555
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หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
หน่วยงานที่ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศอินโดนีเซีย
1. ด้ านการจดทะเบียน
1) สํานักงานกฎหมาย กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชน Directorate General for General Law
Administration, Ministry of Law and Human Rights: www.depkumham.go.id
2) ธนาคารโลก: www.doingbusiness.org
2. ด้ านการค้ าและการลงทุน
1) สํานักงานส่งเสริ มการลงทุนอินโดนีเซีย Investment Coordinating Board (BKPM):
www2.bkpm.go.od
2) กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ กรมพาณิชย์ Department of trade promotion, Ministry of
Commerce: www.ditp.go.th/aec
3. หน่ วยประสานงานระหว่ างประเทศ
1) สถานทูตฟิ ลิปปิ นส์ ประจําประเทศไทย: www.philembassy-bangkok.net
2) สถานทูตไทย ประจํากรุงมะนิลา: www.thaiembassy.ph
3) สํานักงานส่งเสริมการค้ าระหว่างประเทศ ณ ประเทศอินโดนีเซีย
ที่อยู่
Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy Jl. Mega Kuningnan,
Kav. E3.3 No.3, Lot 8.8, Jakarta 12940, Indonesia
โทรศัพท์
+622 1293 28127-18
อีเมล
thaitcjakarta@ditp.go.th

ทีม่ า : 1. สํานักงานกฎหมาย กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชน อินโดนีเซีย
2. สํานักงานส่งเสริ มการลงทุนอินโดนีเซีย
3. “โครงการศึกษาการจัดการและเชือ่ มโยงธุรกิ จในกลุ่ม AEC” กรมพัฒนาธุรกิ จการค้า
4. รายงาน Doing Business 2013 โดย ธนาคารโลก
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