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สาธารณรั ฐสิงคโปร์
หน่ วยงานรั บผิดชอบการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล
ชื่อหน่วยงาน
ที่อยู่
เบอร์ โทรศัพท์
เวลาทําการ
เว็ปไซต์

Accounting and Corporate Regulatory Authority
10 Anson Road #05-01/15, International Plaza, Singapore 079903
สายด่วน ACRA: +65 6248 6028
Fax:
+65 6225 1676
วันจันทร์ -วันศุกร์ 08.00 น. – 19.00 น.
วันเสาร์ 08.00 น. – 13.00 น. (หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ)
www.acra.gov.sg

กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการจดทะเบียนธุรกิจของสิงคโปร์ ที่สําคัญมีอยู่ ฉบับ 5 ได้ แก่
1. Business Registration Act (Chapter 32)
เป็ นกฎหมายที่กําหนดภาพรวมของระเบียบวิธีการในการจดทะเบียนธุรกิจ
2. Company Act (Chapter 50)
เป็ นกฎหมายที่กําหนดข้ อบังคับต่างๆของบริ ษัท การจัดการเรื่ องหุ้นและเงินกู้ การบริ หารจัดการ
และการกํากับดูแลบริ ษัท การตรวจสอบบัญชีบริษัท การควบรวม การเลิกกิจการ บริ ษัทต่างชาติ ตลอดจน
ข้ อกําหนดอื่นๆที่เกี่ยวกับบริ ษัท
3. Limited Liability Partnership Act (Chapter 163A)
เป็ นกฎหมายที่กําหนดลักษณะ การจดทะเบียน การแปรรู ป การบริ หารจัดการ การกํากับดูแล
การเลิกกิจการ ตลอดจนข้ อกําหนดอื่นๆที่เกี่ยวกับห้ างหุ้นส่วนจํากัดความรับผิดชอบ
4. Limited Partnership Act (Chapter 163B)
เป็ นกฎหมายที่กําหนดระเบียบวิธีการการจดทะเบียน หน้ าที่ การตรวจสอบ การเลิกกิจการ
และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวกับห้ างหุ้นส่วนจํากัด
5. Partnership Act (Chapter 391)
เป็ นกฎหมายที่กําหนดภาระความรับผิดชอบ ระเบียบวิธีการต่างๆ การเลิกกิจการ ตลอดจน
กฎระเบียบอื่นๆของห้ างหุ้นส่วนสามัญ
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รูปแบบองค์ กรธุรกิจ
รูปแบบองค์ธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ มี 5 รูปแบบ โดยมีรายละเอียดข้ อแตกต่าง ดังนี ้
1. กิจการเจ้ าของเดียว (Sole-proprietorship)
คือ ธุรกิ จที่ มีบุคคลเพียงคนเดียวหรื อกลุ่มคณะบุคคลเป็ นเจ้ าของโดยไม่มีห้ ุนส่วน เจ้ าของ
กิจการประเภทนี ้มีอํานาจเต็มที่ในการดําเนินธุรกิจ
2. ห้ างหุ้นส่ วน (Partnership) ห้ างหุ้นส่ วนไม่ จดทะเบียน หรือที่เรี ยกว่ าห้ างหุ้นส่ วนสามัญ
้ ้ หากมีจํานวนผู้เป็ นหุ้นส่วน
คือ ธุรกิจที่จดั ตัง้ โดยผู้เป็ นหุ้นส่วน (Partner) ตังแต่
้ 2 ถึง 20 คน ทังนี
เกินกว่า 20 คน ต้ องจดทะเบียนเป็ นบริ ษัท
3. ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด (Limited Partnership or LP)
คือ ห้ างหุ้นส่วนที่ประกอบไปด้ วยหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิด (Ordinary Partner) อย่างน้ อย 1 คน
และหุ้นส่วนจํากัดความรับผิดชอบ (Limited Partner) อีกอย่างน้ อย 1 คน
4. ห้ างหุ้นส่ วนจํากัดความรั บผิดชอบ (Limited Liability Partnership or LLP)
มีสถานะเป็ นนิติบคุ คลแยกออกไปต่างหากจากผู้เป็ นหุ้นส่วน สามารถฟ้องร้ องหรื อถูกฟ้องร้ อง
หรื อทํานิติกรรมอื่นใดในนามของห้ างหุ้นส่วนได้ และผู้เป็ นหุ้นส่วนไม่ต้องรับผิดชอบต่อภาระหนี ้สินที่เกิด
จากตัวห้ างหุ้นส่วนหรื อเกิดจากการกระทําหรื อการละเว้ นการกระทําที่ผิดพลาดของผู้เป็ นหุ้นส่วนรายอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม ผู้เป็ นหุ้นส่วนยังต้ องรับผิดชอบต่อหนี ้สินที่เกิดจากการกระทําหรื อการละเว้ นการกระทําที่
ผิดพลาดของตัวเอง
5. บริษัท (Company)
บริษัทมีสถานะเป็ นนิตบิ คุ คลแยกออกจากกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัทจะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นอย่างน้ อย
1 คนถือหุ้นอย่างน้ อย 1 หุ้น โดยมูลค่าของหุ้นอาจเป็ นเพียง 1 ดอลลาร์ สิงคโปร์ ก็ได้ นอกจากนี ้ยังต้ องมีกรรมการ
บริ ษัทซึง่ มีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายกําหนดอย่างน้ อย 1 คน โดยกรรมการอาจจะเป็ นคนเดียวกันกับผู้ถือ
หุ้นก็ได้ สามารถแบ่งบริ ษัทออกเป็ นประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทเอกชนจํากัดโดยหุ้น (Private Company Limited by Shares) คือบริ ษัทที่ดําเนิน
ธุรกิจภายในสิงคโปร์ ที่มีจํานวนผู้ถือหุ้นไม่เกิน 50 คน
(2) บริ ษัทมหาชนจํากัดโดยหุ้น (Public Company Limited by Shares) คือบริ ษัทที่ดําเนิน
ดําเนินธุรกิจภายในสิงคโปร์ สามารถมีจํานวนผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50 คนได้ และสามารถเพิ่มทุนโดยการเสนอ
ขายหุ้นสามัญ (Common Stocks) หรื อหุ้นกู้ (Debentures) แก่ประชาชนหรื อนิตบิ คุ คลทัว่ ไปได้
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(3) บริ ษัทมหาชนจํากัดโดยการรั บประกัน (Public Company Limited by Guarantee)
หมายถึง บริ ษัทที่ดําเนินกิจกรรมไม่แสวงหากําไร มีวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับสาธารณะประโยชน์ของประเทศ
อาทิ กิจการที่เกี่ยวกับศิลปะการแสดง หรื อเพื่อการกุศลต่างๆ ทังนี
้ ้ บริ ษัทดังกล่าวนี ้สามารถจดทะเบียน
จัดตังโดยไม่
้
ต้องมีคําว่า “Limited” หรื อ “Berhad” ต่อท้ ายชื่อบริ ษัทโดยมติของรัฐมนตรี
หมายเหตุ 1) กิ จการเจ้าของเดี ยวและห้างหุน้ ส่วนสามัญ ไม่มีสถานะเป็ นนิ ติบคุ คล (Non-juristic Person)
จึงไม่สามารถฟ้องร้องได้ ไม่สามารถครอบครองทรัพย์สินได้ และมีความรับผิ ดชอบต่อหนีส้ ิ นไม่จํากัด
2) บริ ษัทต่างชาติ ไม่สามารถจดทะเบียนกิ จการเจ้าของคนเดียว (Sole Proprietorship) และห้าง
หุน้ ส่วน (Partnership) ได้ ต้องจดทะเบียนรู ปแบบธุรกิ จภายใต้ The Companies Act (Chapter 50)
ช่ องทางการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศสิงคโปร์ ทําได้ 1 ช่องทาง คือจดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์
(BizFile) เท่านัน้ โดยผู้ประกอบการสามารถดําเนินการได้ ใน 2 รู ปแบบคือ จดทะเบียนด้ วยตนเอง และใช้
บริ การจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญหรื อบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย มีรายละเอียดดังนี ้
1. การจดทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ (BizFile)
ผ่านระบบ BizFile โดยใช้ รหัส NRIC และ รหัส SingPass ซึง่ เป็ นรหัสสําหรับใช้ ทําธุรกรรม
ออนไลน์กบั หน่วยงานราชการต่างๆ ของสิงคโปร์ การจดทะเบียนธุรกิจผ่านระบบ BizFile สามารถทําผ่าน
ทางเว็บไซต์ www.bizfile.gov.sg หรื อ หากไม่สามารถเข้ าถึงระบบอินเตอร์ เน็ตได้ ก็ สามารถทํ าการ
จดทะเบียนได้ ที่ Self-Help Kiosk สําหรับลงทะเบียนที่ ACRA โดยตรง
ผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางมาที่หน่วยงานรับจดทะเบียนด้ วยตนเอง การขอเปลี่ยนแปลง
ข้ อมูลธุรกิจในภายหลังก็สามารถทําได้ โดยง่ายผ่านระบบ BizFile เช่นกัน
2. การใช้ บริการจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ประกอบการสามารถใช้ บริ การผู้เชี่ยวชาญ เช่น บริ ษัทที่ปรึ กษาด้ านกฎหมายหรื อบัญชี หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ ช่วยส่งคําขอจดทะเบียนออนไลน์ในนามของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ผ้ ูประกอบการต่ างชาติต้องว่ าจ้ างให้ บริษัทรั บจดทะเบียนดําเนินการจดทะเบียนแทนเท่ านั้น
หมายเหตุ
ผู้ประกอบการต้ องยื่นจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับตังแต่
้ เริ่มประกอบกิจการ ไม่เช่นนันจะต้
้ องเสียค่าปรับ
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ขัน้ ตอนการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจของสิงคโปร์ มิได้ มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญระหว่างแต่ละธุรกิจ
และระหว่างผู้ประกอบการสิงคโปร์ และผู้ประกอบการต่างชาติ โดยขันตอนหลั
้
กประกอบไปด้ วย
ขัน้ ตอนการจดทะเบียนธุรกิ จสิ งคโปร์
1. ตรวจสอบชื่อนิตบิ ุคคลที่ www.bizfile.gov.sg
ผู้ประกอบการต้ องตรวจสอบสอบรายชื่อนิติบุคคลที่ต้องการ โดยประเทศสิงคโปร์ มีระเบียบ
เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลที่สามารถใช้ ได้ คือ “Practice Direction No.4 of 2003” สามารถตรวจสอบได้ ที่
www.acra.gov.sg
ข้ อมูลและเอกสารที่ผ้ ปู ระกอบการต้ องใช้ ในการลงทะเบียนเข้ าสูร่ ะบบ BizFile ได้ แก่
(1) ค้ นหา SSIC Code ของกิจการ
SSIC Code (Singapore Standard Industrial Classification) คือระบบจําแนกประเภท
อุตสาหกรรมของประเทศสิงคโปร์ ประกอบด้ วยรหัส 5 ตําแหน่ง ผู้ประกอบการสามารถค้ นหารหัส SSIC Code
ของกิจการได้ ที่ www.acra.gov.sg เลือก SSIC Code for Business Activity Search หรื อ ในรายงาน
Singapore Standard Industrial Classification 2010 ที่ www.singstat.gov.sg
(2) เตรี ยมหมายเลข NRIC หรื อ FIN Number
หมายเลข NRIC (National Registration Identity Card) เป็ นหมายเลขประจําตัวประชาชน
ของสิงคโปร์ หมายเลข FIN Number (Foreign Identification Number) เป็ นหมายเลขประจําตัวของบุคคล
ต่างชาติที่เข้ ามาอาศัยในประเทศสิงคโปร์
(3) สมัคร SingPass
การจดทะเบี ย นจั ด ตัง้ ธุ ร กิ จ ในประเทศสิ ง คโปร์ เ ป็ นระบบออนไลน์ ทั ง้ หมด ดัง นั น้
ผู้ประกอบการต้ องสมัคร SingPass เพื่อเข้ าสูร่ ะบบการจดทะเบียนออนไลน์ ผู้ประกอบการสามารถสมัคร
SingPass ที่ www.singpass.gov (ได้ รับรหัสภายใน 4 วัน) หรื อ เคาเตอร์ บริการ SingPass (ได้ รับรหัสทันที)
ผู้ที่สามารถสมัคร SingPass ได้ แก่บคุ คลต่อไปนี ้
- ประชาชนสิงคโปร์ (Singapore Citizenship and Permanent Resident)
- ผู้ที่ได้ รับใบอนุญาตทํางาน (Employment Pass holders)
- ผู้ที่ได้ รับ EntrePass (EntrePass holders)
- ผู้ที่ได้ รับ S-Pass (S-Pass holders)
้ ษัท (Company) ต้ องลงทะเบียน
ผู้ประกอบการต่างชาติที่ต้องการจดทะเบียนจัดตังบริ
EntrePass ต่อกระทรวงแรงงาน (Ministry of Manpower: MOM) และบุคคลต่างชาติที่ต้องการทํางานที่
ประเทศสิงคโปร์ ต้ องลงทะเบียน Employment Pass ต่อกระทรวงแรงงาน (Ministry of Manpower: MOM)
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2. จองชื่อนิตบิ ุคคลและชําระค่ าธรรมเนียม
ผู้ประกอบการจองชื่อนิตบิ คุ คลผ่านระบบ BizFile โดย log in เข้ าสูร่ ะบบที่ www.bizfile.gov.sg
เลือก e-service เลือก name application and registration มีคา่ ธรรมเนียมการจองชื่อ 15 ดอลลาร์ สงิ คโปร์
ต่อชื่อ (ประมาณ 12 USD) และระบุประเภทธุรกิจ (รหัส SSIC Code) โดยสามารถระบุได้ สงู สุด 2 ประเภท
และ ACRAจะแจ้ งผลการจองชื่อภายใน 1 ชัว่ โมง
3. ยื่นจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจและชําระค่ าธรรมเนียม
(1) การจดทะเบียน
ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจผ่านระบบ BizFile หลังจากชื่อนิติบุคคลได้ รับการ
พิจารณาอนุมตั ิ โดยมีคา่ ธรรมเนียมการจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจ 300 ดอลลาร์ สงิ คโปร์ (245 USD)
ข้ อมูลที่ต้องลงทะเบียนใน BizFile ได้ แก่
- ชื่อที่ได้ รับอนุญาตของบริษัท
- ที่ตงของบริ
ั้
ษัท
- สัดส่วนของทุนบริษัทและการโอนหุ้น
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ / เลขาณุการ / ผู้จดั การ / ผู้ตรวจสอบบัญชี
- การแปรสภาพธุรกิจไปสูธ่ ุรกิจอื่น
บริ ษัท ที่ บริ ห ารกิ จ การเองโดยกรรมการ (Directors) นัน้ ผู้ที่ ได้ รับตํา แหน่ง กรรมการ
/เลขานุการ และผู้ถือหุ้น (Subscribers) จําเป็ นต้ องลงนามรับรองผ่านเว็บไซต์ Bizfile ภายใน 3 วันหลังจาก
ได้ ยื่นคําขอเพื่อดําเนินกิจการ
หากมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดใดๆ ที่ได้ จดทะเบียนไว้ ผ้ ปู ระกอบการต้ องแจ้ งต่อ
ACRA ในทันทีผา่ นทางระบบ BizFile สําหรับการเปลี่ยนที่ตงของบริ
ั้
ษัทต้ องแจ้ งต่อ ACRA ภายใน 14 วัน
การแต่งตัง้ การยุตสิ ถานะหรื อการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพนักงานในบริษัทต้ องแจ้ ง ACRA ภายใน 1 เดือน
(2) การชําระค่ าธรรมเนียม
ผู้ประกอบการสามารถชําระค่าธรรมเนียมต่อ ACRA ผ่านอินเตอร์ เน็ตหรื อจุดบริ การ
(Self-help kiosks) ได้ 4 ช่องทาง ดังนี ้
- เครดิตการ์ ด (VISA / MasterCard / American Express)
- CashCard - สําหรับผู้ประกอบการที่มี PCSC reader (personal computer smart card)
- Deposit Service Account - สําหรับบริษัทตัวแทนที่ทําธุรกรรมแทนลูกค้ า
- eNETS Direct Debit - สําหรับผู้ประกอบการที่มีบญ
ั ชีกบั ธนาคารที่ให้ บริการ eNETS
Direct Debit ได้ แก่ Citybank, DBS/POSB, OCBC และ UOB
*ACRA ใช้ เวลาดําเนินการ 15 นาที และแจ้ งผลพร้ อมหมายเลขการจดทะเบียนทางอีเมล์ *
(ในกรณีทีต่ อ้ งขอให้หน่วยงานอืน่ อนุมตั ิ ก่อนอนุญาตให้จดทะเบียนอาจใช้เวลา 14 วัน – 2 เดือน)
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ขัน้ ตอนการจดทะเบียนธุรกิจของสิงคโปร์
(Local Company)

ขัน้ ตอน
ก่อนการยื่นจดทะเบียน

ตรวจสอบชื่อนิ ติบคุ คล
ค้นหา SSIC Code ของกิ จการ
เลือกสถานที่ประกอบธุรกิ จ
เตรียมหมายเลข NRIC หรือ FIN Number
สมัคร SingPass เพื่อใช้ Log-in เข้าสู่ระบบ BizFile

แจ้ งผลภายใน 1 ชม.

ขัน้ ตอน
การยื่นขอจดทะเบียน

จองชื่อนิ ติบคุ คลผ่านระบบ BizFile
ACRA อาจส่งคําขอให้หน่ วยงานอื่นอนุมตั ิ ก่อนอนุญาต
ให้ทาํ การจดทะเบียน ซึ่งอาจใช้เวลาอนุมตั ิ 14 วันถึง 2 เดือน
ทําการจดทะเบียนนิ ติบคุ คลผ่านระบบ BizFile

กรณี จดทะเบียนผูค้ ้าคนเดียว
(Sole-Proprietorship) หรือ
ห้างหุ้นส่วน (Partnership)
ผูเ้ ป็ นหุ้นส่วนต้องลงชื่อ
รับรองคําขอภายใน 3 วัน
โดยผ่าน BizFile

แจ้ งผลการจดทะเบียน
ภายใน 15 นาที

กรณี จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
จํากัดความรับผิดชอบ (LLP)

กรณี จดทะเบียนบริ ษทั จํากัด
(Limited Company)

ผูเ้ ป็ นหุ้นส่วนที่ไม่ใช่
ผูก้ ่อการต้องทําการ Log-in
เพื่อรับรองคําขอภายใน 3
วัน โดยผ่าน BizFile

ต้องดําเนิ นการจดทะเบียน
ภายใน 60 วันหลังจากจอง
ชื่อได้แล้ว
ส่งหนังสือบริ คณห์สนธิ และ
ข้อบังคับบริษทั
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ขัน้ ตอนการจดทะเบียนธุรกิจต่ างชาติ
การจดทะเบียนจัดตั ้งธุรกิจต่างชาติต้องทําผ่านระบบ BizFile เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ หากแต่ว่า
ชาวต่างชาติหรื อนิติบคุ คลต่างชาติไม่สามารถดําเนินการจดทะเบียนด้ วยตัวเองได้ ต้ องว่าจ้ างให้ บริ ษัทรับ
ก 4 ขันตอน
้
ประกอบไปด้ วย
จดทะเบียนดําเนินการให้ เท่านัน้ โดยขันตอนหลั
้
1. การยื่นขออนุญาตจัดตัง้ จาก Ministry of Manpower
ก่อนที่จะจดทะเบียนธุรกิจกับ ACRA ผู้ประกอบการต่างชาติต้องขออนุญาตจาก Ministry of
Manpower (MOM) หรื อกระทรวงแรงงานของสิงคโปร์ มิเช่นนันถึ
้ งแม้ ว่าการจดทะเบียนกับ ACRA
จะถูกต้ องเรี ยบร้ อย แต่ถ้า MOM ไม่อนุญาตก็ไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ และในกรณีที่ชาวต่างชาติ
ต้ องการอาศัยอยู่ในสิงคโปร์ เพื่อดําเนินธุรกิจ ชาวต่างชาติจะต้ องขอรหัส EnterPass จาก MOM ด้ วย ซึ่ง
EnterPass ที่ได้ มานี ้สามารถนําไปใช้ ขอรหัส SingPass ได้ ด้วย
2. การขอจองชื่อบริษัท
เมื่อได้ รับการอนุมตั ิจาก MOM เรี ยบร้ อยแล้ ว ชาวต่างชาติสามารถยื่นขอจดทะเบียนธุรกิจกับ
ACRA ได้ โดยเริ่ มจากการขออนุมตั แิ ละขอจองชื่อนิตบิ คุ คลโดยการยื่นคําขอผ่านทางระบบ BizFile โดยใช้
รหัส SingPass แต่ถ้าหากไม่มีรหัส SingPass ก็สามารถว่าจ้ างให้ บริษัทรับจดทะเบียนเป็ นผู้ดําเนินการให้
3. แต่ งตัง้ บริษัทรั บจดทะเบียนธุรกิจ (Professional Business Registration Firm)
ผู้ประกอบการต่างชาติไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ ด้วยตนเอง ต้ องมอบหมายให้ บริ ษัทรับ
จดทะเบียนธุรกิจในสิงคโปร์ เป็ นผู้ดําเนินการแทนชาวต่างชาติ โดยบริ ษัทรับจดทะเบียนจะเป็ นผู้กรอก
ข้ อมูลออนไลน์ผา่ นระบบ BizFile และยื่นขอจดทะเบียนให้
4. การยื่นคําขอจดทะเบียนกับ ACRA
เมื่อ ACRA ได้รบั คําขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบผ่านระบบ BizFile เรียบร้อยแล้ว ACRA
ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีในการดําเนินการ และจะแจ้งผลและหมายเลขการจดทะเบียนผ่านทางอีเมล์
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ขัน้ ตอนการจดทะเบียนธุรกิจต่ างชาติของสิงคโปร์
(Foreign Company)
ขัน้ ตอน
ก่อนการยื่นจดทะเบียน

ขออนุญาตประกอบธุรกิ จต่างด้าวจาก
Ministry of Manpower (MOM)
ขอรับรหัส EnterPass จาก Ministry of Manpower (MOM)
ใช้ EnterPass เพื่อขอ SingPass สําหรับใช้ Login เข้าสู่ระบบ BizFile

ขัน้ ตอน
การยื่นขอจดทะเบียน

จองชื่อนิ ติบคุ คลผ่านระบบ BizFile
บริษทั ผูเ้ ชี่ยวชาญทําการจดทะเบียนนิ ติบคุ คล
ผ่านระบบ BizFile
ACRA อาจส่งคําขอให้หน่ วยงานอื่นอนุมตั ิ ก่อนอนุญาต
ให้ทาํ การจดทะเบียน ซึ่งอาจใช้เวลาอนุมตั ิ 14 วันถึง 2 เดือน
ทําการจดทะเบียนนิ ติบคุ คลผ่านระบบ BizFile

กรณี จดทะเบียนบริษทั จํากัด
กรณี จดทะเบียนผูค้ ้าคนเดีกรณี
ยว จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
กรณี
จ
ดทะเบี
ย
นห้
า
งหุ
้
น
ส่วน(Limitedกรณี
จดทะเบียนบริษทั จํากัด
จําอกัดความรับผิดชอบ (LLP)
Company)
(Sole-Proprietorship) หรื
จํากัดความรับผิดชอบ (LLP)
(Limited Company)
ห้างหุ้นส่วน (Partnership)
ผูเ้ ป็ นหุ้นส่วนต้องลงชื่อ
ต้องดําเนิ นการจดทะเบียน
ผูเ้ ป็ นหุ้นส่วนต้องลงชื่อรับรองคําขอภายใน
ผูเ้ ป็ นหุ3้นส่วันวนต้องลงชื่อภายใน 60 วัต้นอหลั
งดํงาจากจอง
เนิ นการจดทะเบียน
รับรองคําขอภายใน 3 วัน โดยผ่านรับBizFile
รองคําขอภายใน 3 วัน
ชื่อได้ภายใน
แล้ว 60 วันหลังจากจอง
โดยผ่าน BizFile
โดยผ่าน BizFile
ชื่อได้แล้ว
ส่งหนังสือบริคณห์สนธิ และ
ข้อบังคัส่บงหนั
บริษงสืทั อบริคณห์สนธิ และ
ข้อบังคับบริษทั
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ข้ อปฏิบัตหิ ลังการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจแล้ ว
เมื่อผู้ประกอบจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจแล้ ว ต้ องปฎิบตั ติ ามระเบียบของประเทศสิงคโปร์ ดังนี ้
1. บริ ษัทต้ องแต่งตังเลขานุ
้
การคณะกรรมการ (Company secretary) ซึ่งประจําอยู่ในประเทศ
สิงคโปร์ ภายใน 6 เดือนแรกของการดําเนินกิจการ
้ จการ
2. บริ ษัทจะต้ องจัดการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 18 เดือนหลังจากตังกิ
3. การประชุมสามัญประจําปี ในครัง้ ต่อไปต้ องจัดขึ ้นเป็ นประจําทุกๆ ปี ปฏิทิน และ ระยะห่างระหว่าง
การประชุมแต่ละครัง้ ไม่ควรเกินกว่า 15 เดือน
4. ต้ องรายงานผลตอบแทนประจําปี (Annual Return) ต่อนายทะเบียนภายใน 1 เดือนนับจาก
การประชุมสามัญประจําปี
5. บริ ษัทมหาชนที่มีรายชื่ออยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ บัญชีต่างๆ ที่จะรายงาน
ในการประชุมสามัญประจําปี ควรปรับปรุงครัง้ สุดท้ ายไม่เกิน 4 เดือนก่อนการประชุมสามัญประจําปี ส่วนใน
กรณีของบริ ษัทรูปแบบอื่นๆ ให้ ทําการปรับปรุงครัง้ สุดท้ ายไม่เกิน 6 เดือนก่อนการประชุมสามัญประจําปี
6. บริ ษัท จะต้ องแต่ง ตั ้งผู้สอบบัญชี ภายใน 3 เดือ นหลัง จากก่อตั ้งบริ ษัท ผู้สอบบัญชีจ ะต้ อง
ตรวจสอบบัญชีรายปี และส่งผลการตรวจสอบให้ กบั ACRA ภายใน 1 เดือนหลังจากการประชุมสามัญ
ประจําปี ยกเว้ นในกรณีที่บริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นน้ อยกว่า 20 ราย และมีรายรับน้ อยว่า 5 ล้ านดอลลาร์ สิงคโปร์
ในหนึง่ รอบปี การเงิน ไม่ต้องแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและไม่ต้องทําการสอบบัญชี
7. ที่ทําการของบริ ษัทที่จดทะเบียนไว้ จะต้ องเปิ ดและสามารถเข้ าถึงได้ โดยสาธารณะเป็ นเวลาไม่
น้ อยกว่า 3 ชัว่ โมงระหว่างเวลา 9.00 – 17.00 ของวันทํางาน
8. บริ ษัทต้ องพิมพ์เลขทะเบียนนิติบคุ คล (Unique Entity Number) ลงบนหัวจดหมาย ใบแจ้ งราคา
สินค้ าและเอกสารอื่นๆ ทุกชนิด ซึง่ ใช้ เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ
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การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศสิงคโปร์

เอกสาร / ข้ อมูลที่ใช้ ในการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจของบริษัทประกอบด้ วยเอกสารและข้ อมูลที่จําเป็ น ดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อนิตบิ คุ คลที่ต้องการ
วันที่เริ่มต้ นดําเนินกิจการ
รหัสประเภทกิจกรรม (Activity Code) หรื อ SSIC (Singapore Standard Industrial Classification)
สถานที่ประกอบการของธุรกิจ
NRIC (The National Registration Identity Card) เป็ นเลขประจําตัวประชาชนของคนสิงคโปร์
หรื อ Fin (Foreign Identity Number) ของเจ้ าของกิจการหรื อผู้จดั การที่เป็ นบุคคลต่างชาติ
6. อีเมล์ และเบอร์ โทรศัพท์ของกรรมการ

การลงลายมือชื่อ
กิจการเจ้ าของคนเดียว (Sole-proprietorship) ห้ างหุ้นส่วน (Partnership) ห้ างหุ้นส่วนจํากัด
(Limited Partnership) และห้ างหุ้นส่วนจํากัดความรับผิดชอบ (Limited Liability Partnership) ผู้ลงลายมือ
ชื่อในการยื่นขอจดทะเบียนธุรกิจต้ องเป็ นเจ้ าของกิจการเท่านัน้
บริ ษัท (Company) กรรมการทุกคน (Directors) เลขานุการของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ต้ อง
เป็ นผู้มีบตั รประจําตัวประชาชนสิงคโปร์ (Singapore NRIC Holders) หรื อ ผู้ถือวีซา่ ทํางาน (Employment
้ ษัทรับดําเนินการ
Pass Holders) หรื อ วีซา่ คูส่ มรส (Dependent Pass Holders) มิฉะนัน้ จะต้ องแต่งตังบริ
จดทะเบียนบริษัทให้ ดําเนินการจดทะเบียนธุรกิจแทน
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การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศสิงคโปร์

ค่ าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจสําหรับนิตบิ คุ คลสัญชาติสิงคโปร์ และนิติบคุ คลต่างชาติ
สามารถจําแนกได้ ดงั นี ้
บริษัท (Company)
บริษัทภายในประเทศสิงคโปร์ (Local Company)
การยื่นคําขอจองชื่อบริ ษัทใหม่
การยื่นคําขอยืดเวลาการจองชื่อบริษัท
การยื่นคําขอดําเนินกิจการประเภทบริษัทเอกชน (Private Company)
การยื่นคําขอดําเนินกิจการประเภทบริษัทมหาชน จํากัดโดยหุ้น
(Public Company - Limited by Shares)
การยื่นคําขอดําเนินกิจการประเภทบริ ษัทมหาชน จํากัดโดยการรับประกัน
(Public Company - Limited by Guarantee)

ค่ าธรรมเนียม
(SGD)
15
10
300
300
600

บริษัทต่ างชาติ (Foreign Company)
การยื่นคําขอจองชื่อบริ ษัทต่างชาติใหม่
การยื่นคําขอยืดเวลาการจองชื่อบริษัทต่างชาติ
การยื่นคําขอจดทะเบียนสาขาบริ ษัทต่างชาติที่มีทนุ เรื อนหุ้น (Share Capital)
การยื่นคําขอจดทะเบียนสาขาบริ ษัทต่างชาติที่ไม่มีทนุ เรื อนหุ้น
การยื่นคําร้ องขอขยายเวลาลงบันทึกใบรับรองบริษัทต่างชาติ (Foreign Company Certificate)

15
10
300
1200
10

หมายเหตุ: 1 เหรี ยญสหรัฐ (USD) มีคา่ 1.23 ดอลลาร์ สงิ คโปร์ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555
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การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศสิงคโปร์

หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
หน่วยงานที่ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศสิงคโปร์
1. ด้ านการจดทะเบียน
(1) Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) : www.acra.gov.sg
(2) ระบบ BizFile : www.bizfile.gov.sg
(3) ระบบ Singpass : www.singpass.gov.sg
(4) ธนาคารโลก : www.doingbusiness.org
2. การค้ าและการลงทุน
(1) Enterpriseone : www.enterpriseone.gov.sg
(2) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน: www.boi.go.th/thai/asean/Singapore
(3) สถานกงสุล ประเทศสิงคโปร์ : www.customs.gov.sg
(4) กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ : www.ditp.go.th/aec
(5) กระทรวงแรงงาน : www.mom.gov.sg
3. หน่วยงานประสานระหว่างประเทศ
(1) สถานทูตสิงคโปร์ ประจําประเทศไทย : www.mfa.gov.sg/bangkok
(2) สถานทูตไทยประจําประเทศสิงคโปร์ : www.thaiembassy.sg
(3) สํานักงานส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์
ที่อยู่
Thailand Trade Office, Singapore (Office of commercial Affairs)
370 Orchard Rd., Royal Thai Embassy Singapore 238870
โทรศัพท์
+65 6737 3060, +65 6732 7769
อีเมล
enquiry@thaitrade.sg
*******************

ทีม่ า : 1. เว็บไซต์ของ ACRA : www.acra.gov.sg
2. “โครงการศึกษาการจัดการและเชือ่ มโยงธุรกิ จในกลุ่ม AEC” กรมพัฒนาธุรกิ จการค้า
3. รายงาน Doing Business 2013 โดย ธนาคารโลก
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