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กฎหมายและกฎระเบี
กฎหมายที่เกีย่ ยบทีวข้่เกี่ยอวข้งองกับการจดทะเบียนธุรกิจของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ที่สําคัญมีจํานวน 4 ฉบับ ได้ แก่

1. Corporation Code of the Philippines
ระบุขนตอนการปฏิ
ั้
บตั แิ ละกฎระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจ
(ประกอบไปด้ วย บริ ษัทที่แบ่งทุนออกเป็ นหุ้นและองค์กรไม่แสวงหากําไร) โดยระบุรายละเอียดเกี่ ยวกับ
้ รกิ จ
จํานวนผู้ก่อการ การแต่งตังกรรมการ
้
องค์ประกอบและแบบฟอร์ มของเอกสารจดทะเบียนจัดตังธุ
(Article of Incorporation) เป็ นต้ น
2. Civil Code (Partnerships)
ระบุขัน้ ตอนการปฏิ บัติและกฎระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับการจดทะเบียนจัดตัง้
ห้ างหุ้นส่วน โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการเป็ นห้ างหุ้นส่วน สิทธิและหน้ าที่ของหุ้นส่วนประเภทต่างๆ
(หุ้นส่วนผู้จดั การหรื อหุ้นส่วนจํากัดความรับผิดชอบ)
3. Securities Regulation Code (R.A. 8799)
ระบุขัน้ ตอน กฏระเบีย บและวิ ธี ป ฏิบัติต่า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องกับ การจดทะเบีย นธุ รกิ จ ในตลาด
หลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี ้คือการสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของผู้ถือหุ้น ส่งเสริ มให้ ธุรกิจ
เปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู ต้ องของหลักทรัพย์เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ นกั ลงทุน และควบคุมการซื ้อขายหลักทรัพย์
โดยบุคคลภายใน (Insider Trading) หรื อการทุจริ ตอื่นๆ (Fraudulent or manipulate devices) ที่เป็ นการ
บิดเบือนกลไกตลาด
4. Presidential Decree (P.D.) 902-A as Amended
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการถ่ายโอนอํานาจหน้ าที่ในการควบคุมธุรกิจบางส่วน จากกรมการค้ า
และอุตสาหกรรม (Department of Trade and Industry : DTI) ไปสู่สํานักงานจดทะเบียนและกํากับดูแล
ธุรกิจ (Company Registration and Monitoring Department : CRMD) ภายใต้ คณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ (Securities and Exchange Commission : SEC) ประกอบด้ วย การควบคุมการจดทะเบียน
ของห้ างหุ้นส่วน องค์กรแสวงและไม่แสวงหากําไร (Stock and Non-stock corporation)
นอกจากนี ้กฎหมายฉบับนี ้ยังได้ ให้ อํานาจ SEC ในการตัดสินคดีความของธุรกิจภายใต้ กฎหมาย
ที่ควบคุมดูแล

3

การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์

รูปแบบองค์ กรธุรกิจ
ธุรกิจในประเทศฟิ ลิปปิ นส์สามารถจําแนกได้ 2 ประเภทคือธุรกิจที่จดทะเบียนภายใต้ กฎหมาย
ฟิ ลิปปิ นส์และธุรกิจที่จดทะเบียนภายใต้ กฎหมายต่างประเทศ มีรายละเอียดดังนี ้
1. ธุรกิจที่จดทะเบียนภายใต้ กฎหมายฟิ ลิปปิ นส์ มีรูปแบบองค์กรธุรกิจ 4 ประเภท ดังนี ้
1) กิจการเจ้ าของเดียว (Sole Proprietorship)
ธุรกิจที่มีเจ้ าของคนเดียว มีอํานาจควบคุมการดําเนินธุรกิจและเป็ นเจ้ าของทรัพย์สินเพียง
คนเดียว ซึง่ จะต้ องรับผิดชอบผลทางกฎหมายหรื อผลประกอบการด้ วยตนเอง ไม่มีการกําหนดทุนจดทะเบียน
ขันตํ
้ ่าสําหรับกิจการเจ้ าของคนเดียว ผู้ประกอบการต่างชาติไม่สามารถจดทะเบียนกิจการเจ้ าของคนเดียวได้
2) ห้ างหุ้นส่ วน (Partnership)
ห้ างหุ้นส่วนจดทะเบียนภายใต้ กฎหมาย Civil Code of the Philippines (Partnership)
ตามกฎหมายห้ างหุ้นส่วนมีสถานะเป็ นนิติบุคคล มีตวั ตนทางกฎหมายแยกจากตัวบุคคลที่เป็ นสมาชิก
หุ้นส่วน ความเป็ นหุ้นส่วนจะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นตังแต่
้ 2 รายขึ ้นไป หุ้นส่วนมี 2 ลักษณะ ดังนี ้
(1) หุ้นส่วนทัว่ ไป (General Partnership) ผู้เป็ น หุ้นส่วนมีห้ นุ ไม่จํากัด โดยผู้เป็ นหุ้นส่วน
คนหนึง่ หรื อมากกว่าจะมีความรับผิดชอบผูกพันตามกฎหมายอย่างไม่จํากัด
(2) หุ้นส่วนจํากัดความรับผิดชอบ (Limited Partnership) ผู้เป็ นหุ้นส่วนจํากัดความ
รับผิดชอบจะมีความรับผิดชอบผูกพันตามกฎหมายตามจํานวน
3) บริษัทไม่ แบ่ งทุนเป็ นหุ้น (Non-Stock Corporation)
องค์กรรูปแบบนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการสาธารณะ การกุศล NGOs การศึกษาและวัฒนธรรม
โดยไม่มีการจําหน่ายหุ้นให้ สมาชิก
4) บริษัทที่แบ่ งทุนออกเป็ นหุ้น(Stock Corporations)
รู ปแบบบริ ษัทที่แบ่งทุนออกเป็ นหุ้นที่มีการจําหน่ายหุ้นให้ ผ้ ูถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะได้ กําไร
ตามสัดส่วนที่ได้ มีการถือหุ้นไว้ มีสถานะเป็ นนิติบคุ คลตามกฎหมาย Corporation Code of the Philippines
อยู่ในการควบคุมของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ความรับผิดชอบผูกพันตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นใน
บริ ษัทจะจํากัดอยู่ที่จํานวนหุ้นที่ครอบครอง บริ ษัทจะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือหุ้น 5-15 ราย โดยแต่ละราย
จะต้ องถือหุ้นอย่างน้ อยที่สดุ 1 หุ้น
บริ ษัทที่แบ่งทุนออกเป็ นหุ้นเป็ นรู ปแบบองค์กรธุรกิจที่สามารถดําเนินธุรกิจได้ หลากหลาย
โดยประเทศฟิ ลิปปิ นส์ไม่มีองค์กรธุรกิจประเภทบริ ษัทจํากัด (Limited Liability Corporation : LLC) บริ ษัท
ที่แบ่งทุนออกเป็ นหุ้นแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
(1) บริ ษัทฟิ ลิปปิ นส์ (Filipino corporation)
ผู้ประกอบการฟิ ลิปปิ นส์มีสดั ส่วนการถือหุ้นตังแต่
้ ร้อยละ 60 ขึ ้นไป
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(2) บริ ษัทต่างชาติในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ (Domestic foreign-owned corporation)
ผู้ประกอบการต่างชาติมีสดั ส่วนการถือหุ้นตังแต่
้ ร้อยละ 60 ขึ ้นไป
สัญชาติของบริ ษัทที่ แบ่งทุนออกเป็ นหุ้นมีผลสําคัญต่อการทําธุรกรรม อาทิ การถื อครองที่ ดิน
การรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และการประกอบธุรกิจที่จํากัดสัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้ประกอบการต่างชาติ
ทั ้งนี ้ผู้ประกอบการต่างชาติสามารถถือหุ้นในบริ ษัทที่แบ่งทุนออกเป็ นหุ้นได้ ร้อยละ 100 หากไม่ได้ ดําเนิน
ธุรกิจที่อยู่ในบัญชีควบคุม (Philippines Foreign Investment Negative List) ฉบับปั จจุบนั คือ Executive
Order No.139 วันที่ 22 ตุลาคม 2002
2. ธุรกิจที่จดทะเบียนภายใต้ กฎหมายต่ างชาติ มี 4 ประเภท ดังนี ้
1) สํานักงานสาขา (Branch Office)
กิจการที่จดทะเบียนในต่างประเทศแล้ วเข้ ามาดําเนินธุรกิจในฟิ ลิปปิ นส์ ภายใต้ การบริ หาร
งานของสํานักงานใหญ่ในต่างประเทศ กิจการสํานักงานสาขาต้ องนําเงินเข้ าประเทศฟิ ลิปปิ นส์เพื่อชําระทุน
จดทะเบียนขันตํ
้ ่า (Inward remittance) 200,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ ยกเว้ นกิจการที่ใช้ เทคโนโลยีระดับสูง
หรื อจ้ างแรงงานมากกว่า 50 คน ต้ องมีทนุ จดทะเบียนขันตํ
้ า่ 100,000 ดอลล่าร์ สหรัฐฯ สําหรับกิจการที่ผลิต
เพื่อส่งออกไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 60 หรื อบริ ษัทการค้ าที่ชื ้อ สินค้ าในประเทศและส่งออกไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 60
้ า่
ไม่มีการกําหนดทุนจดทะเบียนขันตํ
2) สํานักงานผู้แทน (Representative Office)
กิจการที่จดทะเบียนในต่างประเทศแล้ วเข้ ามาตังสํ
้ านักงานผู้แทนในฟิ ลิปปิ นส์เพื่อทําหน้ าที่
รวบรวมข้ อมูล เป็ นศูนย์การติดต่อสื่อสารของบริ ษัทแม่และการควบคุมคุณภาพสินค้ า สํานักงานผู้แทน
ไม่สามารถมีรายได้ ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ กิจการประเภทนี ้ต้ องนําเงินเข้ าประเทศฟิ ลิปปิ นส์เพื่อชําระทุน
จดทะเบียนขันตํ
้ ่า 30,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ และต้ องจดทะเบียนกับ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
3) สํานักงานภูมิภาค (Regional Head Quarters : RHQ)
มีสถานะเสมือนเป็ นผู้ประสานงาน ที่ปรึกษาและให้ ข้อมูลแก่สํานักงานใหญ่ในต่างประเทศ
โดยไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารของบริ ษัทในเครื อหรื อสํานักงานสาขาของบริ ษัทต่างชาติ (Multinational
Company) โดยมิได้ มีรายได้ ในฟิ ลิปปิ นส์และต้ องนําเงินเข้ าประเทศฟิ ลิปปิ นส์เพื่อชําระทุนจดทะเบียนขันตํ
้ ่า
50,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ (ชําระทุกปี )
4) สํานักงานปฎิบัตกิ ารภูมิภาค (Regional Operating Head Quarters: RHOQs)
ดําเนินกิจกรรมาแทนบริ ษัทแม่ โดยมีรายได้ ในฟิ ลิปปิ นส์ ต้ องนําเงินเข้ าประเทศฟิ ลิปปิ นส์
เพื่อชําระทุนจดทะเบียนขันตํ
้ ่า 200,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ (ชําระครัง้ เดียว) ทังนี
้ ้กิจกรรมและบริ การที่
สํานักงานปฏิบตั งิ านภูมิภาคสามารถทําได้ มีรายการ ดังนี ้
(1) วางแผน บริหารจัดการด้ านธุรกิจและการเงิน
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

โฆษณาและกิจกรรมการตลาด
บริ หารงานส่วนบุคคล
บริ การโลจิสติก
จัดชื ้อวัสดุ อุปกรณ์สํานักงาน
วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริ การทางเทคนิคและการสื่อสาร

ช่ องทางการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
ช่องทางการจดทะเบียนจัดตั ้งธุรกิจในประเทศฟิ ลิปปิ นส์มี 2 ช่องทาง ได้ แก่ การจดทะเบียนด้ วย
ตนเอง และจดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ทังนี
้ ้ประเทศฟิ ลิปปิ นส์มีหน่วยงานที่ให้ บริ การจดทะเบียนชื่อ
และจัดตังธุ
้ รกิจจํานวน 3 หน่วยงาน ขึ ้นอยูก่ บั รูปแบบองค์กรธุรกิจที่ขอจดทะเบียน รายละเอียดดังนี ้
ช่ องทาง
รู ปแบบองค์ กรธุรกิจ

หน่ วยงาน
DTI

กิจการเจ้ าของคนเดียว Municipality
BIR
ห้ างหุ้นส่วน บริษัทที่
แบ่งทุนออกเป็ นหุ้น
และบริ ษัทไม่แบ่งทุน
เป็ นหุ้น

SEC
BIR

จองชื่อ

จดทะเบียน
จัดตัง้ ธุรกิจ

จดทะเบียน
ผู้เสียภาษี

1. ด้ วยตนเอง
2. ออนไลน์ (WEBNRS)

-

-

ด้ วยตนเอง1
1. ด้ วยตนเอง
2. ออนไลน์ (e-REGISTRATION)
1. ด้ วยตนเอง
1. ด้ วยตนเอง
2. ออนไลน์ (i-Register) 2. ออนไลน์ (i-Register)
1. ด้ วยตนเอง
2. ออนไลน์
(e-REGISTRATION)
-

1. กิจการเจ้ าของคนเดียว
การจองชื่อกิจการและการจดทะเบียนจัดตั ้งกิจการเจ้ าของคนเดียวต้ องดําเนินการผ่า น 2
หน่วยงาน ดังนี ้

1

ผู้ประกอบการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจท้ องถิ่น (Barangy Clearance)
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1) การจองชื่อกิจการ
ผู้ประกอบการสามารถดําเนินการจองชื่อกิจการเจ้ าของคนเดียวได้ ที่สาํ นักงาน DTI โดย
ทําได้ 2 ช่องทาง ได้ แก่
(1) ดําเนินการด้ วยตนเองที่สาํ นักงาน DTI และ
(2) ดําเนินการผ่านระบบออนไลน์ Web-Enabled Business Name Registration System
(WEBNRS) ที่ www.bnrs.dti.gov.ph
2) การจดทะเบียนจัดตัง้ กิจการเจ้ าของคนเดียว
้ จการเจ้ าของคนเดียวได้ ที่สํานักงาน
ผู้ประกอบการสามารถดําเนินการจดทะเบียนจัดตังกิ
BIR โดยทําได้ 2 ช่องทาง ได้ แก่
(1) ดําเนินการด้ วยตนเองที่สาํ นักงาน BIR
(2) ดําเนินการผ่านระบบออนไลน์ e-REGISTRATION ที่ www.bir.gov.ph
2. ห้ างหุ้นส่ วน บริษัทที่แบ่ งทุนออกเป็ นหุ้น และบริษัทไม่ แบ่ งทุนออกเป็ นหุ้น
การจองชื่อกิจการและการจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจดําเนินการได้ ที่จดทะเบียนที่สํานักงานจดทะเบียน
และควบคุมธุรกิจ (Company Registration and Monitoring Department: CRMD) ภายใต้ สํานักงาน SEC
โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นคําร้ อง เอกสารที่เกี่ยวข้ อง และชําระค่าธรรมเนียมได้ 2 ช่องทาง คือ
1) ดําเนินการด้ วยตนเองที่สาํ นักงาน SEC
2) ดําเนินการผ่านระบบออนไลน์ SEC i-Register (www.sec.gov.ph)
ผู้ประกอบการที่ประสบปั ญหาเกี่ยวกับการใช้ งาน SEC i-Register สามารถติดต่อเจ้ าหน้ าที่
ผ่าน 2 ช่องทางคือ อีเมล : mis@sec.gov.ph โทรศัพท์ : +63 584 9225 / +63 584 0763
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ได้ พัฒนาการให้ บริ การจดทะเบีย น ณ จุดเดีย ว
ภายใต้ โ ครงการ PBR
(Philippines Business Registration) ในปี 2555 เพื่ออํานวยความสะดวกในการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้ อง
กับการประกอบธุรกิจในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
ในปั จจุบนั การเข้ าถึงระบบ PBR ยังจํากัดให้ ผ้ ปู ระกอบการต้ องมาใช้ คอมพิวเตอร์ ที่จดุ ให้ บริ การ
PBR ที่ DTI หรื อที่ SEC ที่สํานักงานใหญ่ (เมือง Mandaluyong) หรื อที่เมือง Quezon ซึง่ กิจการเจ้ าของ
คนเดียว สามารถ ดําเนินการจดทะเบียนชื่อธุรกิจ จัดตังธุ
้ รกิจ และจดทะเบียนกับอีก 4 หน่วยงานผ่าน
ระบบ PBR ที่สํานักงาน DTI ได้ ในคราวเดียวกัน ในกรณีของห้ างหุ้นส่วน บริ ษัทที่แบ่งทุนออกเป็ นหุ้นและ
บริ ษัทไม่แบ่งทุนเป็ นหุ้นต้ องจดทะเบียนกับสํานักงาน SEC และนําส่งสําเนาเอกสารการจดทะเบียนต่อ
เจ้ าหน้ าที่ PBR ก่อนจึงจะสามารถใช้ บริ การระบบ PBR เพื่อลงทะเบียนกับหน่วยงานอื่นๆ ได้
ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนกับ 4 หน่วยงานได้ ณ จุดบริการจุดเดียวภายใน 40 นาที ดังนี ้
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หน่ วยงาน
กรมการค้ าและอุตสาหกรรม
(Department of Trade and Industry : DTI)
กรมสรรพากร
(Bureau of Internal Revenue : BIR)
สํานักงานประกันสังคมและสํานักงานสุขภาพและการประกันภัย
Social Security System(SSS), Philippine Health and Insurance Corp(PhiHealth)
กองทุนพัฒนาที่อยูอ่ าศัย
(Home Mutual Development Fund : Pag-Ibig)

การจดทะเบียน
การจองชื่อธุรกิจ
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
(Taxpayer Identification Number)
เลขทะเบียนบัญชีนายจ้ าง
Employer’s Registration Number
Employer’s ID Number

ที่มา : www.business.gov.ph
ขัน้ ตอนการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
การจดทะเบียนจัดตั ้งธุรกิจแต่ละประเภทในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ มีขั ้นตอนการจดทะเบียนของการ
ยื่นจดทะเบียนแตกต่างกันตามรูปแบบองค์กรธุรกิจ มีรายละเอียดดังนี ้
1. กิจการเจ้ าของคนเดียว
การจดทะเบียนกิจการเจ้ าของคนเดียวมีขนตอนดํ
ั้
าเนินงาน 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
1) การจองชื่อธุรกิจ
ผู้ประกอบการสามารถจองชื่อธุรกิจได้ 3 ชื่อ หากชื่อธุรกิจไม่ได้ รับการอนุมตั ิระบบจะพิจารณา
ชื่อในลําดับถัดไป ใช้ ระยะเวลาพิจารณา 1 วัน การจองชื่อธุรกิจทําได้ 2 ช่องทาง ดังนี ้
(1) การจองชื่อด้ วยตนเองที่สาํ นักงาน DTI ผู้ประกอบการกรอกแบบฟอร์ ม BTRCP No.16
และชําระค่าธรรมเนียมที่สํานักงาน DTI ซึง่ มีเวลาทําการ 8.00 – 17.00 น.
(2) จองชื่อผ่านระบบออนไลน์ (Web-Enabled Business Name Registration System :
WEBNRS) ที่ www.bnrs.dti.gov.ph โดยผู้ประกอบการต้ องกรอกข้ อมูลผ่านระบบออนไลน์ทงหมด
ั้
9 ส่วน
มีรายละเอียดดังนี ้
ส่ วนที่
1
2

ขัน้ ตอนการจองชื่อผ่ านระบบออนไลน์
การตังรหั
้ สผ่าน (User name และ Password)
ระบุขอบเขตการทําธุรกิจ (Business Scope) โดยแบ่งเป็ น 4 ประเภท ดังนี ้
(1) ระดับตําบล (Barangay)
(2) ระดับเทศบาล (City/municipality)
(3) ระดับภูมิภาค (Regional)
(4) ระดับประเทศ (National)
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ส่ วนที่
3
4

5

6
7
8

9

ขัน้ ตอนการจองชื่อผ่ านระบบออนไลน์
ชื่อธุรกิจที่ต้องการ และระบุสถานะว่าเป็ นผู้ก่อการหรื อผู้รับมอบอํานาจดําเนินการ
รายละเอียดพื ้นฐานของธุรกิจ ประกอบด้ วยข้ อมูลดังนี ้
(1) เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของผู้ก่อการ (Tax Identification Number : TIN)
(2) ที่อยูส่ ํานักงานใหญ่ของธุรกิจ
(3) จํานวนพนักงาน2
(4) ทุนจดทะเบียน (Capitalization)
(5) ข้ อมูลของผู้ก่อการ3
(6) ประวัติอาชญากรรม (ถ้ ามี)
ระบุประเภทของธุรกิจจากทังหมด
้
6 ประเภท ดังนี ้
(1) ธุรกิจส่งออก
(2) ธุรกิจนําเข้ า
(3) โรงงานผลิตสินค้ า
(4) ธุรกิจค้ าปลีก
(5) ธุรกิจค้ าส่ง
(6) ธุรกิจบริการ
ระบุประเภทของผลิตภัณฑ์หรื อบริการ
ระบุรหัส PSIC ของธุรกิจ (Philippine Standard Industrial Classification)4
ระบุรูปแบบการชําระค่าธรรมเนียม การส่งและรับเอกสาร ดังนี ้
(1) การชําระค่าธรรมเนียมมี 2 วิธี คือชําระที่สํานักงาน DTI และ ชําระผ่านระบบ GCash5
(2) การส่งและรับเอกสารมี 2 วิธี คือดําเนินการที่สํานักงาน DTI และผ่านระบบออนไลน์
ผู้ประกอบการได้ รับเอกสารระบุรหัสการทําธุรกรรม (Transaction Reference Number : TRN)
ผู้ประกอบการต้ องพิมพ์ ลงนามในเอกสารและนําส่งสํานักงาน DTI ภายหลัง

ผู้ประกอบการต้ องส่งเอกสารให้ สํานักงาน DTI ภายใน 10 วัน หลังจากจองชื่อผ่านระบบ
ออนไลน์ ได้ แก่ สําเนาเอกสารระบุรหัสการทําธุรกรรม TRN จํานวน 2 ชุด เอกสารยืนยันตัวบุคคลและ
รูปถ่ายปั จจุบนั การพิจารณาชื่อใช้ ระยะเวลาประมาณ 1-2 วัน ค่าธรรมเนียมแบ่งเป็ น 2 ส่วนคือค่าอากร
แสตมป์และค่าธรรมเนียมขอบเขตการทําธุรกิจ (Business Scope)

2

ในกรณีที่ผ้ ปู ระกอบการเริ่ มต้ นดําเนินธุรกิจแล้ ว
ในกรณีที่เป็ นผู้ประกอบการต่างชาติ ต้ องระบุผ้ แู ทนซึง่ เป็ นชาวฟิ ลปิ ปิ นส์ (Authorized resident agent)
4
รหัส PSIC เป็ นรหัสประเภทธุรกิจของประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ สามารถตรวจสอบได้ ที่ www.nscb.gov.ph
5
ระบบการชําระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ
3
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2) จดทะเบียนธุรกิจกับสํานักงานเทศบาล (Municipality)
ผู้ประกอบการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจท้ องถิ่น (Barangy Clearance) จากสํานักงาน
นําส่งสําเนาเอกสาร TRN ที่สํานักงานเทศบาล และกรอกเอกสารรับรองการประกอบธุรกิจในเขตเทศบาล
(Mayor’s Permit) การพิจารณาใช้ ระยะเวลาประมาณ 1 วัน ค่าธรรมเนียมประมาณ 500 เปโซ6
3) จดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
ผู้ประกอบการดําเนินการจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจและขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษี (TIN) ที่
กรมสรรพากร (BIR) ทําได้ 2 ช่องทางคือ
(1) จดทะเบียนด้ วยตนเองที่สาํ นักงาน BIR
(2) จดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ e-REGISTRATION
ผู้ประกอบการสามารถชําระค่าธรรมเนียมได้ 3 ช่องทางคือ กรมสรรพากร (Revenue District
Office : RDO) ผ่านระบบออนไลน์ที่ eFPS7 หรื อ G-Cash
4) สํานักงาน BIR พิจารณาเอกสารและออกหนังสือสําคัญการจดทะเบียน (Certificate
of Registration)
กรณีที่ผ้ ปู ระกอบการนําส่งเอกสารถูกต้ องครบถ้ วน สํานักงาน BIR สามารถพิจารณาอนุมตั ิ
จดทะเบียนกิจการเจ้ าของคนเดียวได้ ภายใน 2 วัน
2. ห้ างหุ้นส่ วน บริษัทที่แบ่ งทุนออกเป็ นหุ้น และบริษัทไม่ แบ่ งทุนเป็ นหุ้น
การจดทะเบียนมีขนตอนดํ
ั้
าเนินงาน 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
1) การจองชื่อธุรกิจ
ผู้ประกอบการสามารถจองชื่อธุรกิจได้ 3 ชื่อ หากชื่อธุรกิจไม่ได้ รับการอนุมตั ิระบบจะพิจารณา
ชื่อในลําดับถัดไป ค่าธรรมเนียมการจองชื่อขึ ้นอยู่รับระยะเวลาการจอง (30 – 90 วัน) การจองชื่อธุรกิจทําได้
2 ช่องทาง ดังนี ้
(1) การจองชื่อด้ วยตนเองที่สาํ นักงาน SEC ที่ฝ่ายจองชื่อ
(2) จองชื่อผ่านระบบออนไลน์ SEC i-Register โดยผู้ประกอบการต้ องลงทะเบียนกับระบบ
SEC i-Register ก่อนที่ www.sec.gov.ph จึงจะสามารถดําเนินการจดทะเบียนออนไลน์ได้ เมื่อ log-in เข้ าสู่
ระบบแล้ วต้ องกรอกข้ อมูลผ่านระบบออนไลน์ ดังนี ้

6
7

ค่าธรรมเนียมอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากสํานักงานท้ องถิ่นสามารถกําหนดค่าธรรมเนียม Barangay Clearance ได้
ระบบชําระค่าธรรมเนียมออนไลน์
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การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
ส่ วนที่
1
2
3

4
5

6
7

ขัน้ ตอนการจดทะเบียนผ่ านระบบออนไลน์
อ่านข้ อบังคับเกี่ยวกับชื่อนิติบคุ คล
เลือกรูปแบบองค์กรธุรกิจและประเภทธุรกิจที่ผ้ ปู ระกอบการต้ องการจดทะเบียน
กรอกชื่อนิติบคุ คล
ระบบอัตโนมัติจะตรวจสอบชื่ อนิ ติบุคคล โดยชื่ อ ที่ ได้ รับ การอนุมัติต้อ งไม่ประกอบไปด้ วยข้ อ ความ
ต่อไปนี ้ คําหยาบและรุนแรง ชื่อของบริษัทต่างชาติ ชื่อที่จดทะเบียนแล้ ว ชื่อที่จองแล้ ว ระบบจะชี ้แจงเหตุผล
ในกรณีที่ชื่อนิติบคุ คลดังกล่าวไม่ผา่ นระบบตรวจชื่อ
กรอกข้ อมูลพื ้นฐาน (ชื่อ นามสกุล สัญชาติ ที่อยู)่
เลือกช่วงระยะเวลาที่ต้องการจองชื่อ ดังนี ้
30 วัน มีคา่ ธรรมเนียม 40 เปโซ (ประมาณ 1 เหรี ยญสหรัฐฯ)
60 วัน มีคา่ ธรรมเนียม 80 เปโซ
90 วัน มีคา่ ธรรมเนียม 120 เปโซ
เลือกวิธีการชําระค่าธรรมเนียมการจองชื่อ ต้ องชําระภายใน 4 วัน (ยกเว้ นเสาร์ -อาทิตย์)
พิมพ์ใบจองชื่อ (Name Verification Slip) และชําระค่าธรรมเนียม สามารถชําระได้ 3 วิธี
(1) สํานักงาน SEC
(2) Union Bank Teller
(3) Funds Transfer (ต้ องมีบญ
ั ชีกบั Union Bank)

2) จดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
การจดทะเบียนสามารถทําได้ 2 ช่องทาง คือ
(1) จดทะเบียนด้ วยตนเองที่สาํ นักงาน SEC
(2) จดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ SEC i-Register
ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดเอกสาร พิมพ์แบบฟอร์ ม รับรองเอกสาร และส่งเอกสาร
ได้ ที่สํานักงาน CRMD
3) สํานักงาน SEC พิจารณาเอกสารและออกหนังสือสําคัญการจดทะเบียน (Certificate
of Registration)
กรณีที่ผ้ ปู ระกอบการนําส่งเอกสารถูกต้ องครบถ้ วน สํานักงาน SEC สามารถพิจารณาอนุมตั ิ
จดทะเบียนห้ างหุ้นส่วน บริ ษัทที่แบ่งทุนออกเป็ นหุ้น และบริษัทไม่แบ่งทุนเป็ นหุ้น ได้ ภายใน 1 วัน
เอกสารที่ผ้ ปู ระกอบการจะได้ รับแตกต่างกันไปตามรูปแบบองค์กรธุรกิจที่จดทะเบียน ดังนี ้
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การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
รู ปแบบองค์ กรธุรกิจ
ห้ างหุ้นส่วน
บริษัทที่แบ่งทุนออกเป็ นหุ้นและไม่แบ่งทุนเป็ นหุ้น
องค์กรจดทะเบียนต่างชาติ8

เอกสารการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจที่ได้ รับ
Certificate of Recording
Certificate of Incorporation
License to Do Business in the Philippines

4) จดทะเบียนเลขประจําตัวผู้เสียภาษี
หลังจากที่ธุรกิจได้ จดทะเบียนจัดตังเสร็
้ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ประกอบการดําเนินการขอเลข
ประจําตัวผู้เสียภาษี (TIN) ที่กรมสรรพากร (BIR) ทําได้ 2 ช่องทางคือ
(1) จดทะเบียนด้ วยตนเองที่สาํ นักงาน BIR
(2) จดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ e-REGISTRATION
ผู้ประกอบการสามารถชําระค่าธรรมเนียมได้ 3 ช่องทางคือ กรมสรรพากร (Revenue District
Office : RDO) หรื อผ่านระบบออนไลน์ที่ eFPS และG-Cash
ตารางสรุ ปทุนจดทะเบียนขัน้ ตํ่าแยกตามประเภทธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ
ธนาคาร
บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ (Financing Company)
ตังอยู
้ ใ่ นเมืองมะนิลา หรื อเมืองชัน้ 1 (1st class cities)
ตังอยู
้ ใ่ นเมืองชัน้ 2 (2nd cities)
ตังอยู
้ ใ่ นเขตเทศบาล (Municipalities)
องค์กรด้ านสุขภาพ (Health Maintenance Corporation)
ตัวแทนรวบรวมสินค้ าเพื่อขนส่ง (Cargo Consolidator)
ตัวแทนผู้สง่ สินค้ า (Freight Forwarders)
มูลนิธิ (Non-stock Corporation)
ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Adviser)
Investment House
โรงรับจํานํา
การศึกษา - ระดับอนุบาล
การศึกษา - ระดับประถมและมัธยม
การศึกษา - ระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
การรักษาความปลอดภัย
บริษัทตัวแทน
8

ทุนจดทะเบียนขัน้ ตํ่า (เปโซ)
ตรวจสอบกับ Bangko Sentral ng
Pilipines (BSP)
10,000,000
5,000,000
2,500,000
10,000,000
400,000
300,000
1,000,000
10,000,000
300,000,000
100,000
1,000,000
2,500,000
5,000,000
500,000
1,000,000

องค์กรจดทะเบียนต่างชาติ หมายถึง องค์กรธุรกิจที่จดทะเบียนภายใต้ กฎหมายต่างประเทศ 4 รูปแบบ

12

การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์

ตารางสรุ ปทุนจดทะเบียนขัน้ ตํ่าแยกตามการถือหุ้นของต่ างชาติ
ทุนจดทะเบียนขัน้ ตํ่า
(ดอลลาร์ สหรั ฐฯ)
200,000
30,000
50,000
200,000
200,000

ประเภทธุรกิจ
สํานักงานสาขา (Foreign Branch Office)
สํานักงานตัวแทน (Foreign Representative Office)
สํานักงานภูมิภาค (RHQs)
สํานักงานปฏิบตั ิงานภูมิภาค (RHOQs)
ห้ างหุ้นส่วน (มีห้ นุ ส่วนเป็ นต่างชาติ)
บริ ษัทที่แบ่งทุนออกเป็ นหุ้นต่างชาติ
(ต่างชาติถือหุ้นมากกว่าร้ อยละ 40)

200,000

การจดทะเบียนในประเทศฟิ ลิปปิ นส์มีรายละเอียดที่แตกต่างกันเล็กน้ อยระหว่างแต่ละรู ปแบบ
องค์กรธุรกิจ โดยสามารสรุปได้ ดงั นี ้
รู ปแบบองค์ กรธุรกิจ

ทุนจดทะเบียนขัน้ ตํ่า (เปโซ)

กิจการเจ้ าของคนเดียว
ห้ างหุ้นส่วน
(ทังฟิ
้ ลปิ ปิ นส์และต่างชาติ)
บริษัทที่แบ่งทุนออกเป็ นหุ้น
คนฟิ ลปิ ปิ นส์ถือหุ้น 100%
คนฟิ ลปิ ปิ นส์ถือหุ้นมากกว่า 60%
คนต่างชาติถือหุ้นมากกว่า 40%
บริษัทไม่แบ่งทุนเป็ นหุ้น
สํานักงานสาขา (BO)
(กิจการที่จดทะเบียนในต่างประเทศ แล้ วเข้ ามา
ดําเนินธุรกิจในฟิ ลปิ ปิ นส์ ภายใต้ การบริหารงาน
ของสํานักงานใหญ่ในต่างประเทศ)
สํานักงานตัวแทน (RO)
สํานักงานภูมิภาค (RHQs)
สํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาค (ROHQs)

N/A
3,000

ระยะเวลา
(วัน)
2
1

หน่ วยงานจด
ทะเบียน
BIR
SEC-CRMD

N/A

1,000,000
ทุนจดทะเบียนมี 3 กรณี9
1. 200,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ
2. 100,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ
3. ไม่กําหนดทุนขันตํ
้ ่า
30,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ
50,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ
200,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ

1
1
2
N/A
3-5

SEC-CRMD
SEC-CRMD
SEC-CRMD

2
2
2

SEC-CRMD
SEC-CRMD
SEC-CRMD

ที่มา www.boi.gov.ph
9

กรณี 1 : ปกติ
กรณี 2 : กรณีกิจการมีการใช้ เทคโนโลยี่ระดับสูง หรื อมีการจ้ างแรงงานมากกว่า 50 คน
กรณี 3 : กิจการผลิตหรื อชื ้อสินค้ าในประเทศเพื่อส่งออกร้ อยละ 60 ขึ ้นไป
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การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์

ขัน้ ตอนการจดทะเบียนจัดตัง้ กิจการเจ้ าของคนเดียว

ขั้นตอนก่อน
การจดทะเบียน

เตรี ยมข้ อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง

ขั้นตอน
การจดทะเบียน

จองชื่อนิติบคุ คลและขอบเขตการทําประกอบธุรกิจ

ยื่นจดทะเบียนที่สํานักงาน DTI

ลงทะเบียนในระบบ WEBNRS

ชําระค่าธรรมเนียมการจองชื่อ*
จดทะเบียนธุรกิจกับสํานักงานเทศบาล Barangay Clearance
จดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจและขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษี ที่ BIR

ยื่นจดทะเบียนที่สํานักงาน BIR

ลงทะเบียนในระบบ e-REGISTRATION

ชําระค่าธรรมเนียม* และยื่นหลักฐาน พร้ อมรับหนังสือ
สําคัญการจดทะเบียน (Certificate of Registration)

* ช่องทางการชําระค่าธรรมเนียมมี 3 ช่องทาง คือ สํานักงาน DTI และผ่าน GCash หรื อ eFPS (ระบบชําระเงินออนไลน์)
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การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์

ขัน้ ตอนการจดทะเบียนห้ างหุ้นส่ วน บริษัทที่แบ่ งทุนออกเป็ นหุ้น
และบริษัทไม่ แบ่ งทุนเป็ นหุ้น
ขั้นตอนก่อน
การจดทะเบียน

เตรี ยมข้ อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง

ขั้นตอน
การจดทะเบียน

จองชื่อนิติบคุ คลและจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจ

ยื่นจดทะเบียนที่สํานักงาน SEC
จองชื่อนิติบคุ คลและชําระค่าธรรมเนียม
กรอกแบบฟอร์ มพร้ อมสําเนาจํานวน 6 ชุด

ยื่นจดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ SEC i-Register
ลงทะเบียนในระบบ SEC i-Register
จองชื่อนิติบคุ คลและชําระค่าธรรมเนียม*
ดาวน์โหลดและพิมพ์แบบฟอร์ ม**

สํานักงาน SEC พิจารณาเอกสารและออกหนังสือ
สําคัญการจดทะเบียน (Certificate of Registration)
จดทะเบียนขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษี ที่ BIR

ยื่นจดทะเบียนที่สํานักงาน BIR

ลงทะเบียนในระบบ e-REGISTRATION

ชําระค่าธรรมเนียม* และยื่นหลักฐาน
พร้ อมรับเลขประจําตัวผู้เสียภาษี (TIN)

* ช่องทางการชําระค่าธรรมเนียมมี 3 ช่องทาง คือ สํานักงาน DTI และผ่าน GCash หรื อ eFPS (ระบบชําระเงินออนไลน์)
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เอกสาร / ข้ อมูลที่ใช้ ในการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
เอกสารที่ ใ ช้ ในการจดทะเบี ย นจั ด ตั ง้ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท สัญ ชาติ ฟิ ลิ ป ปิ นส์ แ ละบริ ษั ท ต่ า งชาติ
ประกอบด้ วย เอกสารและข้ อมูลที่จําเป็ น ดังต่อไปนี ้
1. ธุรกิจที่จดทะเบียนภายใต้ กฎหมายฟิ ลิปปิ นส์ มี 4 ประเภท ดังนี ้
1) กิจการเจ้ าของเดียว (Sole Proprietorship) เตรียมเอกสาร 6 ชุด ดังนี ้
(1) สําเนาเอกสารแสดงสัญชาติฟิลิปปิ นส์ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน สูจิบตั ร เป็ นต้ น
(2) แบบฟอร์ มการจองชื่อ แบบฟอร์ ม 16
(3) รูปบัตรประชาชน (ขนาดเดียวกับพาสปอร์ ต) 7 รูป
(4) ตัว๋ เงินฝากยืนยันการชําระทุน (Bank Certificates of Deposit)
(5) ใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง (Endorsement) (ถ้ ามี)
2) ห้ างหุ้นส่ วน (Partnership)
(1) ใบจองชื่อ หลักฐานการชําระค่าธรรมเนียม
(2) หนังสือสําคัญการจดทะเบียนและข้ อบังคับบริษัท (Articles of Association and By-laws)
(3) ข้ อมูลการจดทะเบียน (Registration Data Sheet)
(4) ใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง (Endorsement) (ถ้ ามี)
(5) ใบอนุญาตตัวแทนพิธีการศุลกากร สําหรับธุรกิจตัวแทนส่งของ (Customs Brokerages)
(6) หนังสือการจดทะเบียนห้ างหุ้นส่วน (Articles of Partnership)
ในกรณีที่ห้ นุ ส่วนเป็ นผู้ประกอบการต่างชาติ มีเอกสารเพิม่ เติมดังนี ้
(7) แบบฟอร์ ม No. F-105
(8) หนังสือรับรอทางการเงิน (Bank Certificate) สําหรับการลงทุนของหุ้นส่วนต่างชาติ
(Capital Contribution)
(9) หลักฐานการชําระทุนจดทะเบียนขันตํ
้ า่ (Inward remittance)
3) บริษัทไม่ แบ่ งทุนเป็ นหุ้น (Non-Stock Corporation)
(1) ใบจองชื่อ หลักฐานการชําระค่าธรรมเนียม
(2) หนังสือสําคัญการจดทะเบียนและข้ อบังคับบริษัท (Articles of Association and By-laws)
(3) ข้ อมูลการจดทะเบียน (Registration Data Sheet)
(4) รายการชําระทุน (Contribution)
(5) หนังสือรับรอง (Affidavit)
(6) แบบฟอร์ ม No. F108
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4) บริษัทที่แบ่ งทุนออกเป็ นหุ้น (Stock Corporation)
(1) ใบจองชื่อ หลักฐานการชําระค่าธรรมเนียม
(2) หนังสือสําคัญการจดทะเบียนและข้ อบังคับบริษัท (Articles of Association and By-laws)
(3) หนังสือรับรอง (Treasurer’s Affidavit)
(4) ตัว๋ เงินฝากยืนยันการชําระทุน (Bank Certificates of Deposit)
(5) ข้ อมูลการจดทะเบียน (Registration Data Sheet)
(6) ใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง (Endorsement) (ถ้ ามี)
(7) ใบลงทะเบียนการลงทุนจากต่างชาติ (Foreign Investment Application Form) (ถ้ ามี)
2. ธุรกิจที่จดทะเบียนภายใต้ กฎหมายต่ างชาติ ดังนี ้
1) สํานักงานสาขา (Branch Office) และ สํานักงานผู้แทน (Representative Office)
(1) แบบฟอร์ ม F-103 (สํานักงานสาขา) หรื อ แบบฟอร์ ม F104 (สํานักงานผู้แทน)
(2) หลักฐานการชําระเงินในประเทศ (Inward Remittance)
้ านักงานสาขาในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ (เอกสารตัวจริง)
(3) บันทึกการตกลงของกรรมการจัดตังสํ
(4) หลักฐานทางการเงิน (Financial Statement) รับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA) ใน
ประเทศต้ นกําเนิด
(5) หนังสือสําคัญการจดทะเบียน (Article of Incorporation and By-laws)
(6) Resident Agent Acceptance of Appointment
(7) หนังสือรับรอง (Affidavit) สถานะการเงินของบริ ษัทแม่ (สํานักงานผู้แทน)
2) สํานักงานภูมภิ าค (RHQ) และสํานักงานปฎิบัตงิ านภูมิภาค (RHOQ)
(1) หลักฐานการชําระเงินที่นําเข้ าประเทศ (Inward Remittance)
(2) แบบฟอร์ มลงทะเบียน (Application for RHQ / ROHQ)
(3) หนังสือรับรองว่าบริ ษัทมีกิจการการค้ าระหว่างประเทศ และมีสํานักงานภูมิภาคอยู่ใน
เอเซียแปรซิฟิกและพื ้นที่อื่นๆ (Authenticated Certification)
้ านักงานภูมิภาคออกโดยคณะกรรมการของบริษัทแม่
(4) หนังสือรับรองการจัดตังสํ
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กรณีที่ผ้ ปู ระกอบการต้ องการดําเนินธุรกิจเฉพาะ 15 ประเภท ต้ องได้ รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ
(Endorsement) จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี ้
ประเภทของธุรกิจเฉพาะ
บริ การคมนาคมทางอากาศ
ธนาคาร โรงรับจํานํา หรื อสถาบันการเงิน
การทําค่ายมวย
(Operation of games of chance (e.g.lotto)
โรงเรี ยน (อนุบาล – มัธยม)
มหาวิทยาลัย
โรงเรี ยนช่าง หรื อวิทยาลัยเทคนิค
โรงไฟฟ้า
โรงพยาบาล
ประกันภัย
บริ การคมนาคมทางบก
บริ การคมนาคมทางนํ ้า การสร้ างท่าเรื อ
วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์
บริ ษัทจัดหางานในต่างประเทศ
การรักษาความปลอดภัย

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
Civil Aeronautics Board (CAB)
Bangko Sentral ng Pilipines (BSP)
Games and Amusement Board (GAB)
Phil. Charity Sweepstakes Office (PCSO)
Department of Education (DepEd)
Commission on Higher Education (CHED)
Technical and Skills Development Authority (TESDA)
Department of Energy (DOE)
Department of Health (DOH)
Insurance Commission (IC)
Land Transport Franchise Regulatory Board (LTFRB)
Maritime Industry Authority (MARINA)
National Telecommunications Commission (NTC)
Philippine Overseas Employment Administration (POEA)
Philippine National Police (PNP)

การลงลายมือชื่อ
เอกสารทังหมดที
้
่ต้องใช้ ในการจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจ ที่จดั ทําขึ ้นภายนอกประเทศฟิ ลิปปิ นส์ต้อง
ได้ รับการรับรองเอกสารโดยสถานทูตฟิ ลิปปิ นส์ หรื อสถานกงสุล ณ ประเทศนัน้
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ค่ าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจสําหรับนิตบิ คุ คลในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ จําแนกได้ ดงั นี ้
1. การจดทะเบียนกิจการเจ้ าของคนเดียวที่สาํ นั กงาน DTI
รายการ

ค่ าธรรมเนียม (เปโซ)

10

การจองชื่อนิติบคุ คล
เขตท้ องถิ่น (Barangay)
เขตเมืองหรื อเทศบาล (City/Municipality)
เขตภูมิภาค (Regional)
ทัว่ ประเทศ (National)
อากรแสตมป์ 11
การจดทะเบียนจัดตั ้งกิจการเจ้ าของคนเดียว

200
500
1,000
2,000
15
5,000

หมายเหตุ : เหรี ยญสหรัฐ (USD) มีคา่ ประมาณ 41 เปโซ อัตราแลกเปลี่ยน ณ 7 ธันวาคม 2555

2. การจดทะเบียนห้ างหุ้นส่ วน บริ ษัทที่แบ่ งทุนออกเป็ นหุ้น และบริ ษัทไม่ แบ่ งทุนเป็ น
หุ้นที่สาํ นั กงาน SEC
รายการ
การจองชื่อนิติบคุ คล (ต่อชื่อ)
ระยะเวลา 30 วัน
ระยะเวลา 60 วัน
ระยะเวลา 90 วัน
การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจ
บริษัทที่แบ่งทุนออกเป็ นหุ้น
(บริษัทที่กําหนดมูลค่าหุ้น)
บริ ษัทที่แบ่งทุนออกเป็ นหุ้น
(บริษัทที่ไม่กําหนดมูลค่าหุ้น)
บริ ษัทไม่แบ่งทุนเป็ นหุ้น
ห้ างหุ้นส่วน
ข้ อบังคับของบริ ษัท (By-laws)

ค่ าธรรมเนียม (เปโซ)
40
80
120
0.2% ของ มูลค่าหุ้นจดทะเบียนหรื อมูลค่าหุ้นที่จําหน่ายได้
(เลือกที่มากกว่า และไม่น้อยกว่า 1,000 เปโซ + LRF)
0.2% ของ มูลค่าหุ้นจดทะเบียน
(คิดจาก 100 เปโซต่อหุ้น) หรื อของมูลค่าหุ้นที่จําหน่ายได้
(เลือกที่มากกว่า และไม่น้อยกว่า 1,000 เปโซ + LRF)
500+LRF
0.2% ของมูลค่าทุนจดทะเบียน
(แต่ไม่น้อยกว่า 1,000 เปโซ + LRF)
500+LRF

10

สํานักงาน DTI ได้ ปรับค่าธรรมเนียมการจองชื่อ โดยให้ แปรผันตามพื ้นที่ที่กิจการเจ้ าของคนเดียวต้ องการดําเนินธุรกิจ
ตังแต่
้ วนั ที่ 3 มกราคม 2011
11
ค่าอากรแสตมป์ของเอกสารจองชื่อ (BIR Revenue Memorandum Order 13-2008)
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รายการ
แบบฟอร์ มภายใต้ กฎหมายการลงทุนต่างชาติ
(Foreign Investment Act)12
ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจต่างชาติ
สํานักงานสาขา
สํานักงานตัวแทน
สํานักงานภูมิภาค (RHQ)
สํานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาค (ROHQ)
องค์กรไม่แสวงหากําไร (ผู้ประกอบการต่างชาติ)

ค่ าธรรมเนียม (เปโซ)
2,000+LRF
1% ของเงินที่นําเข้ าฟิ ลปิ ปิ นส์เพื่อจดทะเบียน
(แต่ไม่น้อยกว่า 2,000 เปโซ + LRF)
0.1% ของเงินที่นําเข้ าฟิ ลปิ ปิ นส์เพื่อจดทะเบียน
(แต่ไม่น้อยกว่า 2,000 เปโซ + LRF)
5,000 + LRF
1% ของเงินลงทุน + LRF
2,000 + LRF

หมายเหตุ LRF คือ ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายเท่ากับ 1% ของค่าธรรมเนียมในการยื่นเอกสาร (แต่ไม่น้อยกว่า 10 เปโซ)
1 เหรี ยญสหรัฐ (USD) มีคา่ ประมาณ 41 เปโซ อัตราแลกเปลี่ยน ณ 7 ธันวาคม 2555

12

ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมของผู้ประกอบการต่างชาติ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจัดตัง้ (Articles of incorporation)
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หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
หน่วยงานที่ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
1. ด้ านการจดทะเบียน
1) กรมการค้ าและอุตสาหกรรม Department of Trade and Industry (DTI) : www.dti.gov.ph
2) สํานักงานจดทะเบียนและควบคุมธุรกิจ ภายใต้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
Company Registration and Monitoring Department (CRMD), Securities and Exchange
Commission (SEC) : www.sec.gov.ph
3) กรมสรรพากร Bureau of Internal Revenue (BIR) : www.bir.gov.ph
4) ธนาคารโลก : www.doingbusiness.org
2. ด้ านการค้ าและการลงทุน
1) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนฟิ ลิปปิ นส์ Board of Investment (BOI) : www.boi.gov.ph
2) กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ กรมพาณิชย์ Department of International Trade Promotion
(DITP) : 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 ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
ที่อยู่
107 Rada Street, Legaspi Village, Makati City
โทรศัพท์
+63 2894 0403, +63 2894 0406
อีเมล
thaicommnl@pldtdsl.net

ทีม่ า : 1. สํานักงานจดทะเบียนและควบคุมธุรกิจ ภายใต้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (SEC)
2. กรมการค้ าและอุตสาหกรรม
3. กรมการค้าและอุตสาหกรรม (DTI)
4. “โครงการศึกษาการจัดการและเชือ่ มโยงธุรกิ จในกลุ่ม AEC” กรมพัฒนาธุรกิ จการค้า
5. รายงาน Doing Business 2013 โดย ธนาคารโลก
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