
 

 

 
  

 ยื่นด้วยตนเองที่สาํนักงาน Registries’ Division 
  

  
      

1 ช่องทาง 

ช่องทางจดทะเบียน 

1) ตรวจสอบช่ือนิตบุิคคล 
2) จองช่ือนิตบุิคคล 
3) จดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจที่สาํนักงานจดทะเบียน Registrar of 

Companies 
4) สาํนักงานจดทะเบียน พจิารณาเอกสารและออกหนังสือ

สาํคัญการจดทะเบียน (Certificate of Registration) 
ใช้ระยะเวลา 4-8 สปัดาห์  

4 ขัน้ตอน 

จดทะเบยีนจัดตัง้ธุรกจิ 

ประเทศบรูไน 

   Registries’ Division, The Attorney General’s Chambers 
     www.eregistry.agc.gov.bn Tel : + 673 224-4872 

    

หน่วยงาน 

1) Business Name Act (Chapter 92) 
2) Companies Act (Chapter 93) 

 
2 ฉบับ 

กฏหมาย 

1) กิจการเจ้าของเดยีว (Sole Proprietorship)  
2) ห้างหุ้นส่วน (Partnership)  
3) บริษัทเอกชน (Private Company) 
4) บริษัทมหาชน (Public Company) 
5) สาํนักงานสาขา (Branch of Foreign Company) 
6) กิจการร่วมค้า (Joint Venture) 

6 รูปแบบ 

รูปแบบองค์กรธุรกจิ 
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ประเทศบรูไนดารุสซาราม 

 

ช่ือหนว่ยงาน Registries’ Division, The Attorney General’s Chambers  

ท่ีอยู ่ The Law Building, Km 1 Jalan Tutong Bandar Seri Begawan BA 1910 

เบอร์โทรศพัท์  + 673 224-4872 

Fax:  + 673 222-3100 

เว็ปไซต์  www.eregistry.agc.gov.bn  

อีเมล   info@agc.gov.bn 

 

 

กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการจดทะเบียนธุรกิจของประเทศบรูไนท่ีสําคญัมีจํานวน 2 
ฉบบั ได้แก่ Business Name Act (Chapter 92) และ Companies Act (Chapter 93) 

1. Business Name Act (Chapter 92) 

ระบขุ้อกําหนดของการจดทะเบียนช่ือของบริษัท บคุคลและนิติบคุคล ยกเว้น Limited liability 
กฎหมายฉบบันีย้งักําหนดระเบียบในการตัง้ช่ือธุรกิจ และวิธีการใช้เพ่ือดําเนินธุรกิจ 

2. Companies Act (Chapter 93) 
 ระบุข้อกําหนดในการจดัตัง้และการจดทะเบียนธุรกิจในประเทศบรูไน และระบุเง่ือนไขในการ
ดําเนินธุรกิจของนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนนอกประเทศบรูไน รวมถึงการควบคมุ กํากบัดแูลการดําเนินธุรกิจ
ของนิตบิคุคลในประเทศ 
   

หน่วยงานรับผิดชอบการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

กฎหมายที่เก่ียวข้อง  
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รูปแบบองค์กรธุรกิจ 

รูปแบบองค์กรธุรกิจในประเทศบรูไนมี 6 รูปแบบโดยสามารถจําแนกได้เป็น 2 ส่วนหลกั ได้แก่ 
ธุรกิจ (Business) และบริษัท (Company) ดงันี ้

1. ธุรกิจ (Business) 
ธุรกิจหมายถึงกิจการท่ีจดทะเบียนภายใต้กฎหมายการจดทะเบียนธุรกิจ  (Business 

Registration Act) บริษัทตา่งชาติ (Foreign Company) ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นธุรกิจได้ ยกเว้นแตว่่า
ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการจดทะเบียนบริษัทแล้ว (Companies Act) ธุรกิจมี 2 รูปแบบ คือ 

1) กิจการเจ้าของคนเดยีว (Sole Proprietorship)  
เจ้าของกิจการมีความรับผิดชอบตอ่หนีส้นิไมจํ่ากดั กิจการและทรัพย์สนิของกิจการสามารถ

ถกูอายดัหรือดําเนินการทางกฎหมายอ่ืนๆ ได้ กิจการเจ้าของคนเดียวได้รับการยกเว้นภาษีในปัจจบุนั ทัง้นี ้
ผู้ประกอบการตา่งชาตไิมส่ามารถจดทะเบียนกิจการเจ้าของคนเดียวได้ 

2) ห้างหุ้นส่วน (Partnership)  
จํานวนหุ้นส่วนต้องอยู่ระหว่าง 2 ถึง 20 ราย (หากมีหุ้นส่วนมากกว่า 20 รายต้องจดทะเบียน 

เป็นบริษัทภายใต้กฏหมาย Company Act, Cap 39) สามารถเป็นบริษัทท้องถ่ิน (Local company) หรือ บคุคล
ธรรมดา สํานกังานสาขาของบริษัทต่างชาติ โดยปกติหุ้นส่วนอย่างน้อย 1 หุ้นส่วนต้องเป็นผู้ประกอบการ
สญัชาติบรูไน (Bruneian) หรือพํานกัอยู่ในบรูไน (Brunei Permanent Resident) ผู้ประกอบการตา่งชาต ิ
ท่ีต้องการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนต้องจดทะเบียนภายใต้กฎหมายการจดทะเบียนบริษัทและได้รับ
การอนมุตัิจาก สํานกังานตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Department, Economic Planning Unit) และ
สํานกังานแรงงาน (Labour Department) ก่อน 

ห้างหุ้นสว่นได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลในปัจจบุนั (Corporate Tax)  

2. บริษัท (Company) 
บริษัทหมายถึงกิจการท่ีจดทะเบียนภายใต้กฎหมายการจดทะเบียนบริษัท (Companies Act, 

Chapter 39) มีสถานะเป็นนิติบคุคล มีสิทธิสามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินและถกูฟ้องร้องดําเนินคดีได้ มี
ข้อความแสดงนิตฐิานะอยูท้่ายช่ือของบริษัท (Pte Ltd หรือ Ltd) 

 บริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศบรูไนมีข้อบงัคบัหลกั 2 ข้อ ดงันี ้
(1) กรรมการอยา่งน้อย 2 คน (ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของกรรมการทัง้หมด) มีสญัชาตบิรูไน 
(2) มีกรรมการอย่างน้อย 2 คน โดยไม่มีการกําหนดสดัส่วนการถือหุ้นโดยผู้ประกอบการ  

ตา่งชาต ิทัง้นีรั้ฐบาลบรูไนอาจจะระบสุดัสว่นการถือหุ้นโดยผู้ประกอบการบรูไนในกรณีท่ีบริษัทเข้าร่วมการ
ประมลูใบอนญุาต (Government licenses) หรือการประมลูงาน (Jobs bidding) 
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 รูปแบบของบริษัทมี 3 รูปแบบ คือ 
1) บริษัทเอกชน (Private Company) (Sendirian Berhad or SDN. BHD) 

บริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศบรูไนอยู่ภายใต้กฎหมายบริษัท (Companies Act : Cap 39) 
ภายใต้กฎหมายฉบบันี ้บริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดงันี ้

(1) บริษัทจํากดัโดยหุ้น (Companies limited by shares) 
(2) บริษัทจํากดัโดยการประกนั (Companies limited by guarantee) 
(3)บริษัทจํากดัโดยหุ้นและการประกนั (Companies limited by shares and guarantee) 
(4) บริษัทไมจํ่ากดั (Unlimited companies) 

ตามข้อบงัคบัท่ีกําหนดโดยบริษัท (Article of Association) บริษัทเอกชนต้องควบคมุการ
เปล่ียนหุ้น จํากดัการจําหน่วยหุ้นสูส่าธารณะ (Prohibit public to subscribe for shares or debentures) 
และจํากดัจํานวน ผู้ ถือหุ้นระหว่าง 2-50 คน ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ประกอบการสญัชาติบรูไน หรือ
พํานกัอยู่ในบรูไน (Brunei Permanent Resident) บริษัทในเครือสามารถถือหุ้นของบริษัทแม่ได้ ทัง้นีบ้ริษัท
จํากดัไมมี่การกําหนดทนุจดทะเบียนขัน้ต่ํา 

บริษัทเอกชนและมหาชนต้องแตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีเพ่ือรายงานตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทต้องสง่
รายงานงบการเงินประจําปีตอ่สํานกังานจดทะเบียน (Registrar of Companies) และแบบแสดงรายการภาษีตอ่
สํานกังานจดัเก็บภาษี (Collector of Income Tax : CIT, Ministry of Finance) โดยชําระภาษีเงินได้นิตบิคุคล 
ท่ี 22% ของกําไรขัน้ต้น (22% gross profit corporate tax) 

2) บริษัทมหาชน (Public Company) (Berhad or BHD) 
บริษัทมหาชนจดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัดหรือบริษัทไม่จํากัดก็ได้ สามารถจําหน่ายหุ้น 

สู่สาธารณะได้โดยเสรี มีผู้ ถือหุ้นอย่างน้อย 7 คน ทัง้นี ้กรรมการอย่างน้อยคร่ึงหนึ่งต้องเป็นสญัชาติบรูไน 
หรือพํานกั อยูใ่นบรูไน (Brunei Permanent Resident) ไมมี่การกําหนดเงินทนุขัน้ต่ํา 

3) สาํนักงานสาขา (Branch of Foreign Company) 
บริษัทต่างชาติท่ีไม่ได้จดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจภายใต้กฎหมายบรูไนต้องจดทะเบียนเป็น

สํานกังานสาขา โดยต้องมีสํานกังานตัง้อยูใ่นบรูไนและแตง่ตัง้ชาวบรูไนเป็นตวัแทน (Local agent) สํานกั งาน 
สาขาต้องส่งรายงานงบการเงินและแบบภาษีประจําปีต่อสํานักงานจดทะเบียน ไม่มีการกําหนดทุนจด
ทะเบียนขัน้ต่ํา โดยชําระภาษีเงินได้นิตบิคุคลท่ี 22% ของกําไรขัน้ต้น (22% gross profit corporate tax) 

3. กิจการร่วมค้า (Joint Venture) 
กิจการร่วมค้าสามารถจดทะเบียนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนก็ได้ โดยบริษัทร่วมค้า (Corporate joint-
venture) ผู้ ถือหุ้นมีความรับผิดชอบต่อหนีส้ินจํากดั ในขณะท่ีห้างหุ้นส่วนร่วมค้า (Partnership joint-
venture) ผู้ ถือหุ้นมีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีไมจํ่ากดั  



การจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจในประเทศบรูไน 

 

5

ช่องทางการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจ 

ผู้ประกอบการตา่งชาตสิามารถถือครองหุ้นได้ร้อยละ 100 ในบางประเภทธุรกิจ อาทิเช่น อตุสาหกรรม 
เทคโนโลยีสงู (High-tech) หรืออตุสาหกรรมท่ีเน้นการสง่ออก (export-oriented) โดยหากธุรกิจต้องใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติท้องถ่ินมากหรือเก่ียวข้องกบัความมัน่คงทางอาหารของประเทศบรูไน ผู้ประกอบการตา่งชาติไม่
สามารถ ถือครองหุ้นร้อยละ 100 ได้  

รูปแบบองค์กรธุรกิจในประเทศบรูไนสามารถสรุปได้ดงันี ้

รูปแบบองค์กร 
การจดทะเบียน 
โดยต่างชาต ิ

ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

กิจการเจ้าของคนเดียว X ยกเว้น 
ห้างหุ้นสว่น อนมุติัเป็นรายกรณี ยกเว้น 
บริษัทเอกชน √ 22% 
บริษัทมหาชน √ 22% 
สํานกังานสาขา √ 22% 
กิจการร่วมทนุ อนมุติัเป็นรายกรณี 22% 

 

ช่องทางการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจในประเทศบรูไนสําหรับทกุรูปแบบองค์กรธุรกิจต้องย่ืนจดทะเบียน 
ด้วยตนเองท่ีสํานกังาน Registries’ Division, The Attorney General’s Chambers  

สํานกังานจดทะเบียนประเทศบรูไนมีเวลาทําการดงันี ้

บริการรัฐ วันทาํการ เวลาทาํการ 

การจดทะเบียน วนัจนัทร์ – วนัพฤหสับดี และ วนัเสาร์ 
7.45 – 12.15 
13.00 – 16.30 

การชําระคา่ธรรมเนียม 
วนัจนัทร์ – วนัพฤหสับดี 

8.00 – 11.30 
14.00 – 15.00 

วนัเสาร์ 8.30 – 11.00 
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ประเทศบรูไนอยู่ในระหว่างการพฒันาระบบการย่ืนจดทะเบียนออนไลน์ ผ่านระบบ “ONEBIZ” 
ระบบ ONEBIZ เป็นผลจากนโยบายการจดทะเบียนธุรกิจ (Business Licensing System : BLS) ของรัฐบาล 
บรูไนท่ีอนญุาตให้ผู้ประกอบการสามารถทําธุรกรรมได้ทกุวนัและชําระคา่ธรรมเนียมเพียงครัง้เดียวจากการ
ขอเอกสารจากหน่วยงาน ดงันี ้

ลาํดับ หน่วยงาน ใบอนุญาต / บริการภาครัฐ 

1 กระทรวงการคลงั 
Ministry of Finance 

เอกสารการจดทะเบียน 
(Certificate of Registration / incorporation) 

2 กระทรวงอตุสาหกรรมและทรัพยากร 
Ministry of Industry & Primary Resources 

สทิธิประโยชน์การลงทนุ 
(Investment Incentives) 

3 กระทรวงศาสนา 
Ministry of Religious Affairs 

ใบประกาศฮาลาล (Halal Certificate) 
ใบอนญุาตฮาลาล (Halal Permit) 
โลโก้ฮาลาล (Halal Logo) 
ใบอนญุาตฆา่สตัว์ (Slaughtering Certificate) 

4 สํานกังานขนสง่ 
Motor Transport Licensing Authority 

ใบอนญุาตขนสง่สาธารณะ  
(Public Service Vehicle & Franchise License) 

5 สํานกังานขนสง่ทางบก 

Land Transportation Department 
ใบอนญุาตอูซ่อ่มรถ  
(Vehicle Approval Workshop) 

6 สํานกังานโยธา 
Authority of Building Control & Construction 
Industry 

ใบอนญุาตรับเหมาก่อสร้าง (Application to be listed 
as qualified person able to submit development 
plans for planning approval) 

7 สํานกังานขนสง่ทางทะเล 
Marine Department 

ใบอนญุาตขบัเรือ (Boat License) 

8 กระทรวงการส่ือสาร 
Ministry of Communications 

ใบอนญุาตผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ทท้องถ่ิน 
(Localized internet service reseller) 

9 กรมประปา 
Department of Water Service 

ใบอนญุาตผู้ให้บริการนํา้ประปา 
(Water supply application) 

10 กรมการปกครอง 
Department of Immigration & National Registration 

ใบอนญุาตทํางาน 
(Employment pass endorsement, Employment visa) 

11 สํานกังานเทศบาลและสํานกังานท้องถ่ิน 
Municipal Department & District Offices 

ใบอนญุาตติดป้ายโฆษณา (Billboard, Signboard, 
Banner & Advertisement License) 

12 กรมแรงงาน 
Labour Deparment 

ใบอนญุาตทํางานสําหรับบคุคลตา่งชาติ 
(Foreign worker license) 

13 กรมไฟฟ้า 
Department of Electrical Services 

การขอใช้ไฟฟ้า (Electric Supply Connection) 
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ขัน้ตอนการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจ 

ลาํดับ หน่วยงาน ใบอนุญาต / บริการภาครัฐ 

14 กรมผงัเมือง 
Department of Town & Country Planning 

ใบอนญุาตโฆษณา (Advertisement Approval) 
 

15 Authority of Building Control & Construction 
Industry 

ใบอนญุาตก่อสร้าง (Application for new building / 
Permit for building) 

ผู้ประกอบการท่ีไม่มีอินเตอร์เน็ทสามารถใช้บริการจดทะเบียนออนไลน์ ผ่านระบบ “Onebiz” ได้
ท่ี Business Facilitation Center (BFC) โดยทกุเขตจะมีเคาน์เตอร์ Onebiz ให้บริการ 

 

การจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจแตล่ะประเภทในประเทศบรูไน มีขัน้ตอนการจดทะเบียนดงันี ้

1. การจองช่ือกจิการ 
ผู้ประกอบการจองช่ือกิจการกบัสํานกังานจดทะเบียน (Registrar of Companies) การพิจารณา 

ใช้ระยะเวลา 1-2 สปัดาห์ มีคา่ธรรมเนียมแบบฟอร์มการจองช่ือกิจการ (Application for Reservation of 
Business Name) 5 ดอลลาร์บรูไน (BND) และค่าธรรมเนียมการอนมุตัิการจองช่ือ (Name Certificate) 
30 ดอลลาร์บรูไน 

ช่ือนิติบคุคลท่ีมีคําว่า “Bank, Finance Company, Insurance, School, University, Travel 
Agent” ต้องได้รับการอนมุตัิจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ผู้ประกอบการไม่สามารถใช้คําว่า “The Mall” ได้ 
การจองช่ือนิตบิคุคลมีหลกัการท่ีสําคญั 3 ข้อ ดงันีคื้อ  

1) ต้องไมซ่ํา้หรือเหมือนกบัช่ือนิตบิคุคลอ่ืนท่ีได้จดทะเบียนแล้ว 
2) ต้องไมเ่ป็นถ้อยคําท่ีรุนแรงหรือหยาบคายในทกุกรณี 
3) ต้องไม่กระทบสิทธิบตัรหรือเคร่ืองหมายการค้าท่ีจดทะเบียนแล้ว (not infringe registered 

trademarks or patents) 

2. กรอกแบบฟอร์มและส่งให้สาํนักงานจดทะเบียน 
ผู้ประกอบการต้องสําเนาแบบฟอร์มการจดทะเบียนให้สํานกังานจดทะเบียนภายในระยะเวลา

การจองช่ือกิจการ โดยมีแบบฟอร์มหลกัดงันี ้
1) หนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบับริษัท (Memorandum and Articles of Association) 
2) สญัญายินยอม (Statutory declaration of compliance) 
3) เอกสารการอนมุตัช่ืิอกิจการ (Form 1) 
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ในกรณีท่ีกิจการมีผลกระทบโดยตรงต่อสาธารณะ อาทิ ธนาคาร บริษัทการเงินหลักทรัพย์ 
บริษัทประกนั บริษัทนําเท่ียว และบริษัทออกเงินกู้  ผู้ประกอบกิจการต้องได้รับใบอนญุาต (Licenses) จาก
หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องก่อนท่ีจะดําเนินการจดทะเบียน การพิจารณาใช้ระยะเวลา 5-6 สปัดาห์ 

3. ชาํระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน  
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนขึน้อยู่กับทุนจดทะเบียนของบริษัท อาทิเช่น ทุนจดทะเบียน 

25,000 ดอลลาร์บรูไน มีคา่ธรรมเนียมรวมคา่เอกสารท่ีเก่ียวข้องประมาณ 750 – 850 ดอลลาร์บรูไน 

4. สาํนักงานจดทะเบียนพจิารณาเอกสารและออกหนังสือสาํคัญการจดทะเบียน 
การพิจารณาออกหนงัสือสําคญัการจดทะเบียน (Certificate of Incorporation) ใช้ระยะเวลา 

4-8 สปัดาห์ หลงัจากผู้ประกอบการย่ืนเอกสารท่ีสมบรูณ์ 

ธุรกิจต้องดําเนินการขอใบอนญุาตประกอบธุรกิจเฉพาะ (Miscellaneous License or Rampaian) 
หากต้องการประกอบธุรกิจดงัรายการในตารางด้านล่าง โดยสามารถซือ้แบบฟอร์มได้ท่ีสํานักงานเขต 
(District office)  

รายการ 
ค่าธรรมเนียม (B$) 

1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 
ร้านกาแฟ (Coffee shop) 25 50 75 100 125 
ร้านอาหาร (Eating House) 50 100 150 200 250 
โรงแรม ท่ีพกั (Boarding House)      
    จํานวน 10 ห้องขึน้ไป 100 200 300 400 500 
    จํานวนน้อยกวา่ 10 ห้อง 50 100 150 200 250 
บ้านพกัแรม (Lodging House) 25 50 75 100 125 
รีสอร์ท (Resort and Entertainment) 100 200 300 400 500 
แผงหาบเร่ (Hawker) 10 20 30 40 50 
ผู้ ค้ารถยนต์ (Motor Vehicle Dealer)      

ตวัแทนจําหน่ายหลกั (Main Dealer) 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 
สาขา (Branch) 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 
ตวัแทน (Agent) 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 

สถานีบริการนํา้มนั (Petrol Station) 100 200 300 400 500 
ร้านค้าปลีก (Retail Shop) 50 100 150 200 250 
ร้านค้าไม้หรือร้านเฟอร์นิเจอร์  
(Timber store, Furniture factory) 

100 200 300 400 500 

ร้านซอ่ม (Workshop) 50 100 150 200 250 

ท่ีมา : Miscellaneous Licenses Act, Amendment (Chapter 127) 
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ขัน้ตอนการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจ 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อปฏิบัตหิลังการจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจ 

เม่ือผู้ประกอบการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจแล้ว ต้องปฏิบตัติามระเบียบของประเทศบรูไน ดงันี ้
1. บริษัทแตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีท่ีจดทะเบียนในประเทศบรูไนประจําบริษัท 

2. รายงานผลตอบแทนและงบการเงินประจําปี (Income Statement and Balance Sheet) ตอ่
นายทะเบียน 

3. รายงานข้อมลูทางบญัชีประจําปีตอ่ กรมเศรษฐกิจและการพฒันา (Department of Economic 
and Development) สํานกันายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Office) 

เตรียมข้อมลูและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

ขออนญุาติจากหน่วยงานรัฐ 
ท่ีเก่ียวข้องใช้ระยะเวลา 5-6 สปัดาห์ 

ธุรกิจทัว่ไป 

ขัน้ตอนก่อน 

การจดทะเบียน 

ขัน้ตอน 

การจดทะเบียน 

ธุรกิจธนาคาร บริษัทประกนั บริษัทนําเท่ียว 
บริษัทการเงินหลกัทรัพย์ และบริษัทออกเงินกู้  

จองช่ือกิจการท่ีสํานกังานจดทะเบียน (Registrar of Companies) 

กรอกแบบฟอร์มตอ่นายทะเบียน 

สํานกังานจดทะเบียนพิจารณาเอกสาร 
และออกหนงัสือสําคญัการจดทะเบียน 

ชําระคา่ธรรมเนียมตอ่นายทะเบียน 
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ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจ 

เอกสาร / ข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกจิ 

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจในประเทศบรูไน แปรผนัตามทนุจดทะเบียนของบริษัท 
(Company’s authorized capital) ดงันี ้

รายการ 
ค่าธรรมเนียม  

(ดอลลาร์บรูไน) 
ค่าแบบฟอร์มเอกสาร  

1. แบบฟอร์มการจองช่ือ (Application for Reservation of Business Name) 5 
2. แบบฟอร์มรายช่ือกรรมการและผู้จดัการ : แบบฟอร์ม X 
    (Filling of Particulars of Directors and Managers) 

10 

3. คา่อากรแสตมป์ 10 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน  

1. คา่ธรรมเนียมการอนมุติัการจองช่ือ (Name Certificate) 30 
2. คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน (Registration Fees)  

    2.1 ทนุจดทะเบียนไมเ่กิน 25,000 ดอลลาร์บรูไน 300 

    2.2 ทนุจดทะเบียนท่ีเพิ่มขึน้ทกุ 5,000 ดอลลาร์บรูไน  
          (25,000 – 500,000 ดอลลาร์บรูไน) 

20 

3. คา่ธรรมเนียมหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบับริษัท 
        (Memorandum and Articles of Association) 

20 

4. หนงัสือรับรองของกรรมการ (Consent letter) (ฉบบัละ) 10 
5. Notice of the situation of registered office 10 
6. หนงัสือสําคญัการจดทะเบียน (Certificate of Incorporation) 25 

หมายเหต:ุ 1 เหรียญสหรัฐ (USD) มีคา่ 1.22 ดอลลาร์บรูไน (BND) อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2555 
 

เอกสารท่ีใช้ในการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจของบริษัทสญัชาติบรูไนและบริษัทต่างชาติประกอบด้วย 
เอกสารและข้อมลูท่ีสําคญั ดงัตอ่ไปนี ้

1. แบบฟอร์มการจองช่ือ  
2. หนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบับริษัท (Memorandum and Articles of Association) 
3. แบบฟอร์มรายช่ือกรรมการและผู้จดัการ : แบบฟอร์ม X 
4. หนงัสือรับรองของกรรมการ (Consent letter) 
5. หนงัสือสําคญัการจดทะเบียน (Certificate of Registration) 
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หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

1. ด้านการจดทะเบียน 
(1) Registries’ Division, The Attorney General’s Chambers : www.eregistry.agc.gov.bn 
(2) ธนาคารโลก : www.doingbusiness.org 

2. ด้านการค้าและการลงทุน 
(1) Brunei Economic Development Board (BEDB) : www.bedb.com.bn 
(2) สํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุไทย Board of Investment (BOI) : www.boi.go.th 
(3) กรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ กรมพาณิชย์ Department of International Trade Promotion 

(DITP) : www.ditp.go.th/aec  

3. หน่วยประสานงานระหว่างประเทศ 
(1) สถานทตูมาเลเซีย ประจําประเทศไทย : www.kln.gov.my/web/tha_bangkok 
(2) สถานทตูไทย ประจํากรุงกวัลาลมัเปอร์ : www.thaiembassy.org/kualalumpur  
(3) สํานกังานสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย1 

ท่ีอยู ่ Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy 206 Jalan Ampang 
50450 Kuala Lumpur, Malaysia 

โทรศพัท์ +63 2142 4601, +63 2145 8545 
อีเมล enquiry@thaitrade.my 

 

ทีม่า : 1. Registries’ Division, The Attorney General’s Chambers : www.eregistry.agc.gov.bn 
2. “โครงการศึกษาการจดัการและเชือ่มโยงธรุกิจในกลุ่ม AEC” กรมพฒันาธรุกิจการคา้ 

 3. รายงาน Doing Business 2013 โดย ธนาคารโลก 

                                                 
1 สํานกังานสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย มีภารกิจดแูลด้านการพาณิชย์ใน 2 ประเทศคือ  
  ประเทศมาเลเซียและประเทศบรูไน 


