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ฟิลิปปินส์ 

 

ช่ือหนว่ยงาน กรมการค้าและอตุสาหกรรม  
Department of Trade and Industry (DTI) 

ท่ีอยู ่ 2F Trafalgar Plaza, 105 H.V. Dela Costa St., Selcedo Village Makati City 
เบอร์โทรศพัท์  + 63 881 8367, + 63 811 8231 loc. 203 
Fax:  + 63 811 8271 
เว็ปไซต์  www.dti.gov.ph 

อีเมล   asecpelayo@dtincr.ph 
 

ช่ือหนว่ยงาน กรมสรรพากร  
Bureau of Internal Revenue (BIR) 

ท่ีอยู ่ BIR National Office Bldg., BIR Road, Diliman, Quezon City, Philippines 
เบอร์โทรศพัท์  + 63 981 8888 
สายดว่น   + 63 981 7000 
เว็ปไซต์  www.bir.gov.ph 
อีเมล   contact_us@cctr.bir.gov.ph 
 
ช่ือหนว่ยงาน สํานกังานจดทะเบียนและควบคมุธุรกิจ ภายใต้คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ 

Company Registration and Monitoring Department (CRMD), 
Securities and Exchange Commission (SEC)  

ท่ีอยู ่ SEC Building, EDSA, Greenhills, Mandaluyong City 
เบอร์โทรศพัท์  + 63 584 5811, + 63 584 0923 
สายดว่น SSM + 63 584 1119 
Fax:  + 63 584 5319 
เว็ปไซต์  www.sec.gov.ph 

หน่วยงานรับผิดชอบการจดทะเบียนนิตบุิคคล 
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กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการจดทะเบียนธรุกิจของประเทศฟิลิปปินส์ท่ีสําคญัมีจํานวน 4 ฉบบั ได้แก่  

1. Corporation Code of the Philippines 
ระบขุัน้ตอนการปฏิบตัแิละกฎระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจ 

(ประกอบไปด้วย บริษัทท่ีแบ่งทุนออกเป็นหุ้นและองค์กรไม่แสวงหากําไร) โดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับ 
จํานวนผู้ ก่อการ การแต่งตัง้กรรมการ องค์ประกอบและแบบฟอร์มของเอกสารจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจ 
(Article of Incorporation) เป็นต้น 

2. Civil Code (Partnerships) 
ระบุขัน้ตอนการปฏิบัติและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจดทะเบียนจัดตัง้ 

ห้างหุ้นส่วน โดยระบรุายละเอียดเก่ียวกบัการเป็นห้างหุ้นส่วน สิทธิและหน้าท่ีของหุ้นส่วนประเภทต่างๆ 
(หุ้นสว่นผู้จดัการหรือหุ้นสว่นจํากดัความรับผิดชอบ) 

3. Securities Regulation Code (R.A. 8799) 
ระบุขัน้ตอน กฏระเบียบและวิธีปฏิบัติต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจดทะเบียนธุรกิจในตลาด

หลกัทรัพย์ วตัถปุระสงค์ของกฎหมายฉบบันีคื้อการสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ ถือหุ้น ส่งเสริมให้ธุรกิจ
เปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้องของหลกัทรัพย์เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้นกัลงทนุ และควบคมุการซือ้ขายหลกัทรัพย์
โดยบคุคลภายใน (Insider Trading) หรือการทจุริตอ่ืนๆ (Fraudulent or manipulate devices) ท่ีเป็นการ
บดิเบือนกลไกตลาด 

4. Presidential Decree (P.D.) 902-A as Amended 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการถ่ายโอนอํานาจหน้าท่ีในการควบคมุธุรกิจบางสว่น จากกรมการค้า
และอตุสาหกรรม (Department of Trade and Industry : DTI) ไปสู่สํานกังานจดทะเบียนและกํากบัดแูล
ธุรกิจ (Company Registration and Monitoring Department : CRMD) ภายใต้คณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์ (Securities and Exchange Commission : SEC) ประกอบด้วย การควบคมุการจดทะเบียน
ของห้างหุ้นสว่น องค์กรแสวงและไมแ่สวงหากําไร (Stock and Non-stock corporation)  

นอกจากนีก้ฎหมายฉบบันีย้งัได้ให้อํานาจ SEC ในการตดัสินคดีความของธุรกิจภายใต้กฎหมาย 
ท่ีควบคมุดแูล  

 
 

กฎหมายที่เก่ียวข้อง  
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รูปแบบองค์กรธุรกิจ 

ธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์สามารถจําแนกได้ 2 ประเภทคือธุรกิจท่ีจดทะเบียนภายใต้กฎหมาย
ฟิลปิปินส์และธุรกิจท่ีจดทะเบียนภายใต้กฎหมายตา่งประเทศ มีรายละเอียดดงันี ้

1. ธุรกิจที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายฟิลิปปินส์ มีรูปแบบองค์กรธุรกิจ 4 ประเภท ดงันี ้
1) กิจการเจ้าของเดยีว (Sole Proprietorship)  

ธุรกิจท่ีมีเจ้าของคนเดียว มีอํานาจควบคมุการดําเนินธุรกิจและเป็นเจ้าของทรัพย์สินเพียง
คนเดียว ซึง่จะต้องรับผิดชอบผลทางกฎหมายหรือผลประกอบการด้วยตนเอง ไม่มีการกําหนดทนุจดทะเบียน  
ขัน้ต่ําสําหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ผู้ประกอบการตา่งชาตไิมส่ามารถจดทะเบียนกิจการเจ้าของคนเดียวได้ 

2) ห้างหุ้นส่วน (Partnership)  
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนภายใต้กฎหมาย Civil Code of the Philippines (Partnership) 

ตามกฎหมายห้างหุ้นส่วนมีสถานะเป็นนิติบุคคล มีตวัตนทางกฎหมายแยกจากตวับุคคลท่ีเป็นสมาชิก
หุ้นส่วน ความเป็นหุ้นสว่นจะต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นตัง้แต ่2 รายขึน้ไป หุ้นส่วนมี 2 ลกัษณะ ดงันี ้

(1) หุ้นสว่นทัว่ไป (General Partnership) ผู้ เป็น หุ้นสว่นมีหุ้นไม่จํากดั โดยผู้ เป็นหุ้นสว่น
คนหนึง่หรือมากกวา่จะมีความรับผิดชอบผกูพนัตามกฎหมายอยา่งไมจํ่ากดั 

(2) หุ้นส่วนจํากัดความรับผิดชอบ (Limited Partnership) ผู้ เป็นหุ้นส่วนจํากัดความ
รับผิดชอบจะมีความรับผิดชอบผกูพนัตามกฎหมายตามจํานวน  

3) บริษัทไม่แบ่งทุนเป็นหุ้น (Non-Stock Corporation) 
องค์กรรูปแบบนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือการสาธารณะ การกศุล NGOs การศกึษาและวฒันธรรม 

โดยไมมี่การจําหน่ายหุ้นให้สมาชิก 

4) บริษัทที่แบ่งทุนออกเป็นหุ้น(Stock Corporations) 
รูปแบบบริษัทที่แบ่งทนุออกเป็นหุ้นที่มีการจําหน่ายหุ้นให้ผู้ ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะได้กําไร

ตามสดัส่วนท่ีได้มีการถือหุ้นไว้ มีสถานะเป็นนิติบคุคลตามกฎหมาย Corporation Code of the Philippines  
อยู่ในการควบคมุของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ ความรับผิดชอบผกูพนัตามกฎหมายของผู้ ถือหุ้นใน
บริษัทจะจํากดัอยู่ท่ีจํานวนหุ้นท่ีครอบครอง บริษัทจะต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้น 5-15 ราย โดยแต่ละราย 
จะต้องถือหุ้นอยา่งน้อยท่ีสดุ 1 หุ้น  

บริษัทท่ีแบ่งทุนออกเป็นหุ้นเป็นรูปแบบองค์กรธุรกิจท่ีสามารถดําเนินธุรกิจได้หลากหลาย 
โดยประเทศฟิลิปปินส์ไม่มีองค์กรธุรกิจประเภทบริษัทจํากดั (Limited Liability Corporation : LLC) บริษัท
ท่ีแบง่ทนุออกเป็นหุ้นแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้

(1) บริษัทฟิลปิปินส์ (Filipino corporation) 
                           ผู้ประกอบการฟิลปิปินส์มีสดัสว่นการถือหุ้นตัง้แตร้่อยละ 60 ขึน้ไป 
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(2) บริษัทตา่งชาตใินประเทศฟิลปิปินส์ (Domestic foreign-owned corporation)      
               ผู้ประกอบการตา่งชาตมีิสดัสว่นการถือหุ้นตัง้แตร้่อยละ 60 ขึน้ไป 

สัญชาติของบริษัทท่ีแบ่งทุนออกเป็นหุ้ นมีผลสําคัญต่อการทําธุรกรรม อาทิ การถือครองท่ีดิน  
การรับสทิธิประโยชน์ทางภาษี และการประกอบธุรกิจท่ีจํากดัสดัสว่นการถือหุ้นโดยผู้ประกอบการตา่งชาติ 
ทัง้นีผู้้ประกอบการต่างชาติสามารถถือหุ้นในบริษัทท่ีแบ่งทนุออกเป็นหุ้นได้ร้อยละ 100 หากไม่ได้ดําเนิน
ธุรกิจท่ีอยู่ในบญัชีควบคมุ  (Philippines Foreign Investment Negative List) ฉบบัปัจจบุนัคือ Executive 
Order No.139 วนัท่ี 22 ตลุาคม 2002  

2. ธุรกิจที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายต่างชาต ิมี 4 ประเภท ดงันี ้
1) สาํนักงานสาขา (Branch Office) 

กิจการท่ีจดทะเบียนในตา่งประเทศแล้วเข้ามาดําเนินธรุกิจในฟิลปิปินส์ ภายใต้การบริหาร 
งานของสํานกังานใหญ่ในตา่งประเทศ กิจการสํานกังานสาขาต้องนําเงินเข้าประเทศฟิลปิปินส์เพ่ือชําระทนุ
จดทะเบียนขัน้ต่ํา (Inward remittance) 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ยกเว้นกิจการท่ีใช้เทคโนโลยีระดบัสงู 
หรือจ้างแรงงานมากกวา่ 50 คน ต้องมีทนุจดทะเบียนขัน้ต่ํา 100,000 ดอลลา่ร์สหรัฐฯ สําหรับกิจการท่ีผลติ
เพ่ือส่งออกไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 หรือบริษัทการค้าท่ีชือ้ สินค้าในประเทศและส่งออกไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60  
ไมมี่การกําหนดทนุจดทะเบียนขัน้ต่ํา 

2) สาํนักงานผู้แทน (Representative Office) 
กิจการท่ีจดทะเบียนในตา่งประเทศแล้วเข้ามาตัง้สํานกังานผู้แทนในฟิลิปปินส์เพ่ือทําหน้าท่ี

รวบรวมข้อมลู เป็นศนูย์การติดต่อสื่อสารของบริษัทแม่และการควบคมุคณุภาพสินค้า สํานกังานผู้แทน 
ไม่สามารถมีรายได้ในประเทศฟิลิปปินส์ กิจการประเภทนีต้้องนําเงินเข้าประเทศฟิลิปปินส์เพื่อชําระทุน 
จดทะเบียนขัน้ต่ํา 30,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และต้องจดทะเบียนกบั คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์  

3) สาํนักงานภมิูภาค (Regional Head Quarters : RHQ) 
มีสถานะเสมือนเป็นผู้ประสานงาน ท่ีปรึกษาและให้ข้อมลูแก่สํานกังานใหญ่ในตา่งประเทศ 

โดยไม่มีส่วนร่วมในการบริหารของบริษัทในเครือหรือสํานกังานสาขาของบริษัทต่างชาติ (Multinational 
Company) โดยมิได้มีรายได้ในฟิลิปปินส์และต้องนําเงินเข้าประเทศฟิลิปปินส์เพ่ือชําระทนุจดทะเบียนขัน้ต่ํา 
50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ชําระทกุปี) 

4) สาํนักงานปฎิบัตกิารภมิูภาค (Regional Operating Head Quarters: RHOQs) 
ดําเนินกิจกรรมาแทนบริษัทแม่ โดยมีรายได้ในฟิลิปปินส์ ต้องนําเงินเข้าประเทศฟิลิปปินส์

เพ่ือชําระทุนจดทะเบียนขัน้ต่ํา 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ชําระครัง้เดียว) ทัง้นีกิ้จกรรมและบริการท่ี
สํานกังานปฏิบตังิานภมูิภาคสามารถทําได้มีรายการ ดงันี ้

(1) วางแผน บริหารจดัการด้านธุรกิจและการเงิน 
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ช่องทางการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจ 

(2) โฆษณาและกิจกรรมการตลาด 
(3) บริหารงานสว่นบคุคล 
(4) บริการโลจิสตกิ 
(5) จดัชือ้วสัด ุอปุกรณ์สํานกังาน 
(6) วิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ 
(7) บริการทางเทคนิคและการสื่อสาร 

ช่องทางการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์มี 2 ช่องทาง ได้แก่ การจดทะเบียนด้วย
ตนเอง และจดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ทัง้นีป้ระเทศฟิลิปปินส์มีหน่วยงานท่ีให้บริการจดทะเบียนช่ือ
และจดัตัง้ธุรกิจจํานวน 3 หน่วยงาน ขึน้อยูก่บัรูปแบบองค์กรธุรกิจท่ีขอจดทะเบียน รายละเอียดดงันี ้

รูปแบบองค์กรธุรกจิ หน่วยงาน 

ช่องทาง 

จองช่ือ 
จดทะเบียน 
จัดตัง้ธุรกจิ 

จดทะเบียน 
ผู้เสียภาษี 

กิจการเจ้าของคนเดียว  

DTI 
1. ด้วยตนเอง 
2. ออนไลน์ (WEBNRS) 

- - 

Municipality - ด้วยตนเอง1 - 

BIR - 
1. ด้วยตนเอง 
2. ออนไลน์ (e-REGISTRATION) 

ห้างหุ้นสว่น บริษัทท่ี
แบง่ทนุออกเป็นหุ้น 
และบริษัทไมแ่บง่ทนุ

เป็นหุ้น 

SEC 
1. ด้วยตนเอง 
2. ออนไลน์ (i-Register) 

1. ด้วยตนเอง 

2. ออนไลน์ (i-Register) 
- 

BIR - - 
1. ด้วยตนเอง 
2. ออนไลน์  
(e-REGISTRATION) 

1. กิจการเจ้าของคนเดยีว 
การจองชื่อกิจการและการจดทะเบียนจดัตัง้กิจการเจ้าของคนเดียวต้องดําเนินการผ่าน 2 

หน่วยงาน ดงันี ้
 
 

                                                 
1 ผู้ประกอบการขอใบอนญุาตประกอบธุรกิจท้องถ่ิน (Barangy Clearance) 
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1) การจองช่ือกจิการ 
ผู้ประกอบการสามารถดําเนินการจองช่ือกิจการเจ้าของคนเดียวได้ท่ีสํานกังาน DTI โดย

ทําได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 
(1) ดําเนินการด้วยตนเองท่ีสํานกังาน DTI   และ 
(2) ดําเนินการผ่านระบบออนไลน์ Web-Enabled Business Name Registration System 

(WEBNRS) ท่ี www.bnrs.dti.gov.ph 

2) การจดทะเบยีนจัดตัง้กจิการเจ้าของคนเดยีว 
ผู้ประกอบการสามารถดําเนินการจดทะเบียนจดัตัง้กิจการเจ้าของคนเดียวได้ท่ีสํานกังาน 

BIR โดยทําได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 
(1) ดําเนินการด้วยตนเองท่ีสํานกังาน BIR 
(2) ดําเนินการผา่นระบบออนไลน์ e-REGISTRATION ท่ี www.bir.gov.ph 

2. ห้างหุ้นส่วน บริษัทที่แบ่งทุนออกเป็นหุ้น และบริษัทไม่แบ่งทุนออกเป็นหุ้น 
การจองช่ือกิจการและการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจดําเนินการได้ท่ีจดทะเบียนท่ีสํานกังานจดทะเบียน 

และควบคมุธุรกิจ (Company Registration and Monitoring Department: CRMD) ภายใต้สํานกังาน SEC 
โดยผู้ประกอบการสามารถย่ืนคําร้อง เอกสารท่ีเก่ียวข้อง และชําระคา่ธรรมเนียมได้ 2 ช่องทาง คือ 

1) ดําเนินการด้วยตนเองท่ีสํานกังาน SEC 
2) ดําเนินการผา่นระบบออนไลน์ SEC i-Register (www.sec.gov.ph) 
ผู้ประกอบการท่ีประสบปัญหาเก่ียวกบัการใช้งาน SEC i-Register สามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ี

ผา่น 2 ช่องทางคือ อีเมล : mis@sec.gov.ph  โทรศพัท์ : +63 584 9225 / +63 584 0763 

ประเทศฟิลิปปินส์ได้พัฒนาการให้บริการจดทะเบียน ณ จุดเดียว ภายใต้โครงการ PBR 
(Philippines Business Registration) ในปี 2555 เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจดทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง
กบัการประกอบธุรกิจในประเทศฟิลปิปินส์  

ในปัจจบุนัการเข้าถึงระบบ PBR ยงัจํากดัให้ผู้ประกอบการต้องมาใช้คอมพิวเตอร์ท่ีจดุให้บริการ  
PBR ท่ี DTI หรือท่ี SEC ท่ีสํานกังานใหญ่ (เมือง Mandaluyong) หรือท่ีเมือง Quezon ซึง่กิจการเจ้าของ 
คนเดียว สามารถ ดําเนินการจดทะเบียนช่ือธุรกิจ จดัตัง้ธุรกิจ และจดทะเบียนกับอีก 4 หน่วยงานผ่าน
ระบบ PBR ท่ีสํานกังาน DTI ได้ในคราวเดียวกนั ในกรณีของห้างหุ้นสว่น บริษัทท่ีแบง่ทนุออกเป็นหุ้นและ
บริษัทไม่แบ่งทุนเป็นหุ้นต้องจดทะเบียนกบัสํานกังาน SEC และนําส่งสําเนาเอกสารการจดทะเบียนต่อ
เจ้าหน้าท่ี PBR ก่อนจงึจะสามารถใช้บริการระบบ PBR เพ่ือลงทะเบียนกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ได้  

ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนกบั 4 หน่วยงานได้ ณ จดุบริการจดุเดียวภายใน 40 นาที ดงันี ้
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ขัน้ตอนการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจ 

หน่วยงาน การจดทะเบียน 
กรมการค้าและอตุสาหกรรม  
(Department of Trade and Industry : DTI) 

การจองช่ือธุรกิจ 

กรมสรรพากร 

(Bureau of Internal Revenue : BIR) 
เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 

(Taxpayer Identification Number) 
สํานกังานประกนัสงัคมและสํานกังานสขุภาพและการประกนัภยั 

Social Security System(SSS), Philippine Health and Insurance Corp(PhiHealth) 
เลขทะเบียนบญัชีนายจ้าง 

Employer’s Registration Number 
กองทนุพฒันาท่ีอยูอ่าศยั 

(Home Mutual Development Fund : Pag-Ibig) 
Employer’s ID Number 

ท่ีมา : www.business.gov.ph 
 

การจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจแต่ละประเภทในประเทศฟิลิปปินส์ มีขัน้ตอนการจดทะเบียนของการ
ย่ืนจดทะเบียนแตกตา่งกนัตามรูปแบบองค์กรธุรกิจ มีรายละเอียดดงันี ้

1. กิจการเจ้าของคนเดยีว 
การจดทะเบียนกิจการเจ้าของคนเดียวมีขัน้ตอนดําเนินงาน 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
1) การจองช่ือธุรกิจ  

ผู้ประกอบการสามารถจองช่ือธุรกิจได้ 3 ช่ือ หากช่ือธุรกิจไมไ่ด้รับการอนมุตัิระบบจะพิจารณา 
ช่ือในลําดบัถดัไป ใช้ระยะเวลาพิจารณา 1 วนั การจองช่ือธุรกิจทําได้ 2 ช่องทาง ดงันี ้

(1) การจองช่ือด้วยตนเองท่ีสํานกังาน DTI ผู้ประกอบการกรอกแบบฟอร์ม BTRCP No.16 
และชําระคา่ธรรมเนียมท่ีสํานกังาน DTI ซึง่มีเวลาทําการ 8.00 – 17.00 น.  

(2) จองช่ือผา่นระบบออนไลน์ (Web-Enabled Business Name Registration System : 
WEBNRS) ท่ี www.bnrs.dti.gov.ph โดยผู้ประกอบการต้องกรอกข้อมลูผา่นระบบออนไลน์ทัง้หมด 9 สว่น 
มีรายละเอียดดงันี ้

ส่วนที่ ขัน้ตอนการจองช่ือผ่านระบบออนไลน์ 

1 การตัง้รหสัผา่น (User name และ Password) 
2 ระบขุอบเขตการทําธุรกิจ (Business Scope) โดยแบง่เป็น 4 ประเภท ดงันี ้

(1) ระดบัตําบล  (Barangay) 
(2) ระดบัเทศบาล (City/municipality) 
(3) ระดบัภมิูภาค (Regional) 
(4) ระดบัประเทศ (National) 
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ส่วนที่ ขัน้ตอนการจองช่ือผ่านระบบออนไลน์ 

3 ช่ือธุรกิจท่ีต้องการ และระบสุถานะวา่เป็นผู้ ก่อการหรือผู้ รับมอบอํานาจดําเนินการ 
4 รายละเอียดพืน้ฐานของธุรกิจ ประกอบด้วยข้อมลูดงันี ้

(1) เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีของผู้ ก่อการ (Tax Identification Number : TIN) 
(2) ท่ีอยูสํ่านกังานใหญ่ของธุรกิจ 
(3) จํานวนพนกังาน2 
(4) ทนุจดทะเบียน (Capitalization)  
(5) ข้อมลูของผู้ ก่อการ3 
(6) ประวติัอาชญากรรม (ถ้ามี) 

5 ระบปุระเภทของธุรกิจจากทัง้หมด 6 ประเภท ดงันี ้
(1) ธุรกิจสง่ออก 
(2) ธุรกิจนําเข้า 
(3) โรงงานผลติสนิค้า 
(4) ธุรกิจค้าปลีก 
(5) ธุรกิจค้าสง่ 
(6) ธุรกิจบริการ 

6 ระบปุระเภทของผลติภณัฑ์หรือบริการ 
7 ระบรุหสั PSIC ของธุรกิจ (Philippine Standard Industrial Classification)4 
8 ระบรูุปแบบการชําระคา่ธรรมเนียม การสง่และรับเอกสาร ดงันี ้

(1) การชําระคา่ธรรมเนียมมี 2 วิธี คือชําระท่ีสํานกังาน DTI และ ชําระผา่นระบบ GCash5 
(2) การสง่และรับเอกสารมี 2 วิธี คือดําเนินการท่ีสํานกังาน DTI และผา่นระบบออนไลน์ 

9 ผู้ประกอบการได้รับเอกสารระบรุหสัการทําธุรกรรม (Transaction Reference Number : TRN)
ผู้ประกอบการต้องพิมพ์ ลงนามในเอกสารและนําสง่สํานกังาน DTI ภายหลงั 

ผู้ประกอบการต้องส่งเอกสารให้สํานกังาน DTI ภายใน 10 วนั หลงัจากจองช่ือผ่านระบบ
ออนไลน์ ได้แก่ สําเนาเอกสารระบุรหสัการทําธุรกรรม TRN จํานวน 2 ชุด เอกสารยืนยนัตวับคุคลและ 
รูปถ่ายปัจจบุนั การพิจารณาช่ือใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 วนั คา่ธรรมเนียมแบง่เป็น 2 สว่นคือคา่อากร
แสตมป์และคา่ธรรมเนียมขอบเขตการทําธุรกิจ (Business Scope) 

 

                                                 
2 ในกรณีท่ีผู้ประกอบการเร่ิมต้นดําเนินธุรกิจแล้ว 
3 ในกรณีท่ีเป็นผู้ประกอบการตา่งชาติ ต้องระบผุู้แทนซึง่เป็นชาวฟิลปิปินส์ (Authorized resident agent) 
4  รหสั PSIC เป็นรหสัประเภทธุรกิจของประเทศฟิลปิปินส์ สามารถตรวจสอบได้ท่ี www.nscb.gov.ph 
5  ระบบการชําระเงินผา่นโทรศพัท์มือถือ 
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2) จดทะเบียนธุรกิจกับสาํนักงานเทศบาล (Municipality) 
ผู้ประกอบการขอใบอนญุาตประกอบธุรกิจท้องถ่ิน (Barangy Clearance) จากสํานกังาน 

นําสง่สําเนาเอกสาร TRN ท่ีสํานกังานเทศบาล และกรอกเอกสารรับรองการประกอบธุรกิจในเขตเทศบาล 
(Mayor’s Permit) การพิจารณาใช้ระยะเวลาประมาณ 1 วนั คา่ธรรมเนียมประมาณ 500 เปโซ6 

3) จดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจ 
ผู้ประกอบการดําเนินการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจและขอเลขประจําตวัผู้ เสียภาษี (TIN) ท่ี

กรมสรรพากร (BIR) ทําได้ 2 ช่องทางคือ 
(1) จดทะเบียนด้วยตนเองท่ีสํานกังาน BIR 
(2) จดทะเบียนผา่นระบบออนไลน์ e-REGISTRATION  

ผู้ประกอบการสามารถชําระคา่ธรรมเนียมได้ 3 ช่องทางคือ กรมสรรพากร (Revenue District 
Office : RDO) ผา่นระบบออนไลน์ท่ี eFPS7 หรือ G-Cash 

4) สํานักงาน BIR พิจารณาเอกสารและออกหนังสือสําคัญการจดทะเบียน (Certificate 
of Registration) 

กรณีท่ีผู้ประกอบการนําสง่เอกสารถกูต้องครบถ้วน สํานกังาน BIR สามารถพจิารณาอนมุตัิ
จดทะเบียนกิจการเจ้าของคนเดียวได้ ภายใน 2 วนั 

2. ห้างหุ้นส่วน บริษัทที่แบ่งทุนออกเป็นหุ้น และบริษัทไม่แบ่งทุนเป็นหุ้น 
การจดทะเบียนมีขัน้ตอนดําเนินงาน 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1) การจองช่ือธุรกิจ 
ผู้ประกอบการสามารถจองช่ือธุรกิจได้ 3 ช่ือ หากช่ือธุรกิจไมไ่ด้รับการอนมุตัิระบบจะพิจารณา 

ช่ือในลําดบัถดัไป คา่ธรรมเนียมการจองช่ือขึน้อยู่รับระยะเวลาการจอง (30 – 90 วนั) การจองช่ือธุรกิจทําได้ 
2 ช่องทาง ดงันี ้

(1) การจองช่ือด้วยตนเองท่ีสํานกังาน SEC ท่ีฝ่ายจองช่ือ 
(2) จองช่ือผ่านระบบออนไลน์ SEC i-Register โดยผู้ประกอบการต้องลงทะเบียนกบัระบบ 

SEC i-Register ก่อนท่ี www.sec.gov.ph จึงจะสามารถดําเนินการจดทะเบียนออนไลน์ได้ เม่ือ log-in เข้าสู่
ระบบแล้วต้องกรอกข้อมลูผา่นระบบออนไลน์ ดงันี ้

 

                                                 
6  คา่ธรรมเนียมอาจจะไมเ่ทา่กนั เน่ืองจากสํานกังานท้องถ่ินสามารถกําหนดคา่ธรรมเนียม Barangay Clearance ได้ 
7  ระบบชําระคา่ธรรมเนียมออนไลน์ 
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ส่วนที่ ขัน้ตอนการจดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 

1 อา่นข้อบงัคบัเก่ียวกบัช่ือนิติบคุคล 

2 เลือกรูปแบบองค์กรธุรกิจและประเภทธุรกิจท่ีผู้ประกอบการต้องการจดทะเบียน  
3 กรอกช่ือนิติบคุคล 

      ระบบอัตโนมัติจะตรวจสอบช่ือนิติบุคคล โดยช่ือท่ีได้รับการอนุมัติต้องไม่ประกอบไปด้วยข้อความ
ตอ่ไปนี ้คําหยาบและรุนแรง ช่ือของบริษัทตา่งชาติ ช่ือท่ีจดทะเบียนแล้ว ช่ือท่ีจองแล้ว  ระบบจะชีแ้จงเหตผุล
ในกรณีท่ีช่ือนิติบคุคลดงักลา่วไมผ่า่นระบบตรวจช่ือ 

4 กรอกข้อมลูพืน้ฐาน (ช่ือ นามสกลุ สญัชาติ ท่ีอยู)่ 
5 เลือกช่วงระยะเวลาท่ีต้องการจองช่ือ ดงันี ้

30 วนั มีคา่ธรรมเนียม 40 เปโซ (ประมาณ 1 เหรียญสหรัฐฯ) 
60 วนั มีคา่ธรรมเนียม 80 เปโซ 
90 วนั มีคา่ธรรมเนียม 120 เปโซ 

6 เลือกวิธีการชําระคา่ธรรมเนียมการจองช่ือ ต้องชําระภายใน 4 วนั (ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์)  
7 พิมพ์ใบจองช่ือ (Name Verification Slip) และชําระคา่ธรรมเนียม สามารถชําระได้ 3 วิธี 

(1) สํานกังาน SEC 
(2) Union Bank Teller 
(3) Funds Transfer (ต้องมีบญัชีกบั Union Bank) 

2) จดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจ 
การจดทะเบียนสามารถทําได้ 2 ช่องทาง คือ  
(1) จดทะเบียนด้วยตนเองท่ีสํานกังาน SEC  
(2) จดทะเบียนผา่นระบบออนไลน์ SEC i-Register 
ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดเอกสาร พิมพ์แบบฟอร์ม รับรองเอกสาร และส่งเอกสาร

ได้ท่ีสํานกังาน CRMD  

3) สาํนักงาน SEC พจิารณาเอกสารและออกหนังสือสาํคัญการจดทะเบียน (Certificate 
of Registration) 

กรณีท่ีผู้ประกอบการนําสง่เอกสารถกูต้องครบถ้วน สํานกังาน SEC สามารถพิจารณาอนมุตัิ
จดทะเบียนห้างหุ้นสว่น บริษัทท่ีแบง่ทนุออกเป็นหุ้น และบริษัทไมแ่บง่ทนุเป็นหุ้น ได้ภายใน 1 วนั 

เอกสารท่ีผู้ประกอบการจะได้รับแตกตา่งกนัไปตามรูปแบบองค์กรธุรกิจท่ีจดทะเบียน ดงันี ้
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รูปแบบองค์กรธุรกจิ เอกสารการจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกจิที่ได้รับ 

ห้างหุ้นสว่น Certificate of Recording 
บริษัทท่ีแบง่ทนุออกเป็นหุ้นและไมแ่บง่ทนุเป็นหุ้น Certificate of Incorporation 

องค์กรจดทะเบียนตา่งชาติ8 License to Do Business in the Philippines 

4) จดทะเบียนเลขประจาํตวัผู้เสียภาษี 
หลงัจากท่ีธุรกิจได้จดทะเบียนจัดตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการดําเนินการขอเลข

ประจําตวัผู้ เสียภาษี (TIN) ท่ีกรมสรรพากร (BIR) ทําได้ 2 ช่องทางคือ 
(1) จดทะเบียนด้วยตนเองท่ีสํานกังาน BIR 
(2) จดทะเบียนผา่นระบบออนไลน์ e-REGISTRATION  
ผู้ประกอบการสามารถชําระคา่ธรรมเนียมได้ 3 ช่องทางคือ กรมสรรพากร (Revenue District 

Office : RDO) หรือผา่นระบบออนไลน์ท่ี eFPS และG-Cash 

ตารางสรุปทนุจดทะเบียนขัน้ตํ่าแยกตามประเภทธุรกิจ 

ประเภทธุรกจิ ทุนจดทะเบียนขัน้ตํ่า (เปโซ) 
ธนาคาร ตรวจสอบกบั Bangko Sentral ng 

Pilipines (BSP) 
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ (Financing Company) 
      ตัง้อยูใ่นเมืองมะนิลา หรือเมืองชัน้ 1 (1st class cities) 
      ตัง้อยูใ่นเมืองชัน้ 2 (2nd cities) 
      ตัง้อยูใ่นเขตเทศบาล (Municipalities) 

 
10,000,000 
5,000,000 
2,500,000 

องค์กรด้านสขุภาพ (Health Maintenance Corporation) 10,000,000 
ตวัแทนรวบรวมสินค้าเพ่ือขนสง่ (Cargo Consolidator) 400,000 
ตวัแทนผู้สง่สนิค้า (Freight Forwarders) 300,000 
มลูนิธิ (Non-stock Corporation) 1,000,000 
ท่ีปรึกษาการลงทนุ (Investment Adviser) 10,000,000 
Investment House 300,000,000 
โรงรับจํานํา 100,000 
การศกึษา  -   ระดบัอนบุาล 
การศกึษา  -   ระดบัประถมและมธัยม 
การศกึษา  -   ระดบัวิทยาลยั และมหาวิทยาลยั 

1,000,000 
2,500,000 
5,000,000 

การรักษาความปลอดภยั 500,000 
บริษัทตวัแทน 1,000,000 

                                                 
8 องค์กรจดทะเบียนตา่งชาต ิหมายถงึ องค์กรธุรกิจท่ีจดทะเบียนภายใต้กฎหมายตา่งประเทศ 4 รูปแบบ 
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ตารางสรุปทนุจดทะเบียนขัน้ตํ่าแยกตามการถือหุ้นของต่างชาต ิ

ประเภทธุรกจิ 
ทุนจดทะเบียนขัน้ตํ่า  

(ดอลลาร์สหรัฐฯ) 
สํานกังานสาขา (Foreign Branch Office) 200,000 
สํานกังานตวัแทน (Foreign Representative Office) 30,000 
สํานกังานภมิูภาค (RHQs) 50,000 
สํานกังานปฏิบติังานภมิูภาค (RHOQs) 200,000 
ห้างหุ้นสว่น (มีหุ้นสว่นเป็นตา่งชาติ) 200,000 
บริษัทท่ีแบง่ทนุออกเป็นหุ้นตา่งชาติ  
(ตา่งชาติถือหุ้นมากกวา่ร้อยละ 40) 

200,000 

การจดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์มีรายละเอียดท่ีแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างแต่ละรูปแบบ
องค์กรธุรกิจ โดยสามารสรุปได้ดงันี ้

รูปแบบองค์กรธุรกจิ ทุนจดทะเบียนขัน้ตํ่า (เปโซ) 
ระยะเวลา 

(วัน) 
หน่วยงานจด
ทะเบียน 

กิจการเจ้าของคนเดียว N / A 2 BIR 
ห้างหุ้นสว่น 
(ทัง้ฟิลปิปินส์และตา่งชาติ) 

3,000 1 
 

SEC-CRMD 

บริษัทท่ีแบง่ทนุออกเป็นหุ้น  
   คนฟิลปิปินส์ถือหุ้น 100% 
   คนฟิลปิปินส์ถือหุ้นมากกวา่ 60% 
   คนตา่งชาติถือหุ้นมากกวา่ 40% 

N / A  
1 
1 
2 

SEC-CRMD 

บริษัทไมแ่บง่ทนุเป็นหุ้น  1,000,000 N / A SEC-CRMD 
สํานกังานสาขา (BO) 
(กิจการท่ีจดทะเบียนในตา่งประเทศ แล้วเข้ามา
ดําเนินธุรกิจในฟิลปิปินส์ ภายใต้การบริหารงาน
ของสํานกังานใหญ่ในตา่งประเทศ) 

ทนุจดทะเบียนมี 3 กรณี9  
1. 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  
2. 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  
3. ไมกํ่าหนดทนุขัน้ต่ํา  

3-5 

SEC-CRMD 

สํานกังานตวัแทน (RO)  30,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 2 SEC-CRMD 

สํานกังานภมิูภาค (RHQs)  50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 2 SEC-CRMD 

สํานกังานปฏิบติัการภมิูภาค (ROHQs) 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 2 SEC-CRMD 

ท่ีมา www.boi.gov.ph   
                                                 
9 กรณี 1 : ปกติ 
  กรณี 2 : กรณีกิจการมีการใช้เทคโนโลย่ีระดบัสงู หรือมีการจ้างแรงงานมากกว่า 50 คน 
  กรณี 3 : กิจการผลิตหรือชือ้สนิค้าในประเทศเพ่ือสง่ออกร้อยละ 60 ขึน้ไป 
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ขัน้ตอนการจดทะเบียนจดัตัง้กิจการเจ้าของคนเดยีว 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

  

เตรียมข้อมลูและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

จดทะเบียนธุรกิจกบัสํานกังานเทศบาล Barangay Clearance 

ย่ืนจดทะเบียนท่ีสํานกังาน DTI 

ชําระคา่ธรรมเนียม* และย่ืนหลกัฐาน พร้อมรับหนงัสือ 
สําคญัการจดทะเบียน (Certificate of Registration)  

ขัน้ตอนก่อน 

การจดทะเบียน 

ขัน้ตอน 

การจดทะเบียน 

ลงทะเบียนในระบบ WEBNRS 

จองช่ือนิติบคุคลและขอบเขตการทําประกอบธุรกิจ 

ชําระคา่ธรรมเนียมการจองช่ือ* 

*   ช่องทางการชําระคา่ธรรมเนียมมี 3 ช่องทาง คือ สํานกังาน DTI และผา่น GCash หรือ eFPS (ระบบชําระเงินออนไลน์) 

จดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจและขอเลขประจําตวัผู้ เสียภาษีท่ี BIR 

ย่ืนจดทะเบียนท่ีสํานกังาน BIR ลงทะเบียนในระบบ e-REGISTRATION 
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ขัน้ตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัทที่แบ่งทุนออกเป็นหุ้น  
และบริษัทไม่แบ่งทุนเป็นหุ้น 

 
 

 
 
 
 

  

เตรียมข้อมลูและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

จองช่ือนิติบคุคลและชําระคา่ธรรมเนียม* 

ดาวน์โหลดและพิมพ์แบบฟอร์ม** 

ย่ืนจดทะเบียนท่ีสํานกังาน SEC 

ชําระคา่ธรรมเนียม* และย่ืนหลกัฐาน  
พร้อมรับเลขประจําตวัผู้ เสียภาษี (TIN) 

ขัน้ตอนก่อน 

การจดทะเบียน 

ขัน้ตอน 

การจดทะเบียน 

ลงทะเบียนในระบบ SEC i-Register 

ย่ืนจดทะเบียนผา่นระบบออนไลน์ SEC i-Register 

จองช่ือนิติบคุคลและชําระคา่ธรรมเนียม 

กรอกแบบฟอร์มพร้อมสําเนาจํานวน 6 ชดุ 

*   ช่องทางการชําระคา่ธรรมเนียมมี 3 ช่องทาง คือ สํานกังาน DTI และผา่น GCash หรือ eFPS (ระบบชําระเงินออนไลน์) 

จองช่ือนิติบคุคลและจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจ 

สํานกังาน SEC พิจารณาเอกสารและออกหนงัสือ 
สําคญัการจดทะเบียน (Certificate of Registration) 

จดทะเบียนขอเลขประจําตวัผู้ เสียภาษีท่ี BIR 

ย่ืนจดทะเบียนท่ีสํานกังาน BIR ลงทะเบียนในระบบ e-REGISTRATION 
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เอกสาร / ข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกจิ 

เอกสารท่ีใช้ในการจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจของบริษัทสัญชาติฟิลิปปินส์และบริษัทต่างชาติ
ประกอบด้วย เอกสารและข้อมลูท่ีจําเป็น ดงัตอ่ไปนี ้

1. ธุรกิจที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายฟิลิปปินส์ มี 4 ประเภท ดงันี ้
1) กิจการเจ้าของเดยีว (Sole Proprietorship) เตรียมเอกสาร 6 ชุด ดงันี ้

(1) สําเนาเอกสารแสดงสญัชาตฟิิลปิปินส์ เชน่ บตัรประจําตวัประชาชน สจิูบตัร เป็นต้น 
(2) แบบฟอร์มการจองช่ือ แบบฟอร์ม 16 
(3) รูปบตัรประชาชน (ขนาดเดียวกบัพาสปอร์ต) 7 รูป 
(4) ตัว๋เงินฝากยืนยนัการชําระทนุ (Bank Certificates of Deposit) 
(5) ใบอนญุาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (Endorsement) (ถ้ามี) 

2) ห้างหุ้นส่วน (Partnership) 
(1) ใบจองช่ือ หลกัฐานการชําระคา่ธรรมเนียม 
(2) หนงัสือสําคญัการจดทะเบียนและข้อบงัคบับริษัท (Articles of Association and By-laws) 
(3) ข้อมลูการจดทะเบียน (Registration Data Sheet) 
(4) ใบอนญุาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (Endorsement) (ถ้ามี) 
(5) ใบอนญุาตตวัแทนพิธีการศลุกากร สําหรับธรุกิจตวัแทนสง่ของ (Customs Brokerages) 
(6) หนงัสือการจดทะเบียนห้างหุ้นสว่น (Articles of Partnership) 
ในกรณีท่ีหุ้นสว่นเป็นผู้ประกอบการตา่งชาต ิมีเอกสารเพิม่เตมิดงันี ้
(7) แบบฟอร์ม No. F-105 
(8) หนงัสือรับรอทางการเงิน (Bank Certificate) สําหรับการลงทนุของหุ้นสว่นต่างชาต ิ

(Capital Contribution) 
(9) หลกัฐานการชําระทนุจดทะเบียนขัน้ต่ํา (Inward remittance)  

3) บริษัทไม่แบ่งทุนเป็นหุ้น (Non-Stock Corporation) 
(1) ใบจองช่ือ หลกัฐานการชําระคา่ธรรมเนียม 
(2) หนงัสือสําคญัการจดทะเบียนและข้อบงัคบับริษัท (Articles of Association and By-laws) 
(3) ข้อมลูการจดทะเบียน (Registration Data Sheet) 
(4) รายการชําระทนุ (Contribution) 
(5) หนงัสือรับรอง (Affidavit) 
(6) แบบฟอร์ม No. F108 
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4) บริษัทที่แบ่งทุนออกเป็นหุ้น (Stock Corporation) 
(1) ใบจองช่ือ หลกัฐานการชําระคา่ธรรมเนียม 
(2) หนงัสือสําคญัการจดทะเบียนและข้อบงัคบับริษัท (Articles of Association and By-laws) 
(3) หนงัสือรับรอง (Treasurer’s Affidavit) 
(4) ตัว๋เงินฝากยืนยนัการชําระทนุ (Bank Certificates of Deposit) 
(5) ข้อมลูการจดทะเบียน (Registration Data Sheet) 
(6) ใบอนญุาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (Endorsement) (ถ้ามี) 
(7) ใบลงทะเบียนการลงทนุจากตา่งชาต ิ(Foreign Investment Application Form) (ถ้ามี)  

2. ธุรกิจที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายต่างชาต ิดงันี ้
1) สาํนักงานสาขา (Branch Office) และ สาํนักงานผู้แทน (Representative Office) 

(1) แบบฟอร์ม F-103 (สํานกังานสาขา) หรือ แบบฟอร์ม F104 (สํานกังานผู้แทน) 
(2) หลกัฐานการชําระเงินในประเทศ (Inward Remittance) 
(3) บนัทกึการตกลงของกรรมการจดัตัง้สํานกังานสาขาในประเทศฟิลปิปินส์ (เอกสารตวัจริง) 
(4) หลกัฐานทางการเงิน (Financial Statement) รับรองโดยผู้ตรวจสอบบญัชี (CPA) ใน

ประเทศต้นกําเนิด  
(5) หนงัสือสําคญัการจดทะเบียน (Article of Incorporation and By-laws) 
(6) Resident Agent Acceptance of Appointment 
(7) หนงัสือรับรอง (Affidavit) สถานะการเงินของบริษัทแม ่(สํานกังานผู้แทน) 

2) สาํนักงานภมิูภาค (RHQ) และสาํนักงานปฎิบัตงิานภมิูภาค (RHOQ) 
(1) หลกัฐานการชําระเงินท่ีนําเข้าประเทศ (Inward Remittance) 
(2) แบบฟอร์มลงทะเบียน (Application for RHQ / ROHQ) 
(3) หนงัสือรับรองว่าบริษัทมีกิจการการค้าระหว่างประเทศ และมีสํานกังานภมูิภาคอยู่ใน

เอเซียแปรซฟิิกและพืน้ท่ีอ่ืนๆ (Authenticated Certification) 
(4) หนงัสือรับรองการจดัตัง้สํานกังานภมูิภาคออกโดยคณะกรรมการของบริษัทแม ่
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การลงลายมือช่ือ 

กรณีท่ีผู้ประกอบการต้องการดําเนินธุรกิจเฉพาะ 15 ประเภท ต้องได้รับใบอนญุาตการประกอบธุรกิจ 
(Endorsement) จากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ดงันี ้

ประเภทของธุรกจิเฉพาะ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
บริการคมนาคมทางอากาศ Civil Aeronautics Board (CAB) 
ธนาคาร โรงรับจํานํา หรือสถาบนัการเงิน Bangko Sentral ng Pilipines (BSP) 
การทําคา่ยมวย Games and Amusement Board (GAB) 
(Operation of games of chance (e.g.lotto) Phil. Charity Sweepstakes Office (PCSO) 
โรงเรียน (อนบุาล – มธัยม) Department of Education (DepEd) 
มหาวิทยาลยั Commission on Higher Education (CHED) 
โรงเรียนช่าง หรือวิทยาลยัเทคนิค Technical and Skills Development Authority (TESDA) 
โรงไฟฟ้า Department of Energy (DOE) 
โรงพยาบาล Department of Health (DOH) 
ประกนัภยั Insurance Commission (IC) 
บริการคมนาคมทางบก Land Transport Franchise Regulatory Board (LTFRB) 
บริการคมนาคมทางนํา้ การสร้างทา่เรือ Maritime Industry Authority (MARINA) 
วิทย ุโทรทศัน์ โทรศพัท์ National Telecommunications Commission (NTC) 
บริษัทจดัหางานในตา่งประเทศ Philippine Overseas Employment Administration (POEA) 
การรักษาความปลอดภยั Philippine National Police (PNP) 

 
 

เอกสารทัง้หมดท่ีต้องใช้ในการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจ ท่ีจดัทําขึน้ภายนอกประเทศฟิลปิปินส์ต้อง
ได้รับการรับรองเอกสารโดยสถานทตูฟิลปิปินส์ หรือสถานกงสลุ ณ ประเทศนัน้ 
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ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจ 

คา่ธรรมเนียมในการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจสําหรับนิตบิคุคลในประเทศฟิลปิปินส์ จําแนกได้ดงันี ้

1. การจดทะเบียนกิจการเจ้าของคนเดียวที่สาํนักงาน DTI 
รายการ ค่าธรรมเนียม (เปโซ) 

การจองช่ือนิติบคุคล10 
     เขตท้องถ่ิน (Barangay) 
     เขตเมืองหรือเทศบาล (City/Municipality) 
     เขตภมิูภาค (Regional) 
     ทัว่ประเทศ (National) 

 
200 
500 

1,000 
2,000 

อากรแสตมป์ 11 15 
การจดทะเบียนจดัตัง้กิจการเจ้าของคนเดียว 5,000 

หมายเหต ุ: เหรียญสหรัฐ (USD) มีคา่ประมาณ 41 เปโซ อตัราแลกเปล่ียน ณ 7 ธนัวาคม  2555 

2. การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัทที่แบ่งทุนออกเป็นหุ้น และบริษัทไม่แบ่งทุนเป็น
หุ้นที่สาํนักงาน SEC 

รายการ ค่าธรรมเนียม (เปโซ) 
การจองช่ือนิติบคุคล (ตอ่ช่ือ)  
    ระยะเวลา 30 วนั 40 
    ระยะเวลา 60 วนั 80 
    ระยะเวลา 90 วนั 120 
การจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจ  
    บริษัทท่ีแบง่ทนุออกเป็นหุ้น 
     (บริษัทท่ีกําหนดมลูคา่หุ้น) 

0.2% ของ มลูค่าหุ้นจดทะเบียนหรือมลูคา่หุ้นท่ีจําหน่ายได้  
(เลือกท่ีมากกวา่ และไมน้่อยกวา่ 1,000 เปโซ + LRF) 

      บริษัทท่ีแบง่ทนุออกเป็นหุ้น 
     (บริษัทท่ีไมกํ่าหนดมลูคา่หุ้น) 

0.2% ของ มลูค่าหุ้นจดทะเบียน  
(คิดจาก 100 เปโซตอ่หุ้น) หรือของมลูคา่หุ้นท่ีจําหน่ายได้  

(เลือกท่ีมากกวา่ และไมน้่อยกวา่ 1,000 เปโซ + LRF) 
     บริษัทไมแ่บง่ทนุเป็นหุ้น   500+LRF 
     ห้างหุ้นสว่น 0.2% ของมลูคา่ทนุจดทะเบียน  

(แตไ่มน้่อยกวา่ 1,000 เปโซ + LRF) 
ข้อบงัคบัของบริษัท (By-laws) 500+LRF 

                                                 
10 สํานกังาน DTI ได้ปรับคา่ธรรมเนียมการจองช่ือ โดยให้แปรผนัตามพืน้ท่ีท่ีกิจการเจ้าของคนเดียวต้องการดําเนินธุรกิจ 
ตัง้แตว่นัท่ี 3 มกราคม 2011 
11 คา่อากรแสตมป์ของเอกสารจองช่ือ (BIR Revenue Memorandum Order 13-2008) 
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รายการ ค่าธรรมเนียม (เปโซ) 
แบบฟอร์มภายใต้ กฎหมายการลงทนุตา่งชาติ 
(Foreign Investment Act)12 

2,000+LRF 

ใบอนญุาตการประกอบธุรกิจต่างชาติ  
    สํานกังานสาขา 1% ของเงินท่ีนําเข้าฟิลปิปินส์เพ่ือจดทะเบียน 

(แตไ่มน้่อยกวา่ 2,000 เปโซ + LRF) 
    สํานกังานตวัแทน 0.1% ของเงินท่ีนําเข้าฟิลปิปินส์เพ่ือจดทะเบียน 

(แตไ่มน้่อยกวา่ 2,000 เปโซ + LRF) 
    สํานกังานภมิูภาค (RHQ) 5,000 + LRF 
    สํานกังานปฏิบติัการภมิูภาค (ROHQ) 1% ของเงินลงทนุ + LRF 
    องค์กรไมแ่สวงหากําไร (ผู้ประกอบการตา่งชาติ) 2,000 + LRF 

หมายเหต ุLRF คือ คา่ธรรมเนียมทางกฎหมายเทา่กบั 1% ของคา่ธรรมเนียมในการย่ืนเอกสาร (แตไ่มน้่อยกวา่ 10 เปโซ) 
   1 เหรียญสหรัฐ (USD) มีคา่ประมาณ 41 เปโซ อตัราแลกเปล่ียน ณ 7 ธนัวาคม  2555 

  

                                                 
12 คา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมของผู้ประกอบการตา่งชาติ นอกเหนือจากคา่ธรรมเนียมจดทะเบียนจดัตัง้ (Articles of incorporation) 
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หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

หน่วยงานท่ีให้ข้อมลูเก่ียวกบัการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจในประเทศฟิลปิปินส์ 

1. ด้านการจดทะเบียน 
1) กรมการค้าและอตุสาหกรรม Department of Trade and Industry (DTI) : www.dti.gov.ph 
2) สํานกังานจดทะเบียนและควบคมุธุรกิจ ภายใต้คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ 

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. ด้านการค้าและการลงทุน 
1) สํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุฟิลปิปินส์ Board of Investment (BOI) : www.boi.gov.ph 
2) กรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ กรมพาณิชย์ Department of International Trade Promotion 

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

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

ท่ีอยู ่  107 Rada Street, Legaspi Village, Makati City 
โทรศพัท์  +63 2894 0403, +63 2894 0406 
อีเมล  thaicommnl@pldtdsl.net 

 

 

 
ทีม่า : 1.  สํานกังานจดทะเบียนและควบคมุธุรกิจ ภายใต้คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ (SEC) 

2. กรมการค้าและอตุสาหกรรม  
3. กรมการคา้และอตุสาหกรรม (DTI) 
4. “โครงการศึกษาการจดัการและเชือ่มโยงธรุกิจในกลุ่ม AEC” กรมพฒันาธรุกิจการคา้ 

 5.  รายงาน Doing Business 2013 โดย ธนาคารโลก 
 
 


