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สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

 

ช่ือหนว่ยงาน Accounting and Corporate Regulatory Authority 
ท่ีอยู ่ 10 Anson Road #05-01/15, International Plaza, Singapore 079903 
เบอร์โทรศพัท์  สายดว่น ACRA:  +65 6248 6028  

Fax:     +65 6225 1676 
เวลาทําการ  วนัจนัทร์-วนัศกุร์ 08.00 น. – 19.00 น. 

วนัเสาร์ 08.00 น. – 13.00 น.  )หยดุวนัอาทิตย์และวนัหยดุราชการ(  
เว็ปไซต์  www.acra.gov.sg 

 

กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการจดทะเบียนธุรกิจของสงิคโปร์ท่ีสําคญัมีอยู ่ 5 ฉบบั  ได้แก่  

1. Business Registration Act (Chapter 32)  
เป็นกฎหมายท่ีกําหนดภาพรวมของระเบียบวิธีการในการจดทะเบียนธุรกิจ 

2. Company Act (Chapter 50)  
เป็นกฎหมายท่ีกําหนดข้อบงัคบัต่างๆของบริษัท การจดัการเร่ืองหุ้นและเงินกู้  การบริหารจดัการ 

และการกํากบัดแูลบริษัท การตรวจสอบบญัชีบริษัท การควบรวม  การเลกิกิจการ บริษัทตา่งชาติ ตลอดจน
ข้อกําหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบับริษัท 

3. Limited Liability Partnership Act (Chapter 163A)  
เป็นกฎหมายท่ีกําหนดลกัษณะ การจดทะเบียน การแปรรูป การบริหารจดัการ การกํากบัดแูล 

การเลกิกิจการ ตลอดจนข้อกําหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัห้างหุ้นสว่นจํากดัความรับผิดชอบ 

4. Limited Partnership Act (Chapter 163B)  
เป็นกฎหมายท่ีกําหนดระเบียบวิธีการการจดทะเบียน หน้าท่ี การตรวจสอบ การเลิกกิจการ 

และกฎระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวกบัห้างหุ้นสว่นจํากดั 

5. Partnership Act (Chapter 391)  
เป็นกฎหมายท่ีกําหนดภาระความรับผิดชอบ ระเบียบวิธีการต่างๆ การเลิกกิจการ ตลอดจน

กฎระเบียบอ่ืนๆของห้างหุ้นสว่นสามญั 

หน่วยงานรับผิดชอบการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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รูปแบบองค์กรธุรกิจ 

รูปแบบองค์ธุรกิจในประเทศสงิคโปร์มี 5 รูปแบบ โดยมีรายละเอียดข้อแตกตา่ง ดงันี ้

1. กิจการเจ้าของเดยีว (Sole-proprietorship)  
คือ ธุรกิจท่ีมีบุคคลเพียงคนเดียวหรือกลุ่มคณะบุคคลเป็นเจ้าของโดยไม่มีหุ้ นส่วน เจ้าของ

กิจการประเภทนีมี้อํานาจเตม็ท่ีในการดําเนินธุรกิจ 

2. ห้างหุ้นส่วน (Partnership) ห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียน หรือที่เรียกว่าห้างหุ้นส่วนสามัญ  
คือ ธุรกิจท่ีจดัตัง้ โดยผู้ เป็นหุ้นสว่น (Partner) ตัง้แต ่2 ถึง 20 คน ทัง้นี ้หากมีจํานวนผู้ เป็นหุ้นสว่น

เกินกวา่ 20 คน ต้องจดทะเบียนเป็นบริษัท  

3. ห้างหุ้นส่วนจาํกัด (Limited Partnership or LP)  
คือ ห้างหุ้นสว่นท่ีประกอบไปด้วยหุ้นสว่นไม่จํากดัความรับผิด (Ordinary Partner) อย่างน้อย 1 คน 

และหุ้นสว่นจํากดัความรับผิดชอบ (Limited Partner) อีกอยา่งน้อย 1 คน  

4. ห้างหุ้นส่วนจาํกัดความรับผิดชอบ (Limited Liability Partnership or LLP)  
มีสถานะเป็นนิติบคุคลแยกออกไปต่างหากจากผู้ เป็นหุ้นส่วน สามารถฟ้องร้องหรือถกูฟ้องร้อง 

หรือทํานิติกรรมอ่ืนใดในนามของห้างหุ้นส่วนได้ และผู้ เป็นหุ้นส่วนไม่ต้องรับผิดชอบต่อภาระหนีส้ินท่ีเกิด
จากตวัห้างหุ้นส่วนหรือเกิดจากการกระทําหรือการละเว้นการกระทําท่ีผิดพลาดของผู้ เป็นหุ้นสว่นรายอ่ืนๆ 
อย่างไรก็ตาม ผู้ เป็นหุ้นส่วนยงัต้องรับผิดชอบต่อหนีส้ินท่ีเกิดจากการกระทําหรือการละเว้นการกระทําท่ี
ผิดพลาดของตวัเอง 

5. บริษัท (Company)  
บริษัทมีสถานะเป็นนิตบิคุคลแยกออกจากกรรมการและผู้ ถือหุ้น บริษัทจะต้องมีผู้ ถือหุ้นอยา่งน้อย 

1 คนถือหุ้นอยา่งน้อย 1 หุ้น โดยมลูคา่ของหุ้นอาจเป็นเพียง 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ก็ได้ นอกจากนีย้งัต้องมีกรรมการ
บริษัทซึง่มีคณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายกําหนดอย่างน้อย 1 คน โดยกรรมการอาจจะเป็นคนเดียวกนักบัผู้ ถือ
หุ้นก็ได้ สามารถแบง่บริษัทออกเป็นประเภทตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทเอกชนจาํกัดโดยหุ้น (Private Company Limited by Shares) คือบริษัทท่ีดําเนิน
ธุรกิจภายในสงิคโปร์ท่ีมีจํานวนผู้ ถือหุ้นไมเ่กิน 50 คน 

(2) บริษัทมหาชนจาํกัดโดยหุ้น (Public Company Limited by Shares) คือบริษัทท่ีดําเนิน
ดําเนินธุรกิจภายในสงิคโปร์ สามารถมีจํานวนผู้ ถือหุ้นเกินกว่า 50 คนได้ และสามารถเพิ่มทนุโดยการเสนอ
ขายหุ้นสามญั (Common Stocks) หรือหุ้นกู้  (Debentures) แก่ประชาชนหรือนิตบิคุคลทัว่ไปได้ 
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ช่องทางการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจ 

(3) บริษัทมหาชนจาํกัดโดยการรับประกัน (Public Company Limited by Guarantee)  
หมายถึง บริษัทท่ีดําเนินกิจกรรมไม่แสวงหากําไร มีวตัถปุระสงค์เก่ียวกบัสาธารณะประโยชน์ของประเทศ 
อาทิ กิจการท่ีเก่ียวกบัศิลปะการแสดง หรือเพ่ือการกุศลต่างๆ ทัง้นี ้บริษัทดงักล่าวนีส้ามารถจดทะเบียน
จดัตัง้โดยไมต้่องมีคําวา่ “Limited” หรือ “Berhad” ตอ่ท้ายช่ือบริษัทโดยมตขิองรัฐมนตรี 

 

หมายเหต ุ1) กิจการเจ้าของเดียวและหา้งหุน้ส่วนสามญั ไม่มีสถานะเป็นนิติบคุคล (Non-juristic Person) 

จึงไม่สามารถฟ้องร้องได ้ไม่สามารถครอบครองทรพัย์สินได ้และมีความรบัผิดชอบต่อหนีสิ้นไม่จํากดั 

2) บริษัทต่างชาติไม่สามารถจดทะเบียนกิจการเจ้าของคนเดียว (Sole Proprietorship) และหา้ง
หุน้ส่วน (Partnership) ได ้ตอ้งจดทะเบียนรูปแบบธรุกิจภายใต ้The Companies Act (Chapter 50) 
 

การจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ทําได้ 1 ช่องทาง คือจดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 
(BizFile) เท่านัน้ โดยผู้ประกอบการสามารถดําเนินการได้ใน 2 รูปแบบคือ จดทะเบียนด้วยตนเอง และใช้
บริการจากบริษัทผู้ เช่ียวชาญหรือบริษัทท่ีปรึกษาทางกฎหมาย มีรายละเอียดดงันี ้

1. การจดทะเบียนด้วยตนเองผา่นระบบออนไลน์ (BizFile) 
ผ่านระบบ BizFile โดยใช้ รหสั NRIC และ รหสั SingPass ซึง่เป็นรหสัสําหรับใช้ทําธุรกรรม

ออนไลน์กบัหน่วยงานราชการต่างๆ ของสิงคโปร์ การจดทะเบียนธุรกิจผ่านระบบ BizFile สามารถทําผ่าน
ทางเว็บไซต์ www.bizfile.gov.sg หรือ หากไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้ ก็สามารถทําการ 
จดทะเบียนได้ท่ี Self-Help Kiosk สําหรับลงทะเบียนท่ี ACRA โดยตรง 

ผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางมาท่ีหน่วยงานรับจดทะเบียนด้วยตนเอง การขอเปล่ียนแปลง
ข้อมลูธุรกิจในภายหลงัก็สามารถทําได้โดยง่ายผา่นระบบ BizFile เช่นกนั  

2. การใช้บริการจากบริษัทผู้เช่ียวชาญ 
ผู้ประกอบการสามารถใช้บริการผู้ เช่ียวชาญ เช่น บริษัทท่ีปรึกษาด้านกฎหมายหรือบญัชี หรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ช่วยสง่คําขอจดทะเบียนออนไลน์ในนามของผู้ประกอบการ  

ทั้งน้ีผู้ประกอบการต่างชาตต้ิองว่าจ้างให้บริษัทรับจดทะเบียนดาํเนินการจดทะเบียนแทนเท่าน้ัน 

หมายเหต ุ  
ผู้ประกอบการต้องย่ืนจดทะเบียนภายใน 30 วนั นบัตัง้แตเ่ร่ิมประกอบกิจการ ไมเ่ช่นนัน้จะต้องเสียคา่ปรับ 
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ขัน้ตอนการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจ 

การจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจของสิงคโปร์มิได้มีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัระหว่างแต่ละธุรกิจ 
และระหวา่งผู้ประกอบการสงิคโปร์และผู้ประกอบการตา่งชาต ิโดยขัน้ตอนหลกัประกอบไปด้วย 

ขัน้ตอนการจดทะเบียนธรุกิจสิงคโปร ์
1. ตรวจสอบช่ือนิตบุิคคลที่ www.bizfile.gov.sg 

ผู้ประกอบการต้องตรวจสอบสอบรายช่ือนิติบุคคลท่ีต้องการ โดยประเทศสิงคโปร์มีระเบียบ
เก่ียวกบัช่ือนิติบุคคลท่ีสามารถใช้ได้คือ “Practice Direction No.4 of 2003” สามารถตรวจสอบได้ท่ี 
www.acra.gov.sg  

ข้อมลูและเอกสารท่ีผู้ประกอบการต้องใช้ในการลงทะเบยีนเข้าสูร่ะบบ BizFile ได้แก่ 
(1) ค้นหา SSIC Code ของกิจการ 

SSIC Code (Singapore Standard Industrial Classification) คือระบบจําแนกประเภท
อตุสาหกรรมของประเทศสงิคโปร์ ประกอบด้วยรหสั 5 ตําแหน่ง ผู้ประกอบการสามารถค้นหารหสั SSIC Code 
ของกิจการได้ท่ี www.acra.gov.sg เลือก SSIC Code for Business Activity Search หรือ ในรายงาน 
Singapore Standard Industrial Classification 2010 ท่ี www.singstat.gov.sg 

(2) เตรียมหมายเลข NRIC หรือ FIN Number 
หมายเลข NRIC (National Registration Identity Card) เป็นหมายเลขประจําตวัประชาชน 

ของสิงคโปร์ หมายเลข FIN Number (Foreign Identification Number) เป็นหมายเลขประจําตวัของบคุคล 
ตา่งชาตท่ีิเข้ามาอาศยัในประเทศสงิคโปร์ 

(3) สมคัร SingPass 
การจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจในประเทศสิงคโปร์เป็นระบบออนไลน์ทัง้หมด  ดังนัน้

ผู้ประกอบการต้องสมคัร SingPass เพ่ือเข้าสูร่ะบบการจดทะเบียนออนไลน์ ผู้ประกอบการสามารถสมคัร 
SingPass ท่ี www.singpass.gov (ได้รับรหสัภายใน 4 วนั) หรือ เคาเตอร์บริการ SingPass (ได้รับรหสัทนัที) 

ผู้ ท่ีสามารถสมคัร SingPass ได้แก่บคุคลตอ่ไปนี ้
- ประชาชนสงิคโปร์ (Singapore Citizenship and Permanent Resident) 
- ผู้ ท่ีได้รับใบอนญุาตทํางาน (Employment Pass holders) 
- ผู้ ท่ีได้รับ EntrePass (EntrePass holders) 
- ผู้ ท่ีได้รับ S-Pass (S-Pass holders) 

ผู้ประกอบการต่างชาติท่ีต้องการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท (Company) ต้องลงทะเบียน
EntrePass ตอ่กระทรวงแรงงาน (Ministry of Manpower: MOM) และบคุคลตา่งชาติท่ีต้องการทํางานท่ี
ประเทศสงิคโปร์ ต้องลงทะเบียน Employment Pass ตอ่กระทรวงแรงงาน (Ministry of Manpower: MOM) 
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2. จองช่ือนิตบุิคคลและชาํระค่าธรรมเนียม 
ผู้ประกอบการจองช่ือนิตบิคุคลผา่นระบบ BizFile โดย log in เข้าสูร่ะบบท่ี www.bizfile.gov.sg  

เลือก e-service เลือก name application and registration มีคา่ธรรมเนียมการจองช่ือ 15 ดอลลาร์สงิคโปร์ 
ต่อช่ือ (ประมาณ 12 USD) และระบปุระเภทธุรกิจ (รหสั SSIC Code) โดยสามารถระบไุด้สงูสดุ 2 ประเภท 
และ ACRAจะแจ้งผลการจองช่ือภายใน 1 ชัว่โมง  

3. ยื่นจดทะเบยีนจัดตัง้ธุรกิจและชาํระค่าธรรมเนียม 
(1) การจดทะเบยีน 

ผู้ประกอบการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจผ่านระบบ BizFile หลงัจากช่ือนิติบุคคลได้รับการ
พิจารณาอนุมตัิ โดยมีคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจ 300 ดอลลาร์สงิคโปร์ (245 USD) 

ข้อมลูท่ีต้องลงทะเบียนใน BizFile ได้แก่ 
- ช่ือท่ีได้รับอนญุาตของบริษัท 
- ท่ีตัง้ของบริษัท 
- สดัสว่นของทนุบริษัทและการโอนหุ้น 
- การเปล่ียนแปลงกรรมการ / เลขาณกุาร / ผู้จดัการ / ผู้ตรวจสอบบญัชี 
- การแปรสภาพธุรกิจไปสูธุ่รกิจอ่ืน 
บริษัทท่ีบริหารกิจการเองโดยกรรมการ (Directors) นัน้ ผู้ ท่ีได้รับตําแหน่งกรรมการ 

/เลขานกุาร และผู้ ถือหุ้น (Subscribers) จําเป็นต้องลงนามรับรองผ่านเว็บไซต์ Bizfile ภายใน 3 วนัหลงัจาก 
ได้ย่ืนคําขอเพ่ือดําเนินกิจการ 

หากมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดใดๆ ท่ีได้จดทะเบียนไว้ผู้ประกอบการต้องแจ้งต่อ 
ACRA ในทนัทีผา่นทางระบบ BizFile สําหรับการเปล่ียนท่ีตัง้ของบริษัทต้องแจ้งตอ่ ACRA ภายใน 14 วนั 
การแตง่ตัง้ การยตุสิถานะหรือการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัพนกังานในบริษัทต้องแจ้ง ACRA ภายใน 1 เดือน 

(2) การชาํระค่าธรรมเนียม 
ผู้ประกอบการสามารถชําระค่าธรรมเนียมต่อ ACRA ผ่านอินเตอร์เน็ตหรือจุดบริการ 

(Self-help kiosks) ได้ 4 ช่องทาง ดงันี ้
-  เครดติการ์ด (VISA / MasterCard / American Express) 
-  CashCard - สําหรับผู้ประกอบการท่ีมี PCSC reader (personal computer smart card)  
-  Deposit Service Account - สําหรับบริษัทตวัแทนท่ีทําธุรกรรมแทนลกูค้า 
-  eNETS Direct Debit - สําหรับผู้ประกอบการท่ีมีบญัชีกบัธนาคารท่ีให้บริการ eNETS 

Direct Debit ได้แก่ Citybank, DBS/POSB, OCBC และ UOB 

*ACRA ใช้เวลาดาํเนินการ 15 นาท ีและแจ้งผลพร้อมหมายเลขการจดทะเบียนทางอีเมล์* 
(ในกรณีทีต่อ้งขอใหห้น่วยงานอืน่อนมุติัก่อนอนญุาตใหจ้ดทะเบียนอาจใชเ้วลา 14 วนั – 2 เดือน) 
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ขัน้ตอนการจดทะเบียนธุรกิจของสิงคโปร์  
(Local Company) 

 

 
 

 

ตรวจสอบช่ือนิติบคุคล

ค้นหา SSIC Code ของกิจการ

เลือกสถานท่ีประกอบธรุกิจ

สมคัร SingPass เพ่ือใช้ Log-in เข้าสู่ระบบ BizFile

ขัน้ตอน
ก่อนการยื่นจดทะเบยีน

จองช่ือนิติบคุคลผา่นระบบ BizFile

เตรียมหมายเลข NRIC หรือ FIN Number

กรณีจดทะเบียนผูค้้าคนเดียว 
(Sole-Proprietorship) หรือ
ห้างหุ้นส่วน (Partnership)

กรณีจดทะเบียนบริษทัจาํกดั 
(Limited Company)

กรณีจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
จาํกดัความรบัผิดชอบ (LLP)

ผูเ้ป็นหุ้นส่วนต้องลงช่ือ
รบัรองคาํขอภายใน 3 วนั

โดยผา่น BizFile

ผูเ้ป็นหุ้นส่วนท่ีไม่ใช่
ผูก่้อการต้องทาํการ Log-in 
เพ่ือรบัรองคาํขอภายใน 3 

วนั โดยผา่น BizFile

ต้องดาํเนินการจดทะเบียน
ภายใน 60 วนัหลงัจากจอง

ช่ือได้แล้ว

ส่งหนังสือบริคณหส์นธิและ
ข้อบงัคบับริษทั

ขัน้ตอน
การยื่นขอจดทะเบยีน

ACRA อาจส่งคาํขอให้หน่วยงานอ่ืนอนุมติัก่อนอนุญาต
ให้ทาํการจดทะเบียน ซ่ึงอาจใช้เวลาอนุมติั 14 วนัถึง 2 เดือน

ทาํการจดทะเบียนนิติบคุคลผ่านระบบ BizFile

แจ้งผลภายใน 1 ชม. 

แจ้งผลการจดทะเบียน 
ภายใน 15 นาท ี
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ขัน้ตอนการจดทะเบียนธุรกิจต่างชาต ิ 
การจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจต่างชาติต้องทําผ่านระบบ BizFile เช่นเดียวกบัธุรกิจอ่ืนๆ หากแต่ว่า

ชาวต่างชาติหรือนิติบคุคลต่างชาติไม่สามารถดําเนินการจดทะเบียนด้วยตวัเองได้ ต้องว่าจ้างให้บริษัทรับ
จดทะเบียนดําเนินการให้เท่านัน้ โดยขัน้ตอนหลกั 4 ขัน้ตอน ประกอบไปด้วย 

1. การยื่นขออนุญาตจัดตัง้จาก Ministry of Manpower 
ก่อนท่ีจะจดทะเบียนธุรกิจกบั ACRA ผู้ประกอบการตา่งชาติต้องขออนญุาตจาก Ministry of 

Manpower (MOM) หรือกระทรวงแรงงานของสิงคโปร์ มิเช่นนัน้ถึงแม้ว่าการจดทะเบียนกับ ACRA 
จะถูกต้องเรียบร้อย แต่ถ้า MOM ไม่อนุญาตก็ไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ และในกรณีท่ีชาวต่างชาติ
ต้องการอาศยัอยู่ในสิงคโปร์เพ่ือดําเนินธุรกิจ ชาวต่างชาติจะต้องขอรหสั EnterPass จาก MOM ด้วย ซึ่ง 
EnterPass ท่ีได้มานีส้ามารถนําไปใช้ขอรหสั SingPass ได้ด้วย 

2. การขอจองช่ือบริษัท 
เม่ือได้รับการอนมุตัิจาก MOM เรียบร้อยแล้ว ชาวต่างชาติสามารถย่ืนขอจดทะเบียนธุรกิจกบั 

ACRA ได้ โดยเร่ิมจากการขออนมุตัแิละขอจองช่ือนิตบิคุคลโดยการย่ืนคําขอผ่านทางระบบ BizFile โดยใช้
รหสั SingPass แตถ้่าหากไมมี่รหสั SingPass ก็สามารถวา่จ้างให้บริษัทรับจดทะเบียนเป็นผู้ ดําเนินการให้ 

3. แต่งตัง้บริษัทรับจดทะเบียนธุรกิจ (Professional Business Registration Firm) 
ผู้ประกอบการต่างชาติไม่สามารถย่ืนขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ต้องมอบหมายให้บริษัทรับ

จดทะเบียนธุรกิจในสิงคโปร์เป็นผู้ ดําเนินการแทนชาวต่างชาติ โดยบริษัทรับจดทะเบียนจะเป็นผู้ กรอก
ข้อมลูออนไลน์ผา่นระบบ BizFile และย่ืนขอจดทะเบียนให้  

4. การยื่นคาํขอจดทะเบียนกับ ACRA 
เมื่อ ACRA ไดร้บัคาํขอจดทะเบยีนพรอ้มเอกสารประกอบผา่นระบบ BizFile เรยีบรอ้ยแลว้ ACRA 

ใชเ้วลาประมาณ 15 นาทใีนการดาํเนินการ และจะแจง้ผลและหมายเลขการจดทะเบยีนผา่นทางอเีมล ์ 
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ขัน้ตอนการจดทะเบียนธุรกิจต่างชาตขิองสิงคโปร์ 
(Foreign Company) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ขออนุญาตประกอบธรุกิจต่างด้าวจาก 
Ministry of Manpower (MOM)

ขอรบัรหสั EnterPass จาก Ministry of Manpower (MOM)

ใช้ EnterPass เพ่ือขอ SingPass สาํหรบัใช้ Log-
in เข้าสู่ระบบ BizFile

ขัน้ตอน
ก่อนการย่ืนจดทะเบยีน

บริษทัผูเ้ช่ียวชาญทาํการจดทะเบียนนิติบคุคล
ผา่นระบบ BizFile

ขัน้ตอน
การย่ืนขอจดทะเบยีน

ACRA อาจส่งคาํขอให้หน่วยงานอ่ืนอนุมติัก่อนอนุญาต
ให้ทาํการจดทะเบียน ซ่ึงอาจใช้เวลาอนุมติั 14 วนัถึง 2 เดือน

กรณีจดทะเบียนผูค้้าคนเดียว 
(Sole-Proprietorship) หรือ
ห้างหุ้นส่วน (Partnership)

กรณีจดทะเบียนบริษทัจาํกดั 
(Limited Company)

กรณีจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
จาํกดัความรบัผิดชอบ (LLP)

ผูเ้ป็นหุ้นส่วนต้องลงช่ือ
รบัรองคาํขอภายใน 3 วนั

โดยผา่น BizFile

ผูเ้ป็นหุ้นส่วนต้องลงช่ือ
รบัรองคาํขอภายใน 3 วนั 

โดยผา่น BizFile

ต้องดาํเนินการจดทะเบียน
ภายใน 60 วนัหลงัจากจอง

ช่ือได้แล้ว

ส่งหนังสือบริคณหส์นธิและ
ข้อบงัคบับริษทั

ทาํการจดทะเบียนนิติบคุคลผ่านระบบ BizFile

จองช่ือนิติบคุคลผา่นระบบ BizFile

กรณีจดทะเบียนบริษทัจาํกดั 
(Limited Company)

กรณีจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
จาํกดัความรบัผิดชอบ (LLP)

ผูเ้ป็นหุ้นส่วนต้องลงช่ือ
รบัรองคาํขอภายใน 3 วนั 

โดยผา่น BizFile

ต้องดาํเนินการจดทะเบียน
ภายใน 60 วนัหลงัจากจอง

ช่ือได้แล้ว

ส่งหนังสือบริคณหส์นธิและ
ข้อบงัคบับริษทั
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ข้อปฏิบัตหิลังการจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจแล้ว  
เม่ือผู้ประกอบจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจแล้ว ต้องปฎิบตัติามระเบียบของประเทศสงิคโปร์ ดงันี ้
1. บริษัทต้องแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการ (Company secretary) ซึ่งประจําอยู่ในประเทศ

สงิคโปร์ภายใน 6 เดือนแรกของการดําเนินกิจการ 

2. บริษัทจะต้องจดัการประชมุสามญัประจําปี ภายใน 18 เดือนหลงัจากตัง้กิจการ 

3. การประชมุสามญัประจําปีในครัง้ตอ่ไปต้องจดัขึน้เป็นประจําทกุๆ ปีปฏิทิน และ ระยะห่างระหว่าง 
การประชมุแตล่ะครัง้ไมค่วรเกินกวา่ 15 เดือน 

4. ต้องรายงานผลตอบแทนประจําปี (Annual Return) ต่อนายทะเบียนภายใน 1 เดือนนบัจาก
การประชมุสามญัประจําปี  

5. บริษัทมหาชนท่ีมีรายช่ืออยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ บญัชีต่างๆ ท่ีจะรายงาน
ในการประชมุสามญัประจําปีควรปรับปรุงครัง้สดุท้ายไมเ่กิน 4 เดือนก่อนการประชมุสามญัประจําปี ส่วนใน
กรณีของบริษัทรูปแบบอ่ืนๆ ให้ทําการปรับปรุงครัง้สดุท้ายไมเ่กิน 6 เดือนก่อนการประชมุสามญัประจําปี 

6. บริษัทจะต้องแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี ภายใน 3 เดือนหลงัจากก่อตัง้บริษัท ผู้สอบบญัชีจะต้อง
ตรวจสอบบญัชีรายปีและส่งผลการตรวจสอบให้กบั ACRA ภายใน 1 เดือนหลงัจากการประชมุสามญั
ประจําปี ยกเว้นในกรณีท่ีบริษัทมีผู้ ถือหุ้นน้อยกว่า 20 ราย และมีรายรับน้อยว่า 5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์     
ในหนึง่รอบปีการเงิน ไมต้่องแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและไมต้่องทําการสอบบญัชี 

7. ท่ีทําการของบริษัทท่ีจดทะเบียนไว้จะต้องเปิดและสามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะเป็นเวลาไม่
น้อยกวา่ 3 ชัว่โมงระหวา่งเวลา 9.00 – 17.00 ของวนัทํางาน 

8. บริษัทต้องพิมพ์เลขทะเบียนนิติบคุคล (Unique Entity Number) ลงบนหวัจดหมาย ใบแจ้งราคา 
สนิค้าและเอกสารอ่ืนๆ ทกุชนิด ซึง่ใช้เพ่ือจดุประสงค์ทางธุรกิจ 
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เอกสาร / ข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกจิ 

การลงลายมือช่ือ 

การจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจของบริษัทประกอบด้วยเอกสารและข้อมลูท่ีจําเป็น ดงัตอ่ไปนี ้

1. ช่ือนิตบิคุคลท่ีต้องการ 
2. วนัท่ีเร่ิมต้นดําเนินกิจการ 
3. รหสัประเภทกิจกรรม (Activity Code) หรือ SSIC (Singapore Standard Industrial Classification) 
4. สถานท่ีประกอบการของธุรกิจ 
5. NRIC (The National Registration Identity Card) เป็นเลขประจําตวัประชาชนของคนสิงคโปร์ 

หรือ Fin (Foreign Identity Number) ของเจ้าของกิจการหรือผู้จดัการท่ีเป็นบคุคลตา่งชาต ิ
6. อีเมล์ และเบอร์โทรศพัท์ของกรรมการ  

 

กิจการเจ้าของคนเดียว (Sole-proprietorship) ห้างหุ้นส่วน (Partnership) ห้างหุ้นสว่นจํากดั 
(Limited Partnership) และห้างหุ้นสว่นจํากดัความรับผิดชอบ (Limited Liability Partnership) ผู้ลงลายมือ
ช่ือในการย่ืนขอจดทะเบียนธุรกิจต้องเป็นเจ้าของกิจการเท่านัน้ 

บริษัท (Company) กรรมการทกุคน (Directors) เลขานกุารของคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้น ต้อง
เป็นผู้ มีบตัรประจําตวัประชาชนสิงคโปร์ (Singapore NRIC Holders) หรือ ผู้ ถือวีซา่ทํางาน (Employment 
Pass Holders) หรือ วีซา่คูส่มรส (Dependent Pass Holders) มิฉะนัน้ จะต้องแตง่ตัง้บริษัทรับดําเนินการ
จดทะเบียนบริษัทให้ดําเนินการจดทะเบียนธุรกิจแทน 
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ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจ 

คา่ธรรมเนียมในการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจสําหรับนิตบิคุคลสญัชาติสิงคโปร์ และนิติบคุคลตา่งชาต ิ
สามารถจําแนกได้ดงันี ้

บริษัท (Company) 
ค่าธรรมเนียม  

(SGD) 
บริษัทภายในประเทศสิงคโปร์ (Local Company)  
การย่ืนคําขอจองช่ือบริษัทใหม ่ 15 
การย่ืนคําขอยืดเวลาการจองช่ือบริษัท 10 
การย่ืนคําขอดําเนินกิจการประเภทบริษัทเอกชน (Private Company) 300 
การย่ืนคําขอดําเนินกิจการประเภทบริษัทมหาชน จํากดัโดยหุ้น  
(Public Company - Limited by Shares) 

300 

การย่ืนคําขอดําเนินกิจการประเภทบริษัทมหาชน จํากดัโดยการรับประกนั  
(Public Company - Limited by Guarantee) 

600 

บริษัทต่างชาต ิ(Foreign Company)  

การย่ืนคําขอจองช่ือบริษัทตา่งชาตใิหม ่ 15 
การย่ืนคําขอยืดเวลาการจองช่ือบริษัทตา่งชาต ิ 10 
การย่ืนคําขอจดทะเบียนสาขาบริษัทตา่งชาตท่ีิมีทนุเรือนหุ้น (Share Capital) 300 
การย่ืนคําขอจดทะเบียนสาขาบริษัทตา่งชาตท่ีิไมมี่ทนุเรือนหุ้น 1200 
การย่ืนคําร้องขอขยายเวลาลงบนัทกึใบรับรองบริษัทตา่งชาต ิ(Foreign Company Certificate) 10 

หมายเหต:ุ 1 เหรียญสหรัฐ (USD) มีคา่ 1.23 ดอลลาร์สงิคโปร์ อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2555 
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หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

หน่วยงานท่ีให้ข้อมลูเก่ียวกบัการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจในประเทศสงิคโปร์ 

1. ด้านการจดทะเบียน  
(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. การค้าและการลงทนุ 
(1) Enterpriseone : www.enterpriseone.gov.sg 
(2) สํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ: www.boi.go.th/thai/asean/Singapore 
(3) สถานกงสลุ ประเทศสงิคโปร์ : www.customs.gov.sg 
(4) กรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ : www.ditp.go.th/aec  
(5) กระทรวงแรงงาน : www.mom.gov.sg 

3. หนว่ยงานประสานระหวา่งประเทศ 
(1) สถานทตูสงิคโปร์ประจําประเทศไทย : www.mfa.gov.sg/bangkok  
(2) สถานทตูไทยประจําประเทศสงิคโปร์ : www.thaiembassy.sg 
(3) สํานกังานสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ ณ ประเทศสงิคโปร์ 

ท่ีอยู ่  Thailand Trade Office, Singapore (Office of commercial Affairs) 
370 Orchard Rd., Royal Thai Embassy Singapore 238870 

โทรศพัท์ +65 6737 3060, +65 6732 7769 
อีเมล enquiry@thaitrade.sg 

 
******************* 

 
 

 

ทีม่า :   1. เว็บไซต์ของ ACRA : www.acra.gov.sg 

2. “โครงการศึกษาการจดัการและเชือ่มโยงธรุกิจในกลุ่ม AEC” กรมพฒันาธรุกิจการคา้ 

 3. รายงาน Doing Business 2013 โดย ธนาคารโลก 


