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1) กฎหมายวสิาหกิจ1 (The Enterprise Law) 
2) กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทนุ (The Investment Promotion Law)

2 ฉบับ 

หน่วยงาน 

กฎหมาย 

1) กิจการเจ้าของคนเดยีว (Sole Proprietorships)  
2) ห้างหุ้นส่วน: วสิาหกิจหุ้นส่วนสามัญ/วิสาหกิจหุ้นส่วนจาํกัด (Partnerships) 
3) บริษัท (Company) 

(บริษัทจาํกัด/บริษัทมหาชน/บริษัทรัฐวสิาหกิจ/บริษัทผสม) 
 
 

3 รูปแบบ 

รูปแบบองค์กรธุรกจิ 

จดทะเบียนด้วยตนเองที่สาํนักงานจดทะเบียนวิสาหกิจ (ERO) 

  
1 ช่องทาง 

ช่องทางจดทะเบียน 

1) จองช่ือวิสาหากิจ 
2) แจ้งสัญญาก่อตัง้ (ข้อบังคับบริษัท) 

 3) ยื่นคาํร้องขอจดทะเบียน 
4) ERO พจิารณาคาํร้องและออกใบรับรองการจดทะเบียน 
*ระยะเวลาพจิารณาคาํร้องไม่เกนิ 10 วัน2  
    

4 ขัน้ตอน 

จดทะเบยีนจัดตัง้ธุรกจิ 

  

  

www.moc.gov.la 

ประเทศลาว 

1. วสิาหกจิ หมายถงึ ธุรกจิในภาษาลาว  
2. การขอจดทะเบียนธุรกจิในบัญชีควบคุม  เจ้าหน้าที่ ERO จะส่งคาํขอจดทะเบียนให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องพจิารณา  
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ประเทศลาว 

 

ช่ือหนว่ยงาน Enterprise Registration Office (ERO) 
Enterprise Registration and Management Department (ERM) 
 Ministry of Industry and Commerce 

 ท่ีอยู ่  Phonexay Village, Saysettha District 
  Vientiane, Laos 

เบอร์โทรศพัท์  + 856 2141 2011  

แฟกซ์  + 856 2045 3865   

  เว็บไซต์       www.ero.gov.la 
 
 

 
กฎหมายสําคญัท่ีเก่ียวกบัการเร่ิมต้นดําเนินธุรกิจในประเทศลาวมี 2 ฉบบั ดงันี ้

1. กฎหมายวสิาหกิจ (The Enterprise Law) 
เป็นกฎหมายท่ีกําหนดหลกัการ ระเบียบการ และมาตรการเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจและการ

บริหารจดัการวิสาหกิจในประเทศลาว เพ่ือส่งเสริมธุรกิจ การผลิต และการบริการในทกุสาขาธุรกิจ รวมทัง้ 
เพ่ือพฒันาแรงงาน การเติบโตทางสงัคมและเศรษฐกิจ อนันํามาซึ่งการพฒันาประเทศและความเป็นอยู่
ของประชาชน 

2. กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทนุ (The Investment Promotion Law) 
เป็นกฎหมายท่ีกําหนดหลกัการ  ระเบียบการ  และมาตรการเก่ียวกบัการสง่เสริม  การคุ้มครอง

การลงทนุทัง้ภายในและตา่งประเทศ เพ่ือทําให้การลงทนุมีความสะดวก รวดเร็ว ถกูต้อง ได้รับการปกป้อง

ด้านตา่งๆ จากรัฐ รับประกนัสิทธ์ิและผลประโยชน์ของผู้ลงทนุ ของรัฐ และของประชาชน เพิ่มบทบาทการ

ลงทนุตอ่เศรษฐกิจสงัคมของชาตใิห้เตบิโต ขยายตวัอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน  

หน่วยงานรับผิดชอบการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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รูปแบบองค์กรธุรกิจในประเทศลาวมี 3 รูปแบบ ดงันี ้

1. วิสาหกิจส่วนบุคคล (Sole-trader Enterprise)  
คือ กิจการท่ีจดัตัง้ในรูปแบบของกิจการเจ้าของคนเดียว โดยประกอบการภายใต้ช่ือของเจ้าของ

กิจการซึง่เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่หนีท่ี้เกิดขึน้ของวิสาหกิจ 

2. วสิาหกิจหุ้นส่วน หรือ ห้างหุ้นส่วน (Partnership Enterprise)  
คือ กิจการท่ีจดัตัง้โดยการตกลงสญัญากนั ระหวา่งหุ้นสว่นตัง้แต ่2 คนขึน้ไป เพ่ือร่วมเงินทนุใน

การประกอบธุรกิจและแบง่ปันผลกําไรร่วมกนั โดยแบง่เป็น 
1) วิสาหกิจหุ้นส่วนสามัญ (General Partnership Enterprise) 

คือ กิจการท่ีจดัตัง้โดยหุ้นสว่น โดยร่วมลงเงินทนุ และดําเนินธุรกิจร่วมกนั ซึง่หุ้นสว่นทกุคน
ต้องร่วมรับผิดชอบหนีข้องกิจการอยา่งไมจํ่ากดั 

2) วิสาหกิจหุ้นส่วนจาํกัด (Limited Partnership Enterprise) 
 คือ รูปแบบของวิสาหกิจหุ้นสว่นท่ีประกอบด้วยหุ้นสว่นสามญั (General Partners) ซึง่ต้อง

รับผิดชอบร่วมกนัในบรรดาหนีข้องห้างหุ้นสว่นโดยไมจํ่ากดัจํานวน 

3. บริษัท (Company) 
คือ รูปแบบของกิจการท่ีจดัตัง้โดยการแบง่ทนุเป็นหุ้น และแตล่ะหุ้นมีมลูคา่เท่ากนั โดยผู้ ถือหุ้น

เป็นผู้ มีความรับผิดชอบต่อหนีท่ี้เกิดขึน้ของบริษัทจํากัดเพียงไม่เกินจํานวนเงินท่ีตนยงัชําระไม่ครบตาม
มลูคา่หุ้นท่ีตนได้ถืออยู ่โดยบริษัทแบง่เป็น 5 ประเภท ดงันี ้

1) บริษัทจาํกัด (Limited Company) 
จะต้องมีผู้ ถือหุ้นตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 30 คน โดยมีข้อยกเว้นตามมาตรา 85 ของ

กฎหมายวิสาหกิจ ให้บริษัทจํากัดท่ีมีผู้ ถือหุ้ นเพียงรายเดียวสามารถจดทะเบียน บริษัทจํากัดผู้เดียว 
(One-Person Limited Company) ได้ 

2) บริษัทมหาชน (Public Company) 
คือ บริษัทท่ีจดัตัง้โดยมีผู้ ถือหุ้นตัง้แต ่9 คนขึน้ไป โดยหุ้นของบริษัทสามารถถ่ายโอนได้อยา่ง

อิสระ และสามารถเสนอขายหุ้นตอ่สาธารณะได้ 
3) บริษัทรัฐวสิาหกิจ (State Company) 

คือ บริษัทท่ีจัดตัง้และบริหารโดยรัฐภายใต้ระเบียบปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับบริษัท โดยไม่
สามารถขายหุ้นให้เอกชนได้มากกวา่ร้อยละ 49 

4) บริษัทผสม (Joint Company) 
คือ บริษัทท่ีจัดตัง้ขึน้ระหว่างรัฐกับภาคส่วนอ่ืน ซึ่งอาจเป็นสญัชาติลาวหรือต่างชาติก็ได้ 

โดยแตล่ะฝ่ายนัน้ถือหุ้นร้อยละ 50 
 

รูปแบบองค์กรธุรกิจ 
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กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ (Enterprise Law) ไม่ได้กําหนดจํานวนสดัสว่นขัน้สงูในการถือหุ้น
โดยผู้ ประกอบการต่างชาติไว้ในเกือบทุกสาขาการลงทุน ยกเว้นในกรณีของการจัดตัง้วิสาหกิจที่
เอกชนลาว หรือ รัฐบาลมีส่วนร่วมด้วยในกิจการที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว ด้านการทาํเหมืองแร่ 
และด้านไฟฟ้า 

 ดงันัน้ ผู้ประกอบการตา่งชาติสามารถถือหุ้นธุรกิจในประเทศลาวได้ถึง 100% โดยกฎหมาย
วิสาหกิจได้อนญุาตให้ผู้ประกอบการตา่งชาตสิามารถถือหุ้นได้ 100% ในรูปแบบของวิสาหกิจ ดงันี ้ 

(1) วิสาหกิจสว่นบคุคล  
(2) วิสาหกิจหุ้นสว่นสามญั 
(3) วิสาหกิจหุ้นสว่นจํากดั  
(4) บริษัทจํากดัผู้ เดียว  
(5) บริษัทจํากดั  
(6) สาขาของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท (วิสาหกิจต่างชาติสามารถจัดตัง้สาขาในประเทศลาว 

ได้แก่ สาขาธนาคาร และการประกนัภยั)  
(7) สํานักงานสาขา/ตัวแทน (Branch/Representative Office) ทัง้นี  ้การอนุญาตให้จัดตัง้

สํานกังานตวัแทนในประเทศลาว มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้นกัลงทนุจากตา่งประเทศ สามารถเข้าไป
ศกึษา และรวบรวมข้อมลูในสาขาต่างๆ เพ่ือประกอบการเสนอขอลงทนุโดยตรงในอนาคต ซึง่การจดัตัง้
สํานกังานตวัแทนไมมี่วตัถปุระสงค์ในการดําเนินธุรกิจโดยตรง  

 
 

 การยื่นคําร้องจดทะเบียนจ ัดตัง้ธุรกิจทั ่วไปในประเทศลาวสามารถทําได้โดยการยื่นจด
ทะเบียนด้วยตนเองท่ี สํานกังานจดทะเบียนวิสาหกิจ (Enterprise Registry Office: ERO) กระทรวง
อตุสาหกรรมและการค้า (Ministry of Industry and Commerce) ในกรณีท่ีธุรกิจตัง้อยู่นอกนครหลวง
เวียงจนัทน์ ให้ย่ืนคําร้องขอจดทะเบียนวิสาหกิจท่ีแผนกอตุสาหกรรมและการค้าของแขวง1นัน้ๆ 

 
 

การจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจในประเทศลาว แบง่เป็น 3 ประเภทหลกั ได้แก่ (1) การจดัตัง้ธุรกิจทัว่ไป 
และธุรกิจท่ีอยู่ในบญัชีควบคมุ (2) ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการสมัปทานทรัพยากรธรรมชาติ (พลงังานไฟฟ้า/
เหมืองแร่/ท่ีดินเพ่ือการเกษตร) และ (3) ธุรกิจท่ีอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจจําเพาะ โดยแต่ละ
ประเภทมีขัน้ตอนการจดทะเบียน ดงันี ้

                                                            
1 แขวง หมายถงึจงัหวดัในภาษาลาว 

ช่องทางการยื่นจดทะเบยีน 

ขัน้ตอนการจดทะเบียน 
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1. ขัน้ตอนการจัดตัง้ธุรกจิทั่วไป และธุรกิจที่อยู่ในบัญชีควบคุม 

1) จองช่ือวิสาหกิจ  
ธุรกิจสามารถทําการจองไว้ได้ 3 ช่ือ และการจองช่ือนัน้จะถูกยกเลิกหากธุรกิจไม่ได้รับ

อนมุตักิารจดทะเบียนนิตบิคุคล และห้ามใช้ช่ือใน 4 กรณี ดงันี ้ 
(1) ช่ือท่ีทําให้เกิดความสบัสน เพราะคล้ายหรือเหมือนช่ือของวิสาหกิจท่ีอยู่ในแขวง หรือ

จงัหวดั หรือเหมือนกบัช่ือของธุรกิจท่ีเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกว้างขวาง 
(2) ช่ือท่ีขดัแย้งกบัประเพณี วฒันธรรมอนัดีงาม และความสงบเรียบร้อยทางสงัคม 
(3) ช่ือท่ีประกอบด้วยช่ือของประเทศอ่ืน หรือช่ือหน่วยงานระหว่างประเทศ หรือช่ือของ

สญัลกัษณ์ทางวฒันธรรม หรือช่ือของสถานท่ีศกัดิส์ทิธ์ิของชาต ิ
(4) ช่ือท่ีเหมือนหรือคล้ายกบัรูปแบบประเภทธุรกิจ 

2)  แจ้งสัญญาก่อตัง้ (Contract of Incorporation) 
ผู้ ก่อการ 2 คนขึน้ไป ต้องจดัทําสญัญาก่อตัง้  เพ่ือย่ืนตอ่สํานกังานทะเบียนวิสาหกิจ    โดย

เนือ้หาสญัญาก่อตัง้บริษัทจํากดั ประกอบด้วย  
(1) ช่ือและท่ีอยูข่องบริษัท                       
(2) วตัถปุระสงค์บริษัท   
(3) ช่ือ และท่ีอยูข่องบริษัทสํานกังานใหญ่และสาขาท่ีทําการทัง้หมด  
(4) จํานวนทนุจดทะเบียน (จํานวนหุ้น สดัสว่นตามประเภทหุ้น และมลูคา่ตอ่หุ้น)  
(5) ช่ือ ท่ีอยู ่และสญัชาตขิองผู้ ก่อการและจํานวนหุ้นท่ีเข้าช่ือซือ้ 
(6) เง่ือนไขความรับผิดของกรรมการ ซึง่กรรมการบริษัทจะรับผิด (หนีท่ี้เกิด) โดยไมจํ่ากดัก็ได้ 
 (7) ช่ือและลายเซน็ของผู้ ก่อการทกุคน 

ทัง้นี ้บริษัทจะต้องดําเนินการหาผู้ เข้าช่ือซือ้หุ้น  (Share Subscribers) เพ่ือซือ้หุ้นทัง้หมด
ของบริษัท และดําเนินการการประชุมจัดตัง้บริษัท เพ่ือให้ผู้ ก่อการเลือกกรรมการบริษัทและมอบหมาย
หน้าท่ีแก่กรรมการ โดยกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีเรียกผู้ ก่อการและผู้ เข้าช่ือซือ้หุ้ นให้ชําระค่าหุ้ นทัง้หมด        
เม่ือมีการชําระทนุทัง้หมดแล้ว จงึสามารถดําเนินการย่ืนคําร้องแจ้งจดทะเบียนได้ 

หมายเหต ุ ขัน้ตอน 1 และ 2 สามารถดําเนินการได้พร้อมกนั และกฎหมายไมไ่ด้กําหนดระยะเวลาบงัคบั 

3) ยื่นคาํร้องขอจดทะเบียน 
ผู้ ประกอบการจัดเตรียมเอกสารและคําร้องขอจดทะเบียนธุรกิจย่ืนแก่เจ้าหน้าท่ี                 

จดทะเบียนวิสาหกิจ ณ สํานกังานทะเบียนวิสาหกิจ ณ แขวงท่ีสํานกังานใหญ่ของบริษัทตัง้อยู ่  
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4) ERO พจิารณาคาํร้องและออกใบรับรองการจดทะเบียน 
เจ้าหน้าท่ีจะดําเนินการตรวจสอบก่อนว่าประเภทธุรกิจท่ีจะจดทะเบียนเป็นธุรกิจทัว่ไป หรือ

เป็นธุรกิจท่ีอยูใ่นบญัชีควบคมุ (Negative List/ Controlled Business)  

(1) กรณีธุรกิจนอกบัญชีควบคุม (Non-Negative List)  การจดทะเบียนจะเป็นแบบ 
Automatic Registration คือ เม่ือประชาชนแจ้งขึน้ทะเบียนถกูต้องแล้ว เจ้าหน้าท่ีทะเบียนวิสาหกิจต้อง
ออกใบทะเบียนวิสาหกิจ (ใบรับรองการจดทะเบียน) ให้เร็วท่ีสดุเท่าท่ีจะเร็วได้ ภายใน 10 วนัทําการ  

(2) กรณีที่เป็นธุรกิจควบคุม (Negative List) เจ้าหน้าท่ีจะส่งคําขอจดทะเบียนตอ่ไปให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาตามระเบียบ (ผ่านคณะทํางาน One Stop Service) โดยมีระยะเวลา
พิจารณาภายใน 10 วนัทําการ (หากประเภทธุรกิจใดธุรกิจหนึง่จําเป็นต้องใช้เวลาพิจารณามากกว่า 10 วนั 
เจ้าหน้าท่ีจะต้องขอการรับรองจากรัฐบาลก่อน) หลงัจากนัน้ใช้เวลาอีก 3 วนัทําการ เพ่ือดําเนินการออกใบ
ทะเบียนวิสาหกิจ  

เม่ือได้รับใบทะเบียนนิติบุคคลจากสํานักงานเจ้าหน้าท่ีทะเบียนวิสาหกิจ หรือแผนก
อตุสาหกรรมและการค้าของแขวง หรือนครหลวงเวียงจนัทน์แล้ว ให้นําใบทะเบียนนิติบคุคลท่ีได้รับไปออก
เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีท่ีกรมส่วยสาอากร กระทรวงการเงิน หรือหน่วยงานส่วยสาอากรแขวง หรือ              
นครเวียงจนัทน์ จากนัน้หากกิจการดงักลา่วเก่ียวข้องกบัหน่วยงานใด ก็ต้องขอหนงัสืออนญุาตทางเทคนิค
จากหน่วยงานนัน้ เช่น การดําเนินธุรกิจประกนัภยั ต้องขออนญุาตด้านเทคนิคจากธนาคารแห่ง สปป.ลาว 
เป็นต้น 

2. การจดทะเบียนนิตบุิคคลที่เก่ียวกับการสัมปทานทรัพยากรธรรมชาต ิ
  การจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัการสมัปทานทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การสมัปทาน

ท่ีดินเพ่ือทาการเกษตร การสมัปทานเหมืองแร่ และการสมัปทานสร้างเข่ือนผลิตพลงังานไฟฟ้า ให้ย่ืนค◌าํ
ร้องขอลงทนุ/จดทะเบียนนิติบคุคลท่ีหน่วยงานบริการ ณ จดุเดียว (One Stop Service) กรมสง่เสริมการ
ลงทนุ กระทรวงแผนการและการลงทนุ (สว่นกลาง) ในกรณีอยู่นอกนครเวียงจนัทน์ให้ย่ืนคําร้องขอลงทนุ/              
จดทะเบียนนิติบคุคลท่ีแผนกแผนการและการลงทนุของแขวง โดยมีเง่ือนไข คือ ต้องเป็นนิติบคุคลเท่านัน้ 
จงึสามารถย่ืนคําร้องขอลงทนุทําธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการสมัปทานทรัพยากรธรรมชาตไิด้ 

3. การจดทะเบียนนิตบุิคคลในเขตเศรษฐกิจพเิศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 
ผู้ ท่ีมีความประสงค์จะลงทนุในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ ต้องย่ืนคําร้องขอ

ลงทนุ/จดทะเบียนนิติบคุคลผ่านกองเลขา คณะกรรมการแห่งชาติลาวเพ่ือการคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ หรือติดต่อย่ืนขอลงทนุโดยตรงท่ีสํานกังานบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษและ/หรือ 
เขตเศรษฐกิจเฉพาะท่ีมีความประสงค์จะลงทนุดําเนินธุรกิจ ซึง่จะมีกองเลขาคณะบริหารงานเขตฯ เป็น
ผู้ รับผิดชอบในการดําเนินเอกสารอนมุตักิารลงทนุ 
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ขัน้ตอนการจดทะเบียนธุรกิจในประเทศลาว 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าของ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย

(ผู้ ก่อตัง้, ผู้ เข้าหุ้น)

จองช่ือวิสาหกิจ                    แจ้งสญัญาก่อตัง้ 
(สําหรับห้างหุ้นสว่นและบริษัท)

เจ้าหน้าท่ีทะเบียนวิสาหกิจ

ธุรกิจดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนดในแตล่ะประเภทธุรกิจ
(หาผู้ เข้าช่ือซือ้หุ้น ประชมุจดัตัง้ เรียกชําระคา่หุ้น)

ใบจองช่ือ 10,000 กีบ/ชดุ แบบฟอร์มใบสญัญา 10,000 กีบ/ชดุ 

ขัน้ตอน 
ก่อนการย่ืนจดทะเบียน 

(กฎหมายไมไ่ด้กําหนดระยะเวลาบงัคบั) 

(สามารถทําควบคู่พร้อมกนัไปได้)

ระยะเวลาดําเนินการ

ประมาณ 1 วนั 

ท่ีมา: ประมวลจากข้อมลูสํานกังานสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ ณ เวียงจนัทน์ 

ย่ืนแจ้งจดทะเบียนธุรกิจท่ีสํานกัจดทะเบียน

เจ้าหน้าท่ีทะเบียนวิสาหกิจพิจารณาคําขอจดทะเบียน 

ออกใบรับรองการจดทะเบียน 
 (ภายใน 10 วัน) 

เอกสารประกอบ 
การจดทะเบียน 

- แบบฟอร์มคําขอจดทะเบียน 

70,000 กีบ/ชดุ 

- คา่ธรรมเนียมจดทะเบียน 
300,000 กีบ 

ขัน้ตอน 

การขอยื่นจดทะเบียน 

กรณีธุรกจินอกบัญชีควบคุม 
(Non-Negative List) 

ออกใบรับรองการจดทะเบียน 
 (ภายใน 3 วัน) 

กรณีธุรกจิในบัญชีควบคุม 
(Negative List) 

สง่คําขอให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
(ผา่น One Stop Service) 
พิจารณา ภายใน 10 วัน 

Automatic Registration Non‐Automatic Registration 
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1. วิสาหกิจส่วนบุคคล  
1) ใบคําร้องแจ้งขึน้ทะเบียนวิสาหกิจสว่นบคุคล 
2) สําเนาประวตัยิอ่และหนงัสือเดนิทางของผู้ลงทนุ/ผู้ขอจดทะเบียนนิตบิคุคลสําหรับ

ชาวตา่งชาต ิ(หากผู้ลงทนุเป็นคนลาว ต้องมีสําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย
ขนาด   1 นิว้ จํานวน 6 รูป)  

2. วิสาหกิจหุ้นส่วนสามัญ/วิสาหกิจหุ้นส่วนจํากัด/บริษัทจํากัด/บริษัทจํากัดผู้เดียว/บริษัท
มหาชน/ บริษัทรัฐวิสาหกิจ/ บริษัทผสม 

1) ใบจองช่ือนิตบิคุคล  
2) สญัญาก่อตัง้วิสาหกิจหุ้นสว่นสามญั (ยกเว้นบริษัทจํากดัผู้ เดียว) 
3) ใบคําร้องขอขึน้ทะเบียนวสิาหกิจ 
4) กฎระเบียบของวิสาหกิจหรือข้อบงัคบับริษัท (ยกเว้นบริษัทจํากดัผู้ เดียว) 
5) สําเนาประวัติย่อและหนังสือเดินทางของผู้ ลงทุน/ผู้ ขอจดทะเบียนนิติบุคคลสําหรับ

ชาวตา่งชาติ (หากผู้ลงทนุเป็นคนลาว ต้องมีสําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย
ขนาด 1 นิว้ จํานวน 6 รูป)  

(รายละเอียดแบบฟอร์มตา่งๆ สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.ero.gov.la และ www.moc.gov.la) 

3. นิตบุิคคลที่เก่ียวกับการสัมปทานทรัพยากรธรรมชาต ิ
1)  แบบฟอร์มขออนญุาตลงทนุ (Completed Investment Application Form)  
2)  บทสรุปย่อเก่ียวกบัการพฒันาโครงการ รับรองโดยประธานบริษัทหรือกรรรมการผู้จดัการ 

หรือผู้ ท่ีได้รับการมอบสทิธิ  
3)  ประวตัแิละประสบการณ์ของบริษัท ใบอนญุาต หรือใบทะเบียนนิตบิคุคลของบริษัท  
4)  หนงัสือสญัญาร่วมธุรกิจ (ในกรณีมีสองบริษัทขึน้ไป)  
5) หนงัสือมอบอํานาจให้หุ้นสว่นหรือผู้แทนบริษัท ในกรณีบคุคลดงักลา่วไม่อยู่ในตําแหน่งสงูสดุ

ของบริษัท  
6)  แผนท่ีสถานท่ีตัง้ของโครงการ 
7)  เอกสารเก่ียวกบัข้อมลูทางเทคนิคของโครงการ)  
8)  เอกสารเก่ียวกบัการรวบรวมข้อมลูเบือ้งต้นของโครงการ (ถ้ามี)  
9) หนงัสือสนบัสนนุของสถาบนัการเงิน หรือธนาคาร (ถ้ามี)  
10) เอกสารเก่ียวข้องอ่ืนๆ  
 

เอกสาร/ข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียน 
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4. สาํนักงานตวัแทน 
1) คําร้องขอก่อตัง้สํานกังานตวัแทน  
2) กฎระเบียบของสํานกังานตวัแทนท่ีเสนอขอก่อตัง้  
3) ใบแต่งตัง้ผู้ เป็นตวัแทน และ/หรือใบมอบสิทธ์ิจากบริษัทแม่ ในการขอก่อตัง้สํานกังาน

ตวัแทนใน สปป.ลาว พร้อมทัง้สําเนาหนงัสือเดนิทางและประวตัยิอ่ของผู้ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้  
4) สําเนาใบทะเบียนนิตบิคุคลของบริษัทแมท่ี่มีการรับรองความถกูต้อง และมีผลบงัคบัใช้  
5) สําเนากฎระเบียบของบริษัทแม ่

 
 

คา่ธรรมเนียม และคา่แบบฟอร์มคําร้องขอจดทะเบียนวิสาหกิจ มีดงันี ้ 

 

  

                                                            
2 กีบ คือ สกลุเงินลาว (LAK: Lao Kip) อตัราแลกเปล่ียน 1 เหรียญสหรัฐ (USD) ~ 7,980 กีบ ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2555 

รายการ ค่าธรรมเนียม 

คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนนิตบิคุคล  

(ขึน้กบัมลูคา่ทนุจดทะเบียน และสงูสดุไมเ่กิน 5,000,000 กีบ) 

ไมเ่กิน 5,000,000 กีบ2 

(~20,000 บาท) 

ใบเสนอขอจองช่ือวิสาหกิจ 10,000 กีบ/ 1 ชดุ 

ใบสญัญาก่อตัง้นิตบิคุคล 10,000 กีบ/ 1 ชดุ 

คําร้องขอขึน้ทะเบียนวิสาหกิจ สําหรับวิสาหกิจสว่นบคุคล 30,000 กีบ/ 1 ชดุ 

คําร้องขอขึน้ทะเบียนวิสาหกิจ และกฎระเบียบวิสาหกิจหุ้นสว่น และบริษัท 
รวมทัง้บริษัทรัฐวิสาหกิจ และบริษัทผสม 

70,000 กีบ/ 1 ชดุ 

คา่สําเนาเอกสารแจ้งขึน้ทะเบียนวิสาหกิจ 2,000 กีบ/ 1 ใบ 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน 
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หนว่ยงานท่ีให้ข้อมลูเก่ียวกบัการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจในประเทศลาว 
1. การจดทะเบยีน 

1) Enterprise Registry Office: www.ero.gov.la 
2) Ministry of Industry and Commerce: www.moc.gov.la 
3) The World Bank: www.doingbusiness.org 

2. การค้าและการลงทุน 
1) Ministry of  Planning and Investment:  www.investlaos.gov.la 
2) คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ: www.sncsez.gov.la 
3) สํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ: www.boi.go.th/aec 
4) กรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ: www.ditp.go.th/aec 

3. หน่วยประสานระหว่างประเทศ 
1) สถานเอกอคัรราชทตูไทย ประจําเวียงจนัทน์: vientiane.thaiembassy.org 
2) สถานทตูลาว ประจําประเทศไทย 520,502/1-3 ซอยสหการประมลู ประชาอทิุศ วงัทองหลาง กทม. 10310  

TEL:  0-2539-6667    FAX: 0-2539-6678 
3) สํานกังานสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ ณ นครเวียงจนัทน์ 

ท่ีอยู ่  Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy 028 Ban Phonsay, Kaysone 
Phomvihane  Avenue, Saysettha District, Vientiane Capital, LAO P.D.R. P.O.Box 
128 (ตู้ปณ. 7 อ.เมือง จ.หนองคาย 43000)  

โทรศพัท์   007-856-21-413704, 413706    
แฟ็ก 007-856-21-412089  
อีเมล  vtdepthai@laotel.com 

*********************** 
ทีม่า:   1)   กฎหมายวิสาหกิจ (The Law on the Amendment of the Enterprise Law, LAO PEOPLE’S  
                 DEMOCRATIC REPUBLIC) 

2) ขอ้แนะนําสําหรบัการดําเนินธรุกิจใน สปป. ลาว โดยสํานกังานส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ  
    ณ เวียงจนัทน์ (ตลุาคม 2555) 
3) คู่มือการคา้การลงทนุในประเทศเวียดนามและลาว โดย สสว.  
4) รายงานฉบบัสมบูรณ์ “กิจกรรมการจดัทําแผนที่การตลาดสําหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน  
    กลุ่มที ่1 ประเทศพม่าและลาว ภายใตโ้ครงการ SMEs Capacity Building: Win for    
    ASEAN Market”, มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
5) รายงาน Doing Business 2013 โดย ธนาคารโลก 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 


