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ประเทศพม่า 

 

ช่ือหนว่ยงาน Company Registrations Office (CRO) 
Directorate of Investment and Company Administration (DICA), 
Ministry of National Planning and Economic Development 

 ท่ีอยู ่  Office Building No.32, Nay Pyi Taw. 
เบอร์โทรศพัท์  +95 67 406122  
แฟกซ์  + 95 67 406123   

  อีเมล์       DICA.NPED@mptmail.net.mm 

เว็บไซต์  www.dica.gov.mm 
 

 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจในประเทศพมา่ท่ีสําคญัมี 3 ฉบบั ดงันี ้
1. The Myanmar Companies Act  1914    

เป็นกฎหมายหลกัในการควบคมุธุรกิจในประเทศพมา่ ทกุธุรกิจต้องปฏิบตัติามกฎหมายฉบบันี ้

2. The Special Company Act 1950  
เป็นกฎหมายวา่ด้วยบริษัทพิเศษ เช่น บริษัทร่วมทนุกบัรัฐวิสาหกิจ 

3. The Union of Myanmar Foreign Investment Law  
เป็นกฎหมายท่ีว่าด้วยการลงทนุจากต่างชาติ เพ่ือดแูลและส่งเสริมการลงทนุจากต่างประเทศ 

โดยการลงทนุจากตา่งประเทศให้สามารถทําได้ในรูปแบบของห้างหุ้นสว่น บริษัทจํากดั บริษัทร่วมทนุ สญัญา
การร่วมผลิตกบัรัฐวิสาหกิจ (Production sharing contracts) โดยบญัญตัิห้ามมิให้คนตา่งด้าวถือหุ้นใน
บริษัทท้องถ่ินหรือเป็นกรรมการในบริษัทท้องถ่ิน และการถือหุ้นในบริษัทท้องถ่ินโดยให้คนพม่าถือหุ้น 
(Nominee) นัน้มิอาจทําได้ 

บริษัทจํากดัในพม่าต้องจดทะเบียนและดําเนินการตามกฎหมาย The Myanmar Companies 
Act  1914 บริษัทต่างชาติอาจจดัตัง้ธุรกิจในรูปของสาขาของบริษัทต่างชาติ (Branch of a Foreign 
Company) นอกจากนีผู้้ลงทุนต่างชาติสามารถจดัตัง้ธุรกิจในรูปแบบของบริษัทร่วมทุน (Joint Venture 

หน่วยงานรับผิดชอบการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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Company) กบับริษัทพม่า ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการลงทนุจากตา่งชาติ  (The Union of Myanmar Foreign 
Investment Law) เพ่ือท่ีจะสามารถ ได้รับความช่วยเหลือและสิทธิพิเศษ อย่างไรก็ตามบริษัทร่วมทุนท่ีเป็น
รัฐวิสาหกิจจะต้องปฏิบตัติามกฎหมาย วา่ด้วยบริษัทพิเศษ ( The Special Company Act 1950) ด้วย 

 
 
รูปแบบองค์กรธุรกิจในประเทศพมา่มี 4 รูปแบบ โดยมีรายละเอียดข้อแตกตา่ง ดงันี ้

1. กิจการเจ้าของคนเดยีว (Sole Proprietorships) และห้างหุ้นส่วน (Partnerships)  
ธุรกิจอาจจดัตัง้ในรูปแบบของกิจการเจ้าของคนเดียว หรือห้างหุ้นสว่น โดยกิจการเจ้าของคนเดียว 

ไมจํ่าเป็นท่ีจะต้องจดทะเบียนจดัตัง้กบัสํานกังานจดทะเบียนบริษัท (Company Registration Office)  

2. บริษัทจาํกัด (Companies limited by shares)   
บริษัทจํากดั แบง่เป็นบริษัทจํากดั (Private Company) และบริษัทมหาชนจํากดั (Public Company) 

โดยบริษัทจํากดั (Private Company) จะต้องมีกรรมการและผู้ ถือหุ้น 2 คนขึน้ไป โดยมีผู้ ถือหุ้นได้ไม่เกิน 50 คน 
สว่นบริษัทมหาชนจํากดั (Public Company) ต้องมีผู้จดัตัง้ 7 คนขึน้ไป และไมจํ่ากดัจํานวนผู้ ถือหุ้น 

การจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทจํากดัทําได้ 3 รูปแบบ ดงันี ้ 
(1) บริษัทท้องถ่ิน (Myanmar Company): บริษัทท่ีถือหุ้นโดยคนพมา่ 100% 
(2) บริษัทร่วมทนุ (Joint Ventures): นกัลงทนุตา่งชาติสามารถร่วมกบับคุคลธรรมดา บริษัท 

หรือรัฐวิสาหกิจของพมา่ในการจดัตัง้บริษัทร่วมทนุ ทัง้ในลกัษณะของห้างหุ้นสว่นและบริษัทจํากดั 
(3) บริษัทต่างชาติ (Foreign Company): นกัลงทุนต่างชาติอาจจดัตัง้บริษัทจากเงินทุน

ตา่งประเทศ หรือมีผู้ ถือหุ้ นเป็นต่างชาติทัง้ 100% โดยบริษัทท่ีมีผู้ ถือหุ้ นเป็นคนต่างชาติ 1 คนขึน้ไป            
จะถือเป็นบริษัทตา่งชาต ิ

 

3. สาํนักงานสาขาหรือสาํนักงานผู้แทนของบริษัทต่างชาต ิ(Branch or Representative 
offices of a foreign company)  
บริษัทต่างชาติอาจเข้ามาจดัตัง้สถานประกอบการหรือประกอบธุรกิจในประเทศพม่าใน 

รูปของสาขาของบริษัทต่างชาติ โดยสาขาของบริษัทต่างชาติดงักล่าวจะต้องดําเนินการขอใบอนุญาต
ทําการค้า (Permit to Trade) และจดทะเบียนธุรกิจเช่นเดียวกบัการจดัตัง้บริษัทตา่งชาต ิ

 

4. สมาคมไม่แสวงหากาํไร (Association not for profit) 
บริษัทรูปแบบนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือการสาธารณะ การกศุล โดยไมมี่ผลกําไรเป็นท่ีตัง้ 

 
 
 

รูปแบบองค์กรธุรกิจ 
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 การย่ืนจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจในประเทศพม่าสามารถทําได้  1 ช่องทางคือการยื่นจดทะเบียน 
ด้วยตนเองท่ี สํานกังานจดทะเบียนบริษัท  กระทรวงพฒันาเศรษฐกิจและแผนแห่งชาต ิ 

Company Registrations Office (CRO), 
Directorate of Investment and Company Administration (DICA),  
Minister of National Planning and Economic Development 

 โทรศพัท์ +95 67 406122 
 

 

การจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจในประเทศพมา่มีขัน้ตอนหลกั 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. ขอใบอนุญาตทาํการค้า (Permit to Trade) 

บริษัทจํากดัจะสามารถประกอบกิจการในพมา่ได้นัน้ จะต้องได้รับใบอนญุาตทําการค้า (Permit 
to Trade) จากสํานกัจดทะเบียนบริษัท กระทรวงพฒันาเศรษฐกิจและวางแผนแห่งชาต ิ(Company Registration 
Office, The Ministry of National Planning and Economic Development) ก่อนท่ีจะสามารถย่ืน 
จดทะเบียนบริษัท โดยใบอนญุาตต้องได้รับการตอ่อายทุกุ 3 ปี 

โดยปกติไม่มีการกําหนดจํานวนเงินลงทุนขัน้ต่ํา (minimum share capital requirement) 
อย่างไรก็ตามมีการกําหนดจํานวนเงินลงทุนขัน้ต่ําสําหรับธุรกิจบางประเภท และบริษัทต่างชาติ หรือ
สํานกังานสาขาผู้ลงทนุจะต้องนําเงินทนุเข้าประเทศพม่า โดยมีจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องนําเข้ามาในสกลุเงิน
ตา่งประเทศท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เช่น ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีอตัราขัน้ต่ําต่างกันตามประเภทธุรกิจ 
เงินทุนดงักล่าวถูกกําหนดโดยคณะกรรมการโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure Committee: CSC) 
มีรายละเอียดดงันี ้

ประเภทธุรกจิ กาํหนดเงนิทุนเทียบเท่า 

ธุรกิจประเภทอตุสาหกรรม (Industrial Company)  
     เช่นธุรกิจโรงแรม อตุสาหกรรม และก่อสร้าง 

กําหนดเงินทนุเทียบเท่า 127,570,000 จ๊าด1 
(ประมาณ 150,000 USD) 

ธุรกิจประเภทบริการ (Service Company) 
     เช่น ธุรกิจการท่องเท่ียว ธนาคาร ประกนั  

กําหนดเงินทนุเทียบเท่า 42,500,000 จ๊าด 
(ประมาณ 47,022 USD) 

 

                                                            
1
 จ๊าด (Burmese Kyat)  คือสกลุเงินของประเทศพมา่ มีอตัราแลกเปล่ียนท่ี 1USD เทา่กบั 850 จ๊าด (วนัท่ี 23  พฤศจิกายน 2555) 

ช่องทางการยื่นจดทะเบยีน 

ขัน้ตอนการจดทะเบียน 
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ขัน้ตอนการขอ Permit to Trade มี 5 ขัน้ตอน ดงันี ้ 
(1) ย่ืนใบสมคัรแบบ Form A อยา่งครบถ้วนสมบรูณ์และตดิอากรแสตมป์มลูคา่ประมาณ  

850 จ๊าด (1 USD) รวมทัง้จะต้องจ่ายคา่ธรรมเนียมการสมคัรประมาณ 85,000 จ๊าด (100 USD) ก่อนย่ืน
แบบฟอร์มใบสมคัรตอ่คณะกรรมการโครงสร้างเงินทนุ (The Capital Structure Committee: CSC) 

(2) CSC และกระทรวงพฒันาเศรษฐกิจและวางแผนแหง่ชาต ิ จะทําการตรวจสอบพิจารณา 
การสมคัร หากผา่นการอนมุตั ิจะกําหนดเงินทนุเร่ิมต้นท่ีต้องนําเข้ามาในสกลุเงินตา่งชาต ิ 

(3) CSC ออกจดหมายแนะนําการนําเงินทนุตา่งประเทศเข้ามาสําหรับการออก Permit to Trade 
พร้อมสง่กําหนดเง่ือนไขซึง่บริษัทจะต้องลงนาม  

(4) ผู้ลงทนุต้องนําเงินทนุในสกลุเงินตา่งชาติร้อยละ 50 ของเงินท่ี CSC กําหนดเข้ามาลงทนุ
ในประเทศพมา่ก่อนท่ีการออกใบอนญุาตทําการค้า โดยฝากไว้กบัธนาคารท่ีประเทศพมา่กําหนด ดงันี ้ 

- Myanmar Foreign Trade Bank (MFTB) 
- Kanbawza Bank  
- Asia Green Development Bank 
- Ayeyarwady Bank 
- Myanmar Investment and Commercial Bank (MICB)   
- Cooperative Bank    

(5) โดยผู้ลงทนุต้องนําเงินท่ีเหลืออีกร้อยละ 50 เข้าประเทศพมา่ภายใน 1 ปี  
(6) กระทรวงพฒันาเศรษฐกิจและวางแผนแหง่ชาต ิออก Permit to Trade โดยมีอาย ุ3 ปี 
 

2. การยื่นขอจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทที่ The Company Registration Office (CRO) 
 

3. กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจและแผนแห่งชาต ิ(Minister of National Planning and Economic 
Development) พจิารณาการสมัคร 

 

4. นายทะเบยีนพจิารณาและดาํเนินการจดทะเบียน โดย CRO จะออกใบสาํคัญการจดทะเบยีน 
ให้แก่บริษัท (ระยะเวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์)  

ตามมาตรา 27A ของกฎหมาย Myanmar Companies Act  สําหรับบริษัทต่างชาติ ทัง้ท่ีเป็น
ผู้ประกอบการ ต่างชาติ ถือหุ้น 100% บริษัทร่วมทนุ หรือสํานกังานผู้แทนจะต้องได้รับใบอนญุาตทําการค้า 
(Permit to Trade) และจดทะเบียนบริษัท ทัง้นีต้ามกฎหมาย Special Company Act 1950 บริษัทร่วมทนุ
ท่ีมีรูปแบบ เป็นรัฐวิสาหกิจ จะได้รับยกเว้นการจดทะเบียนธุรกิจ 
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ข้อปฏิบัตหิลังการจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจแล้ว  
(1) ท่ีทําการบริษัทจะต้องมีช่ือบริษัทตดิท่ีหน้าสํานกังานอยา่งชดัเจน 
(2) ทกุบริษัทต้องมีสํานกังานท่ีจดทะเบียนในพม่า ซึง่จะต้องแจ้งท่ีอยู่แก่ Directorate of Investment 

and Company Administration (DICA) ตัง้แตข่ัน้ตอนย่ืนเอกสารจดทะเบียน และหากมีการเปล่ียนแปลง
ท่ีอยูจ่ะต้องให้ DICA ทราบภายใน 28 วนัหลงัจากการเปลี่ยนสํานกังาน 

(3) ทกุบริษัทต้องจดัการประชุมสามญัปีละ 1 ครัง้ โดยการประชมุครัง้แรกจะต้องจดัภายใน 18 
เดือนหลงัจากการจดัตัง้บริษัท และการประชมุครัง้ตอ่ไปในแตล่ะปีจะต้องประชมุภายใน 15 เดือนจากการ
ประชุมสามญัประจําปีครัง้ก่อน และช่วงเวลาระหว่างการตรวจบญัชีประจําปีงบประมาณกบัการประชุม
สามญัจะต้องไมเ่กิน 9 เดือน 

(4) บริษัทจะต้องย่ืนรายงานผลตอบแทนต่อปีพร้อมกับงบการเงินต่อ DICA ภายใน 21วนัหลงั
การประชมุสามญัประจําปี 

(5) บริษัทต้องย่ืนรายได้ประจําปีภายใน  3 เดือนหลังจากจบปีงบประมาณ  ซึ่ง เ ร่ิมต้น
ปีงบประมาณ ณ วนัท่ี 1 เมษายน และจบปีงบประมาณ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม ของปีถดัไป 

(6) หากบริษัทไมป่ฏิบตัติามกฎระเบียบตา่งๆ จะต้องรับโทษตามกฎหมาย 
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ขัน้ตอนการจดทะเบียนธุรกิจในประเทศพม่า 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ย่ืน Form A เพ่ือขอ Permit to Trade 

จากกระทรวงพฒันาเศรษฐกิจและวางแผนแหง่ชาติ

Capital Structure Committee (CSC) 
พิจารณาใบสมคัร

CSC กําหนดเงินทนุในสกลุตา่งชาติ

ท่ีผู้ลงทนุต้องนําเข้ามาลงทนุในพมา่

ผู้ลงทนุนําเงินสกลุตา่งชาติร้อยละ 50 ของจํานวนท่ี 

CSC กําหนด เข้ามาลงทนุ 

CSC ออก Permit to Trade 

(มีอาย ุ3 ปี )

ย่ืนขอจดัตัง้บริษัทท่ี 
The Companies Registration Office 

The Companies Registration Office 

พิจารณาเอกสารการสมคัร 

The Companies Registration Office 

ออกใบสาํคัญการจดทะเบียน 

เอกสารประกอบ 
การจดทะเบียน 

คา่ธรรมเนียม  
100 USD  – 2,500 USD 

ขัน้ตอน 
การขอยื่นจดทะเบียน
ระยะเวลาดาํเนินการ 
2-4 สัปดาห์ 

เอกสารประกอบการ
ขอ Permit to Trade 

- อากรแสตมป์ 1 USD 

- คา่ธรรมเนียม 100 USD 

ผู้ลงทนุต้องนําเงินทนุอีก 50%   

เข้ามาลงทนุในพมา่ภายใน 1 ปี  
คา่ธรรมเนียมการตอ่อาย ุ 
80 USD – 160 USD 

Permit to Trade 
ขัน้ตอน 
ก่อนการย่ืนจดทะเบียน 

ระยะเวลาดาํเนินการ 
2-4 สัปดาห์ 

ผู้ลงทนุต้องได้รับ Permit to trade

ก่อนท่ีจะจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจ  
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 เอกสารท่ีใช้ประกอบการจดทะเบียนมีรายละเอียด ดงันี ้

1. เอกสารที่ต้องใช้ในการขอใบอนุญาตทาํการค้า (Permit to Trade) 
(1) แบบฟอร์ม A ของ the Myanmar Companies Regulation 1957 ท่ีกรอกครบถ้วน  
(2) สําเนาร่างหนงัสือบริคณห์สนธิ  
(3) รายช่ือ สญัชาต ิท่ีอยูข่องผู้ ถือหุ้น/กรรมการ พร้อมสําเนาหนงัสือเดนิทาง หรือบตัรประชาชน 

(4) รายการกิจการ/ธุรกิจท่ีจะประกอบการในพมา่  
(5) รายการประมาณการคา่ใช้จ่ายท่ีต้องใช้ในการดําเนินการตา่งๆในปีแรกท่ีพมา่ 
(6) คํารับรองจํานวนเงินท่ีเป็นสกลุเงินตา่งชาตท่ีิจะนําเข้ามาในพมา่  
(7) มตขิองกรรมการบริษัท ในการจดัตัง้บริษัทร่วมทนุในพมา่ (ในกรณีท่ีคูส่ญัญาเป็นบริษัท) 
(8) สําเนาใบอนญุาตจาก the Investment Commission สําหรับอตุสาหกรรมการผลิต ธุรกิจ

โรงแรมและก่อสร้าง   
(9) คํารับรองว่าผู้ ถือหุ้นหรือกรรมการ (เฉพาะผู้ประกอบการต่างด้าว) ไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นหรือ

กรรมการท่ีบริษัทอ่ืน 

(10) ข้อมลูประวตัธิุรกิจทัง้บริษัทตา่งชาตแิละบริษัทท้องถ่ิน 

(11) หลกัฐานทางการเงินของบริษัท/ตวับคุคล 

ในกรณีท่ีเป็นสํานักงานสาขาของบริษัทต่างชาติ หรือสํานักงานผู้ แทน จะใช้เอกสารประกอบ
เพิ่มเตมิ ดงันี ้

(1) ใช้สําเนา หนงัสือบริคณห์สนธิของสํานกังานใหญ่ (แทนของบริษัท) หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีแสดง
ถึงการจดัตัง้บริษัท ซึง่ได้รับการรับรองโดยสถานทตูพมา่ท่ีตัง้อยูใ่นประเทศท่ีบริษัทนัน้ประกอบการ 

(2) รายงานประจําปี (The Annual Report) ของปีงบประมาณ 2 ปีล่าสดุ หรือหากใช้งบดลุ  และ
บญัชีกําไรขาดทนุ จะต้องได้รับการรับรองโดยสถานทตูพมา่ท่ีตัง้อยูใ่นประเทศท่ีบริษัทนัน้ประกอบการ 

(3) หนงัสือบริคณห์สนธิ และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีไม่ได้เป็นภาษาองักฤษ จะต้องแปลเป็น
ภาษาองักฤษและได้รับการรับรองความถกูต้อง 
  

เอกสาร / ข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียน 
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2. เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนธุรกิจ 

บริษัทต่างชาต ิ(Foreign Company) 
(1) สําเนาใบอนญุาตทําการค้า (Permit to Trade) 
(2) หนงัสือบริคณห์สนธิสองชดุ  พิมพ์ในภาษาพม่าและภาษาองักฤษ โดยประทบัอากรแสตมป์ 

มลูคา่ 283,000 จ๊าด (330 USD)  ในกรณีท่ีเป็นบริษัทร่วมทนุกบัรัฐวิสาหกิจ เอกสารดงักลา่วจะต้องได้รับ
การรับรองจากอยัการสงูสดุ และกระทรวงพฒันาเศรษฐกิจและวางแผนแห่งชาติ ตามกฎหมาย the Special 
Company Act 1950 

(3) คํารับรองการจดทะเบียนบริษัท 
(4) ใบรับรองการแปลเอกสารจากสํานักงานกฎหมายหรือสํานักงานบญัชีท่ีขึน้ทะเบียนอย่าง 

ถกูกฎหมาย 
(5) ช่ือบริษัท และท่ีอยูข่องสํานกังานท่ีจดทะเบียนเพ่ือประกอบการในพมา่ 
(6) รายช่ือ สญัชาต ิท่ีอยู ่สําเนาหนงัสือเดนิทาง หรือบตัรประชาชนของกรรมการ และผู้ ถือหุ้น 
(7) ใบเสร็จคา่จดทะเบียน และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ 
(8) วตัถปุระสงค์หลกัในการจดัตัง้บริษัท 3 ข้อ 
(9) สําเนาใบอนญุาตจาก the Myanmar Investment Commission สําหรับการประกอบธุรกิจ 

อตุสาหกรรม ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจก่อสร้าง หรือธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีต้องได้รับการอนญุาตเพิ่มเตมิ 
(10) หลกัฐานทางการเงิน 

สาขาของบริษัทต่างชาต ิ 
(1) สําเนาใบอนญุาตทําการค้า (Permit to Trade) 
(2) หนงัสือบริคณห์สนธิ ท่ีได้รับการรับรองจากสถานทตูพมา่ในประเทศท่ีบริษัทประกอบการ 
(3) ใบรับรองการแปลเอกสารจากสํานกังานกฎหมายหรือสํานกังานบญัชี 
(4) คํารับรองเอกสารวา่เป็นเอกสารท่ีถกูต้องตามกฎหมาย 
(5) ช่ือ ท่ีอยู ่สญัชาต ิรายละเอียดของบคุคลท่ีอยูใ่นพมา่ท่ีได้รับอนญุาตให้ดําเนินการในนามบริษัท 
(6) รายช่ือกรรมการของบริษัทแม ่
(7) ใบสําคญัการจ่ายเงินคา่ธรรมเนียมตา่งๆ 
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ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการย่ืนเอกสาร) ขึน้อยู่กับจํานวน

สดัสว่นเงินทนุจดทะเบียนของบริษัทท่ีย่ืนขอจดทะเบียน โดยอตัราคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจ
ในประเทศพมา่คือ ตัง้แต ่100 เหรียญสหรัฐ – 2,500 เหรียญสหรัฐ (วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2555) 
 

 
หนว่ยงานท่ีให้ข้อมลูเก่ียวกบัการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจในประเทศพมา่ 

1. การจดทะเบยีน 
(1) Directorate of Investment and Company Administration (DICA) : www.dica.gov.mm 
(2) The Ministry of National Planning and Economic Development : www.mnped.gov.mm 

2. การค้าและการลงทุน 
(1) The Export-Import Registration Office, The Ministry of Commerce : www.commerce.gov.mm 
(2) สํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ : www.boi.go.th/aec 
(3) กรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ : www.ditp.go.th/aec 

3. การประกันภยั 
(1) Myanmar Insurance Corporation : www.mofr.gov.mm 

4. สถาบันการเงนิ  
(1) Central Bank of Myanmar : www.cbm.gov.mm 
(2) Myanmar Investment and Commercial Bank : www.mofr.gov.mm 

5. หน่วยงานประสานงานระหว่างประเทศ 
(1) สถานทตูพมา่ ประจําประเทศไทย : www.mofa.gov.mm/myanmarmissions/thailand 
(2) สถานเอกอคัรราชทตูไทย ประจํากรุงยา่งกุ้ ง : www.thaiembassy.org/yangon 
(3) สํานกังานสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ ณ ประเทศพมา่ 

ท่ีอยู ่ Thailand Trade Office 86 (A) Shin Saw Pu Road, San Chaung Union of 
Myanmar 

โทรศพัท์ +95 9515 10731 
อีเมล ditpthailand9@gmail.com 

ทีม่า:  1) Directorate of Investment and Company Administration : www.dica.gov.mm/business.htm 
 2) Myanmar Investment Guide, Myanmar Investment Commission (MIC) 
 3) รายงานฉบบัสมบูรณ์ “กิจกรรมการจดัทําแผนที่การตลาดสําหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซียน กลุ่ม
ที ่1 ประเทศพม่าและลาว ภายใตโ้ครงการ SMEs Capacity Building: Win for ASEAN Market”, 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย http://122.155.9.68/talad/images/stories/reports/mm_ch04.pdf 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 


