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กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กฎหมายสําคัญที่เกี่ยวกับการเริ่มต้ นดําเนินธุรกิจในประเทศลาวมี 2 ฉบับ ดังนี ้
1. กฎหมายวิสาหกิจ (The Enterprise Law)
เป็ นกฎหมายที่กําหนดหลักการ ระเบียบการ และมาตรการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการ
บริ หารจัดการวิสาหกิจในประเทศลาว เพื่อส่งเสริ มธุรกิจ การผลิต และการบริ การในทุกสาขาธุรกิจ รวมทัง้
เพื่อพัฒนาแรงงาน การเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจ อันนํามาซึ่งการพัฒนาประเทศและความเป็ นอยู่
ของประชาชน
2. กฎหมายว่ าด้ วยการส่ งเสริมการลงทุน (The Investment Promotion Law)
เป็ นกฎหมายที่กําหนดหลักการ ระเบียบการ และมาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริ ม การคุ้มครอง
การลงทุนทังภายในและต่
้
างประเทศ เพื่อทําให้ การลงทุนมีความสะดวก รวดเร็ ว ถูกต้ อง ได้ รับการปกป้อง
ด้ านต่างๆ จากรัฐ รับประกันสิทธิ์และผลประโยชน์ของผู้ลงทุน ของรัฐ และของประชาชน เพิ่มบทบาทการ
ลงทุนต่อเศรษฐกิจสังคมของชาติให้ เติบโต ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
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รูปแบบองค์ กรธุรกิจ
รูปแบบองค์กรธุรกิจในประเทศลาวมี 3 รูปแบบ ดังนี ้
1. วิสาหกิจส่ วนบุคคล (Sole-trader Enterprise)
คือ กิจการที่จดั ตังในรู
้ ปแบบของกิจการเจ้ าของคนเดียว โดยประกอบการภายใต้ ชื่อของเจ้ าของ
กิจการซึง่ เป็ นผู้รับผิดชอบต่อหนี ้ที่เกิดขึ ้นของวิสาหกิจ
2. วิสาหกิจหุ้นส่ วน หรื อ ห้ างหุ้นส่ วน (Partnership Enterprise)
คือ กิจการที่จดั ตังโดยการตกลงสั
้
ญญากัน ระหว่างหุ้นส่วนตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป เพื่อร่ วมเงินทุนใน
การประกอบธุรกิจและแบ่งปั นผลกําไรร่วมกัน โดยแบ่งเป็ น
1) วิสาหกิจหุ้นส่ วนสามัญ (General Partnership Enterprise)
้
้ นส่วน โดยร่วมลงเงินทุน และดําเนินธุรกิจร่วมกัน ซึง่ หุ้นส่วนทุกคน
คือ กิจการที่จดั ตังโดยหุ
ต้ องร่วมรับผิดชอบหนี ้ของกิจการอย่างไม่จํากัด
2) วิสาหกิจหุ้นส่ วนจํากัด (Limited Partnership Enterprise)
คือ รูปแบบของวิสาหกิจหุ้นส่วนที่ประกอบด้ วยหุ้นส่วนสามัญ (General Partners) ซึง่ ต้ อง
รับผิดชอบร่วมกันในบรรดาหนี ้ของห้ างหุ้นส่วนโดยไม่จํากัดจํานวน
3. บริษัท (Company)
คือ รูปแบบของกิจการที่จดั ตังโดยการแบ่
้
งทุนเป็ นหุ้น และแต่ละหุ้นมีมลู ค่าเท่ากัน โดยผู้ถือหุ้น
เป็ นผู้มีความรับผิดชอบต่อหนีท้ ี่เกิดขึ ้นของบริ ษัทจํากัดเพียงไม่เกินจํานวนเงินที่ตนยังชําระไม่ครบตาม
มูลค่าหุ้นที่ตนได้ ถืออยู่ โดยบริ ษัทแบ่งเป็ น 5 ประเภท ดังนี ้
1) บริษัทจํากัด (Limited Company)
้ 2 คนขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 30 คน โดยมีข้อยกเว้ นตามมาตรา 85 ของ
จะต้ องมีผ้ ูถือหุ้นตังแต่
กฎหมายวิสาหกิ จ ให้ บริ ษัทจํ ากัดที่มีผ้ ูถือหุ้นเพี ยงรายเดียวสามารถจดทะเบียน บริ ษัทจํากัดผู้เดียว
(One-Person Limited Company) ได้
2) บริษัทมหาชน (Public Company)
้
ผ้ ถู ือหุ้นตังแต่
้ 9 คนขึ ้นไป โดยหุ้นของบริษัทสามารถถ่ายโอนได้ อย่าง
คือ บริษัทที่จดั ตังโดยมี
อิสระ และสามารถเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะได้
3) บริษัทรัฐวิสาหกิจ (State Company)
คือ บริ ษั ทที่ จัดตัง้ และบริ หารโดยรั ฐภายใต้ ระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริ ษัท โดยไม่
สามารถขายหุ้นให้ เอกชนได้ มากกว่าร้ อยละ 49
4) บริษัทผสม (Joint Company)
คือ บริ ษัทที่ จัดตังขึ
้ ้นระหว่างรัฐกับภาคส่วนอื่น ซึ่งอาจเป็ นสัญชาติลาวหรื อต่างชาติก็ได้
โดยแต่ละฝ่ ายนันถื
้ อหุ้นร้ อยละ 50
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กฎหมายว่าด้ วยวิสาหกิจ (Enterprise Law) ไม่ได้ กําหนดจํานวนสัดส่วนขันสู
้ งในการถือหุ้น
โดยผู้ประกอบการต่า งชาติไว้ ในเกื อบทุก สาขาการลงทุน ยกเว้ น ในกรณี ของการจัดตัง้ วิส าหกิ จ ที่
เอกชนลาว หรื อ รั ฐบาลมีส่วนร่ วมด้ วยในกิจการที่เกี่ยวกับการท่ องเที่ยว ด้ านการทําเหมืองแร่
และด้ านไฟฟ้า
ดังนัน้ ผู้ประกอบการต่างชาติสามารถถือหุ้นธุรกิจในประเทศลาวได้ ถึง 100% โดยกฎหมาย
วิสาหกิจได้ อนุญาตให้ ผ้ ปู ระกอบการต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ 100% ในรูปแบบของวิสาหกิจ ดังนี ้
(1) วิสาหกิจส่วนบุคคล
(2) วิสาหกิจหุ้นส่วนสามัญ
(3) วิสาหกิจหุ้นส่วนจํากัด
(4) บริษัทจํากัดผู้เดียว
(5) บริษัทจํากัด
(6) สาขาของห้ างหุ้นส่วนหรื อบริ ษัท (วิสาหกิจต่างชาติสามารถจัดตังสาขาในประเทศลาว
้
ได้ แก่ สาขาธนาคาร และการประกันภัย)
(7) สํานักงานสาขา/ตัวแทน (Branch/Representative Office) ทัง้ นี ้ การอนุญาตให้ จัดตัง้
สํานักงานตัวแทนในประเทศลาว มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปิ ดโอกาสให้ นกั ลงทุนจากต่างประเทศ สามารถเข้ าไป
ศึกษา และรวบรวมข้ อมูลในสาขาต่างๆ เพื่อประกอบการเสนอขอลงทุนโดยตรงในอนาคต ซึง่ การจัดตัง้
สํานักงานตัวแทนไม่มีวตั ถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจโดยตรง
ช่ องทางการยื่นจดทะเบียน
การยื ่น คํ า ร้ องจดทะเบีย นจัด ตั ้งธุร กิจ ทั ่ว ไปในประเทศลาวสามารถทํ า ได้ โ ดยการยื ่น จด
ทะเบียนด้ วยตนเองที่ สํานักงานจดทะเบียนวิสาหกิจ (Enterprise Registry Office: ERO) กระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้ า (Ministry of Industry and Commerce) ในกรณีที่ธุรกิจตังอยู
้ ่นอกนครหลวง
้
เวียงจันทน์ ให้ ยื่นคําร้ องขอจดทะเบียนวิสาหกิจที่แผนกอุตสาหกรรมและการค้ าของแขวง1นันๆ
ขัน้ ตอนการจดทะเบียน
การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศลาว แบ่งเป็ น 3 ประเภทหลัก ได้ แก่ (1) การจัดตังธุ
้ รกิจทัว่ ไป
และธุรกิจที่อยู่ในบัญชีควบคุม (2) ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติ (พลังงานไฟฟ้า/
เหมืองแร่ /ที่ดินเพื่อการเกษตร) และ (3) ธุรกิจที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจจําเพาะ โดยแต่ละ
ประเภทมีขนตอนการจดทะเบี
ั้
ยน ดังนี ้
1

แขวง หมายถึงจังหวัดในภาษาลาว

4

การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศลาว

1. ขัน้ ตอนการจัดตัง้ ธุรกิจทั่วไป และธุรกิจที่อยู่ในบัญชีควบคุม
1) จองชื่อวิสาหกิจ
ธุรกิ จสามารถทํ าการจองไว้ ได้ 3 ชื่ อ และการจองชื่ อนัน้ จะถูกยกเลิกหากธุรกิ จไม่ได้ รับ
อนุมตั กิ ารจดทะเบียนนิตบิ คุ คล และห้ ามใช้ ชื่อใน 4 กรณี ดังนี ้
(1) ชื่อที่ทําให้ เกิดความสับสน เพราะคล้ ายหรื อเหมือนชื่อของวิสาหกิจที่อยู่ในแขวง หรื อ
จังหวัด หรื อเหมือนกับชื่อของธุรกิจที่เป็ นที่ร้ ูจกั อย่างกว้ างขวาง
(2) ชื่อที่ขดั แย้ งกับประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และความสงบเรี ยบร้ อยทางสังคม
(3) ชื่อที่ประกอบด้ วยชื่อของประเทศอื่น หรื อชื่ อหน่วยงานระหว่างประเทศ หรื อชื่ อของ
สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม หรื อชื่อของสถานที่ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ของชาติ
(4) ชื่อที่เหมือนหรื อคล้ ายกับรูปแบบประเภทธุรกิจ
2) แจ้ งสัญญาก่ อตัง้ (Contract of Incorporation)
ผู้ก่อการ 2 คนขึ ้นไป ต้ องจัดทําสัญญาก่อตัง้ เพื่อยื่นต่อสํานักงานทะเบียนวิสาหกิจ โดย
เนื ้อหาสัญญาก่อตังบริ
้ ษัทจํากัด ประกอบด้ วย
(1) ชื่อและที่อยูข่ องบริ ษัท
(2) วัตถุประสงค์บริษัท
้
(3) ชื่อ และที่อยูข่ องบริษัทสํานักงานใหญ่และสาขาที่ทําการทังหมด
(4) จํานวนทุนจดทะเบียน (จํานวนหุ้น สัดส่วนตามประเภทหุ้น และมูลค่าต่อหุ้น)
(5) ชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติของผู้ก่อการและจํานวนหุ้นที่เข้ าชื่อซื ้อ
(6) เงื่อนไขความรับผิดของกรรมการ ซึง่ กรรมการบริษัทจะรับผิด (หนี ้ที่เกิด) โดยไม่จํากัดก็ได้
(7) ชื่อและลายเซ็นของผู้ก่อการทุกคน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะต้ องดําเนินการหาผู้เข้ าชื่อซื ้อหุ้น (Share Subscribers) เพื่อซื ้อหุ้นทังหมด
้
้ ษัท เพื่อให้ ผ้ ูก่อการเลือกกรรมการบริ ษัทและมอบหมาย
ของบริ ษัท และดําเนินการการประชุมจัดตังบริ
หน้ าที่ แก่กรรมการ โดยกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ เรี ยกผู้ก่อการและผู้เข้ าชื่ อซื ้อหุ้นให้ ชําระค่าหุ้นทัง้ หมด
เมื่อมีการชําระทุนทังหมดแล้
้
ว จึงสามารถดําเนินการยื่นคําร้ องแจ้ งจดทะเบียนได้
้
1 และ 2 สามารถดําเนินการได้ พร้ อมกัน และกฎหมายไม่ได้ กําหนดระยะเวลาบังคับ
หมายเหตุ ขันตอน
3) ยื่นคําร้ องขอจดทะเบียน
ผู้ ประกอบการจั ด เตรี ย มเอกสารและคํ า ร้ องขอจดทะเบี ย นธุ ร กิ จ ยื่ น แก่ เ จ้ าหน้ าที่
จดทะเบียนวิสาหกิจ ณ สํานักงานทะเบียนวิสาหกิจ ณ แขวงที่สํานักงานใหญ่ของบริษัทตังอยู
้ ่
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4) ERO พิจารณาคําร้ องและออกใบรับรองการจดทะเบียน
เจ้ าหน้ าที่จะดําเนินการตรวจสอบก่อนว่าประเภทธุรกิจที่จะจดทะเบียนเป็ นธุรกิจทัว่ ไป หรื อ
เป็ นธุรกิจที่อยูใ่ นบัญชีควบคุม (Negative List/ Controlled Business)
(1) กรณีธุรกิจนอกบัญชีควบคุม (Non-Negative List) การจดทะเบียนจะเป็ นแบบ
Automatic Registration คือ เมื่อประชาชนแจ้ งขึ ้นทะเบียนถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าที่ทะเบียนวิสาหกิจต้ อง
ออกใบทะเบียนวิสาหกิจ (ใบรับรองการจดทะเบียน) ให้ เร็ วที่สดุ เท่าที่จะเร็วได้ ภายใน 10 วันทําการ
(2) กรณีท่ ีเป็ นธุรกิจควบคุม (Negative List) เจ้ าหน้ าที่จะส่งคําขอจดทะเบียนต่อไปให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องพิจารณาตามระเบียบ (ผ่านคณะทํางาน One Stop Service) โดยมีระยะเวลา
พิจารณาภายใน 10 วันทําการ (หากประเภทธุรกิจใดธุรกิจหนึง่ จําเป็ นต้ องใช้ เวลาพิจารณามากกว่า 10 วัน
เจ้ าหน้ าที่จะต้ องขอการรับรองจากรัฐบาลก่อน) หลังจากนันใช้
้ เวลาอีก 3 วันทําการ เพื่อดําเนินการออกใบ
ทะเบียนวิสาหกิจ
เมื่อได้ รับใบทะเบียนนิติบุคคลจากสํานักงานเจ้ าหน้ าที่ ทะเบียนวิสาหกิจ หรื อแผนก
อุตสาหกรรมและการค้ าของแขวง หรื อนครหลวงเวียงจันทน์แล้ ว ให้ นําใบทะเบียนนิติบคุ คลที่ได้ รับไปออก
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ที่กรมส่วยสาอากร กระทรวงการเงิน หรื อหน่วยงานส่วยสาอากรแขวง หรื อ
้
จการดังกล่าวเกี่ยวข้ องกับหน่วยงานใด ก็ต้องขอหนังสืออนุญาตทางเทคนิค
นครเวียงจันทน์ จากนันหากกิ
จากหน่วยงานนัน้ เช่น การดําเนินธุรกิจประกันภัย ต้ องขออนุญาตด้ านเทคนิคจากธนาคารแห่ง สปป.ลาว
เป็ นต้ น
2. การจดทะเบียนนิตบิ ุคคลที่เกี่ยวกับการสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติ
การจดทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติ ได้ แก่ การสัมปทาน
ที่ดินเพื่อทาการเกษตร การสัมปทานเหมืองแร่ และการสัมปทานสร้ างเขื่อนผลิตพลังงานไฟฟ้า ให้ ยื่นค◌าํ
ร้ องขอลงทุน/จดทะเบียนนิติบคุ คลที่หน่วยงานบริ การ ณ จุดเดียว (One Stop Service) กรมส่งเสริ มการ
ลงทุน กระทรวงแผนการและการลงทุน (ส่วนกลาง) ในกรณีอยู่นอกนครเวียงจันทน์ให้ ยื่นคําร้ องขอลงทุน/
จดทะเบียนนิติบคุ คลที่แผนกแผนการและการลงทุนของแขวง โดยมีเงื่อนไข คือ ต้ องเป็ นนิติบคุ คลเท่านัน้
จึงสามารถยื่นคําร้ องขอลงทุนทําธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติได้
3. การจดทะเบียนนิตบิ ุคคลในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ
ผู้ที่มีความประสงค์จะลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ ต้ องยื่นคําร้ องขอ
ลงทุน/จดทะเบียนนิติบคุ คลผ่านกองเลขา คณะกรรมการแห่งชาติลาวเพื่อการคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ หรื อติดต่อยื่นขอลงทุนโดยตรงที่สํานักงานบริ หารเขตเศรษฐกิจพิเศษและ/หรื อ
เขตเศรษฐกิจเฉพาะที่มีความประสงค์จะลงทุนดําเนินธุรกิจ ซึง่ จะมีกองเลขาคณะบริ หารงานเขตฯ เป็ น
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินเอกสารอนุมตั กิ ารลงทุน
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ขัน้ ตอนการจดทะเบียนธุรกิจในประเทศลาว
ขัน้ ตอน
ก่ อนการยื่นจดทะเบียน

เจ้ าของ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย

(กฎหมายไม่ได้ กําหนดระยะเวลาบังคับ)

(ผู้ก่อตัง,้ ผู้เข้ าหุ้น)
แบบฟอร์ มใบสัญญา 10,000 กีบ/ชุด

ใบจองชื่อ 10,000 กีบ/ชุด

จองชื่อวิสาหกิจ

แจ้ งสัญญาก่อตัง้
(สําหรับห้ างหุ้นส่วนและบริ ษัท)

ระยะเวลาดําเนินการ
ประมาณ 1 วัน

(สามารถทําควบคู่พร้ อมกันไปได้ )

เจ้ าหน้ าที่ทะเบียนวิสาหกิจ

ธุรกิจดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดในแต่ละประเภทธุรกิจ
(หาผู้เข้ าชื่อซื ้อหุ้น ประชุมจัดตัง้ เรี ยกชําระค่าหุ้น)
ขัน้ ตอน
การขอยื่นจดทะเบียน

ยื่นแจ้ งจดทะเบียนธุรกิจที่สํานักจดทะเบียน

เอกสารประกอบ
การจดทะเบียน

เจ้ าหน้ าที่ทะเบียนวิสาหกิจพิจารณาคําขอจดทะเบียน

- แบบฟอร์ มคําขอจดทะเบียน
70,000 กีบ/ชุด
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
300,000 กีบ

Non‐Automatic Registration

Automatic Registration

กรณีธุรกิจในบัญชีควบคุม
(Negative List)

กรณีธุรกิจนอกบัญชีควบคุม
(Non-Negative List)

ส่งคําขอให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
(ผ่าน One Stop Service)
พิจารณา ภายใน 10 วัน

ออกใบรั บรองการจดทะเบียน
(ภายใน 10 วัน)

ออกใบรั บรองการจดทะเบียน
(ภายใน 3 วัน)
ที่มา: ประมวลจากข้ อมูลสํานักงานส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ ณ เวียงจันทน์
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เอกสาร/ข้ อมูลที่ใช้ ในการจดทะเบียน
1. วิสาหกิจส่ วนบุคคล
1) ใบคําร้ องแจ้ งขึ ้นทะเบียนวิสาหกิจส่วนบุคคล
2) สําเนาประวัตยิ อ่ และหนังสือเดินทางของผู้ลงทุน/ผู้ขอจดทะเบียนนิตบิ คุ คลสําหรับ
ชาวต่างชาติ (หากผู้ลงทุนเป็ นคนลาว ต้ องมีสําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาทะเบียนบ้ าน พร้ อมรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ ้ว จํานวน 6 รูป)
2. วิสาหกิจหุ้นส่ วนสามัญ/วิสาหกิจหุ้นส่ วนจํากัด/บริ ษัทจํากัด/บริ ษัทจํากัดผู้เดียว/บริ ษัท
มหาชน/ บริษัทรั ฐวิสาหกิจ/ บริษัทผสม
1) ใบจองชื่อนิตบิ คุ คล
2) สัญญาก่อตังวิ
้ สาหกิจหุ้นส่วนสามัญ (ยกเว้ นบริษัทจํากัดผู้เดียว)
3) ใบคําร้ องขอขึ ้นทะเบียนวิสาหกิจ
4) กฎระเบียบของวิสาหกิจหรื อข้ อบังคับบริษัท (ยกเว้ นบริษัทจํากัดผู้เดียว)
5) สําเนาประวัติย่อและหนังสือเดินทางของผู้ลงทุน/ผู้ขอจดทะเบียนนิติบุคคลสําหรั บ
ชาวต่างชาติ (หากผู้ลงทุนเป็ นคนลาว ต้ องมีสําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาทะเบียนบ้ าน พร้ อมรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ ้ว จํานวน 6 รูป)
(รายละเอียดแบบฟอร์ มต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ จาก www.ero.gov.la และ www.moc.gov.la)
3. นิตบิ ุคคลที่เกี่ยวกับการสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติ
1) แบบฟอร์ มขออนุญาตลงทุน (Completed Investment Application Form)
2) บทสรุ ปย่อเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ รับรองโดยประธานบริ ษัทหรื อกรรรมการผู้จดั การ
หรื อผู้ที่ได้ รับการมอบสิทธิ
3) ประวัตแิ ละประสบการณ์ของบริษัท ใบอนุญาต หรื อใบทะเบียนนิตบิ คุ คลของบริ ษัท
4) หนังสือสัญญาร่วมธุรกิจ (ในกรณีมีสองบริษัทขึ ้นไป)
5) หนังสือมอบอํานาจให้ ห้ นุ ส่วนหรื อผู้แทนบริ ษัท ในกรณีบคุ คลดังกล่าวไม่อยู่ในตําแหน่งสูงสุด
ของบริ ษัท
6) แผนที่สถานที่ตงของโครงการ
ั้
7) เอกสารเกี่ยวกับข้ อมูลทางเทคนิคของโครงการ)
8) เอกสารเกี่ยวกับการรวบรวมข้ อมูลเบื ้องต้ นของโครงการ (ถ้ ามี)
9) หนังสือสนับสนุนของสถาบันการเงิน หรื อธนาคาร (ถ้ ามี)
10) เอกสารเกี่ยวข้ องอื่นๆ
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4. สํานักงานตัวแทน
1) คําร้ องขอก่อตังสํ
้ านักงานตัวแทน
2) กฎระเบียบของสํานักงานตัวแทนที่เสนอขอก่อตัง้
3) ใบแต่งตังผู
้ ้ เป็ นตัวแทน และ/หรื อใบมอบสิทธิ์จากบริ ษัทแม่ ในการขอก่อตังสํ
้ านักงาน
ตัวแทนใน สปป.ลาว พร้ อมทังสํ
้ าเนาหนังสือเดินทางและประวัตยิ อ่ ของผู้ที่ได้ รับการแต่งตัง้
4) สําเนาใบทะเบียนนิตบิ คุ คลของบริ ษัทแม่ที่มีการรับรองความถูกต้ อง และมีผลบังคับใช้
5) สําเนากฎระเบียบของบริษัทแม่
ค่ าธรรมเนียมจดทะเบียน
ค่าธรรมเนียม และค่าแบบฟอร์ มคําร้ องขอจดทะเบียนวิสาหกิจ มีดงั นี ้
รายการ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิตบิ คุ คล
(ขึ ้นกับมูลค่าทุนจดทะเบียน และสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 กีบ)

2

ค่ าธรรมเนียม
ไม่เกิน 5,000,000 กีบ2
(~20,000 บาท)

ใบเสนอขอจองชื่อวิสาหกิจ

10,000 กีบ/ 1 ชุด

ใบสัญญาก่อตังนิ
้ ตบิ คุ คล

10,000 กีบ/ 1 ชุด

คําร้ องขอขึ ้นทะเบียนวิสาหกิจ สําหรับวิสาหกิจส่วนบุคคล

30,000 กีบ/ 1 ชุด

คําร้ องขอขึ ้นทะเบียนวิสาหกิจ และกฎระเบียบวิสาหกิจหุ้นส่วน และบริษัท
รวมทังบริ
้ ษัทรัฐวิสาหกิจ และบริษัทผสม

70,000 กีบ/ 1 ชุด

ค่าสําเนาเอกสารแจ้ งขึ ้นทะเบียนวิสาหกิจ

2,000 กีบ/ 1 ใบ

กีบ คือ สกุลเงินลาว (LAK: Lao Kip) อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรี ยญสหรัฐ (USD) ~ 7,980 กีบ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2555
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หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
หน่วยงานที่ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศลาว
1. การจดทะเบียน
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. การค้ าและการลงทุน
1) Ministry of Planning and Investment: www.investlaos.gov.la
2) คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ: www.sncsez.gov.la
3) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน: www.boi.go.th/aec
4) กรมส่งเสริมการค้ าระหว่างประเทศ: www.ditp.go.th/aec
3. หน่ วยประสานระหว่ างประเทศ
1) สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจําเวียงจันทน์: vientiane.thaiembassy.org
2) สถานทูตลาว ประจําประเทศไทย 520,502/1-3 ซอยสหการประมูล ประชาอุทิศ วังทองหลาง กทม. 10310
TEL: 0-2539-6667 FAX: 0-2539-6678
3) สํานักงานส่งเสริมการค้ าระหว่างประเทศ ณ นครเวียงจันทน์
ที่อยู่
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)
โทรศัพท์
007-856-21-413704, 413706
แฟ็ ก
007-856-21-412089
อีเมล
vtdepthai@laotel.com
***********************
ทีม่ า: 1) กฎหมายวิ สาหกิ จ (The Law on the Amendment of the Enterprise Law, LAO PEOPLE’S
DEMOCRATIC REPUBLIC)
2) ข้อแนะนําสําหรับการดําเนิ นธุรกิ จใน สปป. ลาว โดยสํานักงานส่งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ
ณ เวียงจันทน์ (ตุลาคม 2555)
3) คู่มือการค้าการลงทุนในประเทศเวียดนามและลาว โดย สสว.
4) รายงานฉบับสมบูรณ์ “กิ จกรรมการจัดทํ าแผนที ่ก ารตลาดสํ า หรับ SMEs สู่ตลาดอาเซี ย น
กลุ่มที ่ 1 ประเทศพม่าและลาว ภายใต้โครงการ SMEs Capacity Building: Win for
ASEAN Market”, มหาวิ ทยาลัยหอการค้าไทย
5) รายงาน Doing Business 2013 โดย ธนาคารโลก
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