(คำแปลอย่ำงไม่เป็ นทำงกำร)

3. การจดทะเบียนบริ ษทั ต่ างด้าว
ขัน้ ตอนที่ 1
ตรวจสอบว่าสามารถใช้ชื่อ
บริษทั ตามต้องการได้หรือไม่

1

ยื่นแบบฟอร์มกำรตรวจสอบชื่อบริษทั ทีล่ ง
ลำยมือชื่อแล้วให้แก่กรมบริหำรกำรลงทุนและ
บริษทั (DICA)

1. แบบฟอร์มกำรตรวจสอบชื่อบริษทั (ซือ้ จำก DICA หรือดำวน์
โหลดจำกเว็บไซต์ของ DICA)
+ 1,000 จ๊ำต

ขัน้ ตอนที่ 2
รับแบบฟอร์มการจดทะเบียน
บริษทั จาก DICA หรือจาก
เว็บไซต์ของ DICA

2

3

รับแบบฟอร์มกำรจดทะเบียนบริษทั จำก DICA
หรือจำกเว็บไซต์ของ DICA

ชำระค่ำอำกรแสตมป์ ทีจ่ ุดบริกำรเบ็ดเสร็จ (One
Stop Service หรือ OSS) หรือทีก่ รมสรรพำกร
(Internal Revenue Department)

1. หนังสือนำส่งคำขอ
2. คำแถลงขอจดทะเบียน (แบบฟอร์ม 1)
3. แบบฟอร์มรำยงำนทีต่ งั ้ ของสำนักงำนจดทะเบียน
4. คำแถลงนำส่งเอกสำรตำมกฎหมำย
5. หนังสือรับรองคำแปล
6. รำยละเอียดของกรรมกำรบริษทั (แบบฟอร์ม 26)
7. หนังสือบริคณห์สนธิ
8. ข้อบังคับของบริษทั
9. แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญำต (แบบฟอร์ม เอ)
10. วัตถุประสงค์บริษทั และคำรับรองกำรไม่ประกอบกิจกรรมกำรค้ำ
เอกสำรอื่นๆ ทีจ่ ะต้องจัดหำให้โดยผูย้ ่นื คำขอ
- สำเนำหนังสือเดินทำงของผูถ้ อื หุน้ (กรณีเป็ นบุคคล) หรือมติ
กรรมกำรบริษทั (กรณีเป็ นบริษทั )
- สำเนำหนังสือเดินทำงของกรรมกำรบริษทั ทีเ่ ป็ น
ชำวต่ำงชำติ หรือสำเนำบัตรประชำชนแห่งชำติ (NRC)
สำหรับกรรมกำรที
เ่ ป็ นชำวเมีbyยนมำ
Translated
Tilleke & Gibbins
+ 5,100 จ๊ำต

(คำแปลอย่ำงไม่เป็ นทำงกำร)
ขัน้ ตอนที่ 3
ยื่นเอกสารการจดทะเบียน
บริษทั ที่ลงลายมือชื่อแล้วต่อ
DICA

4

ยื่นแบบฟอร์มทีก่ รอกข้อมูลครบถ้วนและ
ลงลำยมือชื่อแล้วแล้วต่อ DICA

5

ชำระค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนทีจ่ ุดบริกำร
เบ็ดเสร็จ

1. หนังสือนำส่งคำขอ
2. คำแถลงขอจดทะเบียน (แบบฟอร์ม 1)
3. แบบฟอร์มรำยงำนทีต่ งั ้ ของสำนักงำนจดทะเบียน
4. คำแถลงนำส่งเอกสำรตำมกฎหมำย
5. หนังสือรับรองคำแปล
6. วัตถุประสงค์บริษทั และคำรับรองกำรไม่ประกอบกิจกรรมกำรค้ำ
7. รำยละเอียดของกรรมกำรบริษทั (แบบฟอร์ม 26)
8. หนังสือบริคณห์สนธิ
9. ข้อบังคับของบริษทั
10. แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญำต (แบบฟอร์ม เอ)
11. สำเนำหนังสือเดินทำงของผูถ้ อื หุน้ และมติกรรมกำรบริษทั
12. สำเนำหนังสือเดินทำงของกรรมกำรบริษทั ทีเ่ ป็ นชำวต่ำงชำติ
หรือสำเนำบัตร NRC สำหรับกรรมกำรทีเ่ ป็ นชำวเมียนมำ

ขัน้ ตอนที่ 4
ชาระค่าธรรมเนี ยมการจด
ทะเบียน

1. หนังสือยอมรับกำรชำระเงินออกโดยจุดบริกำรเบ็ดเสร็จ
+ 500,000 จ๊ำต

ขัน้ ตอนที่ 5

Translated by Tilleke & Gibbins

(คำแปลอย่ำงไม่เป็ นทำงกำร)
รับทะเบียนชัวคราวและ
่
ใบอนุญาตทาการค้า (หากมี
ความประสงค์)

6

รับหนังสือรับรองบริษทั ชัวครำวและใบอนุ
่
ญำต
ชัวครำวจำก
่
DICA (หำกมีควำมประสงค์)

1. หนังสือเงื่อนไขและข้อกำหนดออกโดย DICA
2. หนังสือรับรองบริษทั ชัวครำวออกโดย
่
DICA
3. ใบอนุญำตทำกำรค้ำชัวครำวออกโดย
่
DICA

ขัน้ ตอนที่ 6
โอนเงิ นทุนขัน้ ตา่ และยื่น
เอกสารอื่นๆ

7

ยืนยันทีอ่ ยูท่ จ่ี ดทะเบียนของบริษทั
(ภำยในหนึ่งเดือนนับจำกวันจดทะเบียน)

8

ยื่นหลักฐำนกำรโอนเงินทุนขัน้ ต่ำและหนังสือ
เงื่อนไขและข้อกำหนดทีล่ งลำยมือชื่อแล้วต่อ
DICA

1. หนังสือแจ้งยอดเงินทีน่ ำเข้ำบัญชี (Credit Advice) ซึง่ ยืนยัน
กำรโอนเงินทุนขัน้ ต่ำตำมทีก่ ำหนด
2. ยื่นหนังสือเงื่อนไขและข้อกำหนดซึง่ ลงลำยมือชื่อโดยบริษทั
แล้ว
กำหนดให้เงินทุนขัน้ ต่ำเท่ำกับ 50,000 ดอลลำร์สหรัฐ
สำหรับบริษทั เกีย่ วกับกำรบริกำร
กำหนดให้เงินทุนขัน้ ต่ำเท่ำกับ 150,000 ดอลลำร์สหรัฐ
สำหรับบริษทั ต่ำงชำติบริษทั อื่นๆ

ขัน้ ตอนที่ 7
หนังสือรับรองบริษทั และ
ใบอนุญาตฉบับถาวร

9

รับหนังสือรับรองบริษทั ฉบับถำวรและใบอนุญำต
ทำกำรค้ำฉบับถำวรจำก DICA

1.
2.

หนังสือรับรองบริษทั (ฉบับถำวร) ออกโดย DICA
ใบอนุญำตทำกำรค้ำ (ฉบับถำวร) ออกโดย DICA

* ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษทั แห่งเมียนมำ ค.ศ. 1914 ข้อ *27(เอ)(1) บริษทั ต่ำงชำติหรือบริษทั ทีป่ ระกอบกิจกำรกำรค้ำระหว่ำงประเทศทุกแห่ง ก่อนทีจ่ ะยื่น หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
ของบริษทั ต่อนำยทะเบียน จะต้องได้รบั ใบอนุญำตให้ทำกำรค้ำจำกประธำนำธิบดีแห่งสหภำพเมียนมำก่อน
Translated by Tilleke & Gibbins

