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ໃບຄ າຮ້ອງ 
                       ຮຽນ : ທ່ານ ຫົວໜ້າ ພະແນກ ປທສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີື່ນັບຖ . 
                       ເລ ື່ອງ : ຂ ອະນຍຸາດ ດ າເນີນທຸລະກິດ ບ ລິການ ໄປສະນພີາຍໃນປະເທດ. 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການໄປສະນ ີ(ສະບບັປັບປຸງ )ສະບັບເລກທີ 45 / ສພຊ ,ລົງວັນທີ25/12/2013. 

- ອີງຕາມ ຂ ັ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກິດບ ລກິານໄປສະນີສະບັບເລກທີ 1039\ປທສ.ລົງວັນທີ 9 

ເມສາ 2019. 

- ອີງຕາມ ແຈ້ງການ ຂອງກົມໄປສະນ ີກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຂ ັ້ຕົກລົງການອອກອະນຸຍາດ ດ າເນີນທຸລະ 

ກິດ ບ ລິການໄປສະນ ີສະບບັເລກທີ 389/ກປນ , ລງົວັນທີ 9 ພະຈິກ 2016. 
ຂ້າພະເຈົັ້າຊ ື່ ແລະ ນາມສະກຸນ........................................................ວັນ,ເດ ອນ ,ປເີກີດ......... 

ສັນຊາດ...........ເຊ ັ້ອສາດ........ສາສະໜາ ............ເຊິື່ງເປັນ.......................................................... 
ຊ ື່ວສິາຫະກິດ...............................................ຖ ໃບທະບຽນວສິາຫະກິດເລກທີ...........ລົງວັນທີ........... 

ຖ ໃບທະບຽນອາກອນເລກທີ..........,ລົງວັນທີ.....................,ສ ານັກງານຕັັ້ງຢ ູ່ ບ້ານ................................. 

ເມ ອງ..................................................ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, 

ເບໂີທຫ້ອງການ............................,ມ ຖ ..................................Fax....................................... 
ປະເພດການບ ລິການ:......................................................................................................... 

ນ ັ້າໜັກເຄ ື່ອງຝາກ:      5 ກິໂລ ລົງມາ,     10 ກິໂລ ລງົມາ,  50 ກິໂລ ລງົມາ,          50 ກິໂລ ຂ ັ້ນໄປ. 

           ຂ ຖ ເປນັກຽດຮຽນມາຍັງທ່ານເພ ື່ອຂ ອະນຍຸາດດ າເນນີທຸລະກິດ ບ ລິການໄປສະນພີັນ ແລະ ພັດສະດໄຸປສະນ.ີ 

                               ດັື່ງງນັັ້ນ , ຈ ື່ງສະເໜີມາຍງັທ່ານພິຈາລະນາຕາມທາງຄວນດ້ວຍ 

                                                                                ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ,ວັນທີ--------------- 

                      ຢັັ້ງຢ ນຈາກນາຍບາ້ນ                                         ເຊັນຜ ຮ້້ອງຂ  
 ເອກະສານຕິດຂັດ 
-ຮ ບ 3 x 4 ຈ ານວນ 2ໃບ 

-ສ າເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ 

-ສ າເນົາໃບທະບຽນອາກອນ 

-ສ າເນົາໃບອະນຸຍາດ ປີທີື່ຜ່ານມາ 
-ໃບຢັັ້ງຢ ນທີື່ຢ ູ່ 
-ສ າເນົາບັດປະຈ າຕົວ (ຫຼ  ສ າມະໂນຄົວ) 
-ບົດວິພາກເສດຖະກິດ  
-ບົດສະຫຼຸບລາຍງານການເຄ ື່ອນໄຫວປີຜ່ານມາ 



ພະແນກ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະການສ ື່ສານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ , ຕັັ້ງຢ ູ່ບ້ານ ນາໄຊ, ເມ ອງ ໄຊເສດຖາ   ໂທ: 021 260479 , 021 260481 

 

 

 

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
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ໃບຢັັ້ງຢ ນສບັສມົບດັ ບ ລສິດັ 
 

ລ/ດ ຊ ື່ສບັສມົບດັ ຫວົໜ່ວຍຄິດໄລູ່ ຈ ານວນ ມ ນຄ່າ ໝາຍເຫດ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

              ທີື່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີື່ :..................... 

         ລາຍເຊນັເຈົັ້າຂອງ ບ ລສິດັ  
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 ------===000===------ 
ເມ ອງ..........................................                         ເລກທີ............. 
ບ້ານ........................................... 

ໃບຢັັ້ງຢ ນທີື່ຕັັ້ງຂອງບ ລສິດັ 

ຂ້າພະເຈົັ້ານາຍບ້ານໆ:........................................,ເມ ອງ:...............................ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 
ຂ ຢັັ້ງຢ ນວ່າວິສາຫະກິດ/ບ ລິສັດຂອງທ່ານ.............................................................................................
ໄດ້ຕັັ້ງຢ ູ່ເຮ ອນເລກທີ....................ໜ່ວຍ:............ຖະໜົນ:....................................................................
ບ້ານ:.........................................ເມ ອງ:..........................................ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ . 
 ວິສາຫະກິດ/ບ ລິສັດ ດັື່ງກ່າວມີທີຕັັ້ງຢ ູ່ໃນຂອບເຂດພາຍໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາແທ້ຈິງ, ດັື່ງນັັ້ນຈ ື່ງ 
ໄດ້ອອກໜັງສ ຢັັ້ງຢ ນສະບັບນີັ້ເປັນຫັຼກຖານເພ ື່ອໃຊ້ :................................................................................... 

 ສະຖານທີື່ຕັັ້ງແຕູ່ລະດາ້ນຂອງວສິາຫະກດິມລີາຍລະອຽດຕດິແປະກບັຫຍງັ: 
- ດ້ານໜ້າຕິດກັບ:............................................,ດ້ານຫັຼງຕິດກັບ:........................................... 
- ດ້ານຊ້າຍຕິດກັບ:..........................................,ດ້ານຂວາຕິດກັບ:.......................................... 

ແຜນວາດທີື່ຕັັ້ງ 

 

ໝາຍເຫດ: ສະຖານທີື່ຕັັ້ງບ ລິສັດ ເປັນກ າມະສິດຂອງບຸກຄົນ ຫຼ  ເຊົື່າ ( ຖ້າເຊົື່າແມູ່ນໃຫ້ coppy ສັນຍາເຊົື່າ 1 ສະບັບ ) 

      ທີື່.................................,ວັນທີ.......................... 

                                                                                       ຢັັ້ງຢ ນຈາກນາຍບາ້ນ 
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      ---------== 000 ==---------- 

 

ໃບຢັັ້ງຢ ນຈ ານວນພະນກັງານ ບ ລສິດັ 

ລ າດບັ ຊ ື່ ແລະ ນາມສະກນຸ ບາ້ນ, ເມ ອງ, 
ແຂວງ ຢ ູ່ປະຈບຸນັ 

ລະດບັການສ ກສາ ສາຂາ ວຊິາສະເພາະ 

ທີື່ຮຽນຈບົ 

ຊັັ້ນຕ າແໜູ່ງ 
ປະຈບຸນັ 

ເບໂີທ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

                                                      ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ----------------- 

                                                                                      ເຊນັເຈົັ້າຂອງບ ລສິດັ 
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     ---------== 000 ==---------- 

  ໃບປະຕິຍານ 
ຂ້າພະເຈົັ້າຊ ື່..........................................ອາຍຸ...............ປີ ,ເຊີື່ງເປນັເຈົັ້າຂອງວສິາຫະກິດ/ບ ລິສດັ

................................................................................................................................ 
ຕັັ້ງຢ ູ່ເຮ ອນເລກທີ.............ໜ່ວຍ...............ບ້ານເມ ອງ.............................................ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 

ພາຍຫັຼງທີື່ຂ້າພະເຈົັ້າໄດ້ຮບັໃບອະນຍຸາດດ າເນີນກິດຈະການດ້ານ................................................................

ຂ້າພະເຈົັ້າຂ ປະຕິຍານຕ ື່ການຈັດຕັັ້ງທີື່ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ອ ານາດການປົກຄອງທຸກຂັັ້ນດັື່ງນີັ້: 
1. ຈະປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໄປສະນີ, ກົດໝາຍອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ນິຕິກ າຂອງລັດ ແລະ ກົດລະບຽບ

ຂອງບ້ານຢູ່າງເຄັື່ງຂັດ, ຈະບ ື່ສວຍໃຊ້ສະຖານທີື່ຂອງຕົນເປັນບ່ອນບ ລິການທີື່ຜິດຕ ື່ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ໃບ

ອະນຸຍາດຂອງຕົນເອງໃຫ້ຜ ້ອ ື່ນສວຍໃຊ້ໃນການເຄ ື່ອນໄຫວດ າເນີນກິດຈະການຢູ່າງເດັດຂາດ. 

2. ການບ ລິການຈະຮັບປະກັນປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການອະນຸຍາດບ ື່ໃຫ້ມີການເຄ ື່ອນໄຫວທີື່ຜິດຕ ື່ລະບຽບກົດ

ໝາຍເປັນຕົນແມູ່ນ:    ບ ື່ໃຫ້ມີການຂົນສົື່ງສິື່ງທີື່ຜິດກົດໝາຍ  ແລະ ການບ ລິການນອກເໜ ອຈາກ ໃບອະນຸຍາດ 
ດ້ານ ໄປສະນີ 

3. ຮັບປະກັນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການບ ລິການທີື່ວ່ອງໄວທັນໄຈ ແກູ່ລ ກຄ້າ ຜ ້ໃຊ້
ບ ລິການ ແລະ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນການຕົກເຮູ່ຍເສຍຫາຍຂອງ ສິນຄ້າ ຮັບ ແລະ ຈັດສົື່ງ - ແຈກຢາຍ ຂອງລ ກ

ຄ້າ ,ຖ້າມີເຄ ື່ອງ ຮັບ -ຝາກ ເກີດຕົກເຮູ່ຍເສຍຫາຍ ທາງບ ລິສັດຈະຂ ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ທົດແທນຄ ນ ແກູ່ລ ກຄ້າ 

ຕາມມ ນຄ່າ. 

4. ຂ້າພະເຈົັ້າຍີນດີປະຕິບັດທຸກພັນທະຕ ື່ລັດຕາມລະບຽບການເຊັນ: ເສຍຄ່າທ ານຽມ,ຄ່າບ ລິການ,ອາກອນ ແລະ 
ອ ື່ນໆ ທຸກໆປີ. 

5. ຖ້າຫາກຂ້າພະເຈົັ້າບ ື່ປະຕິບັດໄດ້ໃນຂ ັ້ໃດຂ ັ້ໜ ື່ງ ຂ້າພະເຈົັ້າຍອມໃຫ້ການຈັດຕັັ້ງທີກ່ຽວຂ້ອງໃຊ້ມາດຕະການຕາມ

ຂັັ້ນຕອນຂອງລະບຽບ ການປັບໄໝ ການບ ລິການ ໄປສະນີ. 

                         

                                                            ທີື່...........................,ວນັທີ......................... 
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