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ໃບທີ 1 

 

 

 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
 

 
 

ໃບຄ າຮ້ອງ 
 
 

  ຮຽນ :  ທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສ ື່ສານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 

ເລ ື່ອງ: ຂໍອະນຸຍາດດ າເນີນກິດຈະການ:.......................................................................... 
............................................................................................................ 

 

ຂ້າພະເຈົົ້າ( ຊ ື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ):.................................................,ວັນ,ເດ ອນ,ປີເກີດ:.................., 

ບ້ານເກີດ:..............................,ເມ ອງ:............................,ແຂວງ:...........................,ອາຊີບ:..............., 

ເຊ ົ້ອຊາດ:...........,ສັນຊາດ:.............,ປະຈບັຸນຢ ູ່ບ້ານ:..................................,ຖະໜົນ:............................, 

ໜ່ວຍ:.........,ເມ ອງ:..........................................,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 

ໂທລະສັບມ ຖ :.................................................,ຕັົ້ງໂຕະ:..........................,ແຟກັ:............................ 

• ຊ ື່ວິສາຫະກິດພາສາລາວ:........................................................................................................ 

• ວິສາຫະກິດພາສາອັງກິດ:........................................................................................................ 

ຕັົ້ງຢ ູ່ບ້ານ:.........................................,ໜ່ວຍ:.........,ຖະໜົນ:............................,ເຮ ອນເລກທີ:............,

ເມ ອງ:..........................,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

ຈຸດປະສົງດ າເນິນກິດຈະການຂອງວິສາຫະກິດ:...................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

❖ ວິສາຫະກິດມີຈ ານວນ:........ສາຂາ: 

ສາຂາທີື່1:ຕັົ້ງຢ ູ່ບ້ານ:.........................,ໜ່ວຍ:.......,ເຮ ອນເລກທີ:.......,ເມ ອງ:...................,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

ສາຂາທີ2:ຕັົ້ງຢ ູ່ບ້ານ:.........................,ໜ່ວຍ:.......,ເຮ ອນເລກທີ:........,ເມ ອງ:..................,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

ສາຂາທີ3:ຕັົ້ງຢ ູ່ບ້ານ:.........................,ໜ່ວຍ:.......,ເຮ ອນເລກທີ:........,ເມ ອງ:..................,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

ສາຂອ ື່ນໆ:.............................................................................................................................. 

ສະຖານທີື່ຕັົ້ງວິສາຫະກິດ: ເປັນຂອງຕົນເອງ,  ເຊົົ່າ,  ອ ື່ນໆ.................................................................. 

ມີທຶນທັງໝົດ:............................ກີບ,ທຶນຄົງທີ:............................ກີບ,ທຶນໜ ນວຽນ:..........................ກີບ 

ຂ້າພະເຈົົ້າຂໍຢັັ້ງຢືນວ່າ : ທຸກຂໍໍ້ມ ນທີື່ກ່າວມາຂ້າງເທິື່ງ ແມ່ນຖ ກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຈະປະຕິບັດຕາມລະບຽບ
ກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທຸກປະການ    

ດັົ່ງນັົ້ນ , ຈຶື່ງໄດ້ຂຽນຄ າຮ້ອງ ສະບັບນີົ້ຮຽນມາຍັງທ່ານ ເພ ື່ອພິຈາລະນາຕາມທາງຄວນດ້ວຍ. 

ທີື່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ , ວັນທີ:..................... 

    
 

 

 

 

ລາຍເຊນັຜ ຮ້ອ້ງຂ ໍຢັັ້ງຢນືນາຍບາ້ນ.................................... 
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

********************************* 
 

ໃບຢັັ້ງຢນືສັບສົມບດັຄງົທີ ແລະ ທ ນ 
 

ລ/ດ ລາຍການສມົບດັຄົງທ ີ ຈ ານວນ ມ ນຄ່າ/ຫໜ ມ ນຄ່າລວມ ໝາຍເຫດ 
1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

ລວທັງໜົດ   

 

            ທີື່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີື່ :..................... 
         ລາຍເຊນັເຈົົ້າຂອງວສິາຫະກດິ 
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

********************************* 
ເມ ອງ..........................................          ເລກທີ.......................... 
ບ້ານ........................................... 

ໃບຢັັ້ງຢນືທີື່ຕັົ້ງຂອງວິສາຫະກິດ 
ຂ້າພະເຈົົ້ານາຍບ້ານໆ:.........................................................,ເມ ອງ:....................................... 

ແຂວງ:....................................................................................... 
 ຂໍຢັັ້ງຢືນວ່າວິສາຫະກິດຂອງທ່ານ....................................................ໄດ້ຕັົ້ງຢ ູ່ເຮ ອນເລກທີ:............... 
ໜ່ວຍ:.................ຖະໜົນ:............................................ບ້ານ:..................................................... 
ເມ ອງ:..........................................ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  
 ວິສາຫະກິດດັົ່ງກ່າວມີທີຕັົ້ງຢ ູ່ໃນຂອບເຂດພາຍໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາແທ້ຈິງ, ດັົ່ງນັົ້ນຈຶື່ງໄດ້ອອກໜັງ
ສ ຢັັ້ງຢືນສະບັບນີົ້ເປັນຫຼັກຖານເພ ື່ອ:..................................................................................................... 
❖ ສະຖານທີື່ຕັົ້ງແຕລ່ະດາ້ນຂອງວສິາຫະກດິມລີາຍລະອຽດຕດິແປະກບັຫຍງັ: 

- ດ້ານໜ້າຕິດກັບ:............................................,ດ້ານຫຼັງຕິດກັບ:........................................... 
- ດ້ານຊ້າຍຕິດກັບ:..........................................,ດ້ານຂວາຕິດກັບ:.......................................... 
-  

ແຜນວາດທີື່ຕັົ້ງ 

 

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

 

 

 

 
 

❖ ເອກະສານປະກອບຂໍອະນຍຸາດດາ້ນໂທລະຄມົມະນາຄົມ 

ຢັັ້ງຢນືນາຍບາ້ນ.................................... 
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I. ອະນຍຸາດເປດີໃໜ່ ປະກອບແບບຟອມດັົ່ງນີົ້: 
1. ວິສາຫະກິດສວ່ນບກຸຄົນປະກອບມ:ີ 

1. ຄ າຮ້ອງ 
2. ຮ ບສີ 3x4 = 3 ໃບ 

3. ສ າເນົາສ າມະໂນຄົວຫຼ ບັດປະຈ າຕົວ  
4. ໃບຢັັ້ງຢືນທີື່ຢ ູ່ອົງການປົກຄອງບ້ານ  
5. ໃບຢັັ້ງຢືນທີື່ຕັົ້ງວິສາຫະກິດ 
6. ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ 
7. ໃບສັນຍາເຊົົ່າເຮ ອນ, ຕຶກ, ສ ານັກງານ ແລະ ອາຄານ (ຖ້າເຊົົ່າ) 

8. ສັນຍາເປັນຕົວແທນຈ າໜ່າຍກັບບັນດາບໍລິສັດຜ ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ສ າລັບຈ າໜ່າຍຊິ
ມຄາດ) 

2. ນຕິບິກຸຄົນ ຫລ  ບລໍສິດັ ທົົ່ວໄປປະກອບມ:ີ 
1) ຄ າຮ້ອງ 
2) ຮ ບສີ 3x4 = 3 ໃບ 

3) ສ າເນົາສ າມະໂນຄົວຫຼ ບັດປະຈ າຕົວ  
4) ໃບຢັັ້ງຢືນທີື່ຢ ູ່ອົງການປົກຄອງບ້ານ  
5) ໃບຢັັ້ງຢືນທີື່ຕັົ້ງວິສາຫະກິດ 
6) ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ 
7) ໃບສັນຍາເຊົົ່າເຮ ອນ, ຕຶກ, ສ ານັກງານ ແລະ ອາຄານ (ຖ້າເຊົົ່າ) 

8) ໃບຢັັ້ງຢືນພະນັກງານວິຊາການຈົບໄອທີ ຫລ  ໂທລະຄົມ ພ້ອມຕິດຂັດໃບປະກາດສະນີຍະບັດ 
9) ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບສົມບັດຄົງທີ ແລະ ທ ນ 
10) ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ  
11) ຖ້າເປັນບໍລິສັດຕິດຕັົ້ງສ້ອມແປງຕ້ອງມີ:  

- ພາຫະນະຮັບໃຊ້ເປັນຂອງບໍລິສັດເອງ (ກອບປີັ້ທະບຽນລົດ),  

- ວິຊາການ  1  ຄົນຂ ົ້ນໄປ, ຮຽນຈົບຊັົ້ນສ ງຂ ົ້ນໄປ (ກອບປີໃບປະກາດຈົບຊັົ້ນ) 
- ປະສົບການ 2 ປີຂ ົ້ນໄປ ( ໃບຢັັ້ງຢືນຜ່ານງານ ). 

12) ສັນຍາເຊົົ່າສັນຍ່ານອີນເຕີເນັດຈາກບໍລິສັດ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ( ສ າລັບບໍລິສັດບໍລິການ ISP) 

3. ຕາ່ງປະເທດລງົທ ນ ຫລ  ຮຸນ້ສວ່ນກັນພາຍໃນປະກອບເພີົ້ມມ:ີ 
1) ພາດສະປອດ 
2) ໃບຢັັ້ງຢືນຊີວະປະຫັວດ ຈາກ ປກສ 
3) ໃບຢັັ້ງຢືນແຮງງານຈາກຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງ( ຖ້າມີວິຊາການຈາກຕ່າງປະເທດ) 

4) ໃບຢັັ້ງຢືນຖານະການເງິນຈາກທະນາຄານ. 

4. ຮາ້ນອນິເຕເີນດັກາເຟ: 
1) ຄ າຮ້ອງ 
2) ຮ ບສີ 3x4 = 3 ໃບ 

3) ສ າເນົາສ າມະໂນຄົວຫຼ ບັດປະຈ າຕົວ  
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4) ໃບຢັັ້ງຢືນທີື່ຢ ູ່ອົງການປົກຄອງບ້ານ  
5) ໃບຢັັ້ງຢືນພະນັກງານວິຊາການຈົບໄອທີ ຫລ  ໂທລະຄົມ ພ້ອມຕິດຂັດໃບປະກາດສະນີຍະບັດ 
6) ໃບຢັັ້ງຢືນທີື່ຕັົ້ງ ວິສາຫະກິດ 
7) ໃບຢັັ້ງຢືນສັບສົມບັດຄົງທີ ແລະ ທ ນ 
8) ສັນຍາເຊົົ່າອິນເຕີເນັດ  ຈາກ ບໍລິສັດ ຜ ້ໃຫ້ບໍລິການ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ 
9) ໃບປະຕິຍານ ຫລ  ໃບຍສັນຍາປະຕິບັດລະບຽບ 
10) ໃບຢັັ້ງຢືນເຕັກນິກການໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດກາເຟ 
11) ໃບສັນຍາເຊົົ່າເຮ ອນ, ຕຶກ, ສ ານັກງານ ແລະ ອາຄານ (ຖ້າເຊົົ່າ) 

 

II. ຂ ໍອະນຍຸາດສບຶຕໍໍ່ ປະກອບແບບຟອມດັົ່ງນີົ້: 
1. ວິສາຫະກິດສວ່ນບກຸຄົນປະກອບມ:ີ 

1) ຄ າຮ້ອງຂໍຕໍໍ່ອະນຸຍາດ ເຊັນຢັັ້ງຢືນບ້ານ 
2) ສ າເນົາໃບອະນຸຍາດດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ຕົົ້ນສະບັບ) 
3) ໃບຕິດຕາມການເກັບຄ່າທ ານຽມ(ຕົົ້ນສະບັບ) 
4) ຮ ບສີ 3x4 = 2 ໃບ 

5) ໃບຢັັ້ງຢືນທີື່ຕັົ້ງວິສາຫະກິດ 
6) ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ 
7) ໃບເສຍອາກອນ 

2. ນຕິບິກຸຄົນ ຫລ  ບລໍສິດັ ທົົ່ວໄປປະກອບມ:ີ 
1) ຄ າຮ້ອງຂໍຕໍໍ່ອະນຸຍາດ ເຊັນຢັັ້ງຢືນບ້ານ 
2) ສ າເນົາໃບອະນຸຍາດດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ຕົົ້ນສະບັບ)  
3) ໃບຕິດຕາມການເກັບຄ່າທ ານຽມ(ຕົົ້ນສະບັບ) 
4) ຮ ບສີ 3x4 = 2 ໃບ 

5) ໃບຢັັ້ງຢືນທີື່ຕັົ້ງວິສາຫະກິດ 
6) ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ 
7) ໃບທະບຽນອາກອນ 
8) ບົດສະຫລຸບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍການດ າເນີນທຸລະກິດໃນໄລຍະຜ່ານມາ 

3. ຮາ້ນອນິເຕເີນດັກາເຟ: 
1) ຄ າຮ້ອງຂໍຕໍໍ່ອະນຸຍາດ ເຊັນຢັັ້ງຢືນບ້ານ 
2) ໃບອະນຸຍາດດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເກົົ່າ 
3) ຮ ບສີ 3x4 = 2 ໃບ 

4) ໃບຢັັ້ງຢືນທີື່ຕັົ້ງ ວິສາຫະກິດ 
5) ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ 
6) ໃບເສຍອາກອນ 
7) ສັນຍາເຊ ົ່າສະຖານທີ (ກໍລະນີຍ ກຍ້າຍສະຖານທີໃໜ່) 

III. ກລໍະນຕີອ້ງການປູ່ຽນຊ ື່ວສິາຫະກດິ/ຍກົຍາ້ຍສະຖານທຕີັົ້ງ/ໂອນກດິຈະການ/ເພີື່ມປະເພດດ າເນນີກດິຈະການ/ເພີື່ມ
ສາຂາ ຕອ້ງປະກອບເອກະສານເພີີ່ມຕາມແຕລ່ະກລໍະນຄີ:ື 



ພະແນກໄປສະນ ີ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສ ື່ສານ ນວ ,ບ້ານໂພນໄຊ ,ເມ ອງໄຊເສດຖາ ,ໂທລະສັບ 021 260479  / ແຟັກ 021 260481  

ໃບທີ 6 

1. ໃບໂອນມອບກິດຈະການ 
2. ໃບສະເໜີຂໍປູ່ຽນຊ ື່ວິສາຫະກິດ 
3. ໃບສະເໜີຂໍຍົກຍ້າຍສະຖານທີຕັົ້ງ ເຊັນຢັັ້ງຢືນຈາກນນາຍບ້ານ 
4. ໃບສະເໜີຂໍເພີື່ມປະເພດດ າເນີນກິດຈະການ  
5. ໃບສະເໜີຂໍເພີື່ມສາຂາບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


