
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

ພະແນກ ປທສ 

ບໍລິສັດ........................... 
ບດົວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕກັນກິ 

ການດ າເນນີກິດຈະການດາ້ນເຕກັໂນໂລຊ ີຂໍໍ້ມນູຂາ່ວສານ/ໂທລະຄົມມະນາຄົມ 

ບລໍສິດັ.................................... 
- ອງີຕາມ ກດົໜາຍວາ່ດວ້ຍໂທລະຄມົມະນາຄມົ(ສະບບັປບັປງ)ຸສະບບັເລກທ ີ09/ສພຊ,ລງົວນັທ ີ21 ທນັວາ 2011 

- ອງີຕາມ ກດົໜາຍ ວາ່ດວ້ຍ ເຕກັໂນໂລຊ ີຂໍໍ້ມນູຂາ່ວສານ ສະບບັເລກທ ີ02/ສພຊ ,ລງົວນັທ ີ7 ພະຈກິ 2016. 

- ອງີຕາມ ກດົໜາຍວາ່ດວ້ຍການສົົ່ງເສມີການລງົທນື ສະບບັເລກທ ີ02/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ8 ກລໍະກດົ 2009 

- ອງີຕາມ ແຜນວດັຖປຸະສງົຂອງການດ ານນີກດິຈະການຂອງບລໍສິດັ………………………… 

ພາກທ ີI : ພາກສະເໜີ 
1. ຂໍໍ້ມູນ ແລະ ຈຸດທີີ່ຕັັ້ງ ຂອງບໍລິສັດ 
- ຊືີ່ບໍລິສັດ......................,  
- ທີີ່ຕັັ້ງສ ານັກງານ: ຕັັ້ງຢູູ່: ເຮືອນເລກທີ, ໜ່ວຍ, ບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງ/ນວ. 
- ທີີ່ຕັັ້ງຫ້ອງເຕັກນິກ, ສາງ ຫຼື ບ່ອນເກັບເຄືີ່ອງ: ຕັັ້ງຢູູ່: ເຮືອນເລກທີ, ໜ່ວຍ, ບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງ/ນວ 

- ເບີໂທລະສັບ:........, ມືຖື:...., ແຟັກ:...................,ອີເມວ.... 
2. ແຜນທີີ່ຕັັ້ງຂອງບໍລິສັດ 
3. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງບໍລິສັດ: 
      (ສາເຫດຄວາມເປັນມາ ແລະ ແຮງຈຸງໃຈໃນການດ າເນີນກິດຈະການ) 
3.1  ປະຫວັດຜູ້ອ ານວຍການ ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານ: 
(ຊືີ່ແລະນາມສະກຸນ, ອາຍຸ, ອາຊີບ, ສັນຊາດ, ເຊືັ້ອຊາດ, ສາສະໜາ, ສ າມະນໂນຄົວເລກທີ/ລົງວັນທີ, ບັດປະຈ າຕົວເລກທີ
,ພາສປອດເລກທີ(ຕ່າງປະເທດ), ປະຈຸບັນ ຢູູ່ເຮືອນຕົນເອງ ຫຼື ເຊົົ່າ, ເຮືອນເລກທີ, ໜ່ວຍ, ບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງ ? 
ປະຫວັດການສຶກສາ, ປະຫວັດການເຮັດວຽກ ຫຼື ດ າເນີນທຸລະກິດ) 

ພາກທ ີII : ພາກເຕກັນກິ 

1. ຈຸດປະສົງ ແລະ ປະເພດການດ າເນີນກິດຈະການ:  

1.1. ຈຸດປະສົງ: 

1.2 ປະເພດການດ າເນີນກິດຈະການ: 
(ໃຫ້ບອກລາຍລະອຽດປະເພດການດ າເນີນກິດຈະການ ແລະ ການບໍລິການຕົວຢູ່າງ: ຝຶກອົບຮົມດ້ານ ໄອຊີທີ: ຝຶກ
ອົບຮົມດ້ານໃດ? ໂປຼແກຼມທີຈະພັດທະນາ ຫລື ຂຽນມີດ້ານໃດ, ຫລື ບໍລິການທີປຶກສາ ດ້ານ ໄອຊີທີມີຫຍັງ?  
ຫລື ທີປຶກສາກໍດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ຕິດຕັັ້ງ, ສ້ອມແປງ,ຈ າໜ່າຍ) 

2. ແຜນການດ າເນີນການດ້ານເຕັກນິກ: 

    (ລາຍລະອຽດດ້ານເຕັກນິກຕົວຢູ່າງ: ການຕິດຕັັ້ງສ້ອມແປງ,ການຝຶກອົບຮົມ,ການໃຫ້ຄ າປຶກສາ,ການບໍລິການຄວາມ 



     ປອດໄພ, ການສ້າງແລະພັດທະນາຊອບແວ,ການຈ າໜ່າຍ,ການບໍລິການອືີ່ນໆ) 

ພາກທ ີIII : ການວິເຄາະດາ້ນເສດຖະກິດ 

1. ສະພາບການດ າເນີນກິດຈະການ ດ້ານໄອຊີທີ ຫລື ດ້ານໂທລະຄຄົມະນາຄົມ ຢູູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະຈຸບັນ. 
2. ຈຸດດີ: ( ຈຸດດີຂອງທຸລະກິດດ້ານນີັ້)...................................................................................... 
3. ຈຸດອ່ອນ: ( ຈຸດອ່ອນຂອງທຸລະກິດດ້ານນີັ້)............................................................................. 
4. ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການຂັນແຂ່ງທຸລະກິດດ້ານໄອຊີທີ:  
( ສະພາບການປະຈຸບັນ ການປູ່ຽນແປງໃນດ້ານໂອກາດ ແລະ ອຸປະສັກ ຂອງທຸລະກິດ ເຊັົ່ນ: ດ້ານການແຂ່ງຂັນ, ສັງຄົມ, 
ເສດຖະກິດ, ກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບ ແລະ ຂໍໍ້ບັງຄັບ, ກຸ່ມຜູ້ຈ າໜ່າຍ ແລະ ເຄືອຂ່າຍຂອງທຸລະກິດ) 

a. ໂອກາດໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ: 
b. ສິີ່ງທ້າທາຍໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ: 

5. ແຜນການຕະຫຼາດ:  
(ປະເພດສິນຄ້າ, ການບໍລິການ ທີີ່ຈະເຮັດ ການກ ານົດທິດທາງ ແລະ ແນວທາງໃນການດ າເນີນກິດຈະກ າການຕະຫຼາດ, 
ເປ ົ້າໝາຍ ໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະຍາວ, ກຸ່ມລູກຄ້າເປ ົ້າໝາຍ, ລາຄາ, ຊ່ອງທາງໃນການຈ າໜ່າຍ, ແຜນສົົ່ງເສີມການຕະຫຼາດ) 
6. ແຜນທາງດ້ານການເງິນ: 
(ການນ າໃຊ້ເງິນທຶນເຂົັ້າໃນການບໍລິຫານ ຈັດການໃນການດ ໍາເນີນທຸລະກິດ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ທຶນທັງໝົດ, ທຶນຄົງທີີ່, ທຶນ
ໝູນວຽນ, ຈຸດກຸ້ມທຶນ, ຂາດທຶນ, ກ າໄລ) 
(ຖ້າເປັນບໍລິສັດ ຈ າກັດ ມີຜູ້ຖືຮຸ້ນຫຼາຍຄົນ ໃຫ້ລະບຸ ຈ ານວນຮຸ້ນ, ລາຄາຮຸ້ນ, ຊືີ່ນາມສະກຸນຜູ້ຖືຮຸ້ນ, ຖືຈັກເປີເຊັນ, ລວມ
ມູນຄ່າຖືຮຸ້ນ) 
7. ແຜນການດ າເນີນງານ:  
(ແຜນການເຄືີ່ອນໄຫວແຕ່ລະເດືອນ ຂອງປີເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ການກະກຽມສະຖານທີີ່ຕັັ້ງບໍລິສັດ, ການຂໍອະນຸຍາດ, ການ
ກະກຽມບຸກຄະລາກອນ, ການກະກຽມອຸປະກອນ, ການໃຫ້ບໍລິການ, ການປັບປຸງການບໍລິການ, ວາງແຜນການຕະຫຼາດ, 
ການເລີີ່ມໃຫ້ບໍລິການ....,) 
ລ/ດ ແຜນການດ າເນີນງານ ການເຄືີ່ອນໄຫວແຕ່ລະເດືອນ ປີທ າອິດ 20xx 
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1.               

2.               

3.               

8. ແຜນດ້ານບຸກຄະລາກອນ: 
a. ດ້ານບຸກຄະລາກອນ: (ໃຫ້ເວົັ້າລະອຽດ ກ່ຽວກັບບຸກຄະລາກອນທັງໝົດ ມີຈັກຄົນ, ຄະນະອ ານວຍການ, ຜູ້

ບໍລິຫານ, ວິຊາການ. 
b. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ: (ໃຫ້ແຕ້ມແຜນວາດໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງຂອງບໍລິສັດໃສ່ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ) 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ....../....../.............. 

ອ ານວຍການ ບໍລິສັດ 

ໝາຍເຫດ: ການຈັດເອກະສານ ຊ້າຍ 2,5 ຊມ, ເທິງ-ລຸ່ມ-ຂວາ 2 ຊມ, 
ຊືີ່ບົດວິພາກບໍລິສັດແລະ ບ່ອນເຊັນ ຟອນ( 14)ເຂັັ້ມ,ຫົວຂໍໍ້ຟອນ(14)ເຂັັ້ມ,  
ເນືັ້ອໃນຟອນທ າມະດາ( 12), ຮູບຕົວໜັງສື ຟອນເພັດສະລາດ OT. 



  


