
 
ສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 
 
03/19/2021 
 
ຮຽນບັນດາຜູ້ສະເໜີລາຄາສິນຄ້າ,  
ເລ່ືອງ: ຕ້ອງການໃບສະເໜີລາຄາ ເລກທີ 19LA9021Q0020 
 
ເນ້ືອໃນຕ່ໍໄປນ້ີແມ່ນການຂໍ ໃບສະເໜີລາຄາ (ອາເອັບຄິວ) ສໍາລັບການບໍລິການໂທລະສັບມືຖື. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຍ່ືນໃບສະ        
ເໜີລາຄາ ຂໍໃຫ້ທ່ານປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາໃນພາກທີ 4 ຂອງການຮ້ອງຂໍໃບສະເໜີລາຄາ, ຕອບຄໍາຖາມໃນຫ້ອງທ່ີ
ຕ້ອງການຄໍາຕອບຂອງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ, ແລະ ສ່ົງເອກະສານໄປຕາມທ່ີຢູ່: 
 

ສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
ຖະໜົນທ່າເດ່ືອ, ຫັຼກ 9 
ບ້ານສົມຫວັງໃຕ້, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ 

 
ກະລຸນາສ່ົງໃບສະເໜີລາຄາໃສ່ໃນຊອງພ້ອມຂຽນວ່າ: ໃບສະເໜີລາຄາ ສ່ົງໄປທ່ີຢູ່ຂ້າງເທິງ. ວັນທີປິດຮັບໃບສະເໜີລາຄາ
ແມ່ນ 16.00 ຕາມເວລາຂອງປະເທດລາວ ຂອງວັນທີ 19/04/2021. ໃບສະເໜີລາຄາທ່ີຍ່ືນບ່ໍທັນກັບເວລາດ່ັງກ່າວຈະບ່ໍ
ຖືກຍອມຮັບ.  
ເພ່ືອການພິຈາລະນາໃບສະເໜີລາຄາ, ທ່ານຈະຕ້ອງກອບແບບຟອມ ແລະ ສ່ົງຕາມເນ້ືອໃນລຸ່ມນ້ີ: 
 
OF-347 ແລະ ເຊັນຍອມຮັບໃບສ່ັງຊ້ື 
ພາກທີ 1: ຕາຕະລາງລາຍລະອຽດ 
ພາກທີ 2 ຫາ ພາກທີ 5  
 
ກອງປະຊຸມກ່ອນຂ້ໍສະເໜີ ຈະຈັດຂ້ຶນໃນວັນອັງຄານ 23/03/2021, ຕອນເວລາ 10.00AM ທ່ີຫ້ອງການບໍລິການທ່ົວໄປ
ຂອງສະຖານທູດສະຫະລັດທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ຄໍາຖາມໂດຍກົງສາມາດຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນສ່ົງໃຫ້ 
ທ່ານ ເຈດຊີ ວິກເຕີເຈ້ົາໜ້າທ່ີຝ່າຍສັນຍາ; ຄໍາຖາມຕ້ອງເປັນລາຍລັກອັກສອນພາສາອັງກິດ ແລະ ສ່ົງໃຫ້ຕາມທ່ີຢູ່ອີເມວ:  
victor@State.gov                 ທ່ານອາດສາມາດໂທ +856 21 487179 
ລັດຖະບານສະຫະລັດຕ້ອງການອະນຸມັດສັນຍາໃຫ້ກັບບໍລິສັດທ່ີມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໄດ້ສາມາດຍ່ືນໃບສະເໜີລາຄາທ່ີມີ
ລາຄາຕ່ໍາສຸດເປັນທ່ີຍອມຮັບໄດ້. ພວກເຮົາພະຍາຍາມອະນຸມັດສັນຍາອີງຕາມໃບສະເໜີລາຄາໃນເບ້ືອງຕ້ົນ, ໂດຍ
ປາສະຈາກການຈັດການປຶກສາຫາລື, ຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ ພວກເຮົາອາດຈັດການປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບບັນດາບໍລິສັດທ່ີມີຂີດ
ຄວາມສາມາດດ້ານການແຂ່ງຂັນ ຖ້າມີຄວາມຕ້ອງການທ່ີຈະປຶກສາ.  
ບັນດາຜູ້ສະເໜີລາຄາສິນຄ້າທ່ີປະສົບຄວາມສໍາເລັດ ຈະຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີຕົວເລກ ດີຢູເອັນເອັດ DUNS ແລະ ຈົດທະບຽນ
ໃນລະ ບົບ ເອັດເອເອັມ/ຊີຊີອາ SAM/CCR  ຜ່ານເວບໄຊ:  DUNS-www.dnb.com    ແລະ SAM/CCR-
www.sam.gov. 

 
ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື 

ທ່ານ ເຈດຊີ ວິກເຕີ, ເຈ້ົາໜ້າທ່ີຝ່າຍສັນຍາ 
 
 
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ: 
  



ໜ້າປົກ ໂອເອັບ-347 
OF-347 
  



 
ການບໍລິການໂທລະສັບມືຖື 
ສາລະບານ 
ພາກທີ 1: ຕາຕະລາງລາຍລະອຽດ 

 QF-347 ໜ້າປົກ 
 ລາຍລະອຽດການສືບຕ່ໍ, ເລກ RFQ 19LA9021Q0020 ລາຄາ, ຕາຕະລາງການບໍລິການ 
 ລາຍລະອຽດ/ສະເປັກ/ໜ້າວຽກ 

ພາກທີ 2: ບັນດາຂ້ໍກໍານົດຂອງສັນຍາ 
 ບັນດາຂ້ໍກໍານົດຂອງສັນຍາ 

ພາກທີ 3: ບັນດາຂ້ໍກໍານົດຂອງການຮ້ອງຂໍໃບສະເໜີລາຄາ 
 ບັນດາຂ້ໍກໍານົດຂອງການຮ້ອງຂໍໃບສະເໜີລາຄາ 

ພາກທີ 4: ບັນປັດໃຈຂອງການປະເມີນຜົນ 
 ບັນປັດໃຈຂອງການປະເມີນຜົນ 

ພາກທີ 5: ການເປັນຕົວແທນ ແລະ ອອກໃບຢ້ັງຢືນ 
 ການເປັນຕົວແທນ ແລະ ອອກໃບຢ້ັງຢືນ 

 
  



ພາກທ່ີ 1: ຕາຕະລາງລາຍລະອຽດ 
ສືບຕ່ໍຈາກ 
RFQ NUMBER 19LA9021Q0020 
ລາຄາ 
[ທາງເລືອກ ຂ: ແຜນສະມາຊິກລາຍເດືອນ] 
 

1. ຂອບເຂດນໍາໃຊ້ສັນຍາ:  
ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງສະໜອງການບໍລິການດ້ານການສ່ືສານ/ຂ້ໍມູນຂ່າວສານໂທລະສັບມືຖື ແກ່ສະຖານທູດສະຫະລັດ
ອາເມລິກາທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແລະ ຫ້ອງການຕົວແທນຂອງສະຖານທູດໃນ ສປປ ລາວ. ຈຸດປະສົງຂອງສັນຍາສະບັບ
ນ້ີແມ່ນເພ່ືອນໍາໃຊ້ງົບປະມານດ້ານການສ່ືສານໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດທ່ີສຸດແກ່ສະຖານທູດໂດຍຫຸຼດຜ່ອນຕ້ົນທຶນຂອງການ
ສ່ືສານດ້ານໂທລະສັບມືຖືທ່ີມີຄຸນນະພາບການບໍລິການຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ການຈະໃຫ້ເກີດຄວາມຄຸ້ມຄ່າ ແລະ 
ປະໂຫຍດສູງສຸດນ້ັນ ມັນຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ ຕາມປະເພດການສ່ືສານດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 
 1. ການສ່ືສານ ມືຖື ກັບ ມືຖື (ໂທລະສັບ ແລະ ຂ້ໍມູນ) 
 2. ການສ່ືສານ ມືຖື ກັບ ໂທລະສັບຕ້ັງໂຕະ. 
ບັນດາລາຄາທ່ີກໍານົດໃນພາກເນ້ືອໃນຂ້າງລຸ່ມຈະຕ້ອງລວມເອົາຄ່າແຮງງານ, ວັດຖຸປະກອນຕ່າງໆ, ຄ່າປະກັນໄພ (ກະລຸນາ
ເບ່ິງ    FAR 52.228-4 ແລະ  52.228-5 ), ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ກໍາໄລທັງໝົດ. ລັດຖະບານຈະຈ່າຍຜູ້ຮັບເໝົາເປັນລາຍ
ເດືອນສໍາລັບບັນດາການບໍລິການທ່ີໄດ້ມາດຕະຖານ, ຊ່ຶງໄດ້ຮັບຄວາມເພິງພໍໃຈຕ່ໍການບໍລິການ.  
 

2. ໄລຍະຂອງການບໍລິການ: 
ສັນຍາຈະມີອາຍຸການ 1 ປີ ນັບຈາກມ້ືທ່ີສັນຍາໄດ້ມີການອະນຸມັດ, ພ້ອມທັງ ສອງທາງເລືອກເພ່ືອຕ່ໍສັນຍາອີກໜ່ືງປີ.  
 

3. ການຕ້ັງລາຄາ:  
1. ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງໃຫ້ບໍລິການໃນຊ່ວງອາຍຸການຂອງສັນຍາຕາມອັດຕາທ່ີໄດ້ສະແດງ ແລະ ຕາມບັນດາທາງ

ເລືອກເປັນຈໍານວນປີທ່ີປະຕິບັດໂດຍລັດຖະບານແຫ່ງສະຫະລັດ.  
2. ຈໍານວນຂອງການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທ່ີກໍານົດໃນຕາຕະລາງແມ່ນການຄາດຄະເນເທ່ົານ້ັນ ແລະ 

ບ່ໍໄດ້ຖືກຮັບປະກັນດ້ວຍສັນຍານ້ີ. 
3. ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ, ເມ່ືອ ແລະ ຖ້າໄດ້ຮັບໃບສ່ັງຊ້ືບໍລິການ, ການສະ

ໜອງສິນຄ້າ ຫືຼ ການບໍລິການຕາມທ່ີກໍານົດໃນພາກຕາຕະລາງນ້ີ. ລັດຖະບານອາດອອກໃບສ່ັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດ
ສ່ົງໄປເຖິງປາຍທາງຕ່າງໆ, ຫືຼ ປະຕິບັດໜ້າທ່ີຢູ່ສະຖານທ່ີຕ່າງໆ. ຍົກເວ້ັນຕາມການລະບຸໃນ ຂ້ໍກໍານົດ ວ່າດ້ວຍ 
ຂ້ໍຈໍາກັດດ້ານການໃບສ່ັງ-ຈັດສ່ົງ, ໃນນ້ີບ່ໍມີຂ້ໍຈໍາກັດຂອງຈໍານວນສ່ັງຊ້ືທ່ີອາດໄດ້ອອກໃຫ້/ສ່ັງໃຫ້ປະຕິບັດ.  

4. ລາຄາຕ່າງໆຈະຕ້ອງຊັດເຈນ ແລະ ຄົງທ່ີຕະຫຼອດໄລຍະອາຍຸການທັງໝົດຂອງສັນຍາ. ການດັດປັບລາຄາທາງ
ເສດຖະກິດ ຈະບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດພາຍໃຕ້ສັນຍານ້ີ. 

5. ບັນດາລາຄາທ່ີກໍານົດໃນພາກເນ້ືອໃນຂ້າງລຸ່ມຈະຕ້ອງລວມເອົາຄ່າແຮງງານ, ວັດຖຸປະກອນຕ່າງໆ, ຄ່າປະກັນໄພ
, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ກໍາໄລ່ທັງໝົດ.  

6. ຊຸດຄ່າບໍລິການທັງໝົດຈະຕ້ອງຮັກສາໄວ້ເປັນທາງເລືອກທ່ີມີໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ເງ່ືອນໄຂຂອງ
ລັດຖະບານ. 

7. ຊຸດຄ່າບໍລິການ/ແຜນການທັງໝົດ ທ່ີບ່ໍໄດ້ລວມເອົາອິນເຕີເນັດ/ຂ້ໍມູນ ຈະຕ້ອງມີການເຂ້ົາເຖິງແບບຈໍາກັດ
ເພ່ືອການໃຊ້ອິນເຕີເນັດທ່ີບ່ໍມີຄ່າບໍລິການເພ່ີມ. 

8. ອາກອນມູນຄ່າເພ່ີມ: ອາກອນມູນຄ່າເພ່ີມ (ແວັດ VAT) ບ່ໍໄດ້ລວມຢູ່ໃນສັນຍາທ່ີເປັນອັດຕາຕາມຈໍານວນແຖວ
ລາຍການສິນຄ້າ (ຊີແອວໄອເອັນ CLIN ). ແຕ່ຫາກວ່າ ມັນຈະຖືກຕ້ັງລາຄາເປັນອີກແຖວລາຍການສິນຄ້າທ່ີ
ແຍກໄປຢູ່ໃນສັນຍາ ຫືຼ ໃບເກັບເງິນ. ຈໍານວນຂອງອາກອນມູນຄ່າເພ່ີມຈະແມ່ນ 10%. ກົດໝາຍພາຍໃນຈະສ່ົງ
ຜົນຕ່ໍຈໍານວນຂອງລາຄາໃນສັນຍາທ່ີມີອາກອນມູນຄ່າເພ່ີມ; ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍນ້ີຈະຄູນເຂ້ົາກ່ໍຕ່ໍເມ່ືອມີອັດຕາ



ສ່ວນດ່ັງກ່າວເທ່ົານ້ັນ. ມັນຈະຖືກບັນຈຸເຂ້ົາໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງການດໍາເນີນງານ. ບັນດາອັດຕາສ່ວນຂອງ
ສັນຍາທ່ີຕິດພັນກັບອາກອນມູນຄ່າເພ່ີມໄດ້ຄັດຕິດມານໍາພ້ອມ.  

 
3.ກ ການຕ້ັງລາຄາຕາມຖານປີ: 
3.ກ.1 ແຜນສໍາລັບມືຖືທ່ົວໄປ (ຊີພີ)  

ແຜນສໍາລັບມືຖືທ່ົວ
ໄປ/ລາຍລະອຽດຂອງ
ອັດຕາ 

ຈໍານວນທ່ີ
ກະໄວ້ 

            ແຜນສໍາລັບມືຖື  
ຕ້ົນທຶນຕ່ໍເບີ ລາຄາລາຍເດືອນທັງໝົດ  

    
ແຜນປະກອບດ້ວຍຊິມຄາດທ່ີມີ:  1. ຈໍານວນນາທີບ່ໍຈໍາກັດເຊ່ັນ: ຄ່າເຊ່ືອມຕ່ໍພາຍໃນ, ໂທພາຍໃນ

ປະເທດລາວ, ໂທຫາເບີຕ້ັງໂຕະ ແລະ ມືຖືຢູ່ປະເທດໄທ, ເອີລົບ
, ແລະ ສະຫະລັດ ໃນເວລາທ່ີໃຊ້ເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ບໍລິການ.  

2. SMS ບ່ໍຈໍາກັດເຊ່ັນ: ຄ່າເຊ່ືອມຕ່ໍພາຍໃນ, ພາຍໃນປະເທດ
ລາວ, ໄປປະເທດໄທ ເອີລົບ, ແລະ ສະຫະລັດ ໃນເວລາທ່ີໃຊ້
ເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ບໍລິການ.  

 
ລາຄາລວມສໍາລັບຖານປີ 
(12 ເດືອນ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ກ.2 ແຜນສໍາລັບສະມາດໂຟນ I (SP PI) 



ແຜນສໍາລັບສະມາດ
ໂຟນ/ລາຍລະອຽດ
ຂອງອັດຕາ 

ຈໍານວນທ່ີ
ກະໄວ້ 

          ແຜນສໍາລັບສະມາດໂຟນ 
ຕ້ົນທຶນຕ່ໍເບີ ລາຄາລາຍເດືອນທັງໝົດ 

ແຜນລາຍເດືອນຕ່ໍເບີ    
ແຜນປະກອບດ້ວຍຊິມຄາດທ່ີມີ: 1. ໃຊ້ອິນເຕີເນັດ 10GB ໃນລາວ, ໃນເວລາທ່ີໃຊ້ເຄືອຂ່າຍຜູ້

ບໍລິການ, ພ້ອມຄວາມໄວຕ່ໍາສຸດ 3G. 
2. ຈໍານວນນາທີບ່ໍຈໍາກັດເຊ່ັນ: ຄ່າເຊ່ືອມຕ່ໍພາຍໃນ, ໂທພາຍໃນ

ປະເທດລາວ, ໂທຫາເບີຕ້ັງໂຕະ ແລະ ມືຖືຢູ່ປະເທດໄທ, ເອີລົບ
, ແລະ ສະຫະລັດ ໃນເວລາທ່ີໃຊ້ເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ບໍລິການ.  

3. SMS ບ່ໍຈໍາກັດເຊ່ັນ: ຄ່າເຊ່ືອມຕ່ໍພາຍໃນ, ພາຍໃນປະເທດ
ລາວ, ໄປປະເທດໄທ ເອີລົບ, ແລະ ສະຫະລັດ ໃນເວລາທ່ີໃຊ້
ເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ບໍລິການ.  

ລາຄາລວມສໍາລັບຖານປີ 
(12 ເດືອນ)  

*ຄວາມໄວຕ່ໍາສຸດ 3G  
3.ກ.3 ແຜນສໍາລັບສະມາດໂຟນ II (SP PII) 

ແຜນສໍາລັບສະມາດ
ໂຟນ/ລາຍລະອຽດ
ຂອງອັດຕາ 

ຈໍານວນທ່ີ
ກະໄວ້ 

          ແຜນສໍາລັບສະມາດໂຟນ 
ຕ້ົນທຶນຕ່ໍເບີ ລາຄາລາຍເດືອນທັງໝົດ 

ແຜນລາຍເດືອນຕ່ໍເບີ    
ແຜນປະກອບດ້ວຍຊິມຄາດທ່ີມີ:  1. ໃຊ້ອິນເຕີເນັດ 10GB ໃນລາວ, ໃນເວລາທ່ີໃຊ້ເຄືອ

ຂ່າຍຜູ້ບໍລິການ, ພ້ອມຄວາມໄວຕ່ໍາສຸດ 3G*. 
2. ຈໍານວນນາທີບ່ໍຈໍາກັດເຊ່ັນ: ຄ່າເຊ່ືອມຕ່ໍພາຍໃນ, ໂທພາຍໃນ

ປະເທດລາວ, ໂທຫາເບີຕ້ັງໂຕະ ແລະ ມືຖືຢູ່ປະເທດໄທ, ເອີລົບ
, ແລະ ສະຫະລັດ ໃນເວລາທ່ີໃຊ້ເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ບໍລິການ.  

3. SMS ບ່ໍຈໍາກັດເຊ່ັນ: ຄ່າເຊ່ືອມຕ່ໍພາຍໃນ, ພາຍໃນປະເທດ
ລາວ, ໄປປະເທດໄທ ເອີລົບ, ແລະ ສະຫະລັດ ໃນເວລາທ່ີໃຊ້
ເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ບໍລິການ.  

4. 300 ຫົວໜ່ວຍ (ນາທີ/SMS) ຂອງການໂລມມິງສາກົນ, 
ຈາກເຄືອຂ່າຍອ່ືນ ນອກຈາກເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ໃນທ່ົວ
ໂລກ**. 

5. 5GB ຂອງການໂລມມິງສາກົນ, ຈາກເຄືອຂ່າຍອ່ືນ 
ນອກຈາກເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ໃນທ່ົວໂລກ**. 

ລາຄາລວມສໍາລັບຖານປີ 
(12 ເດືອນ)  

*ຄວາມໄວຕ່ໍາສຸດ 3G  
**ໃນທ່່ົວໂລກເຊ່ັນ: ປະເທດໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ກໍາປູເຈຍ  
***ບ່ໍລວມການບໍລິການຂອງ ISP 
3.ກ.3i ແຜນສໍາລັບສະມາດໂຟນ III (SP PIII) 



ແຜນສໍາລັບສະມາດ
ໂຟນ/ລາຍລະອຽດຂອງ
ອັດຕາ 

ຈໍານວນທ່ີ
ກະໄວ້ 

ແຜນສໍາລັບສະມາດໂຟນ 
ຕ້ົນທຶນຕ່ໍເບີ ລາຄາລາຍເດືອນທັງໝົດ 

ແຜນລາຍເດືອນຕ່ໍເບີ    
ແຜນປະກອບດ້ວຍຊິມຄາດທ່ີມີ:  1. ໃຊ້ອິນເຕີເນັດ 10GB ໃນລາວ, ໃນເວລາທ່ີໃຊ້ເຄືອຂ່າຍຜູ້

ບໍລິການ, ພ້ອມຄວາມໄວຕ່ໍາສຸດ 3G*. 
2. ຈໍານວນນາທີບ່ໍຈໍາກັດເຊ່ັນ: ຄ່າເຊ່ືອມຕ່ໍພາຍໃນ, ໂທພາຍໃນ

ປະເທດລາວ, ໂທຫາເບີຕ້ັງໂຕະ ແລະ ມືຖືຢູ່ປະເທດໄທ, ເອີລົບ
, ແລະ ສະຫະລັດ ໃນເວລາທ່ີໃຊ້ເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ບໍລິການ.  

3. SMS ບ່ໍຈໍາກັດເຊ່ັນ: ຄ່າເຊ່ືອມຕ່ໍພາຍໃນ, ພາຍໃນປະເທດ
ລາວ, ໄປປະເທດໄທ ເອີລົບ, ແລະ ສະຫະລັດ ໃນເວລາທ່ີໃຊ້
ເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ບໍລິການ.  

4. 600 ຫົວໜ່ວຍ (ນາທີ/SMS) ຂອງການໂລມມິງສາກົນ, 
ຈາກເຄືອຂ່າຍອ່ືນ ນອກຈາກເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ໃນທ່ົວ
ໂລກ**. 

5. 10GB ຂອງການໂລມມິງສາກົນ, ຈາກເຄືອຂ່າຍອ່ືນ 
ນອກຈາກເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ໃນທ່ົວໂລກ**. 

ລາຄາລວມສໍາລັບຖານປີ 
(12 ເດືອນ) 

 

*ຄວາມໄວຕ່ໍາສຸດ 3G  
**ໃນທ່່ົວໂລກເຊ່ັນ: ປະເທດໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ກໍາປູເຈຍ  
***ບ່ໍລວມການບໍລິການຂອງ ISP 
3.ກ.4 ແຜນສໍາລັບມືຖືແບບໂຄນ (ເບີດຽວກັນແຕ່ໂຄນໃຊ້ກັບຊິມຄາດອ່ືນ) 

ແຜນສໍາລັບມືຖືແບບ
ໂຄນລວມທັງຊິມຄາດ 

ຈໍານວນທ່ີ
ກະໄວ້ 

ແຜນສໍາລັບມືຖືແບບ 
ຕ້ົນທຶນຕ່ໍເບີ ລາຄາລາຍເດືອນທັງໝົດ 

ແຜນລາຍເດືອນຕ່ໍເບີ    

ລາຄາລວມສໍາລັບຖານປີ 
(12 ເດືອນ)  

 
3.ກ.5 USB ໂມເດັມ/ອຸປະກອນເຊ່ືອມຕ່ໍ 

USB ໂມເດັມ/ອຸປະກອນ
ເຊ່ືອມຕ່ໍ 
 

ຈໍານວນທ່ີກະ
ໄວ້ 

ຕ້ົນທຶນຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ(ຈ່າຍ
ເທ່ືອດຽວ) 

ລາຄາທັງຫມົດສໍາລັບ
ຖານປີ 

Net-On-Key (ຫົວສຽບໂມ
ເດັມ) 

   

  
3.ກ.6 ແຜນສໍາລັບຂ້ໍມູນໃຫ້ທັບເບລດ ແລະ ເນັດອອນຄີ 

ແຜນສໍາລັບຂ້ໍມູນໃຫ້ທັບເບລດ ແລະ ເນັດ
ອອນຄີ 
 

ຈໍານວນ
ທ່ີກະໄວ້ 

ຕ້ົນທຶນ/ເບີ/
ເດືອນ 

ລາຄາລາຍເດືອນທັງໝົດ 

1. ຂ້ໍມູນບ່ໍຈໍາກັດພາຍໃນລາວ (ໃນເວລາທ່ີໃຊ້
ເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ); ລວມທັງຊິມຄາດ*. 

   



   

2. ຂ້ໍມູນບ່ໍຈໍາກັດພາຍໃນລາວ (ໃນເວລາທ່ີໃຊ້
ເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ); ລວມທັງຊິມຄາດ. 
5GB ຂອງການໂລມມິງສາກົນ, ຈາກເຄືອ
ຂ່າຍອ່ືນ ນອກຈາກເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ 
ໃນທ່ົວໂລກ**. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

3. ຂ້ໍມູນບ່ໍຈໍາກັດພາຍໃນລາວ (ໃນເວລາທ່ີໃຊ້
ເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ); ລວມທັງຊິມຄາດ. 
10GB ຂອງການໂລມມິງສາກົນ, ຈາກເຄືອ
ຂ່າຍອ່ືນ ນອກຈາກເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ 
ໃນທ່ົວໂລກ***. 

   

ລາຄາລວມສໍາລັບຖານປີ (12 ເດືອນ)  

*ຄວາມໄວຕ່ໍາສຸດ 3G  
**ໃນທ່່ົວໂລກເຊ່ັນ: ປະເທດໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ກໍາປູເຈຍ  
***ບ່ໍລວມການບໍລິການຂອງ ISP 
 
3.ກ.7 ຊຸດອຸປະກອນໄລ້ສາຍໃນລົດ 

ຊຸດອຸປະກອນ
ໄລ້ສາຍໃນລົດ 

ຈໍານວນທ່ີ
ກະໄວ້ 

ຫົວໜ່
ວຍ 

ຕ້ົນທຶນຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ(ຈ່າຍເທ່ືອ
ດຽວ) 

ລາຄາທັງຫມົດສໍາລັບ
ຖານປີ 

ຊຸດອຸປະກອນໄລ້
ສາຍ 

 1 ອັນ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ກ.8 ຊຸດບໍລິການ/ແພັກເກັດໂລມມິງຂ້ໍມູນ 

ແຜນສໍາລັບໂລມມິງ ຈໍານວນ
ທ່ີກະໄວ້ 

ຕ້ົນທຶນ/ເບີ/
ເດືອນ 

ລາຄາລາຍເດືອນທັງໝົດ 

1. 5GB ຂອງການໂລມມິງສາກົນ, ຈາກເຄືອ
ຂ່າຍອ່ືນ ນອກຈາກເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ 
ໃນທ່ົວໂລກ 

   

2. 10GB ຂອງການໂລມມິງສາກົນ, ຈາກເຄືອ
ຂ່າຍອ່ືນ ນອກຈາກເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ 
ໃນທ່ົວໂລກ 

   



ລາຄາລວມສໍາລັບຖານປີ(12 ເດືອນ)  

 
3.ກ.9 ຊຸດບໍລິການ/ແພັກເກັດໂລມມິງຂ້ໍມູນ ແລະ ສຽງ 

ແຜນສໍາລັບຊຸດບໍລິການ/ແພັກເກັດໂລມ
ມິງຂ້ໍມູນ ແລະ ສຽງ 

ຈໍານວນ
ທ່ີກະໄວ້ 

ຕ້ົນທຶນ / ເບີ / 
ເດືອນ 

ລາຄາລາຍເດືອນທັງໝົດ 

1.     5GB ຂອງການໂລມມິງສາກົນ, 300 ຫົວ
ໜ່ວຍ (ນາທີ/SMS) ຂອງການໂລມມິງ
ສາກົນຈາກເຄືອຂ່າຍອ່ືນ ນອກຈາກເຄືອ
ຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ໃນທ່ົວໂລກ. 

   

2.     10GB ຂອງການໂລມມິງສາກົນ, 600 ຫົວ
ໜ່ວຍ (ນາທີ/SMS) ຂອງການໂລມມິງ
ສາກົນຈາກເຄືອຂ່າຍອ່ືນ ນອກຈາກເຄືອ
ຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ໃນທ່ົວໂລກ. 

 
 

 
 

 
 

ລາຄາລວມສໍາລັບຖານປີ(12 ເດືອນ)  

 
 
 
 
 
 
 
3.ກ.10 ໂທໄປຕ່າງປະເທດໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນທັງໝົດ (ຢູ່ນອກແພັກເກັດ) 



 
 
ສາຍໂທເຂ້ົາທ່ີມາຈາກອຸປະກອນ
ຕ່າງໆຢູ່ປະເທດທ່ີມີລາຍຊ່ືຂ້າງລຸ່ມ
ເຂ້ົາມາລາວ 

 
 
ຈໍານວນປະເມີນໄວ້
ລາຍປີ 

*ອັດຕາຕ່ໍ
ລອງສາກົນ
ຂອງຜູ້ໃຫ້
ບໍລິການຢູ່
ໃນສັງຄົມ 

 
ສ່ວນຫຸຼດທ່ີເປັນ
ເປີເຊັນ (ອັດຕາ
ສ່ວນຫຸຼດຄົງທີ) 

ລາຄາລວມສໍາລັບ
ຖານປີ (ຈໍານວນ
ນາທີກະໄວ້ຄູນກັບ
ອັດຕາສາກົນຂອງຜູ້
ໃຫ້ບໍລິການ) 

ໂທໂລມມິງສາກົນ 

 270 ຕ່ໍນາທີ    
ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ 100 ຕ່ໍນາທີ    
ເຢຍລະມັນ 70 ຕ່ໍນາທີ    
ໄທ 100 ຕ່ໍນາທີ    

SMS ສາກົນ 

ໂລມມິງ SMS  900 SMS    

ໂລມມິງ SMS  
ແຟງເຟີດ ເຢຍລະ
ມັນ 

300 SMS  
 

 

ໂລມມິງ SMS  
ຈໍແດນ 300 SMS    

ໂລມມິງ SMS 
ອາເມລິກາ 300 SMS    

ລາຄາລວມສໍາລັບຖານປີ(12 ເດືອນ)  
  

 ອັດຕາສໍາລັບນະຄອນ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ຕ້ອງສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບສັນຍາທ່ີເປັນຜົນຕ່ໍທຸກພ້ືນທ່ີທັງໝົດໃນທະວິບ
ອາເມລິກາ. 

 ອັດຕາສໍາລັບ ແຟງເຟິດ ເຢຍລະມັນ ຕ້ອງສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບສັນຍາທ່ີເປັນຜົນຕ່ໍທຸກພ້ືນທ່ີທັງໝົດໃນເອີລົບ
ຕາເວັນຕົກ. 

 ອັດຕາສໍາລັບ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບສັນຍາທ່ີເປັນຜົນຕ່ໍທຸກພ້ືນທ່ີທັງໝົດໃນຕາເວັນອອກກາງ, ອາຟິລິກາ ແລະ 
ຕາເວັນອອກໃກ. 

 ເພ່ືອຈຸດປະສົງຂອງການປະເມີນລາຄາ, ການຮ້ອງຂໍນ້ີຈະຕ້ອງໃຊ້ລາຄາໂລມມິງທ່ີເປັນລາຄາຕ່ໍລອງສໍາລັບ
ປະເທດໄທ, ເຢຍລະມັນ ແລະ ນະຄອນ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ.  

 ສະຖານທູດ ຈະໄດ້ຮັບຂ້ໍສະເໜີອັດຕາຄ່າບໍລິການຕ່ໍາທ່ີສຸດທ່ີມີໃນສັງຄົມທ່ົວໄປ.  
*ລາຄາໃນຕາຕະລາງນ້ີສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນລາຄາຄົງທ່ີພິເສດຕ່ໍນາທີ/SMS ທ່ີສະເໜີໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ. 
 
ລາຄາລວມສໍາລັບຖານປີ  
(ບ່ໍລວມ  3.ກ.8/3.ກ.9/3.ກ.10)  

ແວັດ 10%  
ລາຄາລວມສໍາລັບ  3.ກ.8/3.ກ.9/3.ກ.10 ກັບ 0% ແວັດ  

ລາຄາລວມທັງໝົດສໍາລັບຖານປີ  
 
 
 
3.ຂ. ທາງເລືອກທີ 1 ຂອງການຕ້ັງລາຄາເປັນປີ 
3.ຂ.1 ໂທລະສັບມືຖືທ່ົວໄປ (ຊີພີ)  

            ແຜນສໍາລັບມືຖື  



ແຜນສໍາລັບມືຖື/ລາຍ
ລະອຽດຂອງອັດຕາ 

ຈໍານວນທ່ີ
ກະໄວ້ 

ຕ້ົນທຶນຕ່ໍເບີ ຕ້ົນທຶນຕ່ໍເບີ 

ແຜນລາຍເດືອນຕ່ໍເບີ    

ແຜນປະກອບດ້ວຍຊິມຄາດທ່ີມີ: 1. ຈໍານວນນາທີບ່ໍຈໍາກັດເຊ່ັນ: ຄ່າເຊ່ືອມຕ່ໍພາຍໃນ, ໂທພາຍໃນ
ປະເທດລາວ, ໂທຫາເບີຕ້ັງໂຕະ ແລະ ມືຖືຢູ່ປະເທດໄທ, ເອີລົບ
, ແລະ ສະຫະລັດ ໃນເວລາທ່ີໃຊ້ເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ບໍລິການ.  

2. SMS ບ່ໍຈໍາກັດເຊ່ັນ: ຄ່າເຊ່ືອມຕ່ໍພາຍໃນ, ພາຍໃນປະເທດ
ລາວ, ໄປປະເທດໄທ ເອີລົບ, ແລະ ສະຫະລັດ ໃນເວລາທ່ີໃຊ້
ເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ບໍລິການ.  
 

ລາຄາລວມສໍາລັບຖານປີ 
(12 ເດືອນ)  

 
3.ຂ.2 ແຜນສໍາລັບສະມາດໂຟນທີ 1 (ເອດພີ ພີ 1) 
ແຜນສໍາລັບສະມາດ
ໂຟນ/ລາຍລະອຽດຂອງ
ອັດຕາ 

ຈໍານວນທ່ີ
ກະໄວ້ 

            ແຜນສໍາລັບສະມາດໂຟນ  
ຕ້ົນທຶນຕ່ໍເບີ ຕ້ົນທຶນຕ່ໍເບີ 

ແຜນລາຍເດືອນຕ່ໍເບີ    
ແຜນປະກອບດ້ວຍຊິມຄາດທ່ີມີ: 1. ໃຊ້ອິນເຕີເນັດ 10GB ໃນລາວ, ໃນເວລາທ່ີໃຊ້ເຄືອ

ຂ່າຍຜູ້ບໍລິການ, ພ້ອມຄວາມໄວຕ່ໍາສຸດ 3G. 
2. ຈໍານວນນາທີບ່ໍຈໍາກັດເຊ່ັນ: ຄ່າເຊ່ືອມຕ່ໍພາຍໃນ, ໂທພາຍໃນ

ປະເທດລາວ, ໂທຫາເບີຕ້ັງໂຕະ ແລະ ມືຖືຢູ່ປະເທດໄທ, ເອີລົບ
, ແລະ ສະຫະລັດ ໃນເວລາທ່ີໃຊ້ເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ບໍລິການ.  

3. SMS ບ່ໍຈໍາກັດເຊ່ັນ: ຄ່າເຊ່ືອມຕ່ໍພາຍໃນ, ພາຍໃນປະເທດ
ລາວ, ໄປປະເທດໄທ ເອີລົບ, ແລະ ສະຫະລັດ ໃນເວລາທ່ີໃຊ້
ເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ບໍລິການ. 

ລາຄາລວມສໍາລັບຖານປີ 
(12 ເດືອນ) 

 

*ຄວາມໄວຕ່ໍາສຸດ 3G  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ຂ.3 ແຜນສໍາລັບສະມາດໂຟນທີ 2 (ເອດພີ ພີ 2) 
ແຜນສໍາລັບສະມາດ
ໂຟນ/ລາຍລະອຽດຂອງ
ອັດຕາ 

ຈໍານວນທ່ີ
ກະໄວ້ 

            ແຜນສໍາລັບມືຖື  
ຕ້ົນທຶນຕ່ໍເບີ ຕ້ົນທຶນຕ່ໍເບີ 



ແຜນລາຍເດືອນຕ່ໍເບີ    
ແຜນປະກອບດ້ວຍຊິມຄາດທ່ີມີ:  1. ໃຊ້ອິນເຕີເນັດ 10GB ໃນລາວ, ໃນເວລາທ່ີໃຊ້ເຄືອຂ່າຍຜູ້

ບໍລິການ, ພ້ອມຄວາມໄວຕ່ໍາສຸດ 3G*. 
2. ຈໍານວນນາທີບ່ໍຈໍາກັດເຊ່ັນ: ຄ່າເຊ່ືອມຕ່ໍພາຍໃນ, ໂທພາຍໃນ

ປະເທດລາວ, ໂທຫາເບີຕ້ັງໂຕະ ແລະ ມືຖືຢູ່ປະເທດໄທ, ເອີລົບ
, ແລະ ສະຫະລັດ ໃນເວລາທ່ີໃຊ້ເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ບໍລິການ.  

3. SMS ບ່ໍຈໍາກັດເຊ່ັນ: ຄ່າເຊ່ືອມຕ່ໍພາຍໃນ, ພາຍໃນປະເທດ
ລາວ, ໄປປະເທດໄທ ເອີລົບ, ແລະ ສະຫະລັດ ໃນເວລາທ່ີໃຊ້
ເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ບໍລິການ.  

4. 300 ຫົວໜ່ວຍ (ນາທີ/SMS) ຂອງການໂລມມິງສາກົນ, 
ຈາກເຄືອຂ່າຍອ່ືນ ນອກຈາກເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ໃນທ່ົວ
ໂລກ**. 

5. 5GB ຂອງການໂລມມິງສາກົນ, ຈາກເຄືອຂ່າຍອ່ືນ 
ນອກຈາກເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ໃນທ່ົວໂລກ**. 

ລາຄາລວມສໍາລັບຖານປີ 
(12 ເດືອນ) 

 

*ຄວາມໄວຕ່ໍາສຸດ 3G. 
**ໃນທ່່ົວໂລກເຊ່ັນ: ປະເທດໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ກໍາປູເຈຍ  
***ບ່ໍລວມການບໍລິການຂອງ ISP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ຂ.3i ແຜນສໍາລັບສະມາດໂຟນທີ 3 (ເອດພີ ພີ 3) 
ແຜນສໍາລັບສະມາດ
ໂຟນ/ລາຍລະອຽດຂອງ
ອັດຕາ 

ຈໍານວນທ່ີ
ກະໄວ້ 

            ແຜນສໍາລັບມືຖື  
ຕ້ົນທຶນຕ່ໍເບີ ຕ້ົນທຶນຕ່ໍເບີ 



ແຜນລາຍເດືອນຕ່ໍເບີ    
ແຜນປະກອບດ້ວຍຊິມຄາດທ່ີມີ:  1. ໃຊ້ອິນເຕີເນັດ 10GB ໃນລາວ, ໃນເວລາທ່ີໃຊ້ເຄືອຂ່າຍຜູ້

ບໍລິການ, ພ້ອມຄວາມໄວຕ່ໍາສຸດ 3G*. 
2. ຈໍານວນນາທີບ່ໍຈໍາກັດເຊ່ັນ: ຄ່າເຊ່ືອມຕ່ໍພາຍໃນ, ໂທພາຍໃນ

ປະເທດລາວ, ໂທຫາເບີຕ້ັງໂຕະ ແລະ ມືຖືຢູ່ປະເທດໄທ, ເອີລົບ
, ແລະ ສະຫະລັດ ໃນເວລາທ່ີໃຊ້ເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ບໍລິການ.  

3. SMS ບ່ໍຈໍາກັດເຊ່ັນ: ຄ່າເຊ່ືອມຕ່ໍພາຍໃນ, ພາຍໃນປະເທດ
ລາວ, ໄປປະເທດໄທ ເອີລົບ, ແລະ ສະຫະລັດ ໃນເວລາທ່ີໃຊ້
ເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ບໍລິການ.  

4. 600 ຫົວໜ່ວຍ (ນາທີ/SMS) ຂອງການໂລມມິງສາກົນ, 
ຈາກເຄືອຂ່າຍອ່ືນ ນອກຈາກເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ໃນທ່ົວ
ໂລກ**. 

5. 10GB ຂອງການໂລມມິງສາກົນ, ຈາກເຄືອຂ່າຍອ່ືນ 
ນອກຈາກເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ໃນທ່ົວໂລກ**. 

ລາຄາລວມສໍາລັບຖານປີ 
(12 ເດືອນ) 

 

*ຄວາມໄວຕ່ໍາສຸດ 3G. 
**ໃນທ່່ົວໂລກເຊ່ັນ: ປະເທດໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ກໍາປູເຈຍ  
***ບ່ໍລວມການບໍລິການຂອງ ISP 
 
3.ຂ.4 ແຜນສໍາລັບໂທລະສັບແບບໂຄນ (ໃຊ້ເບີດຽວກັນ ໂດຍໂຄນໃສ່ຊິມອ່ືນ)  
ແຜນສໍາລັບໂທລະສັບ
ແບບໂຄນລວມຊິມຄາດ 

ຈໍານວນ
ກະໄວ້ 

ແຜນສໍາລັບໂທລະສັບແບບໂຄນ 
ຕ້ົນທຶນຕ່ໍ
ຫົວຫນ່ວຍ 

ລາຄາລາຍເດືອນທັງຫມົດ  

ແຜນລາຍເດືອນຕ່ໍເບີ    
ລາຄາລວມສໍາລັບຖານປີ 
(12 ເດືອນ)  

 
 
 
 
 
 
 
3.ຂ.5 ໂມເດັມ/ອຸປະກອນ ຢູເອັດບີ ອິນເຕີເນັດ 
ໂມເດັມ/ອຸປະກອນ ຢູເອດບີ 
ອິນເຕີເນັດ 
 

ຈໍານວນກະ
ໄວ້ 

ຕ້ົນທຶນຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ(ຈ່າຍ
ເທ່ືອດຽວ) 

ລາຄາທັງຫມົດສໍາລັບ
ຖານປີ 

Net-On-Key (Modem 
Stick)    

 
3.ຂ.6 ແຜນສໍາລັບຂ້ໍມູນໃຫ້ທັບເບລດ ແລະ ເນັດອອນຄີ 



ແຜນສໍາລັບຂ້ໍມູນໃຫ້ທັບເບລດ ແລະ ເນັດ
ອອນຄີ 
 

ຈໍານວນ
ທ່ີກະໄວ້ 

ຕ້ົນທຶນ/ເບີ/
ເດືອນ 

ລາຄາລາຍເດືອນທັງໝົດ 

1. ຂ້ໍມູນບ່ໍຈໍາກັດພາຍໃນລາວ (ໃນເວລາທ່ີ
ໃຊ້ເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ); ລວມທັງ
ຊິມຄາດ*. 

 
 

 
 

 
 

2. ຂ້ໍມູນບ່ໍຈໍາກັດພາຍໃນລາວ (ໃນເວລາທ່ີ
ໃຊ້ເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ); ລວມທັງ
ຊິມຄາດ. 
5GB ຂອງການໂລມມິງສາກົນ, ຈາກ
ເຄືອຂ່າຍອ່ືນ ນອກຈາກເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້
ບໍລິການ ໃນທ່ົວໂລກ**. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

3. ຂ້ໍມູນບ່ໍຈໍາກັດພາຍໃນລາວ (ໃນເວລາທ່ີ
ໃຊ້ເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ); ລວມທັງ
ຊິມຄາດ. 

10GB ຂອງການໂລມມິງສາກົນ, ຈາກເຄືອຂ່າຍ
ອ່ືນ ນອກຈາກເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ໃນທ່ົວ
ໂລກ***. 

   

ລາຄາລວມສໍາລັບຖານປີ (12 ເດືອນ)  

*ຄວາມໄວຕ່ໍາສຸດ 3G. 
**ໃນທ່່ົວໂລກເຊ່ັນ: ປະເທດໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ກໍາປູເຈຍ  
***ບ່ໍລວມການບໍລິການຂອງ ISP 
 
3.ຂ.7 ຊຸດອຸປະກອນໄລ້ສາຍໃນລົດ 

ຊຸດອຸປະກອນໄລ້
ສາຍໃນລົດ 

ຈໍານວນ
ທ່ີກະໄວ້ 

ຫົວຫນ່ວຍ ຕ້ົນທຶນຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ(ຈ່າຍເທ່ືອ
ດຽວ) 

ລາຄາທັງຫມົດ
ສໍາລັບຖານປີ 

ຊຸດອຸປະກອນໄລ້
ສາຍ  ທ່ົວໄປ   

 
 
3.ຂ.8 ຊຸດບໍລິການ/ແພັກເກັດໂລມມິງຂ້ໍມູນ  

ຊຸດບໍລິການ/ແພັກເກັດໂລມມິງຂ້ໍມູນ  
 

ຈໍານວນ
ທ່ີກະໄວ້ 

ຕ້ົນທຶນ / ເບີ / 
ເດືອນ 

ລາຄາລາຍເດືອນທັງໝົດ 

1. 5GB ຂອງການໂລມມິງສາກົນ, ຈາກເຄືອ
ຂ່າຍອ່ືນ ນອກຈາກເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ 
ໃນທ່ົວໂລກ. 

   

2. 10GB ຂອງການໂລມມິງສາກົນ, ຈາກເຄືອ
ຂ່າຍອ່ືນ ນອກຈາກເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ 
ໃນທ່ົວໂລກ. 

   



ລາຄາລວມສໍາລັບຖານປີ (12 ເດືອນ)  
 
3.ຂ.9 ຊຸດບໍລິການ/ແພັກເກັດໂລມມິງຂ້ໍມູນ ແລະ ສຽງ 

ຊຸດບໍລິການ/ແພັກເກັດໂລມມິງຂ້ໍມູນ ແລະ 
ສຽງ 

ຈໍານວນ
ທ່ີກະໄວ້ 

ຕ້ົນທຶນ / ເບີ / 
ເດືອນ 

ລາຄາລາຍເດືອນທັງໝົດ 

1.     5GB ຂອງການໂລມມິງສາກົນ, 300 ຫົວ
ໜ່ວຍ (ນາທີ/SMS) ຂອງການໂລມມິງ
ສາກົນຈາກເຄືອຂ່າຍອ່ືນ ນອກຈາກເຄືອ
ຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ໃນທ່ົວໂລກ. 

   

2.     10GB ຂອງການໂລມມິງສາກົນ, 600 ຫົວ
ໜ່ວຍ (ນາທີ/SMS) ຂອງການໂລມມິງ
ສາກົນຈາກເຄືອຂ່າຍອ່ືນ ນອກຈາກເຄືອ
ຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ໃນທ່ົວໂລກ. 

 
 

 
 

 
 

ລາຄາລວມສໍາລັບຖານປີ (12 ເດືອນ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ຂ.10 ໂທໄປຕ່າງປະເທດໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນທັງໝົດ (ຢູ່ນອກແພັກເກັດ) 



 
 
ສາຍໂທເຂ້ົາທ່ີມາຈາກອຸປະກອນ
ຕ່າງໆຢູ່ປະເທດທ່ີມີລາຍຊ່ືຂ້າງລຸ່ມ
ເຂ້ົາມາລາວ 

 
 
ຈໍານວນປະ
ເມີນໄວ້ລາຍປີ 

*ອັດຕາຕ່ໍລອງ
ສາກົນຂອງຜູ້
ໃຫ້ບໍລິການຢູ່
ໃນສັງຄົມ 
(ອັດຕາບ່ໍຄົງທີ) 

 
ສ່ວນຫຸຼດທ່ີເປັນ
ເປີເຊັນ (ອັດຕາ
ສ່ວນຫຸຼດຄົງທີ) 

ລາຄາລວມສໍາລັບ
ຖານປີ (ຈໍານວນ
ນາທີກະໄວ້ຄູນກັບ
ອັດຕາສາກົນຂອງຜູ້
ໃຫ້ບໍລິການ) 

ໂທແບບໂລມມິງ
ສາກົນ 

 270 ຕ່ໍນາທີ    
ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ 100 ຕ່ໍນາທີ    
ເຢຍລະມັນ 70 ຕ່ໍນາທີ    
ໄທ 100 ຕ່ໍນາທີ    

SMS ສາກົນ  

SMS Roaming  900 SMS    

SMS Roaming 
ແຟງເຟີດ ເຢຍລະ
ມັນ 

300 SMS  
 

 

SMS Roaming 
ຈໍແດນ 300 SMS    

SMS Roaming 
ສະຫະລັດ 300 SMS    

 ລາຄາລວມສໍາລັບທາງເລືອກທີ 1 ເປັນປີ (12 ເດືອນ)  
 ອັດຕາສໍາລັບນະຄອນ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ຕ້ອງສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບສັນຍາທ່ີເປັນຜົນຕ່ໍທຸກພ້ືນທ່ີທັງໝົດໃນທະວິບ

ອາເມລິກາ. 
 ອັດຕາສໍາລັບ ແຟງເຟິດ ເຢຍລະມັນ ຕ້ອງສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບສັນຍາທ່ີເປັນຜົນຕ່ໍທຸກພ້ືນທ່ີທັງໝົດໃນເອີລົບ

ຕາເວັນຕົກ. 
 ອັດຕາສໍາລັບ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບສັນຍາທ່ີເປັນຜົນຕ່ໍທຸກພ້ືນທ່ີທັງໝົດໃນຕາເວັນອອກກາງ, ອາຟິລິກາ ແລະ 

ຕາເວັນອອກໃກ. 
 ເພ່ືອຈຸດປະສົງຂອງການປະເມີນລາຄາ, ການຮ້ອງຂໍນ້ີຈະຕ້ອງໃຊ້ລາຄາໂລມມິງທ່ີເປັນລາຄາຕ່ໍລອງສໍາລັບ

ປະເທດໄທ, ເຢຍລະມັນ ແລະ ນະຄອນ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ.  
 ສະຖານທູດ ຈະໄດ້ຮັບຂ້ໍສະເໜີອັດຕາຄ່າບໍລິການຕ່ໍາທ່ີສຸດທ່ີມີໃນສັງຄົມທ່ົວໄປ.  

*ລາຄາໃນຕາຕະລາງນ້ີສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນລາຄາຄົງທ່ີພິເສດຕ່ໍນາທີ/SMS ທ່ີສະເໜີໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ. 
 
ລາຄາລວມສໍາລັບທາງເລືອກທໍາອິດເປັນປີ 
(ບ່ໍລວມ  3.ກ.8/3.ກ.9/3.ກ.10)  

ແວັດ 10%  
ລາຄາລວມສໍາລັບ  3.ກ.8/3.ກ.9/3.ກ.10 ກັບ 0% ແວັດ  

ລາຄາລວມທັງໝົດສໍາລັບທາງເລືອກທໍາອິດເປັນປີ  
 
 
 
3.ຄ. ທາງເລືອກທີ 2 ໃນການຕ້ັງລາຄາເປັນປີ 
3.ຄ. 1 ແຜນສໍາລັບໂທລະສັບມືຖືທ່ົວໄປ (ຊີພີ)  



ແຜນສໍາລັບມືຖືທ່ົວ
ໄປ/ລາຍລະອຽດຂອງ
ອັດຕາ 

ຈໍານວນທ່ີ
ກະໄວ້ 

            ແຜນສໍາລັບມືຖື  
ຕ້ົນທຶນຕ່ໍເບີ ລາຄາລາຍເດືອນທັງໝົດ 

ແຜນລາຍເດືອນຕ່ໍເບີ    
ແຜນປະກອບດ້ວຍຊິມຄາດທ່ີມີ:  1. ຈໍານວນນາທີບ່ໍຈໍາກັດເຊ່ັນ: ຄ່າເຊ່ືອມຕ່ໍພາຍໃນ, ໂທພາຍໃນ

ປະເທດລາວ, ໂທຫາເບີຕ້ັງໂຕະ ແລະ ມືຖືຢູ່ປະເທດໄທ, ເອີລົບ
, ແລະ ສະຫະລັດ ໃນເວລາທ່ີໃຊ້ເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ບໍລິການ.  

2. SMS ບ່ໍຈໍາກັດເຊ່ັນ: ຄ່າເຊ່ືອມຕ່ໍພາຍໃນ, ພາຍໃນປະເທດ
ລາວ, ໄປປະເທດໄທ ເອີລົບ, ແລະ ສະຫະລັດ ໃນເວລາທ່ີໃຊ້
ເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ບໍລິການ.  

 
ລາຄາລວມສໍາລັບຖານປີ 
(12 ເດືອນ)  

 
3.ຄ.2 ແຜນສໍາລັບສະມາດໂຟນ I (SP PI) 
ແຜນສໍາລັບສະມາດ
ໂຟນ/ລາຍລະອຽດຂອງ
ອັດຕາ 

ຈໍານວນທ່ີ
ກະໄວ້ 

          ແຜນສໍາລັບສະມາດໂຟນ 
ຕ້ົນທຶນຕ່ໍເບີ ລາຄາລາຍເດືອນທັງໝົດ 

ແຜນລາຍເດືອນຕ່ໍເບີ    
ແຜນປະກອບດ້ວຍຊິມຄາດທ່ີມີ: 1. ໃຊ້ອິນເຕີເນັດ 10GB ໃນລາວ, ໃນເວລາທ່ີໃຊ້ເຄືອຂ່າຍຜູ້

ບໍລິການ, ພ້ອມຄວາມໄວຕ່ໍາສຸດ 3G. 
2. ຈໍານວນນາທີບ່ໍຈໍາກັດເຊ່ັນ: ຄ່າເຊ່ືອມຕ່ໍພາຍໃນ, ໂທພາຍໃນ

ປະເທດລາວ, ໂທຫາເບີຕ້ັງໂຕະ ແລະ ມືຖືຢູ່ປະເທດໄທ, ເອີລົບ
, ແລະ ສະຫະລັດ ໃນເວລາທ່ີໃຊ້ເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ບໍລິການ.  

3. SMS ບ່ໍຈໍາກັດເຊ່ັນ: ຄ່າເຊ່ືອມຕ່ໍພາຍໃນ, ພາຍໃນປະເທດ
ລາວ, ໄປປະເທດໄທ ເອີລົບ, ແລະ ສະຫະລັດ ໃນເວລາທ່ີໃຊ້
ເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ບໍລິການ. 

ລາຄາລວມສໍາລັບຖານປີ 
(12 ເດືອນ) 

 

*ຄວາມໄວຕ່ໍາສຸດ 3G  
 
 
 
 
 
 
3.ຄ.3 ແຜນສໍາລັບສະມາດໂຟນ II (SP PII) 
ແຜນສໍາລັບສະມາດ
ໂຟນ/ລາຍລະອຽດຂອງ
ອັດຕາ 

ຈໍານວນທ່ີ
ກະໄວ້ 

          ແຜນສໍາລັບສະມາດໂຟນ 
ຕ້ົນທຶນຕ່ໍເບີ ຕ້ົນທຶນຕ່ໍເບີ 

ແຜນລາຍເດືອນຕ່ໍເບີ    



ແຜນປະກອບດ້ວຍຊິມຄາດທ່ີມີ: 1. ໃຊ້ອິນເຕີເນັດ 10GB ໃນລາວ, ໃນເວລາທ່ີໃຊ້ເຄືອ
ຂ່າຍຜູ້ບໍລິການ, ພ້ອມຄວາມໄວຕ່ໍາສຸດ 3G*. 

2. ຈໍານວນນາທີບ່ໍຈໍາກັດເຊ່ັນ: ຄ່າເຊ່ືອມຕ່ໍພາຍໃນ, ໂທພາຍໃນ
ປະເທດລາວ, ໂທຫາເບີຕ້ັງໂຕະ ແລະ ມືຖືຢູ່ປະເທດໄທ, ເອີລົບ
, ແລະ ສະຫະລັດ ໃນເວລາທ່ີໃຊ້ເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ບໍລິການ.  

3. SMS ບ່ໍຈໍາກັດເຊ່ັນ: ຄ່າເຊ່ືອມຕ່ໍພາຍໃນ, ພາຍໃນປະເທດ
ລາວ, ໄປປະເທດໄທ ເອີລົບ, ແລະ ສະຫະລັດ ໃນເວລາທ່ີໃຊ້
ເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ບໍລິການ.  

4. 300 ຫົວໜ່ວຍ (ນາທີ/SMS) ຂອງການໂລມມິງສາກົນ, 
ຈາກເຄືອຂ່າຍອ່ືນ ນອກຈາກເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ໃນທ່ົວ
ໂລກ**. 

5. 5GB ຂອງການໂລມມິງສາກົນ, ຈາກເຄືອຂ່າຍອ່ືນ 
ນອກຈາກເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ໃນທ່ົວໂລກ**. 

ລາຄາລວມສໍາລັບຖານປີ 
(12 ເດືອນ) 

 

*ຄວາມໄວຕ່ໍາສຸດ 3G  
**ໃນທ່່ົວໂລກເຊ່ັນ: ປະເທດໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ກໍາປູເຈຍ  
***ບ່ໍລວມການບໍລິການຂອງ ISP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ຄ.3i ແຜນສໍາລັບສະມາດໂຟນ III (SP PIII) 
ແຜນສໍາລັບສະມາດ
ໂຟນ/ລາຍລະອຽດຂອງ
ອັດຕາ 

ຈໍານວນທ່ີ
ກະໄວ້ 

          ແຜນສໍາລັບສະມາດໂຟນ 
ຕ້ົນທຶນຕ່ໍເບີ ຕ້ົນທຶນຕ່ໍເບີ 

ແຜນລາຍເດືອນຕ່ໍເບີ    
ແຜນປະກອບດ້ວຍຊິມຄາດທ່ີມີ: 1. ໃຊ້ອິນເຕີເນັດ 10GB ໃນລາວ, ໃນເວລາທ່ີໃຊ້ເຄືອຂ່າຍຜູ້

ບໍລິການ, ພ້ອມຄວາມໄວຕ່ໍາສຸດ 3G*. 
2. ຈໍານວນນາທີບ່ໍຈໍາກັດເຊ່ັນ: ຄ່າເຊ່ືອມຕ່ໍພາຍໃນ, ໂທພາຍໃນ

ປະເທດລາວ, ໂທຫາເບີຕ້ັງໂຕະ ແລະ ມືຖືຢູ່ປະເທດໄທ, ເອີລົບ
, ແລະ ສະຫະລັດ ໃນເວລາທ່ີໃຊ້ເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ບໍລິການ.  



3. SMS ບ່ໍຈໍາກັດເຊ່ັນ: ຄ່າເຊ່ືອມຕ່ໍພາຍໃນ, ພາຍໃນປະເທດ
ລາວ, ໄປປະເທດໄທ ເອີລົບ, ແລະ ສະຫະລັດ ໃນເວລາທ່ີໃຊ້
ເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ບໍລິການ.  

4. 600 ຫົວໜ່ວຍ (ນາທີ/SMS) ຂອງການໂລມມິງສາກົນ, 
ຈາກເຄືອຂ່າຍອ່ືນ ນອກຈາກເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ໃນທ່ົວ
ໂລກ**. 

5. 10GB ຂອງການໂລມມິງສາກົນ, ຈາກເຄືອຂ່າຍອ່ືນ 
ນອກຈາກເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ໃນທ່ົວໂລກ**. 

ລາຄາລວມສໍາລັບຖານປີ 
(12 ເດືອນ) 

 

*ຄວາມໄວຕ່ໍາສຸດ 3G  
**ໃນທ່່ົວໂລກເຊ່ັນ: ປະເທດໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ກໍາປູເຈຍ  
***ບ່ໍລວມການບໍລິການຂອງ ISP 
 
3.ຄ.4 ແຜນສໍາລັບມືຖືແບບໂຄນ (ເບີດຽວກັນແຕ່ໂຄນໃຊ້ກັບຊິມຄາດອ່ືນ) 
ແຜນສໍາລັບໂທລະສັບ
ແບບໂຄນລວມຊິມຄາດ 

ຈໍານວນ
ກະໄວ້ 

ແຜນສໍາລັບໂທລະສັບແບບໂຄນ 
ຕ້ົນທຶນຕ່ໍ
ຫົວຫນ່ວຍ 

ລາຄາລາຍເດືອນທັງຫມົດ  

ແຜນລາຍເດືອນຕ່ໍເບີ    
ລາຄາລວມສໍາລັບຖານປີ 
(12 ເດືອນ)  

 
3.ຄ.5 ໂມເດັມ/ອຸປະກອນ ຢູເອດບີ ອິນເຕີເນັດ 
ໂມເດັມ/ອຸປະກອນ ຢູເອດບີ 
ອິນເຕີເນັດ 
 

ຈໍານວນກະ
ໄວ້ 

ຕ້ົນທຶນຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ(ຈ່າຍ
ເທ່ືອດຽວ) 

ລາຄາທັງຫມົດສໍາລັບ
ຖານປີ 

Net-On-Key (Modem Stick)    
 
 
3.ຄ.6 ແຜນສໍາລັບຂ້ໍມູນໃຫ້ທັບເບລດ ແລະ ເນັດອອນຄີ 

ແຜນສໍາລັບຂ້ໍມູນໃຫ້ທັບເບລດ ແລະ ເນັດ
ອອນຄີ 
 

ຈໍານວນ
ທ່ີກະໄວ້ 

ຕ້ົນທຶນ/ເບີ/
ເດືອນ 

ລາຄາລາຍເດືອນທັງໝົດ 

4. ຂ້ໍມູນບ່ໍຈໍາກັດພາຍໃນລາວ (ໃນເວລາທ່ີ
ໃຊ້ເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ); ລວມທັງ
ຊິມຄາດ*. 

 
 

 
 

 
 

5. ຂ້ໍມູນບ່ໍຈໍາກັດພາຍໃນລາວ (ໃນເວລາທ່ີ
ໃຊ້ເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ); ລວມທັງ
ຊິມຄາດ. 
5GB ຂອງການໂລມມິງສາກົນ, ຈາກ
ເຄືອຂ່າຍອ່ືນ ນອກຈາກເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້
ບໍລິການ ໃນທ່ົວໂລກ**. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



6. ຂ້ໍມູນບ່ໍຈໍາກັດພາຍໃນລາວ (ໃນເວລາທ່ີ
ໃຊ້ເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ); ລວມທັງ
ຊິມຄາດ. 

10GB ຂອງການໂລມມິງສາກົນ, ຈາກເຄືອຂ່າຍ
ອ່ືນ ນອກຈາກເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ໃນທ່ົວ
ໂລກ***. 

   

ລາຄາລວມສໍາລັບຖານປີ 
(12 ເດືອນ) 

 

*ຄວາມໄວຕ່ໍາສຸດ 3G  
**ໃນທ່່ົວໂລກເຊ່ັນ: ປະເທດໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ກໍາປູເຈຍ  
***ບ່ໍລວມການບໍລິການຂອງ ISP 
 
3.ຄ.7 ຊຸດອຸປະກອນໄລ້ສາຍໃນລົດ 

ຊຸດອຸປະກອນໄລ້
ສາຍໃນລົດ 

ຈໍານວນ
ທ່ີກະໄວ້ 

ຫົວຫນ່ວຍ ຕ້ົນທຶນຕ່ໍຫົວໜ່ວຍ(ຈ່າຍເທ່ືອ
ດຽວ) 

ລາຄາທັງຫມົດ
ສໍາລັບຖານປີ 

ຊຸດອຸປະກອນໄລ້
ສາຍ  ທ່ົວໄປ   

 
 
 
 
 
 
 
3.ຄ.8 ຊຸດບໍລິການ/ແພັກເກັດໂລມມິງຂ້ໍມູນ  

ຊຸດບໍລິການ/ແພັກເກັດໂລມມິງຂ້ໍມູນ  
 

ຈໍານວນ
ທ່ີກະໄວ້ 

ຕ້ົນທຶນ / ເບີ / 
ເດືອນ 

ລາຄາລາຍເດືອນທັງໝົດ 

1. 5GB ຂອງການໂລມມິງສາກົນ, ຈາກ
ເຄືອຂ່າຍອ່ືນ ນອກຈາກເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້
ບໍລິການ ໃນທ່ົວໂລກ. 

   

2. 10GB ຂອງການໂລມມິງສາກົນ, ຈາກ
ເຄືອຂ່າຍອ່ືນ ນອກຈາກເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້
ບໍລິການ ໃນທ່ົວໂລກ. 

   

ລາຄາລວມສໍາລັບຖານປີ (12 ເດືອນ)  
 
3.ຄ.9 ຊຸດບໍລິການ/ແພັກເກັດໂລມມິງຂ້ໍມູນ ແລະ ສຽງ 

ຊຸດບໍລິການ/ແພັກເກັດໂລມມິງຂ້ໍມູນ ແລະ 
ສຽງ 

ຈໍານວນ
ທ່ີກະໄວ້ 

ຕ້ົນທຶນ / ເບີ / 
ເດືອນ 

ລາຄາລາຍເດືອນທັງໝົດ 

1.     5GB ຂອງການໂລມມິງສາກົນ, 300 ຫົວ
ໜ່ວຍ (ນາທີ/SMS) ຂອງການໂລມມິງ

   



ສາກົນຈາກເຄືອຂ່າຍອ່ືນ ນອກຈາກເຄືອ
ຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ໃນທ່ົວໂລກ. 

2.     10GB ຂອງການໂລມມິງສາກົນ, 600 ຫົວ
ໜ່ວຍ (ນາທີ/SMS) ຂອງການໂລມມິງ
ສາກົນຈາກເຄືອຂ່າຍອ່ືນ ນອກຈາກເຄືອ
ຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ໃນທ່ົວໂລກ. 

 
 

 
 

 
 

ລາຄາລວມສໍາລັບຖານປີ (12 ເດືອນ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ຄ.10 ໂທໄປຕ່າງປະເທດໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນທັງໝົດ (ຢູ່ນອກແພັກເກັດ) 

 
 
ສາຍໂທເຂ້ົາທ່ີມາຈາກອຸປະກອນ
ຕ່າງໆຢູ່ປະເທດທ່ີມີລາຍຊ່ືຂ້າງລຸ່ມ
ເຂ້ົາມາລາວ 

 
 
ຈໍານວນປະ
ເມີນໄວ້ລາຍປີ 

*ອັດຕາຕ່ໍລອງ
ສາກົນຂອງຜູ້
ໃຫ້ບໍລິການຢູ່
ໃນສັງຄົມ 
(ອັດຕາບ່ໍຄົງທີ) 

 
ສ່ວນຫຸຼດທ່ີເປັນ
ເປີເຊັນ (ອັດຕາ
ສ່ວນຫຸຼດຄົງທີ) 

ລາຄາລວມສໍາລັບ
ຖານປີ (ຈໍານວນ
ນາທີກະໄວ້ຄູນກັບ
ອັດຕາສາກົນຂອງຜູ້
ໃຫ້ບໍລິການ) 

ໂທແບບໂລມມິງ
ສາກົນ 

 270 ຕ່ໍນາທີ    
ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ 100 ຕ່ໍນາທີ    
ເຢຍລະມັນ 70 ຕ່ໍນາທີ    
ໄທ 100 ຕ່ໍນາທີ    

International 
SMS 

SMS Roaming  900 SMS    

SMS Roaming 
ແຟງເຟີດ ເຢຍລະ
ມັນ 

300 SMS  
 

 

SMS Roaming 
ຈໍແດນ 300 SMS    

SMS Roaming 
ສະຫະລັດ 300 SMS    

 ລາຄາລວມສໍາລັບທາງເລືອກທີ 2 ເປັນປີ (12 ເດືອນ)  
 

 ອັດຕາສໍາລັບນະຄອນ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ຕ້ອງສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບສັນຍາທ່ີເປັນຜົນຕ່ໍທຸກພ້ືນທ່ີທັງໝົດໃນທະວິບ
ອາເມລິກາ. 



 ອັດຕາສໍາລັບ ແຟງເຟິດ ເຢຍລະມັນ ຕ້ອງສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບສັນຍາທ່ີເປັນຜົນຕ່ໍທຸກພ້ືນທ່ີທັງໝົດໃນເອີລົບ
ຕາເວັນຕົກ. 

 ອັດຕາສໍາລັບ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບສັນຍາທ່ີເປັນຜົນຕ່ໍທຸກພ້ືນທ່ີທັງໝົດໃນຕາເວັນອອກກາງ, ອາຟິລິກາ ແລະ 
ຕາເວັນອອກໃກ. 

 ເພ່ືອຈຸດປະສົງຂອງການປະເມີນລາຄາ, ການຮ້ອງຂໍນ້ີຈະຕ້ອງໃຊ້ລາຄາໂລມມິງທ່ີເປັນລາຄາຕ່ໍລອງສໍາລັບ
ປະເທດໄທ, ເຢຍລະມັນ ແລະ ນະຄອນ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ.  

 ສະຖານທູດ ຈະໄດ້ຮັບຂ້ໍສະເໜີອັດຕາຄ່າບໍລິການຕ່ໍາທ່ີສຸດທ່ີມີໃນສັງຄົມທ່ົວໄປ.  
*ລາຄາໃນຕາຕະລາງນ້ີສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນລາຄາຄົງທ່ີພິເສດຕ່ໍນາທີ/SMS ທ່ີສະເໜີໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ. 
 
ລາຄາລວມສໍາລັບທາງເລືອກທໍາອິດເປັນປີ 
(ບ່ໍລວມ  3.ກ.8/3.ກ.9/3.ກ.10) 

 

ແວັດ 10%  

ລາຄາລວມສໍາລັບ  3.ກ.8/3.ກ.9/3.ກ.10 ກັບ 0% ແວັດ  

ລາຄາລວມທັງໝົດສໍາລັບທາງເລືອກທີສອງເປັນປີ  

 
 

ລວມທັງໝົດເປັນຖານປີ  
ລວມທັງໝົດຂອງທາງເລືອກປີທີ 1  
ລວມທັງໝົດຂອງທາງເລືອກປີທີ 2  

ລາຄາລວມທັງໝົດສໍາລັບຖານປີ + ທາງເລືອກທັງໝົດເປັນປີ  

 

4. ລາຍລະອຽດໜ້າວຽກທ່ີຕ້ອງການໃຫ້ປະຕິບັດ: 
ການຮ້ອງຂໍໃບສະເໜີລາຄາແມ່ນເພ່ືອການບໍລິການໂທລະສັບມືຖື. ສະຖານທູດສະຫະລັດກໍາລັງໃຊ້ໂທລະສັບ 260 ເບີ ສໍາ
ລັບວຽກທາງການ. ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງສະໜອງການບໍລິການໂທລະສັບມືຖືແບບຄົບຊຸດໃຫ້ສະຖານທູດສະຫະລັດ
ອາເມລິກາທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ການບໍລິການຈະຕ້ອງກວມເອົາ: 

1. ສຽງໂທພາຍໃນລາວ 
2. ໂທຕ່າງປະເທດ 
3. ໂລມມິງສາກົນ 
4. ສ່ົງຂ້ໍຄວາມ SMS  
5. ສາຍດ່ວນບໍລິການລູກຄ້າ 24 ຊ່ົວໂມງ 
6. ໃບບິນລາຍລະອຽດທຸກການໂທ 
7. ບໍລິການຂ້ໍມູນ, ເຂ້ົາອິນເຕີເນັດ 
8. ເບີມືຖືສາມາດເກັບຮັກສາໄດ້ ຖ້າສະຖານທູດສະຫະລັດທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຕ້ອງການ. 

ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ: ການຕິດຕ່ໍຜ່ານເຄືອຂ່າຍຂອງຕົນຈະມີຄຸນນະພາບສູງທ່ີສຸດເທ່ົາທ່ີຈະດີໄດ້ ແລະ ຈະບ່ໍ
ຖືກລົບກວນ, ສັນຍາແຈ້ງ ແລະ ບ່ໍຂາດ. ບັນຫາດ້ານເຄືອຂ່າຍຈະຖືກແກ້ໄຂທັນທີ ແລະ COR ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບແຈ້ງທັນທີ
ກ່ຽວກັບບັນຫາ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ.  
4.1 ການໂທພາຍໃນລາວ: 
ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງຮັບປະກັນພ້ືນທ່ີປົກຫຸ້ມຂອງເຄືອຂ່າຍສັນຍານຢ່າງໜ້ອຍ 50% ໃຫ້ໄດ້ 24 ຊ່ົວໂມງໄດ້ທ່ົວ ສປປ ລາວ 
ພ້ອມທັງພິຈາລະນາເປັນພິເສດສໍາລັບພ້ືນທ່ີຕົວເມືອງທັງໝົດ ແລະ ຕາມເສ້ັນທາງຈາລະຈອນຕ້ົນຕໍ. ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ ແລະ ຕົວເມືອງໃຫຍ່ອ່ືນໆເຊ່ັນ: ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງຈໍາປາສັກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ 
ແຂວງອັດຕະປື ຄວນມີພ້ືນທ່ີປົກຫຸ້ມຂອງເຄືອຂ່າຍສັນຍານຢ່າງໜ້ອຍ 90% ຮັບປະກັນຕິດຕ່ໍໄດ້ 24 ຊ່ົວໂມງ. 



4.2 ການໂທໄປຕ່າງປະເທດ: 
ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງຮັບປະກັນກິດຈະກໍາການເຊ່ືອມຕ່ໍສາກົນໃຫ້ໄດ້  24 ຊ່ົວໂມງກັບປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, ປະເທດ
ເອີລົບທັງໝົດ, ແລະ ທຸກປະເທດໃນທ່ົວໂລກທ່ີມີການບໍລິການໂທລະສັບ.  
4.3 ໂລມມິງສາກົນ: 
ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງສະໜອງກິດຈະກໍາການເຊ່ືອມຕ່ໍໂລມມິງສາກົນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍເທ່ົາທ່ີຈະໄດ້, ພ້ອມທັງຄວາມຕ້ອງການພິເສດ
ຂອງລັດຖະບານທ່ີຈະໂລມມິງຂ້ໍມູນພາຍໃນປະເທດລາວ,  ໄທ ແລະ ອາເມລິກາ.  
4.4 ການເຊ່ືອມຕ່ໍອິນເຕີເນັດ: 
ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງໃຫ້ການເຊ່ືອມຕ່ໍອິນເຕີເນັດ USG ພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນ້ີຜ່ານເຄືອຂ່າຍບໍລິການຂ້ໍມູນຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  
4.5 ການສ່ົງຂ້ໍຄວາມ SMS:  
ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງສະໜອງການບໍລິການສ່ົງຂ້ໍຄວາມ SMS ໄດ້ທຸກເວລາ. 
4.6 ການບໍລິການລູກຄ້າ: 
ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງໃຫ້ບໍລິການຊຸກຍູ້ດ້ານວິຊາການເພ່ືອການຕິດຕ້ັງ ວອຍສເມວ, ຄໍາຖາມໃນການໂລມມິງຂ້ໍມູນ, ຄໍາ
ຖາມກ່ຽວກັບການໃຊ້ມືຖື, ການປ່ຽນເລກໝາຍ, ການລາຍງານໂທລະສັບຖືກລັກ ຫືຼ ເສຍ, ຂ້ໍມູນການຮັບປະກັນຂອງຜູ້
ຜະລິດ, ແລະ ບັນຫາອ່ືນໆທ່ີຕິດພັນກັບການບໍລິການໂທລະສັບມືຖືຜ່ານຜູ້ຈັດການໂຄງການຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ. 
ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງມີກົນໄກເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນຂອງສະຖານທູດສະຫະລັດປະຈໍາ
ນະຄອນຫຼວງ. ໂດຍຜ່ານກົນໄກນ້ີ, ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງເປີດໃຊ້ ຊິມຄາດພາຍໃນ 4 ຊ່ົວໂມງລັດຖະການພາຍຫັຼງໄດ້ຮັບ
ແຈ້ງຈາກສະຖານທູດສະຫະລັດປະຈໍານະຄອນຫຼວງ. 
4.7 ການອອກບິນທ່ີມີລາຍລະອຽດຄົບຖ້ວນ: 
4.7.1 ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງສະໜອງໃບບິນທ່ີແຍກເປັນລາຍລະອຽດຄັກແນ່ຂອງເບີໂທທ່ີໄດ້ໂທອອກຈາກໂທລະສັບແຕ່ລະ
ເຄ່ືອງ. ລາຍລະອຽດຈະຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນຊັດເຈນເຊ່ັນ:  
 ເບີໂທ 
 ເວລາ ແລະ ວັນທີຂອງການໂທ 
 ໄລຍະເວລາຂອງການໂທ 
 ລາຄາ 
4.7.2 ລາຍການໂທລາຍເດືອນຈະຕ້ອງສ່ົງໃຫ້ຕົວແທນເຈ້ົາໜ້າທ່ີຝ່າຍສັນຍາ (ຊີໂອອາ) ຈົນຮອດຕອນທ້າຍຂອງແຕ່ລະ
ເດືອນສໍາລັບເດືອນທ່ີຜ່ານມາ, ສ່ົງໄປທ່ີ: 
ສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈໍານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
ເຖິງ: IMO 
ຖະໜົນທ່າເດ່ືອ, ຫັຼກ 9 
ບ້ານສົມຫວັງໃຕ້, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 
 
4.8 ການອອກໃບເກັບເງິນ: 
(ກ) ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງສ່ົງໃບເກັບເງິນລາຍເດືອນໄປຫາຫ້ອງການ ການເງິນຂອງສະຖານທູດສະຫະລັດ ທ່ີນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ ຕາມທ່ີຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ. ໃບເກັບເງິນທ່ີຖືກຕ້ອງນ້ັນ ຈະຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຂ້ໍມູນດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 

 ຊ່ື ຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຂ້ໍມູນບັນຊີທະນາຄານເພ່ືອຈ່າຍໂດຍການໂອນຂອງທະນາຄານ 
 ວັນທີໃບເກັບເງິນ  
 ເລກທີສັນຍາ 
 ເນ້ືອໃນຫຍ້ໍຍົກໃຫ້ເຫັນລາຍການຂອງແຕ່ລະເບີພ້ອມມູນຄ່າທັງໝົດໃນເດືອນເປັນເງິນກີບ ສໍາລັບເບີໂທ

ດ່ັງກ່າວ. ໃບເກັບເງິນທ່ີມີລາຍລະອຽດສໍາລັບແຕ່ລະຫ້ອງການຈະຕ້ອງຖືກຄັດຕິດມາໃສ່ໃບເກັບເງິນທ່ີເປັນເນ້ືອ
ໃນຫຍ້ໍຂອງແຕ່ລະອັນ ແລະ ຄວນບັນຈຸລາຍລະອຽດແຍກສໍາລັບລາຄາຂອງແຕ່ລະເບີອີງຕາມຕາຕະລາງການ
ກໍານົດລາຄາ. 

 ລາຍລະອຽດຂອງລາຍການໂທທັງໝົດສໍາລັບແຕ່ລະເບີ. 
 ສ່ວນຫຸຼດເພ່ືອການຊໍາລະ ຖ້າມີ. 



 ຊ່ື, ຕໍາແໜ່ງ, ເບີໂທ ແລະ ທ່ີຢູ່ຂອງບຸກຄົນ ທ່ີຈະຕິດຕ່ໍຫາໃນກໍລະນີໃບເກັບເງິນມີຂ້ໍຜິດພາດ.  
(ຂ) ຖ້າໃບເກັບເງິນບ່ໍບັນຈຸເອົາຂ້ໍມູນຂ້າງເທິງນ້ັນ, ລັດຖະບານຂໍສະຫງວນສິດທ່ີຈະປະຕິເສດໃບເກັບເງິນຍ້ອນໃບເກັບ
ເງິນບ່ໍຖືກ ແລະ ສ່ົງກັບໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາພາຍໃນ 7 ວັນຕາມປະຕິທິນ. ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງສ່ົງໃບເກັບເງິນທ່ີຖືກຕ້ອງ. 
ຜູ້ຕາງໜ້າເຈ້ົາໜ້າທ່ີຝ່າຍສັນຍາຈະເອົາໃບເກັບເງິນທ່ີເປັນເນ້ືອໃນຫຍ້ໍຂອງແຕ່ລະເບີ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກສ່ົງ
ໃບເກັບເງິນທ່ີເປັນລາຍລະອຽດໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາໜ້າທ່ີ ແທດເໝາະກັບໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານແຕ່ລະຫ້ອງການ. ຜູ້ຕາງ
ໜ້າຂອງໜ່ວຍງານດ່ັງກ່າວຈະທົບທວນໃບເກັບເງິນທ່ີມີລາຍລະອຽດ ແລະ ອາດຈະຮັບຮອງເພ່ືອການຈ່າຍເງິນ ຫືຼ ໃຫ້ຄໍາ
ແນະນໍາແກ່ຜູ້ຕາງໜ້າເຈ້ົາໜ້າທ່ີຝ່າຍ ສັນຍາກ່ຽວກັບລາຍການທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ ຊ່ຶງພົບໄດ້ຈາກການກວດ. ສ່ິງນ້ີຕ້ອງເປັນ
ຜູ້ຕາງໜ້າເຈ້ົາໜ້າທ່ີຝ່າຍສັນຍາ ທ່ີຈະຕິດຕ່ໍກັບຜູ້ຮັບເໝົາ ກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງສັນຍາໃດໜ່ຶງ. 
(ຄ) ຜູ້ຮັບເໝົາຈະສ່ົງໃບເກັບເງິນທັງໝົດໄປຕາມທ່ີຢູ່ດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 
 

ສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈໍານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
ເຖິງ: FMO 
ຖະໜົນທ່າເດ່ືອ, ຫັຼກ 9 
ບ້ານສົມຫວັງໃຕ້, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 
e-mail: vientianeInvoices@state.gov 

 
(ງ) ການຊໍາລະເງິນຈະເປັນເງິນກີບໂດຍການໂອນທາງອີເລັກໂທນິກ (ອີເອັບທີ) ພາຍໃນ 30 ວັນ ພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ຮັບໃບເກັບ
ເງິນທ່ີຖືກຕ້ອງ. 
(ຈ) ລັດຖະບານຈະສະໜອງຫັຼກຖານໃນແຕ່ລະປີສໍາລັບການຍົກເວ້ັນ ອາກອນມູນຄ່າເພ່ີມໂດຍກົງ (ແວັດ) ອີງຕາມກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພ່ີມຂອງປະເທດເຈ້ົາພາບ.  
 

5. ໃບອະນຸຍາດຕ່າງໆ:  
ໂດຍປາສະຈາກຕ້ົນທຶນເພ່ີມເຕີມໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ, ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດ, ໃບທະບຽນ ແລະ ໃບມອບສິດ
ທັງໝົດ ທ່ີຈໍາເປັນໃນການເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນ້ີ. ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດ, ໃບທະບຽນ ແລະ ໃບມອບ
ສິດດ່ັງກ່າວໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

6. ຊັບສິນທາງການຂອງລັດຖະບານ: 
6.1 ສະຖານທູດສະຫະລັດທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີເຈດຈໍານົງໃນການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ່ືອງມືຕ່າງໆທ່ີສະຖານທູດ
ເປັນເຈ້ົາຂອງ. ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງສະໜອງຊິມຄາດ, ເບີໂທລະສັບ ແລະ ລະຫັດຮັກສາຄວາມປອດໄພທ່ີເໝາະສົມ ໃຊ້ງານ
ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໃຫ້ແກ່ໂທລະສັບມືຖືທັງໝົດທ່ີກໍາລັງນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນສະຖານທູດສະຫະລັດ. 
 

7. ການເພ່ີມເບີໃໝ່: 
ຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງສະໜອງຊິມຄາດ, ເບີໂທລະສັບ ແລະ ລະຫັດຮັກສາຄວາມປອດໄພທ່ີເໝາະສົມ ໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງມີ
ປະສິດທິພາບແກ່ຜູ້ຕາງໜ້າເຈ້ົາໜ້າທ່ີຝ່າຍສັນຍາ (ຊີໂອອາ) ພາຍໃນ 24 ຊ່ົວໂມງ ຫັຼງຈາກໄດ້ຮັບໃບສ່ັງຈັດສ່ົງ ພາຍໃຕ້
ສັນຍາສະບັບນ້ີ. 

8. ເບີໂທທ່ີບ່ໍເປັນທາງການ: 
ຜູ້ຮັບເໝົາຈະປະຕິບັດກ່ໍເມ່ືອຕາມຄວາມຈໍາເປັນທາງລັດຖະການເທ່ົານ້ັນ. 



9. ການເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນຂ່າວສານ: 
ຂ້ໍມູນຂ່າວສານໃດໜ່ຶງທ່ີມີສໍາລັບຜູ້ຮັບເໝົາ ໂດຍລັດຖະບານເປັນຜູ້ໃຫ້ນ້ັນ ຈະຕ້ອງຖືກນໍາໃຊ້ກ່ໍຕ່ໍເມ່ືອສໍາລັບຈຸດປະສົງ
ຂອງການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກໍານົດຕ່າງໆໃນສັນຍານ້ີເທ່ົານ້ັນ ແລະ ຈະຕ້ອງບ່ໍເປີດເຜີຍ ຫືຼ ໃຫ້ຜູ້ອ່ືນຮັບຮູ້ຈະໃນກໍລະນີໃດກ່ໍ
ຕາມ ຍົກເວ້ັນຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນເພ່ືອການປະຕິບັດຕາມສັນຍາ. 

10. ໂປໂມເຊິນພິເສດໄລຍະສ້ັນ: 
ຕະຫຼອດອາຍຸການທັງໝົດຂອງສັນຍາ, ຜູ້ຮັບເໝົາຈະສະເໜີທາງເລືອກໃຫ້ສະຖານທູດເພ່ືອຄວາມໄດ້ປຽບຂອງແຜນໂປ
ໂມເຊິນທ່ີໄດ້ສະເໜີ ແລະ ແທດເໝາະສໍາລັບພະນັກງານສະຖານທູດໃຫ້ນໍາໃຊ້. ສະຖານທູດສະຫະລັດ ໂດຍວິຈາລະຍານ
ຂອງຕົນເອງ ຈະມີທາງເລືອກທ່ີຈະຮັບເອົາ ຫືຼ ປະຕິເສດຕ່ໍໂອກາດດ່ັງກ່າວ. 

11. ບັນດາໃບສ່ັງເພ່ືອການຈັດສ່ົງ: 
ເຈ້ົາໜ້າທ່ີຝ່າຍສັນຍາຈະອອກໃບສ່ັງຈັດສ່ົງເພ່ືອສ່ັງຊ້ືໂທລະສັບ ແລະ ການບໍລິການນໍາຜູ້ຮັບເໝົາເພ່ືອປະຕິບັດໜ້າທ່ີ
ພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນ້ີ. ຖ້າເປັນຄໍາສ່ັງແບບປາກເປ່ົາ, ມັນຈະຕ້ອງມີໃບສ່ັງເປັນລາຍລັກອັກສອນສ່ົງໃຫ້ຕາມຫັຼງພາຍໃນ 
7 ວັນ. 

12. ສູນບໍລິການລູກຄ້າ: 
ຜູ້ຮັບເໝົາຈະສະໜອງເບີໂທລະສັບເພ່ືອຈຸດປະສົງຂອງການລາຍງານບັນຫາອຸປະກອນ ແລະ ມືຖືໃຊ້ການບ່ໍໄດ້, ຄໍາຖາມ
ກ່ຽວກັບໃບບິນ, ແລະ ຄໍາຖາມຂອງລູກຄ້າກ່ຽວກັບບັນຊີ ແລະ ການບໍລິການ. ຄໍາຖາມ ຄາດຈະໄດ້ຮັບຄໍາຕອບພາຍໃນ 8 
ຊ່ົວໂມງ. 
ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງມີກົນໄກເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນຂອງສະຖານທູດສະຫະລັດປະຈໍາ
ນະຄອນຫຼວງ. ໂດຍຜ່ານກົນໄກນ້ີ, ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງເປີດໃຊ້ ຊິມຄາດພາຍໃນ 4 ຊ່ົວໂມງລັດຖະການພາຍຫັຼງໄດ້ຮັບ
ແຈ້ງຈາກສະຖານທູດສະຫະລັດປະຈໍານະຄອນຫຼວງ. 

13. ແຜນສໍາຮອງ ແລະ ຟ້ືນຟູລະບົບ: 
ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງມີລະບົບການເຮັດວຽກເພ່ືອເປັນແຜນສໍາຮອງຟ້ືນຟູເຄືອຂ່າຍໃນກໍລະນີເກີດເຫດສຸກເສີນ ແລະ 
ໄພພິບັດອັນໜັກໜ່ວງ, ເມ່ືອເຄືອຂ່າຍທັງໝົດອາດຖືກລົບກວນ ຫືຼ ເມ່ືອອຸປະກອນຂອງເຄືອຂ່າຍຖືກທໍາລາຍ.  
ຜູ້ຮັບເໝົາຈະຕ້ອງມີແຜນຟ້ືນຟູທ່ີສາມາດຊ່ວຍຮັບມືກັບບັນຫາດ່ັງກ່າວ. 
 


