ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ໃບຄາຮ້ອງ
ຮຽນ : ທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ເລອ
ື່ ງ:ຂໍອະນຸຍາດດາເນີນກິດຈະການຮ້ານອິນເຕີເນັດກາເຟ
............................................................................................................
ຂ້າພະເຈົົ້າ( ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ):.................................................,ວັນ,ເດອນ,ປີເກີດ:..................,
ບ້ານເກີດ:..............................,ເມອງ:............................,ແຂວງ:...........................,ອາຊີບ:...............,
ເຊົ້ອຊາດ:...........,ສັນຊາດ:.............,ປະຈຸບັນຢູ່ບ້ານ:..................................,ຖະໜົນ:............................,
ໜ່ວຍ:.........,ເມອງ:..........................................,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ໂທລະສັບມຖ:.................................................,ຕັົ້ງໂຕະ:..........................,ແຟັກ:............................
• ຊື່ວສ
ິ າຫະກິດພາສາລາວ:........................................................................................................
• ວິສາຫະກິດພາສາອັງກິດ:........................................................................................................
ຕັົ້ງຢູ່ບ້ານ:.........................................,ໜ່ວຍ:.........,ຖະໜົນ:............................,ເຮອນເລກທີ:............,
ເມອງ:..........................,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຈຸດປະສົງດາເນິນກິດຈະການຂອງວິສາຫະກິດ:......................................................................................
..........................................................................................................................................
❖ ວິສາຫະກິດມີຈານວນ:........ສາຂາ:
ສາຂາທີ1
ື່ :ຕັົ້ງຢູ່ບ້ານ:.........................,ໜ່ວຍ:.......,ເຮອນເລກທີ:.......,ເມອງ:...................,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສາຂາທີ2:ຕັົ້ງຢູ່ບ້ານ:.........................,ໜ່ວຍ:.......,ເຮອນເລກທີ:........,ເມອງ:..................,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສາຂອື່ນໆ:..............................................................................................................................
ສະຖານທີື່ຕັົ້ງວິສາຫະກິດ: ເປັນຂອງຕົນເອງ,  ເຊົົ່າ,  ອື່ນໆ..................................................................
ມີທຶນທັງໝົດ:............................ກີບ,ທຶນຄົງທີ:............................ກີບ,ທຶນໜນວຽນ:..........................ກີບ
ຂ້າພະເຈົົ້າຂໍຢັັ້ງຢືນວ່າ : ທຸກຂໍໍ້ມນທີື່ກ່າວມາຂ້າງເທິື່ງ ແມ່ນຖກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຈະປະຕິບັດຕາມລະບຽບ
ກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທຸກປະການ
ດັົ່ງນັົ້ນ , ຈຶື່ງໄດ້ຂຽນຄາຮ້ອງ ສະບັບນີົ້ຮຽນມາຍັງທ່ານ ເພື່ອພິຈາລະນາຕາມທາງຄວນດ້ວຍ.
ທີື່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ , ວັນທີ:.....................
ຢ ັ້ງຢືນນາຍບາັ້ ນ....................................

ລາຍເຊັນຜຮ
້ ອ
້ ງຂໍ

ພະແນກໄປສະນີ ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ນວ ,ບ້ານໂພນໄຊ ,ເມອງໄຊເສດຖາ ,ໂທລະສັບ 021 260797/ ແຟັກ 021 260481

ໃບທີ 1

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ໃບຢັງັ້ ຢືນສັບສົມບັດຄົງທີ ແລະ ທນ
ລ/ດ

ລາຍການສົມບັດຄົງທີ

ຈານວນ

ມນຄ່າ/ຫໜ

ມນຄ່າລວມ

ໝາຍເຫດ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
28
ລວທັງໜົດ
ທີື່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີື່ :.....................
ລາຍເຊັນເຈົາົ້ ຂອງວິສາຫະກິດ

ພະແນກໄປສະນີ ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ນວ ,ບ້ານໂພນໄຊ ,ເມອງໄຊເສດຖາ ,ໂທລະສັບ 021 260797/ ແຟັກ 021 260481

ໃບທີ 2

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
*********************************
ເມອງ..........................................
ບ້ານ...........................................

ເລກທີ...............................

ໃບຢັງັ້ ຢືນທີື່ຕັົ້ງຂອງວິສາຫະກິດ
ຂ້າພະເຈົົ້ານາຍບ້ານໆ:.........................................................,ເມອງ:.......................................
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂໍຢັັ້ງຢືນວ່າວິສາຫະກິດຂອງທ່ານ......................................................ໄດ້ຕັົ້ງຢູ່ເຮອນເລກທີ:...............
ໜ່ວຍ:.................ຖະໜົນ:............................................ບ້ານ:.....................................................
ເມອງ:..........................................ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ວິສາຫະກິດດັົ່ງກ່າວມີທີຕັົ້ງຢູ່ໃນຂອບເຂດພາຍໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາແທ້ຈິງ, ດັົ່ງນັົ້ນຈຶື່ງໄດ້ອອກໜັງ
ສຢັັ້ງຢືນສະບັບນີົ້ເປັນຫຼັກຖານເພື່ອ:.....................................................................................................
❖ ສະຖານທີຕ
ື່ ງັົ້ ແຕ່ລະດ້ານຂອງວິສາຫະກິດມີລາຍລະອຽດຕິດແປະກັບຫຍັງ:
-

ດ້ານໜ້າຕິດກັບ:............................................,ດ້ານຫຼັງຕິດກັບ:...........................................

-

ດ້ານຊ້າຍຕິດກັບ:..........................................,ດ້ານຂວາຕິດກັບ:..........................................

ແຜນວາດທີື່ຕັົ້ງ

ທີື່.................................,ວັນທີ..........................
ຢັງັ້ ຢືນນາຍບ້ານ....................................

ພະແນກໄປສະນີ ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ນວ ,ບ້ານໂພນໄຊ ,ເມອງໄຊເສດຖາ ,ໂທລະສັບ 021 260797/ ແຟັກ 021 260481

ໃບທີ 3

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
************************

ໃບສັນຍາປະຕິບັດລະບຽບ
ຂ້າພະເຈົົ້າຊື່……………………………………………….……………..……ເຊີື່ງເປັນເຈົົ້າຂອງກິດຈະ
ການດ້ານ……………………………………………………..…………..…ຕັົ້ງຢູ່ເຮອນເລກທີ…….…….…
ໜ່ວຍ…..……....ບ້ານ………………………………ເມອງ……………………………ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂ້າພະເຈົົ້າຂໍປະຕິບັດລະບຽບຕໍໍ່ການຈັດຕັົ້ງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອານາດການປົກຄອງທຸກຂັົ້ນດັົ່ງນີົ້:
1. ຈະປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໂທລະຄົມມະນາຄົມ,ກົດໝາຍອື່ນທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງ,ນິຕິກາຂອງລັດ ແລະ ກົດລະບຽບ
ຂອງບ້ານຢູ່າງເຄັົ່ງຂັດ,ຈະບໍໍ່ສວຍໃຊ້ສະຖານທີື່ຂອງຕົນເປັນບ່ອນບໍລິການທີື່ຜິດຕໍລ
ໍ່ ະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ໃບອະນຸຍາດຂອງ
ຕົນເອງໃຫ້ຜ້ອື່ນສວຍໃຊ້ໃນການເຄື່ອນໄຫວດາເນີນກິດຈະການຢູ່າງເດັດຂາດ.
2. ການບໍລິການຈະຮັບປະກັນປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການອະນຸຍາດບໍໍ່ໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວທີື່ຜິດຕໍໍ່ລະບຽບກົດໝາຍເປັນ
ຕົນແມ່ນ:ບໍໍ່ໃຫ້ມີການມົົ້ວສຸມຢາເສບຕິດທຸກປະເພດ, ບໍໍ່ໃຫ້ມີການພະນັນທຸກປະເພດ, ບໍໍ່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນມາໃຊ້ບໍລິ
ການໃນໂມງຮຽນຢູ່າງເດັດຂາດ.
3. ຈະປະຕິບັດໂມງເວລາ ເປີດ-ປິດ ຢູ່າງເຂັົ້ມງວດເຊັົ່ນ:ເວລາເປີດ 8:00 ໂມງ - ປິດ 23:30 ໂມງ.
4. ຈະບໍໍ່ຕິດສະຕິກເກີ ຫລ ປ້າຍໂຄສະນາ ທີສື່ເຖິງການພະນັນທຸກຊະນິດ ແລະ ເກມທຸກປະເພດພາບໃນຮ້ານຢູ່າງເດັດຂາດ.
5. ຕິດລາຄາການບໍລິການພາຍໃນຮ້ານ.
6. ຮັບປະກັນໃຫ້ມີແສງສະຫວ່າງພຽງພໍພາຍໃນຮ້ານ, ຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມສະຫງົບ ບໍໍ່ໃຫ້ມີເຫດການ
ຫຍັງທີື່ບໍໍ່ດີເກີດຂົ້ນຢູ່ພາຍໃນຮ້ານ ແລະ ຂອບເຂດບໍລິເວນຮ້ານຂອງຕົນ.
7. ຂ້າພະເຈົົ້າຍີນດີປະຕິບັດທຸກພັນທະຕໍໍ່ລັດຕາມລະບຽບການເຊັນ:ເສຍຄ່າທານຽມ, ຄ່າບໍລິການ,ອາກອນ ແລະ ອື່ນໆທຸກໆປີ.
8. ຖ້າຫາກຂ້າພະເຈົາົ້ ບໍໍ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນຂໍໍ້ໃດຂໍໍ້ໜື່ງຂ້າພະເຈົົ້າຍອມໃຫ້ການຈັດຕັົ້ງທີກ່ຽວຂ້ອງໃຊ້ມາດຕະການຕາມຂັົ້ນຕອນ
ຂອງລະບຽບດັົ່ງນີ:ົ້
❖ ຄັງົ້ ທີ I ເຮັດບົດບັນທກກ່າວເຕອນພ້ອມປັບໃໝ 3,000,000 ກີບ.
❖ ຄັົ້ງທີ II ເຮັດບົດບັນທຶກຄວາມຜິດພ້ອມປັບໃໝຄນສອງຂອງຄັົ້ງທາອິດ(ກໍລະນີຮ້າຍແຮງແມ່ນໃຫ້ຢຸດເຊົາກິດ
ຈະການຖາວອນ ແລະ ຖອນໃບອະນຸຍາດ).
❖ ຄັົ້ງທີIII ເຮັດບົດບັນທຶກຄວາມຜິດ ຢຸດເຊົາກິດຈະການຖາວອນ ແລະ ດາເນີນຄະດີຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ທີ.ື່ ..........................,ວັນທີ.........................
ຢ ັ້ງຢືນນາຍບາັ້ ນ....................................

ລາຍເຊັນເຈົົ້າຂອງວິສາຫະກິດ (ຜປ
້ ະຕິຍານ)

ພະແນກໄປສະນີ ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ນວ ,ບ້ານໂພນໄຊ ,ເມອງໄຊເສດຖາ ,ໂທລະສັບ 021 260797/ ແຟັກ 021 260481
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
********************

ໃບຢັງັ້ ຢືນຂໍມ
ໍ້ ນເຕັກນິກຮ້ານອິນເຕີເນັດ ກາເຟ
- ອີງຕາມ ຂໍໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ວ່າດ້ວຍການໃຫ້ບໍລິ
ການ ອີນເຕີເນັດ ກາເຟ ສະບັບເລກທີ 828/ປທສ ລົງວັນທີ 11 ມີນາ 2015

- ອີງຕາມໃບຄາຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດດາເນີນກິດຈະການບໍລິການ ຮ້ານ ອິນເຕີເນັດກາເຟ ທ່ານ..............................
..................................................., ລົງວັນທີ....................

I.

ຂໍມ
ໍ້ ນທົວ
ົ່ ໄປ:

- ຊື່ ແລະ ທີື່ຕັົ້ງ ຂອງຮ້ານ: ........................................................ , ບ້ານ:....................................
ໜວ່ຍ:..........., ເມອງ: ............................................, ແຂວງ:.................................................

II.

ເປົາັ້ ໜາຍການໃຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານ:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

III.

ປະເພດການໃຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານ:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

IV.

ຂໍມ
ໍ້ ນພາຍໃນຮ້ານອິນເຕີເນັດກາເຟ

1. ລາຍການອຸປະກອນຕິດຕັງົ້ :
• ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ຍີື່ຫໍໍ່.........................................................ຈານວນ......................ເຄື່ອງ
• Switch ຍີື່ຫໍໍ່..................................................................ຈານວນ......................ເຄື່ອງ
• Router ຍີື່ຫໍໍ່..................................................................ຈານວນ......................ເຄື່ອງ
2. ເນອ
ົ້ ທີໃື່ ຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານການອິນເຕີເນັດກາເຟ:

- ເນົ້ອທີທັງໜົດຂອງຫ້ອງບໍລິການ:................................ມ2, ຊັົ້ນທີ1:ເນົ້ອທີ:..................ມ2 (ຄວາມກວ້າງ
.........................ມ2,ຄວາມຍາວ.........................ມ2). ຊັົ້ນທີ 2: ເນົ້ອທີ:..................(ຄວາມກວ້າງ
.........................ມ2,ຄວາມຍາວ.........................ມ2).

ພະແນກໄປສະນີ ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ນວ ,ບ້ານໂພນໄຊ ,ເມອງໄຊເສດຖາ ,ໂທລະສັບ 021 260797/ ແຟັກ 021 260481
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3. ການນາໃຊ້ອນິ ເຕີເນັດດັງົ່ ລຸມ
່ ນີ:ົ້
ລ/ດ

ຄວາມໄວ

ສັນຍ່ານອິນເຕີເນັດ
ຂອງບໍລິສັດ

ADSL

ລະຫັດທາງອິນເຕີເນັດ IP

DNS

IP Address:

Primary DNS:

Subnet mask:

Secondary DNS:

Gateway:

Port:

Lease
line
Wireless
Other
4. ລະບົບ Server

ລ/ດ

ຈານວນ

ຍີື່ຫຍໍໍ້

ຕໍໍ່ LAN

ຕໍໍ່ WLAN

ໝາຍເຫດ

1
2
3
4
5. ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພຕ່າງໆ:
ລ/ດ

ມີ

ບໍໍ່ມີ

ຊື່ຊອບແວ ແລະ ຍີົ້ຫຍໍໍ້

Anti Viru
ລະບົບປ້ອງກັນອັກຄີໄພ
ລະບົບປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງ
ຈອນ
ກ້ອງວົງຈອນປິດ
Other
ທີື່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ , ວັນທີ:..........................
ຢັງັ້ ຢືນຈາກນາຍບ້ານ.............................

ລາຍເຊັນ ຂອງຜເ້ ຈົາົ້ ຂອງທຸລະກິດ

ພະແນກໄປສະນີ ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ນວ ,ບ້ານໂພນໄຊ ,ເມອງໄຊເສດຖາ ,ໂທລະສັບ 021 260797/ ແຟັກ 021 260481
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❖ ເອກະສານປະກອບຂໍອະນຸຍາດດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ
I.

ອະນຸຍາດເປີດໃໜ່ ປະກອບແບບຟອມດັງົ່ ນີ:ົ້
1. ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນປະກອບມີ:
1. ຄາຮ້ອງ
2. ຮບສີ 3x4 = 3 ໃບ
3. ສາເນົາສາມະໂນຄົວຫຼບັດປະຈາຕົວ
4. ໃບຢັັ້ງຢືນທີື່ຢູ່ອົງການປົກຄອງບ້ານ
5. ໃບຢັັ້ງຢືນທີື່ຕັົ້ງວິສາຫະກິດ
6. ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
7. ໃບສັນຍາເຊົົ່າເຮອນ, ຕຶກ, ສານັກງານ ແລະ ອາຄານ (ຖ້າເຊົົ່າ)
8. ສັນຍາເປັນຕົວແທນຈາໜ່າຍກັບບັນດາບໍລິສັດຜ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ສາລັບຈາໜ່າຍຊິ
ມຄາດ)

2. ນິຕບ
ິ ກ
ຸ ຄົນ ຫລ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ທົວ
ົ່ ໄປປະກອບມີ:
1) ຄາຮ້ອງ
2) ຮບສີ 3x4 = 3 ໃບ
3) ສາເນົາສາມະໂນຄົວຫຼບັດປະຈາຕົວ
4) ໃບຢັັ້ງຢືນທີື່ຢູ່ອົງການປົກຄອງບ້ານ
5) ໃບຢັັ້ງຢືນທີື່ຕັົ້ງວິສາຫະກິດ
6) ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
7) ໃບສັນຍາເຊົົ່າເຮອນ, ຕຶກ, ສານັກງານ ແລະ ອາຄານ (ຖ້າເຊົົ່າ)
8) ໃບຢັັ້ງຢືນພະນັກງານວິຊາການຈົບໄອທີ ຫລ ໂທລະຄົມ ພ້ອມຕິດຂັດໃບປະກາດສະນີຍະບັດ
9) ໃບຢັັ້ງຢືນຊັບສົມບັດຄົງທີ ແລະ ທນ
10) ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ
11) ຖ້າເປັນບໍລິສັດຕິດຕັົ້ງສ້ອມແປງຕ້ອງມີ:
-

ພາຫະນະຮັບໃຊ້ເປັນຂອງບໍລິສັດເອງ (ກອບປີັ້ທະບຽນລົດ),

-

ວິຊາການ 1 ຄົນຂົ້ນໄປ, ຮຽນຈົບຊັົ້ນສງຂົ້ນໄປ (ກອບປີໃບປະກາດຈົບຊັົ້ນ)

-

ປະສົບການ 2 ປີຂົ້ນໄປ ( ໃບຢັັ້ງຢືນຜ່ານງານ ).

12) ສັນຍາເຊົົ່າສັນຍ່ານອີນເຕີເນັດຈາກບໍລິສັດ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ( ສາລັບບໍລິສັດບໍລິການ ISP)

3. ຕ່າງປະເທດລົງທນ ຫລ ຮຸນ
້ ສ່ວນກັນພາຍໃນປະກອບເພີມ
ົ້ ມີ:
1) ພາດສະປອດ
2) ໃບຢັັ້ງຢືນຊີວະປະຫັວດ ຈາກ ປກສ
3) ໃບຢັັ້ງຢືນແຮງງານຈາກຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງ( ຖ້າມີວິຊາການຈາກຕ່າງປະເທດ)
4) ໃບຢັັ້ງຢືນຖານະການເງິນຈາກທະນາຄານ.

4. ຮ້ານອິນເຕີເນັດກາເຟ:
ພະແນກໄປສະນີ ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ນວ ,ບ້ານໂພນໄຊ ,ເມອງໄຊເສດຖາ ,ໂທລະສັບ 021 260797/ ແຟັກ 021 260481
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1) ຄາຮ້ອງ
2) ຮບສີ 3x4 = 3 ໃບ
3) ສາເນົາສາມະໂນຄົວຫຼບັດປະຈາຕົວ
4) ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ (ສາເນົາ)
5) ໃບຢັັ້ງຢືນທີື່ຢູ່ອົງການປົກຄອງບ້ານ
6) ໃບຢັັ້ງຢືນພະນັກງານວິຊາການຈົບໄອທີ ຫລ ໂທລະຄົມ ພ້ອມຕິດຂັດໃບປະກາດສະນີຍະບັດ
7) ໃບຢັັ້ງຢືນທີື່ຕັົ້ງ ວິສາຫະກິດ
8) ໃບຢັັ້ງຢືນສັບສົມບັດຄົງທີ ແລະ ທນ
9) ສັນຍາເຊົົ່າອິນເຕີເນັດ ຈາກ ບໍລິສັດ ຜ້ໃຫ້ບໍລິການ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ
10) ໃບປະຕິຍານ ຫລ ໃບຍສັນຍາປະຕິບັດລະບຽບ
11) ໃບຢັັ້ງຢືນເຕັກນິກການໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດກາເຟ
12) ໃບສັນຍາເຊົົ່າເຮອນ, ຕຶກ, ສານັກງານ ແລະ ອາຄານ (ຖ້າເຊົົ່າ)

II.

ຂໍ ອະນຸຍາດສຶບຕໍໍ່ ປະກອບແບບຟອມດັງົ່ ນີ:ົ້
1. ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນປະກອບມີ:
1) ຄາຮ້ອງຂໍຕໍໍ່ອະນຸຍາດ ເຊັນຢັັ້ງຢືນບ້ານ
2) ສາເນົາໃບອະນຸຍາດດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ຕົົ້ນສະບັບ)
3) ໃບຕິດຕາມການເກັບຄ່າທານຽມ(ຕົົ້ນສະບັບ)
4) ຮບສີ 3x4 = 2 ໃບ
5) ໃບຢັັ້ງຢືນທີື່ຕັົ້ງວິສາຫະກິດ
6) ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
7) ໃບເສຍອາກອນ

2. ນິຕບ
ິ ກ
ຸ ຄົນ ຫລ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ທົວ
ົ່ ໄປປະກອບມີ:
1) ຄາຮ້ອງຂໍຕໍໍ່ອະນຸຍາດ ເຊັນຢັັ້ງຢືນບ້ານ
2) ສາເນົາໃບອະນຸຍາດດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ຕົົ້ນສະບັບ)
3) ໃບຕິດຕາມການເກັບຄ່າທານຽມ(ຕົົ້ນສະບັບ)
4) ຮບສີ 3x4 = 2 ໃບ
5) ໃບຢັັ້ງຢືນທີື່ຕັົ້ງວິສາຫະກິດ
6) ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
7) ໃບທະບຽນອາກອນ
8) ບົດສະຫລຸບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍການດາເນີນທຸລະກິດໃນໄລຍະຜ່ານມາ

3. ຮ້ານອິນເຕີເນັດກາເຟ:
1) ຄາຮ້ອງຂໍຕໍໍ່ອະນຸຍາດ ເຊັນຢັັ້ງຢືນບ້ານ
2) ໃບອະນຸຍາດດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເກົົ່າ
3) ຮບສີ 3x4 = 2 ໃບ
4) ໃບຢັັ້ງຢືນທີື່ຕັົ້ງ ວິສາຫະກິດ
5) ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ (ສາເນົາ)
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6) ໃບເສຍອາກອນ
7) ສັນຍາເຊົ່າສະຖານທີ (ກໍລະນີຍກຍ້າຍສະຖານທີໃໜ່)
III.

ກໍລະນີຕອ
້ ງການປູ່ຽນຊວ
ື່ ສ
ິ າຫະກິດ/ຍົກຍ້າຍສະຖານທີຕງັົ້ /ໂອນກິດຈະການ/ເພີມ
ື່ ປະເພດດາເນີນກິດຈະການ/ເພີມ
ື່
ສາຂາ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານເພີມ
ີ່ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີຄ:ື

1. ໃບໂອນມອບກິດຈະການ
2. ໃບສະເໜີຂໍປູ່ຽນຊື່ວິສາຫະກິດ
3. ໃບສະເໜີຂໍຍົກຍ້າຍສະຖານທີຕັົ້ງ ເຊັນຢັັ້ງຢືນຈາກນນາຍບ້ານ
4. ໃບສະເໜີຂໍເພີື່ມປະເພດດາເນີນກິດຈະການ
5. ໃບສະເໜີຂໍເພີື່ມສາຂາບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ
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