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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສັນຕິພາບເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

 

 

 

ໃບຄ າຮ້ອງ 
 
 

  ຮຽນ :  ທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສ ື່ສານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 

ເລ ື່ອງ:ຂໍອະນຸຍາດດ າເນີນກິດຈະການຮ້ານອິນເຕີເນັດກາເຟ 
............................................................................................................ 

 

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 

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 ໍຢ ັ້ງຢືນນາຍບັ້ານ.................................... 
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ໃບຢັັ້ງຢນືສັບສົມບດັຄງົທີ ແລະ ທ ນ 
 

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

 

              ທີື່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີື່ :..................... 
         ລາຍເຊນັເຈົົ້າຂອງວສິາຫະກດິ  
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
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********************************* 
ເມ ອງ..........................................          ເລກທີ............................... 
ບ້ານ........................................... 

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

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

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

ແຜນວາດທີື່ຕັົ້ງ 

 

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

 

 

 

 

 

 

ຢັັ້ງຢນືນາຍບາ້ນ.................................... 
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************************ 
ໃບສັນຍາປະຕິບັດລະບຽບ 

ຂ້າພະເຈົົ້າຊ ື່……………………………………………….……………..……ເຊີື່ງເປັນເຈົົ້າຂອງກິດຈະ 
ການດ້ານ……………………………………………………..…………..…ຕັົ້ງຢ ູ່ເຮ ອນເລກທີ…….…….… 

ໜ່ວຍ…..……....ບ້ານ………………………………ເມ ອງ……………………………ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
ຂ້າພະເຈົົ້າຂໍປະຕິບັດລະບຽບຕໍໍ່ການຈັດຕັົ້ງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອ ານາດການປົກຄອງທຸກຂັົ້ນດັົ່ງນີົ້: 

1. ຈະປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໂທລະຄົມມະນາຄົມ,ກົດໝາຍອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ,ນິຕິກ າຂອງລັດ ແລະ ກົດລະບຽບ

ຂອງບ້ານຢູ່າງເຄັົ່ງຂັດ,ຈະບໍໍ່ສວຍໃຊ້ສະຖານທີື່ຂອງຕົນເປັນບ່ອນບໍລິການທີື່ຜິດຕໍໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ໃບອະນຸຍາດຂອງ

ຕົນເອງໃຫ້ຜ ້ອ ື່ນສວຍໃຊ້ໃນການເຄ ື່ອນໄຫວດ າເນີນກິດຈະການຢູ່າງເດັດຂາດ. 

2. ການບໍລິການຈະຮັບປະກັນປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການອະນຸຍາດບໍໍ່ໃຫ້ມີການເຄ ື່ອນໄຫວທີື່ຜິດຕໍໍ່ລະບຽບກົດໝາຍເປັນ

ຕົນແມ່ນ:ບໍໍ່ໃຫ້ມີການມົົ້ວສຸມຢາເສບຕິດທຸກປະເພດ, ບໍໍ່ໃຫ້ມີການພະນັນທຸກປະເພດ, ບໍໍ່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນມາໃຊ້ບໍລິ 

ການໃນໂມງຮຽນຢູ່າງເດັດຂາດ. 

3. ຈະປະຕິບັດໂມງເວລາ ເປີດ-ປິດ ຢູ່າງເຂັົ້ມງວດເຊັົ່ນ:ເວລາເປີດ 8:00 ໂມງ - ປິດ 23:30 ໂມງ. 

4. ຈະບໍໍ່ຕິດສະຕິກເກີ ຫລ  ປ້າຍໂຄສະນາ ທີສ ື່ເຖິງການພະນັນທຸກຊະນິດ ແລະ ເກມທຸກປະເພດພາບໃນຮ້ານຢູ່າງເດັດຂາດ. 

5. ຕິດລາຄາການບໍລິການພາຍໃນຮ້ານ. 

6. ຮັບປະກັນໃຫ້ມີແສງສະຫວ່າງພຽງພໍພາຍໃນຮ້ານ, ຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມສະຫງົບ ບໍໍ່ໃຫ້ມີເຫດການ

ຫຍັງທີື່ບໍໍ່ດີເກີດຂ ົ້ນຢ ູ່ພາຍໃນຮ້ານ ແລະ ຂອບເຂດບໍລິເວນຮ້ານຂອງຕົນ. 

7. ຂ້າພະເຈົົ້າຍີນດີປະຕິບັດທຸກພັນທະຕໍໍ່ລັດຕາມລະບຽບການເຊັນ:ເສຍຄ່າທ ານຽມ, ຄ່າບໍລິການ,ອາກອນ ແລະ ອ ື່ນໆທຸກໆປີ. 

8. ຖ້າຫາກຂ້າພະເຈົົ້າບໍໍ່ປະຕິບັດໄດ້ໃນຂໍໍ້ໃດຂໍໍ້ໜ ື່ງຂ້າພະເຈົົ້າຍອມໃຫ້ການຈັດຕັົ້ງທີກ່ຽວຂ້ອງໃຊ້ມາດຕະການຕາມຂັົ້ນຕອນ

ຂອງລະບຽບດັົ່ງນີົ້: 

❖ ຄັົ້ງທ ີI ເຮັດບົດບັນທ ກກ່າວເຕ ອນພ້ອມປັບໃໝ 3,000,000 ກີບ. 

❖ ຄັົ້ງທີ II ເຮັດບົດບັນທຶກຄວາມຜິດພ້ອມປັບໃໝຄ ນສອງຂອງຄັົ້ງທ າອິດ(ກໍລະນີຮ້າຍແຮງແມ່ນໃຫ້ຢຸດເຊົາກິດ

ຈະການຖາວອນ ແລະ ຖອນໃບອະນຸຍາດ). 

❖ ຄັົ້ງທີIII ເຮັດບົດບັນທຶກຄວາມຜິດ ຢຸດເຊົາກິດຈະການຖາວອນ ແລະ ດ າເນີນຄະດີຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. 

             ທີື່...........................,ວັນທີ......................... 
ຢ ັ້ງຢືນນາຍບັ້ານ.................................... ລາຍເຊນັເຈົົ້າຂອງວິສາຫະກິດ (ຜ ປ້ະຕິຍານ) 
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

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

ໃບຢັັ້ງຢນືຂໍໍ້ມ ນເຕັກນິກຮ້ານອິນເຕີເນັດ ກາເຟ 
 

- ອີງຕາມ ຂໍໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສ ື່ສານ  ວ່າດ້ວຍການໃຫ້ບໍລິ 
ການ ອີນເຕີເນັດ ກາເຟ ສະບັບເລກທີ 828/ປທສ ລົງວັນທີ 11 ມີນາ 2015 

- ອີງຕາມໃບຄ າຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດດ າເນີນກິດຈະການບໍລິການ ຮ້ານ ອິນເຕີເນັດກາເຟ ທ່ານ.............................. 

..................................................., ລົງວັນທີ.................... 

I. ຂໍໍ້ມ ນທົົ່ວໄປ: 
- ຊ ື່ ແລະ ທີື່ຕັົ້ງ ຂອງຮ້ານ: ........................................................, ບ້ານ:.................................... 

ໜວ່ຍ:..........., ເມ ອງ: ............................................, ແຂວງ:.................................................  

II. ເປົັ້າໜາຍການໃຫບ້ລໍກິານ: 
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

III. ປະເພດການໃຫບ້ລໍກິານ: 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

IV. ຂໍໍ້ມ ນພາຍໃນຮາ້ນອນິເຕເີນດັກາເຟ  
1. ລາຍການອປຸະກອນຕດິຕັົ້ງ: 

• ເຄ ື່ອງຄອມພິວເຕີ ຍີື່ຫໍໍ່.........................................................ຈ ານວນ......................ເຄ ື່ອງ 

• Switch ຍີື່ຫໍໍ່..................................................................ຈ ານວນ......................ເຄ ື່ອງ 

• Router ຍີື່ຫໍໍ່..................................................................ຈ ານວນ......................ເຄ ື່ອງ 

2. ເນ ົ້ອທີື່ໃຫບ້ລໍກິານການອນິເຕເີນດັກາເຟ: 

- ເນ ົ້ອທີທັງໜົດຂອງຫ້ອງບໍລິການ:................................ມ2, ຊັົ້ນທ1ີ:ເນ ົ້ອທີ:..................ມ2 (ຄວາມກວ້າງ
.........................ມ2,ຄວາມຍາວ.........................ມ2). ຊັົ້ນທີ 2: ເນ ົ້ອທີ:..................(ຄວາມກວ້າງ
.........................ມ2,ຄວາມຍາວ.........................ມ2). 
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3. ການນ າໃຊອ້ນິເຕເີນດັດັົ່ງລຸມ່ນີົ້: 
ລ/ດ ຄວາມໄວ ສັນຍ່ານອິນເຕີເນັດ

ຂອງບໍລິສັດ 
ລະຫັດທາງອິນເຕີເນັດ IP DNS 

 ADSL   IP Address: 

 
Subnet mask: 

 
Gateway: 

Primary DNS: 

 
Secondary DNS: 

 
Port: 

Lease 

line  

    

Wireless  

 

   

Other 

 

 

 

   

 

4. ລະບບົ Server      

ລ/ດ ຈ ານວນ ຍີື່ຫຍໍໍ້ ຕໍໍ່ LAN ຕໍໍ່ WLAN ໝາຍເຫດ 

1      
2      
3      
4      

 

5. ລະບບົຮກັສາຄວາມປອດໄພຕາ່ງໆ: 
ລ/ດ ມີ ບໍໍ່ມ ີ ຊ ື່ຊອບແວ ແລະ ຍີົ້ຫຍໍໍ້ 

Anti Viru     
ລະບົບປ້ອງກັນອັກຄີໄພ    
ລະບົບປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງ
ຈອນ 

   

ກ້ອງວົງຈອນປິດ    
 Other    

 

             ທີື່ ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ , ວນັທ:ີ.......................... 
 ຢັັ້ງຢນືຈາກນາຍບາ້ນ.............................              ລາຍເຊນັ ຂອງຜ ເ້ຈົົ້າຂອງທລຸະກດິ  
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❖ ເອກະສານປະກອບຂໍອະນຍຸາດດາ້ນໂທລະຄມົມະນາຄົມ 

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: 
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1) ຄ າຮ້ອງ 
2) ຮ ບສີ 3x4 = 3 ໃບ 

3) ສ າເນົາສ າມະໂນຄົວຫຼ ບັດປະຈ າຕົວ 
4) ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ (ສ າເນົາ)  
5) ໃບຢັັ້ງຢືນທີື່ຢ ູ່ອົງການປົກຄອງບ້ານ  
6) ໃບຢັັ້ງຢືນພະນັກງານວິຊາການຈົບໄອທີ ຫລ  ໂທລະຄົມ ພ້ອມຕິດຂັດໃບປະກາດສະນີຍະບັດ 
7) ໃບຢັັ້ງຢືນທີື່ຕັົ້ງ ວິສາຫະກິດ 
8) ໃບຢັັ້ງຢືນສັບສົມບັດຄົງທີ ແລະ ທ ນ 
9) ສັນຍາເຊົົ່າອິນເຕີເນັດ  ຈາກ ບໍລິສັດ ຜ ້ໃຫ້ບໍລິການ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ 
10) ໃບປະຕິຍານ ຫລ  ໃບຍສັນຍາປະຕິບັດລະບຽບ 
11) ໃບຢັັ້ງຢືນເຕັກນິກການໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດກາເຟ 
12) 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 (ສ າເນົາ) 
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6) ໃບເສຍອາກອນ 
7) ສັນຍາເຊ ົ່າສະຖານທີ (ກໍລະນີຍ ກຍ້າຍສະຖານທີໃໜ່) 

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

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


