ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ
ບ�ລສ
ິ ດ
ັ ໄຟຟ�ານ�າ້ ອູ ຈ�າກັດ
ອີງຕາມຄວາມຕ�ອງການຈາກຫ�ອງການຫຼວງພະບາງ, ຫ�ອງການຄຸ�ມຄອງໂຄງການກ�່ສ�າງເຂື່ອນ
ໄຟຟ�ານ�້າອູ 1, 3, 4 ແລະ 7 ຂອງບ�ລິສັດ ຜ�ານການຄົ້ນຄວ�າເຫັນດີຈາກບ�ລິສັດ ຈຶ່ງໄດ�ປະກາດຮັບສະໝັກ
ພະນັກງານຈາກທາງສັງຄົມໃນຫຼາຍຕ�າແໜ�ງ (ຫົວໜ�າງານ, ພະນັກງານປະຕິບັດງານ, ຜູ�ຊ�ວຍປະຈ�າ
ຫ�ອງການເປັນຕົ້ນ) ລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້:
1. ແຜນການຮັບສະໝັກພະນັກງານ
ລ/ດ
1

ຕ�າແໜ�ງ
ຫົວໜ�າງານ;
ພະນັກງານ
ປະຕິບັດງານ;
ຜູ�ຊ�ວຍປະຈ�າ
ຫ�ອງການ;

ຂອບເຂດ
ໜ�າວຽກ

ຄຸນສົມບັດຂອງ
ພະນັກງານ

ອັດຕາ
ຕ�າແໜ�ງ

ເພດ

ເງິນ
ເດືອນ

1. ຮັບຜິດຊອບການ
ຕິດຕາມ, ຄຸມ
� ຄອງວຽກ
ງານປະຈ�າວັນຂອງ
ພະນັກງານຄົນລາວໃນ
ແຄ�ມຖາວອນຂອງ
ໂຄງການ;
2. ຊ�ວຍແປພາສາແກ�
ພະນັກງານຝ�າຍຈີນຂອງ
ຫ�ອງການຄຸ�ມຄອງ
ໂຄງການ;
3. ສ�າເລັດໜ�າວຽກອື່ນໆ
ທີ່ຫ�ອງການບ�ລິຫານ
ສັງລວມໄດ�ມອບໝາຍ;

1. ສາມາດເວົ້າພາສາຈີນ
ໄດ�, ມີການສື່ສານ
ພົວພັນທີ່ດີ ມີທັດ
ສະການເວົ້າທີ່ດ;ີ
2. ມີຄວາມຮູ�ພື້ນຖານ
ການໃຊ�ຄອມພິວເຕີ;້
3. ຮັກໜ�າທີກ
່ ານງານ ມີ
ຄວາມຮັບຜິດ ຊອບ
ຕ�່ໜ�າທີ່ຕ�າແໜ�ງ;
4. ຫາກມີປະສົບການ
ເຄີຍເຮັດວຽກນ�າ
ບ�ລິສັດຈີນເປັນ
ໄລຍະ 1 ປີກ�່ເປັນ
ການດີ;

- ເຂື່ອນໄຟຟນ�້າອູ
1 ຕ�ອງການ 2
ຕ�າແໜ�ງ;
- ເຂື່ອນໄຟຟ�ານ�້າອູ
3 ຕ�ອງການ 1
ຕ�າແໜ�ງ;
- ເຂື່ອນໄຟຟ�ານ�້າອູ
4 ຕ�ອງການ 1
ຕ�າແໜ�ງ;
- ເຂື່ອນໄຟຟ�ານ�້າອູ
7 ຕ�ອງການ 1
ຕ�າແໜ�ງ;

ບ�່ຈ�າກັດ
ເພດຊາຍ
ຫຼື
ເພດຍິງ

ເຈລະຈາ
ເວລາ
ສ�າພາດ

2

ພະນັກງານ
ຂັບລົດ

1. ປະຕິບັດຕາມໜ�າວຽກ
1. ມີສຸຂະພາບທີ່
ປະຈ�າວັນ ແລະ ໄປ
ແຂງແຮງ ແລະ ມີ
ປະຕິບັດວຽກຕ�າງ
ພະລັງກາຍທີ່ດ;ີ
ແຂວງຕາມບ�ລິສັດໄດ�
2. ມີຄວາມຊ�ານານການ
ມອບໝາຍ;
ຂັບລົດ;
3. ລື້ງເຄີຍກັບສະພາບ
2. ຮັບຜິດຊອບການ
ເສັ້ນທາງລະຫວ�າງ
ອະນາໄມລົດປະຈ�າວັນ;
ແຂວງຫຼວງພະບາງ
3. ຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມ
ຫາ ແຂວງຜົງ້ ສາລີ;
ກວດກາສະພາບລົດ;
4. ຜູ�ທີ່ຮູ�ພາສາຈີນ ຈະ
ພິຈາລະນາເປັນ
ພິເສດ;

ຫ�ອງການຫຼວງພະ
ບາງຕ�ອງການ 1
ຕ�າແໜ�ງ;

ເພດຊາຍ

ເຈລະຈາ
ເວລາ
ສ�າພາດ

3

ຜູ�ຊ�ວຍພ�່ຄົວ

1. ຮັບຜິດຊອບຊ�ວຍວຽກ
ປະຈ�າວັນ, ວຽກ
ອະນາໄມເຮືອນຄົວ,
ອຸປະກອນ,
ເຄື່ອງຖ�ວຍຊາມ
ເປັນຕົ້ນຂອງເຮືອນຄົວ
ຢູ�ແຄ�ມຂອງໂຄງການ;
2. ຮັບຜິດຊອບການຈັດ

- ເຂື່ອນໄຟຟນ�້າອູ
1 ຕ�ອງການ 2
ຕ�າແໜ�ງ;
- ເຂື່ອນໄຟຟ�ານ�້າອູ
3 ຕ�ອງການ 2
ຕ�າແໜ�ງ;
- ເຂື່ອນໄຟຟ�ານ�້າອູ
4 ຕ�ອງການ 1

ເພດຍິງ

ເຈລະຈາ
ເວລາ
ສ�າພາດ

1. ມີຄວາມຊ�ານານເຮັດ
ວຽກເຮືອນຄົວປະ
ຈ�າວັນທີ່ບ�່ແມ�ນ
ພ�່ຄົວ, ໃຫ�ສ�າເລັດໜ�
າວຽກທີ່ພ�່ຄົວໄດ�
ມອບໝາຍຢ�າງ
ວ�ອງໄວ;
2. ສາມາດຮຽນຮູ�ວິທີ

1

ວາງ, ການອະນາໄມ
ເຄື່ອງໃນສາງຫ�ອງການ
ໂຄງການເປັນຕົ້ນ;

ການນ�າໃຊ�ເຄື່ອງໃຊ�
ໄຟຟ�າຕ�າງໆ ໃນ
ຫ�ອງຄວບຄຸມໃນ
ໄລຍະສັ້ນ;

ຕ�າແໜ�ງ;

4

ພະນັກງານ
ອະນາໄມ

ຮັບຜິດຊອບການອະນາໄມ
ຫ�ອງການ, ເຂດຫ�ອງການ,
ຕຶກຫ�ອງການສັງລວມ
ແລະ ເຂດຫ�ພັກເປັນຕົ້ນ
ຕາມປະຈ�າວັນ;

1. ຊ�ານານການໃຊ�
ເຄື່ອງໃຊ�ອະນາໄມ
ປະເພດຕ�າງໆ;
2. ມີທັດສະການ
ອະນາໄມທີ່ດ;ີ

- ເຂື່ອນໄຟຟນ�້າອູ
1 ຕ�ອງການ 3
ຕ�າແໜ�ງ;
- ເຂື່ອນໄຟຟ�ານ�້າອູ
3 ຕ�ອງການ 4
ຕ�າແໜ�ງ;
- ເຂື່ອນໄຟຟ�ານ�້າອູ
4 ຕ�ອງການ 2
ຕ�າແໜ�ງ;
- ເຂື່ອນໄຟຟ�ານ�້າອູ
7 ຕ�ອງການ 2
ຕ�າແໜ�ງ;

ບ�່ຈ�າກັດ
ເພດຊາຍ
ຫຼື
ເພດຍິງ

ເຈລະຈາ
ເວລາ
ສ�າພາດ

5

ພະນັກງານຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພ

1. ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ,
ມີໄຫວພິບດີ;
2. ແຕ�ລະກະວຽກ 12
ຊົວ
່ ໂມງ, ອາທິດໜຶ່ງ
ສັບປ�ຽນກັນຄັ້ງໜຶ່ງ;
3. ຮັບຜິດຊອບການດວກ
ດາບັນທຶກລົດ ແລະ
ຄົນພາຍນອກ ທີ່ເຂົ້າ
ອອກສະຖານທີ;່
4. ຮັບຜິດຊອບກວດເບິ່ງວີ
ດີໂອກ�ອງວົງຈອນປິດ;
5. ຮັບຜິດຊອບເປີດໄຟ
ແສງສະຫວ�າງຕອນຄ�່າ
ແລະ ມອງໄຟແສງ
ສະຫວ�າງຕອນເຊົ້າຢູ�
ແຄມທາງໃນເຂດແຄ�ງ
ຂອງທຸກວັນ;
6. ພະນັກງານຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພທີ່ປະຈ�າ
ການກາງວັນ ຕ�ອງໄດ�
ລາດຕະເວນເຂດນອກ
ກ�າແພງຂອງແຄ�ມ ຢ�າງ
ນ�ອຍ 3 ເທື່ອຕ�່ວັນ;
7. ພະນັກງານຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພທີ່ປະຈ�າ
ການກາງຄືນ ທຸກ 3
ຊົ່ວໂມງຕ�ອງໄດ�
ລາດຕະເວນເຂດແຄ�ມ
1 ເທື່ອ;

1. ມີສຸຂະພາບທີ່
ແຂງແຮງ ແລະ ມີ
ພະລັງກາຍທີ່ດ;ີ
2. ມີຈິດສ�ານັກດ�ານການ
ຮັກສາຄວາມປອດ
ໄພທີ່ສູງ;

- ຫ�ອງການຫຼວງ
ພະບາງຕ�ອງການ
3 ຕ�າແໜ�ງ;
- ເຂື່ອນໄຟຟ�ານ�້າອູ
4 ຕ�ອງການ 2
ຕ�າແໜ�ງ;
- ເຂື່ອນໄຟຟ�ານ�້າອູ
7 ຕ�ອງການ 1
ຕ�າແໜ�ງ;

ເພດຊາຍ

ເຈລະຈາ
ເວລາ
ສ�າພາດ

6

ພະນັກງານສວນ

ຮັບຜິດຊອບການຮັກສາ
ສວນຂອງແຄ�ມຖາວອນໃນ

1. ມີຄວາມຮູກ
� �ຽວກັບ
ພືດຂຽວທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ;

- ເຂື່ອນໄຟຟນ�້າອູ
1 ຕ�ອງການ 1

ເພດຊາຍ

ເຈລະຈາ
ເວລາ
2

ແຕ�ລະໂຄງການ ລວມໜ�າ
ວຽກການຫຼົກຫຍ�າ, ການ
ຕັດຫຍ�າ, ການປູກດອກໄມ�
ເປັນຕົ້ນ;

2. ມີສຸຂະພາບທີ່
ແຂງແຮງ ແລະ ມີ
ພະລັງກາຍທີ່ດ;ີ

ຕ�າແໜ�ງ;
- ເຂື່ອນໄຟຟ�ານ�້າອູ
3 ຕ�ອງການ 1
ຕ�າແໜ�ງ;
- ເຂື່ອນໄຟຟ�ານ�້າອູ
4 ຕ�ອງການ 1
ຕ�າແໜ�ງ;
- ເຂື່ອນໄຟຟ�ານ�້າອູ
7 ຕ�ອງການ 2
ຕ�າແໜ�ງ;

ສ�າພາດ

2. ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ:
 ຫ�ອງການຫຼວງພະບາງ: ຕັ້ງຢູ� ບ�ານນາເດືອຍ ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ;
 ເຂື່ອນໄຟຟ�ານ�້າອູ 1: ຕັ້ງຢູ� ບ�ານຄອນຄ�າ ເມືອງປາກອູ ແຂວງຫຼວງພະບາງ;
 ເຂື່ອນໄຟຟ�ານ�້າອູ 3: ຕັ້ງຢູ� ບ�ານດອນລອມ ເມືອງງອຍ ແຂວງຫຼວງພະບາງ;
 ເຂື່ອນໄຟຟ�ານ�້າອູ 4: ຕັ້ງຢູ� ບ�ານໂພນໄຊເໜືອ ເມືອງຂວາ ແຂວງຜົ້ງສາລີ;
 ເຂື່ອນໄຟຟ�ານ�້າອູ 7: ຕັ້ງຢູ� ບ�ານຈະເລີນ ເມືອງຜົ້ງສາລີ ແຂວງຜົ້ງສາລີ;
3. ຄຸນສົມບັດຂອງພະນັກງານທີ່ໄດ�ຮບ
ັ
1). ເປັນຄົນທີ່ເຄົາລົບກົດໝາຍລະບຽບ, ມີພຶດຕິກ�າທີ່ດີ, ຊື່ສັດສຸຈະລິດ, ຕັ້ງໜ�າເຮັດວຽກ, ມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຕ�່ໜ�າທີ່ການງານ, ມີຄຸນທາງການເມືອງທີ່ດີ ແລະ ຄວາມເປັນມືອາຊີບ;
2). ສາມາດສື່ສານກັບຄົນໄດ�ດີ ມີທັກສະການຂຽນບົດຄວາມ ຫຼື ການເວົ້າທີ່ດ;ີ
3). ສາມາດເຮັດດ�ວຍຕົນເອງ, ມີຄວາມທຸ�ມເທຕ�່ໜ�າທີ່ການງານ, ມີຈິດສ�ານຶກການເຮັດວຽກຮ�ວມກັບ
ທີມງານ;
4). ມີບຸກຄະລິກະພາບດີ, ສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ບ�່ຕິດສຸລາ, ບ�່ເສບຢາເສບຕິດ, ມີຄວາມບ�ລິສຸດຜຸດ
ຜ�ອງ;
5). ມີຄວາມຕັ້ງໜ�າ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ�່ໜ�າທີ່ການງານ, ມີຄວາມຮັກແພງສາມັກຄີກັນ;
4. ຂັ້ນຕອນການສະໝັກງານ
(1) ການສະເໜີຊື່
1). ຜູ�ທີ່ສອດຄ�ອງກັບເງື່ອນໄຂທັງໝົດ ສາມາດສະເໜີຊື່ຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ ດ�ວຍວິທສ
ີ ະເໜີຊື່ຕ�່
ຫ�ອງການ, ຜ�ານໄປສະນີ, ໂທລະສານ ຫຼື ອີເມລ�ເປັນຕົ້ນ;
2). ຜູ�ທີ່ສະໝັກງານ ຕ�ອງໄດ�ປະກອບສ�າເນົາຂອງຕາຕະລາງສະໝັກງານ, ບັດປະຊາຊົນ, ໃບກວດ
ສຸຂະພາບ, ໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາ, ໃບປະກາດສະນີຍະບັດ, ໃບປະກອບອາຊີບ ແລະ ເອກະສານ
ສາມາດຢັ້ງຢືນປະສົບການ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຜົນງານຂອງຕົນເອງໄດ� ຢ�າງລະ 1 ຊຸດ. (ຫາກ
ສົ່ງມາທາງອີເມລ� ເອກະສານດັ່ງກ�າວຕ�ອງສົ່ງມາແບບໄຟລ�ແນບ, ຊື່ຫົວເລື່ອງຂອງອີເມລ�ໃຫ�ຂຽນ
ຕາມຮູບແບບ “ຊື່ແລະນາມສະກຸນ+ຕ�າແໜ�ງທີ່ສະໝັກ+ວິທີຕິດຕ�່”)
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3). ຜູ�ປະສານງານການຮັບສະໝັກງານ
ບ�ລິສັດໄຟຟ�ານ�້າອູຈ�າກັດ:
 Mr. ZHANG XUESHAN (ທ�ານ ສັນຕິ)
ເບີໂທ: 020-29882025, Email: zaxcom@QQ.com;
ທີຢ
່ ູ�: ບ�ານນາເດືອຍ ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ;
ລະຫັດໄປສະນີ: 06000
4). ຊ�ວງເວລາການສະໝັກງານ:
1). ການສະໝັກຊື,່ ກວດສອບຄຸນວຸດທິເບື້ອງຕົ້ນ: 15/12/2017 - 10/01/2017;
2). ເວລາສ�າພາດ: ຈະແຈ�ງການທາງໂທລະສັບໂດຍຕ�າງຫາກ;
(2) ການກວດສອບຄຸນວຸດທິເບື້ອງຕົ້ນ
1). ພະແນກບ�ລິຫານສັງລວມ ຈະກວດສອບຄຸນວຸດທິເບື້ອງຕົ້ນຂອງຜູ�ທີ່ມາສະໝັກໂດຍອີງໃສ�ເງື່ອນ
ການຮັບສະໝັກ ເພື່ອຕົກລົງລາຍຊື່ທໄີ່ ດ�ຮັບສິດເຂົ້າສອບເສັງ ແລະ ສ�າພາດ;
2). ພາຍຫຼັງໄດ�ຕົກລົງລາຍຊື່ທີ່ໄດ�ຮັບສິດເຂົ້າສອບເສັງ ແລະ ສ�າພາດແລ�ວ, ພະແນກບ�ລິຫານ
ສັງລວມຈະແຈ�ງການໃຫ�ຜູ�ກ�ຽວຮັບຊາບ ໂດຍຜ�ານທາງໂທລະສັບ;
4. ການຮັບພະນັກງານເຂົ້າເຮັດວຽກ
1). ພະແນກບ�ລິຫານສັງລວມ ຂອງບ�ລິສັດໄຟຟ�ານ�້າອູຈ�າກັດ ຈະສະເໜີລາຍຊື່ທີ່ເໝົາສົມໂດຍອີງ
ຕາມສະພາບການຄັດເລືອກ, ແລະນ�າສົ່ງຫາການນ�າທີ່ກ�ຽວຂ�ອງເພື່ອພິຈາລະນາອະນຸຍາດຜູ�ທີ່
ຜ�ານການຄັດເລືອກເຂົ້າເຮັດວຽກ;
2). ຜູ�ທີ່ໄດ�ຮັບເຂົ້າເຮັດວຽກ ຈະໄດ�ເຮັດຕາມລະບຽບການທີ່ກ�ຽວຂ�ອງຂອງບ�ລິສັດໄຟຟ�ານ�້າອູກ�ານົດ;
ເອກະສານຄັດຕິດ:
ຕາຕະລາງບັນທຶກຂ�້ມູນຜູ�ທີ່ສະໝັກຕ�າແໜ�ງງານ ຂອງບ�ລິສັດໄຟຟ�ານ�້າອູຈ�າກັດ (ຮັບສະໝັກທາງສັງຄົມ)
ບ�ລິສັດໄຟຟ�ານ�້າອູ ຈ�າກັດ
ວັນທີ: 15/12/2017
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ບ�ລສ
ິ ດ
ັ ໄຟຟ�ານ�າ້ ອູຈາ� ກັດ
ຕາຕະລາງບັນທຶກຂ�ມ
້ ນ
ູ ຜູທ
� ສ
ີ່ ະໝັກຕ�າແໜ�ງງານ (ຮັບສະໝັກທາງສັງຄົມ)
ຕ�າແໜ�ງງານທີ່ສະໝັກ:
ຊື່ແລະນາມສະກຸນ

ເພດ

ວັນ/ເດືອນ/ປີເກີດ

ພູມລ�າເນົາ

ຮູບຖ�າຍ

ຊົນເຜົ່າ

ສະຖານະພາບ

(ໃນຊ�ວງເວລາບ�່

ທາງການເມືອງ

ເກີນ 3 ເດືອນມ�່ໆ

ນ�້າໜັກ

ນີ້)

ລວງສູງ

ສະຖານທີ່ຂຶ້ນ

ລະດັບພາສາ

ທະບຽນ

ຕ�າງປະເທດ

ພົນລະເມືອງ

ແລະຄະແນນ

(ເມືອງ)

ເລກບັດປະຊາຊົນ

ສະພາບສຸຂະພາບ

ທີ່ຢູ�ຕິດຕ�່

ລະຫັດໄປສະນີ

ເບີໂທຕິດຕ�່

E-mail

ເງິນເດືອນຕ�່ປີ

ຍອມ ບ�່ຍອມ

ຕາມຄາດໝາຍ

ຍອມໄປປະຕິບັດງານຢູຕ
� �າງຖິ່ນ

(ຫຼັງໄດ�ເສຍອາກອນ)

ເປັນໄລຍະຍາວຫຼືບ?�່

ປະຫວັດການສຶກສາ
(ຂຽນຈາກລະດັບສູງ ຫາ ລະດັບຕ�່າ, ໃຫ�ຮຽນສິ້ນສຸດເຖິງມັດທະຍົມປາຍ/ຊັ້ນກາງ, ສາມາດເພີ່ມແຖວໄດ�)
ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ ແລະສິ້ນສຸດ

ຊື່ສະຖາບັນການສຶກສາ

ສາຂາວິຊາ

(ເດືອນ/ປີ)

ລະດັບ

ໃບປະກາດ

ການສຶກສາ

ທີ່ໄດ�ຮັບ

ປະສົບການການເຮັດວຽກ
(ໃຫ�ຮຽນຈາກຊ�ວງເວລາມ�່ໆ ນີ້ ຫາ ຊ�ວງເວລາທີ່ດົນ, ສາມາດເພີ່ມແຖວໄດ�)
ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ ແລະສິ້ນສຸດ

ໜ�ວຍງານທີ່ເຮັດວຽກ

ຕ�າແໜ�ງ

(ເດືອນ/ປີ)

ສະພາບການເຮັດວຽກໃນແຕ�ລະປີທຜ
ີ່ າ� ນມາ (ບ�ໃ່ ຫ�ເກີນ 300 ຄ�າສັບ)
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ສະພາບການໄດ�ຮບ
ັ ການຍ�ອງຍ� ແລະ ລາງວັນທີຜ
່ າ� ນມາ
(ໃຫ�ຮຽນຈາກຊ�ວງເວລາມ�່ໆ ນີ້ ຫາ ຊ�ວງເວລາທີ່ດົນ, ສາມາດເພີ່ມແຖວໄດ�)
ການຍ�ອງຍ�ແລະລາງວັນທີໄ່ ດ�ຮບ
ັ

ວັນ/ເດືອນ/ປີ ທີ່ໄດ�ຮັບ

ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ອອກໃຫ�

ໃບປະກອບອາຊີບ ຫຼື ໃບຮັບຮອງຄຸນວຸດທິທໄີ່ ດ�ຮບ
ັ
(ໃຫ�ຮຽນຈາກຊ�ວງເວລາມ�່ໆ ນີ້ ຫາ ຊ�ວງເວລາທີ່ດົນ, ສາມາດເພີ່ມແຖວໄດ�)
ຊື່ໃບຮັບຮອງ

ວັນ/ເດືອນ/ປີ ທີ່ໄດ�ຮັບ

ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ອອກໃຫ�

ສະພາບຄອບຄົວ
(ລວມເຖິງພ�,່ ແມ�, ພ�/່ ແມ�ຂອງເມຍ, ພ�່/ແມ�ຂອງຜົວ, ຄູ�ສົມລົດ, ລູກ, ສາມາດເພີ່ມແຖວໄດ�)
ຄວາມ
ສ�າພັນ

ຊື່ແລະນາມສະກຸນ

ວັນ/ເດືອນ/ປີ

ສະຖານະພາບ

ເກີດ

ທາງການເມືອງ

ໜ�ວຍງານທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ຕ�າແໜ�ງ

ການຕີລາຄາຕ�ຕ
່ ນ
ົ ເອງ, ອັດທະຍາໄສ ແລະ ຄວາມສາມາດພິເສດ

ການກວດສອບຂ�ມ
້ ນ
ູ ເບືອ
້ ງຫຼງັ
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນຂອງຜູ�ໃຫ�ການຢັ້ງຢືນ:
ໜ�ວຍງານເຮັດວຽກ ແລະ ຕ�າແໜ�ງຂອງຜູ�ໃຫ�ການຢັ້ງຢືນ:
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ວິທີຕິດຕ�່ຂອງຜູ�ໃຫ�ການຢັ້ງຢືນ:

ໜັງສືການໃຫ�ຄາ� ໝັນ
້ ສັນຍາ
ຂ�າພະເຈົ້າຂ�ຍືນຍັນວ�າ ຂ�້ມູນທັງໝົດທີ່ໄດ�ຂຽນໃນຕາຕະລາງ ແມ�ນຖືກຕ�ອງ ແລະ ຕາມຄວາມເປັນຈິງ, ຫາກໃນ
ອະນາຄົດຕ�່ໄປໄດ�ພົບຂ�້ມູນໃດໃນຕາຕະລາງ ຫຼື ເອກະສານອື່ນໆ ທີຂ
່ �າພະເຈົ້າໄດ�ສະໜອງບ�່ໄດ�ຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຫຼື
ມີການປອມແປງເນື້ອໃນ, ບ�ລິສັດມີສິດຍົກເລີກສັນຍາຈ�າງໂດຍຝ�າຍດຽວໄດ� ແລະ ຂ�າພະເຈົ້າບ�່ມີສິດຮຽກຮ�ອງ
ເງື່ອນໄຂໃດໆ, ຂ�າພະເຈົ້າຈະເປັນຜູ�ຮັບຜິດຊອບທັງໝົດເອງ.
(ລົງນາມ):

(ວັນທີ):

ໝາຍເຫດ:
1. ເນື້ອໃນຂອງຕາຕະລາງນີ້ ຕ�ອງໄດ�ປະກອບໃຫ�ສົມບູນໂດຍບ�່ມີລາຍການໃດວ�າງເປົ່າ. ຫາກບ�່ມີເນື້ອໃນ
ຈະຂຽນ ໃຫ�ຂຽນ “ບ�່ມີ”;
2. ບ�ອນລົງນາມໃຫ�ໃສ�ລາຍເຊັນອິເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ໃສ�ຮບ
ູ ພາບລາຍເຊັນ;
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