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ບ�ລິສັດ ກຸ�ມດວງຈະເລນີພັດທະນາກ�່ສ�າງ ຈ�າກັດຜູ�ດຽວ  ເລກທ:ີ............ /ດຈລ 
ໂທ: 021 229003 ; ແຟັກ: 021 229002 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທ:ີ....../......./...........  

 

ໃບສະເໜຂີ�ເຂົາ້ເຮດັວຽກນ�າບ�ລສິດັ 
 

ຮຽນ: ທ�ານ ປະທານ ບ�ລິສັດ ກຸ�ມດວງຈະເລີນພັດທະນາກ�່ສ�າງ ຈ�າກັດ. 
ເລື່ອງ: ຂ�ສະໝັກເຂົ້າເປັນພະນັກງານຂອງບ�ລິສັດ ໃນຕ�າແໜ�ງ      

 

I. ປະຫວັດຫຍ� ້
ຊ່ື ແລະ ນາມສະກຸນ:         ວັນ/ເດືອນ/ປີ ເກີດ:    ອ າ ຍຸ
........................ປີ, ບ�ານຢູ�ປັດຈຸບັນ:       ເມືອງ: ................  ແຂວງ:  . .
   ,ບັດປະຈ�າຕົວເລກທີ:     ລົງວັນທີ     ອອກໃຫ�ໂດຍ  . . .
   ສ�າມະໂນຄົວເລກທີ:     ລົງວັນທີ     ອອກໃຫ�ໂດຍ  . . .
   ເບີໂທລະສັບ:      E-mail:     ................. 

II. ລະດັບການສຶກສາ 

ຈົບການສຶກສາ 
ໄລຍະເວລາ 

ລະດັບການສຶກສາ ສາຂາວິຊາ 
ແຕ�ປີ ເຖິງປີ 

     
     
     
     

 

III. ສະພາບຄອບຄົວ 
1. ຊ່ື ແລະ ນາມສະກຸນ ຜົວ/ເມຍ:          ອາຍຸ:           ປີ 

ອາຊີບ:      ບ�ານຢູ�ປັດຈຸບັນ:      ເມືອງ:      
ແຂວງ:      ເບີໂທຕິດຕ�່:         ມີລູກນ�າກັນ:          ຄົນ 
ປັດຈຸບັນຢູ�ເຮືອນຕົນເອງຫລືຢູ�ນ�າພ�່ແມ�:        ; ຢູ�ເຮືອນເຊ່ົາຫລືອາໄສຢູ�ນ�າພ່ີນ�ອງ:         

2. ຊ່ື ແລະ ນາມສະກຸນ ອ�າຍເອ້ືອຍນ�ອງຄີງແຕ�ລະຄົນ 
- ທ�າວ/ນາງ      ອາຍຸ   ປີ, ອາຊີບ       ຢ ູ�

ບ�ານ     ເມືອງ     ແຂວງ     ເບີໂທລະສັບ     
- ທ�າວ/ນາງ      ອາຍຸ   ປີ, ອາຊີບ       ຢ ູ�

ບ�ານ     ເມືອງ     ແຂວງ     ເບີໂທລະສັບ     
- ທ�າວ/ນາງ      ອາຍຸ   ປີ, ອາຊີບ       ຢ ູ�

ບ�ານ     ເມືອງ     ແຂວງ     ເບີໂທລະສັບ     

ແບບຟອມ 02/ດຈລ.ບກ 



3. ຊ່ື ແລະ ນາມສະກຸນ ພ�-່ແມ� 
- ຊ່ືພ�່       ອາຍຸ   ປີ, ອາຊີບ       ຢ ູ�

ບ�ານ     ເມືອງ     ແຂວງ     ເບີໂທລະສັບ     
- ຊ່ືແມ�       ອາຍຸ   ປີ, ອາຊີບ       ຢ ູ�

ບ�ານ     ເມືອງ     ແຂວງ     ເບີໂທລະສັບ     
 

IV. ປະສົບການເຮັດວຽກຜ�ານມາ 

ເຄີຍເຮັດວຽກຢູ�ບ�ລິສັດ ຕ�າແໜ�ງ ເງິນເດືອນ 
ໄລຍະເວລາ 

ເຫດຜົນໃນການລາອອກ 
ແຕ� ເຖິງ 

      

      

      

      
 

V. ປະເພດລົດທີ່ເຄີຍຂັບຜ�ານມາ 
ມີໃບອະນຸຍາດຂັບຂ່ີຫລືບ� ່?   ມີ     ;       ບ�່ມີ 
ຖ�າມີໃບຂັບຂ່ີ ໃຫ�ບອກລະອຽດວ�າ ອອກໃຫ�ໃນ ວັນ/ເດືອນ/ປີ     ແຂວງ      
ອະນຸຍາດໃຫ�ຂັບຂ່ີລົດຫຍັງແດ�         
 

ປະເພດລົດ ຂັບຈັກປີ ເຄີຍເກີດອຸບັດຕິເຫດຈັກເທ່ືອ 
   
   
   

 

VI. ຄວາມສາມາດອື່ນໆ 
ຄອມພິວເຕີ:              
               
ພາສາຕ�າງປະເທດ:             
               
ສ�ອມແປງລົດ:             
               
ຄວາມສາມາດດ�ານອ່ືນໆ ສາມາດເຮັດວິຊາສະເພາະອັນໃດໄດ�ແດ� ໃຫ�ບອກລະອຽດ:      
              
               

 

VII. ປະສົບການທາງດ�ານການນ�າພາ ແລະ ຄຸ�ມຄອງ 
1. ຜ�ານມາ ທ�ານເຄີຍເປັນຫົວໜ�າໜ�ວຍງານໃດໜ່ຶງຫລືບ�:່          
2. ທ�ານມີຄວາມສາມາດ ແລະ ໝ້ັນໃຈວ�າຕົນເອງຈະສາມາດເປັນຫົວໜ�າໜ�ວຍງານໃດໜ່ຶງໃນບ�ລິສັດ ກຸ�ມດວງຈະເລີນ ຫລືບ�່ 



               
3. ທ�ານມີຄວາມສາມາດໃນການແຕ�ງໃບສະເໜີ, ເຮັດເອກະສານ ຫລື ສະຫລຸບສັງລວມບັນຊີໃດໜ່ຶງຫລືບ�່ (ເຊ່ັນ: ສະຫລຸບສັງລວມ

ລາຍການອາໄຫລ�ໃສ�ລົດແຕ�ລະຄັນ, ສັງລວມຈ�ານວນຖ�ຽວລົດທີ່ແກ�ໃນແຕ�ລະມື້ ຫລື ສິ້ນເປືອງນ�້າມັນໃນການເຮັດວຽກແຕ�ລະ
ວັນ ຫລື ແຕ�ລະໜ�າວຽກ)            
              
              

VIII. ສະຖານທີ່ການປະຕິບັດງານ 
1. ນອກຈາກນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ທ�ານສາມາດໄປຕ�າງແຂວງໄດ�ຫລືບ�:່        
2. ຖ�າໄປເຮັດວຽກຕ�າງແຂວງໄດ� ທ�ານຢາກໄປສະເພາະແຂວງໃດ:         

3. ຜູ�ສະໝັກມີຈຸດປະສົງຢາກຂ�ເຮັດວຽກນ�າບ�ລິສັດ ດົນປານໃດ (ຈັກເດືອນ, ຈັກປີ):       
4. ຖ�າບ�ລິສັດຮັບທ�ານແລ�ວ ທ�ານ ຈະຕ�ອງປະຕິບັດຕາມສັນຍາດ່ັງນ້ີ: ຈະບ�່ລາອອກຈາກບ�ລິສັດກ�ອນກ�ານົດສັນຍາ, ຈະບ�່ຂ�ປະລະໜ�າ

ທີ່, ຂ�ຍິນດີປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງບ�ລິສັດວາງອອກຢ�າງເຂັ້ມງວດ. ຫາກຂ�າພະເຈົ້າປະຕິບັດບ�່ໄດ� ມີຂ�້ຜິດພາດໃນມາດຕາ
ໃດໜຶ່ງຂອງກົດລະບຽບຂອງບ�ລິສັດ, ຂ�າພະເຈົ້າຍິນດີໃຫ�ທາງບ�ລິສັດປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ມາດຕາທີ່ຂ�າພະເຈົ້າເຮັດຜິດພາດ 
ແລະ ຂ�າພະເຈ້ົາຈະບ�່ມີການຕ�່ວ�າໃດໆທັງສ້ິນ.(ທ�ານເຫັນດີຕາມສັນຍາ ແລະ ປະຕິບັດໄດ� ຫືຼ ບ�່ໄດ� ໃຫ�ຂຽນມາລະອຽດ ).......... 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

IX. ກ�ານົດຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຂອງບ�ລິສັດ 
ຊ່ົວໂມງການເຮັດວຽກ ມື້ໜ່ຶງແມ�ນ 08-10 ຊ່ົວໂມງ ຂ້ຶນກັບໜ�າວຽກຕົວຈິງ ແລະ ການຕົກລົງຂອງປະທານບ�ລິສັດ ແລະ ເຮັດວຽກ
ວັນຈັນ-ວັນທິດ ພັກສະເພາະວັນສີນໃຫ�ຍເທ່ົານ້ັນ. 

X. ຄ�າຕອບແທນແຮງງານ 
ຖ�າຫາກວ�າ ທາງບ�ລິສັດໄດ�ກວດກາ, ຄັດເລືອກ, ສ�າພາດ ແລະ ເຫັນດີ ຮັບເອົາຂ�າພະເຈົ້າເປັນພະນັກງານແລ�ວ, ຂ�າພະເຈົ້າຈະຂ�ຄ�າ
ຕອບແທນແຮງງານ ຈ�ານວນ      ກີບ/ເດືອນ  
 
 

 
ຖ�າຂ�້ມູນທຸກຢ�າງທ່ີຜູ�ສະໝັກຂຽນມາເປັນຄວາມຈິງ ແມ�ນໃຫ�ຂຽນຕາມຂ�້ຄວາມທ່ີຢູ�ໃນກອບຂ�າງເທິງດ�ວຍມືຕົນເອງ 
              
               

 

ຫວົໜ�າການເງນິ ລາຍເຊນັຜູ�ສະໝກັງານ 
 
 

 

ຂ�າພະເຈົ້າ ຂ�ຢັ້ງຢືນວ�າ ຂ�້ມູນທີ່ກ�າວມາຂ�າງເທິງທັງໝົດແມ�ນເປັນຄວາມຈິງທຸກປະການ 

ເອກະສານຕິດຂັດ 
1. ສ�າເນົາໃບຢ້ັງຢືນການສຶກສາ, ໃບຄະແນນ ແລະ ໃບຜ�ານງານ (ຖ�າມີ); 
2. ໃບຢ້ັງຢືນທີ່ຢູ� (ສະບັບແທ�) ແລະ ສ�າເນົາບັດປະຈ�າຕົວ ຫລື ປ້ຶມສ�າມະໂນຄົວ; 
3. ໃບຂັບຂ່ີ (ສ�າລັບພະນັກງານໂຊເຟີລົດ); 
4. ຮູບຂະໜາດ 3x4 ຈ�ານວນ 04 ແຜ�ນ. 


