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ແບບຟອມຂໍຮບັສດິໃນ 

Campaign “Suzuki Let’s be Friends” 2021 

ລະຫດັເລກທີ............... 

ລາຍລະອຽດຂໍໍ້ມນູ ຜູໍ້ແນະນາໍ   

       1, ພະນກັງານ ຫ ຼື ຄອບຄວົຂອງພະນກັງານ □.    2, ບກຸຄນົທ ົົ່ວໄປ  □. 
1) ຊຼືົ່  ແລະ ນາມສະກນຸ............................................ເບໂີທ....................................................... 

2) ທີົ່ ຢູົ່ ບໍ້ານ................................ເມ ຼືອງ.....................................ແຂວງ.................................... 

3) ອາຊບີ........................................ເລກບດັປະຈາໍຕວົ ຫ ຼື ໜງັສຼືເດນີທາງ..................................... 

4) Email:………………………………….ວນັທີ/ເດຼືອນ/ປີ ທີົ່ ສະໝກັຂໍຮບັສິດ……………………... 

*ເງ ຼືົ່ອນໄຂຜູໍ້ແນະນ າ ແລະ ກະຕິກາຜູໍ້ສະມກັຂໍຮບັສດິ 

1. ໃນການເຂົໍ້າຮົ່ວມ Campaign “Suzuki Let’s be Friends” 2021 ສາມາດລງົທະບຽນໃນແບບຟອມການຂໍເຂົໍ້າຮົ່ວມແຄມເປນ ຕ ັໍ້ງແຕົ່ວນັ

ທີ 04 ມງັກອນ 2021 ເຖງິ 18 ທນັວາ 2021. 

2. ບກຸຄນົໃດໜຼືົ່ ງທີົ່ ມວີດັຖປຸະສງົເຂົໍ້າຮົ່ວມ Campaign “Suzuki Let’s be Friends” 2021 ຈະຕໍ້ອງລງົທະບຽນໃນແບບຟອມການຂໍເຂົໍ້າຮົ່ວມ

ແຄມເປນ ທີົ່ ທາງບໍລິສດັ ເປັນຜູໍ້ອອກແບບຟອມໃຫໍ້ ກົ່ອນ 7ວນັ ໂດຍນບັແຕົ່ວນັທີົ່ ຜູໍ້ຮບັແບບຟອມເຊັນຮບັຮູໍ້ ແລະ ເຊັນອະນມຸດັເອກະສານ ຈຼືົ່ງ

ຈະສາມາດໄດໍ້ຮບັຂອງລາງວນັ ຫ ຼື ເງນິສມົມະນາຄນຸບອກຕໍົ່  ຫ ຼື ແນະນາໍລກູຄໍ້າຊຼືໍ້ລດົໄດໍ້ ຊຼືົ່ ງການລງົທະບຽນຈະແບົ່ງອອກເປັນ 2ລະບບົ ດ ັົ່ງນີໍ້

ຄຼື: 

1) ລະບບົ Offline ໂດຍລກູຄໍ້າຈະຕໍ້ອງສະໝກັຂໍຮບັສິດເຂົໍ້າຮົ່ວມ Campaign ຜົ່ານການຂຽນຂໍໍ້ມນູ ໃນແບບຟອມທີົ່ ທາງບໍລິສດັມອບ

ໃຫໍ້ ພໍ້ອມກບັ ມລີາຍເຊັນ ຜູໍ້ສະໝກັຂໍຮບັສິດ, ຜູໍ້ຮບັເອກະສານແບບຟອມ ແລະ ຜູໍ້ອະນມຸດັ ຈຼືົ່ງຈະສາມາດຖຼືໄດໍ້ວົ່າເອກະສານດ ັົ່ງກວົ່າ

ມຄີວາມຖຼືກຕໍ້ອງ ແລະ ສາມາດຮບັສິດໄດໍ້. 

2) ລະບບົ Online ຜົ່ານເວບໄຊ www.suzuki.com.la ໂດຍລກູຄໍ້າສາມາດດາວໂຫ ດແບບຟອມໃນເວບໄຊ ແລໍ້ວຂຽນຂໍໍ້ມນູໃຫໍ້ຄບົ

ຖໍ້ວນຕາມເອກະສານ ພໍ້ອມກບັ ມລີາຍເຊັນ ຜູໍ້ສະໝກັຂໍຮບັສິດ ສະແກນສ ົົ່ງເຂົໍ້າ Email ຫ ຼື ລິໍ້ງທີົ່ ແນບໄວໍ້ໃນໜໍ້າເວບໄຊ ຂອງບໍລິສດັ 

ແລໍ້ວທາງບໍລິສດັ ຈະສ ົົ່ງ Email ຕອບກບັຫາຜູໍ້ຮ ໍ້ອງຂໍຮບັສິດ ຈຼືົ່ງຈະຖຼືວົ່າການຮໍ້ອງຂໍຮບັສິດສມົບນູຖຼືກຕໍ້ອງ. 

3. ພະນກັງານ ຫ ຼື ຄອບຄ ົວົຂອງພະນກັງານ ຫ ຼື ບກຸຄນົໃດໜຼືົ່ ງທີົ່ ມວີດັຖປຸະສງົເຂົໍ້າຮົ່ວມ Campaign “Suzuki Let’s be Friends” 2021 ຈະ

ຕໍ້ອງລງົທະບຽນໃນແບບຟອມການຂໍເຂົໍ້າຮົ່ວມແຄມເປນກົ່ອນຈຼືົ່ງຈະສາມາດໄດໍ້ຮບັຂອງລາງວນັ ຫ ຼື ເງນິສມົມະນາຄນຸການແນະນາໍຊຼືໍ້ລດົຢີົ່ ຫໍໍ້ ຊູຊຸ

ກໄິດໍ້. 

4. ພະນກັງານ ຫ ຼື ຄອບຄ ົວົ ຫ ຼື ບກຸຄນົໃດໜຼືົ່ ງທີົ່ ມວີດັຖປຸະສງົເຂົໍ້າຮົ່ວມ Campaign “Suzuki Let’s be Friends” 2021 ຈະຕໍ້ອງລງົທະບຽນ

ໃນແບບຟອມການຂໍເຂົໍ້າຮົ່ວມແຄມເປັນດໍ້ວຍຕນົເອງເທົົ່ ານ ັໍ້ນ ບໍົ່ ສາມາດໃຫໍ້ບກຸຄນົອຼືົ່ ນ ຫ ຼື ມອບສິດໃຫໍ້ບກຸຄນົອຼືົ່ ນລງົທະບຽນແທນໃຫໍ້ໄດໍ້. 

5. ລາງວນັສາໍຫ ບັຜູໍ້ໄດໍ້ຮບັສິດສມົບນູ: ຮບັສິດ 3ຕໍົ່ . 

- ພະນກັງານ ຫ ຼື ຄອບຄວົຂອງພະນກັງານ ຫ ຼື ບກຸຄນົໃດໜຼືົ່ ງ ທີົ່ ແນະນາໍລກູຄໍ້າຊຼືໍ້ຜະລິດຕະພນັລດົໃຫຍົ່ຢີົ່ ຫໍໍ້ ຊູຊຸກ ິສາມາດຮບັເງນິສມົມະນາ

ຄນຸ 1,800,000 ກບີ/ຄນັ. 

- ບກຸຄນົໃດໜຼືົ່ ງ ທີົ່ ແນະນາໍລກູຄໍ້າຊຼືໍ້ຜະລິດຕະພນັລດົໃຫຍົ່ຢີົ່ ຫໍໍ້ ຊູຊຸກ ິ ຂອງຊົ່ວງໄລຍະເວລາການຈດັ Campaign “Suzuki Let’s be 

Friends” 2021 ຕ ັໍ້ງແຕົ່ 2-4 ຄນັສາມາດລຸໍ້ນຮບັ ສາຍຄໍຄ ຳໜກັ 1ສະຫ ຼືງ ຈາໍນວນ 1ລາງວນັ.  

http://www.suzuki.com/
http://www.suzuki.com.l/
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- ບກຸຄນົໃດໜຼືົ່ ງ ທີົ່ ແນະນ ຳລກູຄໍ້າຊຼືໍ້ຜະລິດຕະພນັລດົໃຫຍົ່ຢີົ່ ຫໍໍ້ ຊູຊຸກ ິ ຂອງຊົ່ວງໄລຍະເວລາການຈດັ Campaign “Suzuki Let’s be 

Friends” 2021 ຕ ັໍ້ງແຕົ່ 5 ຄນັຂ ໍ້ນໄປ ຮບັທນັທີ ສາຍຄໍຄ ຳໜກັ 1ສະຫ ຼືງ ຈາໍນວນ 1ລາງວນັ. 

6. ຜູໍ້ເຂົໍ້າຮົ່ວມ Campaign “Suzuki Let’s be Friends” 2021 ຕໍ້ອງສ ກສາກະຕກິາ ແລະ ເງ ຼືົ່ອນໄຂການເຂົໍ້າຮົ່ວມກດິຈະກ ຳຍອມຮບັກະຕິ

ກາ ແລະ ການຮບັລາງວນັທກຸປະການ. 

7. ຜູໍ້ທີົ່ ໄດໍ້ຮບັລາງວນັຈະມສີິດໄດໍ້ຮບັລາງວນັກໍົ່ ຕໍົ່ ເມ ຼືົ່ອທາງບໍລິສດັໄດໍ້ຮບັເງນິຊາໍລະຈາກຄົ່າລດົທີົ່ ລກູຄໍ້າຊຼືໍ້ 100%ກົ່ອນເທົົ່ ານ ັໍ້ນ(ກລໍະນກີານຈ ົ່າຍ

ດາວ ແມ ົ່ນຕໍ້ອງໄດໍ້ຮບັການຊ ຳລະຈາກໄຟແນໍ້ນ 100% ເຊັົ່ ນດຽວກນັ). 

8. ຜູໍ້ທີົ່ ໄດໍ້ຮບັລາງວນັຕໍ້ອງຢຼືນຢນັສິດ ແລະ ເຮັດຕາມລະບຽບກດົກະຕກິານການເຂົໍ້າຮົ່ວມໃນ  Campaign “Suzuki Let’s be Friends” 2021 

ໂດຍການມຕີວົຕນົທີົ່ ແທໍ້ຈງິ ແລະ ຕໍ້ອງກອບ໊ປີໍ້ ບດັປະຈ ຳຕວົ ຫ ຼື ໜງັສຼືເດນີທາງໃນມຼືໍ້ມາຮບັລາງວນັ ແລະ ຈະຕໍ້ອງກງົກນັກບັຂໍໍ້ມນູທີົ່ ໄດໍ້

ລງົທະບຽນໄວໍ້ກ ົ່ອນໜໍ້ານີໍ້ເທົົ່ ານ ັໍ້ນ. 

9. ສາໍຫ ບັຜູໍ້ໄດໍ້ຮບັສິດສມົບນູໄດໍ້ຮບັເງນິສມົມະນາຄນຸ ບໍລິສດັ ຈະຈ ົ່າຍໃຫໍ້ເປັນແຊັກເທົົ່ ານ ັໍ້ນໂດຍອອກຊຼືົ່ ຕາມເອກະສານທີົ່ ໄດໍ້ລງົທະບຽນປະກອບ

ມາແຕົ່ເບຼືໍ້ອງຕ ົໍ້ນຢົ່າງຖຼືກຕໍ້ອງສມົບນູຄບົຖໍ້ວນເທົົ່ ານ ັໍ້ນ.  

10. ກລໍະນບີກຸຄນົໃດໜຼືົ່ ງມສີິດໂດຍຖຼືກຕໍ້ອງສມົບນູໃນການຮບັເງນິສມົມະນາຄນຸ ຈາກການແນະນາໍລກູຄໍ້າຊຼືໍ້ລດົ ແລະ ມສີິດໂດຍສມົບນູໃນການມາ

ຮບັເອົາເງນິສມົມະນາຄນຸທີົ່ ບໍລິສດັຈະຕໍ້ອງເປັນບກຸຄນົດຽວກນັທີົ່ ໄດໍ້ລງົທະບຽນສະໝກັຂໍຮບັສິດໃນການເຂົໍ້າຮົ່ວມ ແຄມເປນໄວໍ້ໃນເບຼືໍ້ອງຕ ົໍ້ນເທົົ່ າ

ນ ັໍ້ນ. (ຍກົເວັໍ້ນກລໍະນຖີໍ້າມຄີວາມຈາໍເປັນໃດໜຼືົ່ ງທີົ່ ບໍົ່ ສາມາດມາຮບັເອົາເງນິສມົມະນາຄນຸດໍ້ວຍຕນົເອງໄດໍ້ ສາມາດມອບສິດໃຫໍ້ບກຸຄນົໃດໜຼືົ່ ງໃນ

ຄອບຄວົມາຮບັເອົາແທນໄດໍ້ ແຕົ່ຈະຕໍ້ອງມຫີ ກັຖານຢັໍ້ງຢຼືນໃນການມອບສິດໃຫໍ້ບກຸຄນົໃນຄອບຄວົມາຮບັເອົາແທນ ແລະ ຈາໍເປັນຕໍ້ອງໄດໍ້ ກອ໊ບ

ປີໍ້ສາໍມະໂນຄວົທີົ່ ສາມາດຢັໍ້ງຢຼືນໄດໍ້ວົ່າ ບກຸຄນົທີົ່ ມາຮບັເອົາເງນິສມົມະນາຄນຸແທນນ ັໍ້ນ ເປັນບກຸຄນົໃນຄອບຄວົແທໍ້ຈງິ) ກລໍະນອີຼືົ່ ນໃດທີົ່ ນອກເໜຼື

ອຈາກນີໍ້ ແມ ົ່ນໃຫໍ້ຖຼືເປັນອນັສະລະສິດໂດຍບໍົ່ ມຂໍີໍ້ໂຕແຍໍ້ງໃດໆ. 

11. ບໍລິສດັ ມສີິດຢົ່າງອິດສະຫ ະທີົ່ ຈະນາໍໃຊໍ້ຮບູພາບ, ສຽງ, ພາບເຄຼືົ່ ອນໄຫວ ຂອງລກູຄໍ້າຜູໍ້ໄດໍ້ຮບັສິດສມົບນູ ໃນສຼືົ່ ໂຄສະນາ ແລະ ການປະຊາສາໍ

ພນັ ໃນທກຸຮບູແບບ ບໍົ່ ວົ່າຈະໃນປະຈບູນັ ຫ ຼື ເວລາໃດໜ ົ່ ງໃນອະນາຄດົ ໂດຍບໍົ່ ຈາໍເປັນຕໍ້ອງໄດໍ້ແຈ ໍ້ງ ຫ ຼື ໄດໍ້ຮບັການພິຈາລະນາເພີົ່ ມເຕີມຈາກ

ລກູຄໍ້າ. 

12. ບໍລິສດັ ຂໍສະຫງວນສິດໃນການຍກົເລີກ, ປົ່ຽນແປງ, ຫ ຼື ຂະຫຍາຍເວລາກດິຈະກາໍ ຫ ຼື ເພີກຖອນ ແຄມເປນດ ັົ່ງກ ົ່າວນີໍ້ ໂດຍອີງຕາມດນຸພິນດິ 

ຫ ຼື ການຕດັສິນຂອງຕນົແຕົ່ພຽງຝົ່າຍດຽວ. 

13. ຮບູພາບຂອງລາງວນັທີົ່ ປະກດົຢູົ່ໃນ ສຼືົ່ ໂຄສະນາຕົ່າງໆ ເປັນພຽງພາບເພຼືົ່ ອການໂຄສະນາ ເຊິົ່ ງຂອງລາງວນັຕວົຈງິ ອາດຈະແຕກຕົ່າງຈາກພາບ

ດ ັົ່ງກ ົ່າວ. 

14. ແຄມເປນດ ັົ່ງກວົ່ານີໍ້ແມ ົ່ນຈະໄດໍ້ຮບັການຍກົເວັໍ້ນປະຕິບດັຕາມເງ ຼືົ່ອນໄຂເຫດສດຸວໄິສ ເຊັົ່ ນ: ສງົຄາມ, ການກໍົ່ການຮໍ້າຍ, ຄາໍສ ັົ່ງຕົ່າງໆຂອງ

ລດັຖະບານ, ໄພທາໍມະຊາດຕົ່າງໆ, ຫ ຼື ເຫດການທີົ່ ບໍົ່ ຄາດຄິດອຼືົ່ ນໆທີົ່ ເໜຼືອການຄວບຄມຸຂອງບໍລິສດັ 

15. ກລໍະນທີີົ່ ເກດີມຂໍີໍ້ຂດັແຍໍ້ງໃນການຮບັລາງວນັ ຫ ຼື ບໍົ່ ປະຕິບດັຕາມຂໍໍ້ກາໍນດົກດົກະຕກິາ ແລະ ເງ ຼືົ່ອນໄຂການເຂົໍ້າຮົ່ວມແຄມເປນໂດຍສມົບນູ ແລະ 

ການຮບັລາງວນັ ໃຫໍ້ຖຼືເອົາການຕດັສິນຂອງບໍລິສດັເປັນທີົ່ ສິໍ້ນສດຸ ແລະ ມຜີນົສກັສິດ. ການໂຕໍ້ຕອບກນັທາງຈດົໝາຍໃດໆແມ ົ່ນຈະບໍົ່ ຖຼືກນາໍມາ

ພິຈາລະນາໃນກລໍະນດີ ັົ່ງກ ົ່າວ. 

ລາຍເຊັນຜູໍ້ອະນມຸດັ                   ລາຍເຊັນຜູໍ້ຮບັຟອມ               ລາຍເຊັນຜູໍ້ຂໍຮບັສດິ 
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