
Lao Absentee Ballot Application 2022

ຄໍ າຮ້ອງສະໝັກລົງຄະແນນສຽງຊະນິ ດບໍ່ ສາມາດໄປບ່ອນທີ່ ເລື ອກຕ້ັງໄດ້ຄໍ າຮ້ອງສະໝັກລົງຄະແນນສຽງຊະນິ ດບໍ່ ສາມາດໄປບ່ອນທີ່ ເລື ອກຕ້ັງໄດ້
ສະໝັກທາງອອນລາຍທີ່ສະໝັກທາງອອນລາຍທີ່  http://www.mnvotes.org -ຫຼື -
ກອກຂໍ ້ ມູນໃນລາຍການທີ່ກອກຂໍ ້ ມູນໃນລາຍການທີ່  1 ເຖິງເຖິງ 7 ຂ້າງລຸ່ມນີ ້ ໃຫ້ສົມບູນ ກະລຸນາຂຽນໃຫ້ແຈ້ງຂ້າງລຸ່ມນີ ້ ໃຫ້ສົມບູນ ກະລຸນາຂຽນໃຫ້ແຈ້ງ
ສ່ົງຄື ນຄໍ າຮ້ອງສະໝັກນີ ້ ໃຫ້ໄວທີ່ ສຸດເທ່ົາທີ່ ເປັນໄປໄດ້ ຕ້ອງສ່ົງຄື ນບັດລົງຄະແນນກ່ອນວັນເລື ອກຕ້ັງເພ່ືອຈະຖື ກນັບ
ອັນສໍ າຄັນອັນສໍ າຄັນ: ທະຫານທີ່ ປະຈໍ າການໃນໜ້າທີ່ ແລະຜູ້ລົງຄະແນນທີ່ ຢູ່ຕ່າງປະເທດບໍ່ ຕ້ອງໃຊ້ຄໍ າຮ້ອງສະໝັກນີ ້  ເບິ່ ງອີ ກດ້ານໜ່ຶງສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມ

ບັດລົງຄະແນນສຽງຊະນິ ດບໍ່ ສາມາດໄປບ່ອນທີ່ ເລື ອກຕ້ັງໄດ້ທີ່ ຮ້ອງຂໍ ສໍ າລັບໃຊ້ໃນການເລື ອກຕ້ັງດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້  (ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ ໄດ້ເລື ອກວ່າຈະເອົ າການເລື ອກຕ້ັງໃດ ບັດລົງຄະແນນສຽງຈະຖືກສ່ົງໃຫ້ໃຊ້ສໍ າລັບການເລື ອກຕ້ັງເທື່ ອໜ້າເທ່ົານ້ັນ) 
    ການເືລອກຕັ້ ງ ັ້ຂນ ົຕ້ ນແລະການເືລອກຕັ້ ງ ່ົທວໄປທັ ງສອງ ັອນ (8/9 & 11/8) 
ການເືລອກຕັ້ ງ ັ້ຂນ ົຕ້ ນເ່ົທາ ັ້ນນ (8/9)
   ການເືລອກຕັ້ ງ ່ົທວໄປເ່ົທາ ັ້ນນ (11/8)

ນາມສະກຸນຫຼື ຊື່ ນາມສະກຸນ

ອີ ເມວ

ທີ່ ຢູ່ຂອງທ່ານ (ບ່ອນຢູ່) ອາພາດເມັນ ເມື ອງ ລະຫັດໄປສະນີ
                

ທີ່ ຢູ່ບ່ອນທີ ບັດລົງຄະແນນສຽງຊະນິ ດບໍ່ ສາມາດໄປບ່ອນທີ່ ເລື ອກຕ້ັງໄດ້ຂອງທ່ານຄວນຈະຖື ກສ່ົງໄປ ອາພາດເມັນ ເມື ອງ ລັດ ລະຫັດໄປສະນີ

ເບິ່ ງອີ ກດ້ານໜ່ຶງສໍ າລັບຄໍ າແນະນໍ າພິເສດສໍ າລັບການຜູ້ລົງຄະແນນທີ່ ມີ ຄວາມພິການຫຼື ມີ ໜັງສື ມອບອໍ ານາດຂອງທະນາຍຄວາມເບິ່ ງອີ ກດ້ານໜ່ຶງສໍ າລັບຄໍ າແນະນໍ າພິເສດສໍ າລັບການຜູ້ລົງຄະແນນທີ່ ມີ ຄວາມພິການຫຼື ມີ ໜັງສື ມອບອໍ ານາດຂອງທະນາຍຄວາມ
official use only

ຂ້າພະເຈົ ້ າຂໍ ຢ້ັງຢື ນວ່າຂ້າພະເຈົ ້ າ:
• ກອກຄໍ າຮ້ອງສະໝັກນີ ້ ສໍ າເລັດໂດຍຂ້າພະເຈົ ້ າເອງ;
• ຈະມີ ອາຍຸຢ່າງນ້ອຍ 18 ປີ ໃນວັນເລື ອກຕ້ັງ;
• ເປັນພົນລະເມື ອງຂອງສະຫະລັດອະເມລິ ກາ;
• ຈະໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນລັດມິນນິ ໂຊຕາ 20 ມື ້ ກ່ອນວັນເລື ອກຕ້ັງ;
• ຍັງຢູ່ທີ່ ຢູ່ທີ່ ໃຫ້ໄວ້ໃນແບບຄໍ າຮ້ອງສະໝັກນີ ້ ;
• ບໍ່ ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຕາມຄໍ າສ່ັງສານທີ່ ສານສ່ັງຍົກເລີ ກສິ ດທິລົງຄະແນນສຽງຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ;
• ຍັງບໍ່ ທັນໄດ້ຖື ກຄໍ າສ່ັງສານໃຫ້ເປັນຄົນໄຮ້ຄວາມສາມາດຕາມກົດໝາຍທີ່ ຈະລົງຄະແນນສຽງ; 
•  ມີ ສິ ດທິລົງຄະແນນສຽງເພາະວ່າ, ຖ້າວ່າຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ຮັບການຕັດສິ ນໂທດຈາກຄວາມຜິດຮ້າຍແຮງ, ຄໍ າຕັດສິ ນໂທດຮ້າຍແຮງທາງອາຍາຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ໝົດອາຍຸແລ້ວ 

(ໄດ້ສໍ າເລັດສົມບູນແລ້ວ) ຫຼື  ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ຮັບການປ່ອຍຈາກການຕັດສິ ນໂທດຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ;
•  ໄດ້ອ່ານແລະໄດ້ເຂົ ້ າໃຈຂໍ ້ ຄວາມນີ ້ : ຂໍ ້ ມູນຂ້າງເທິງນີ ້ ແມ່ນຖື ກຕ້ອງ, ແລະ ຂ້າພະເຈົ ້ າເຊັນຊື່ ລົງນາມແບບຟອມຄໍ າຮ້ອງສະໝັກນີ ້ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍການລົງໂທດການຕົວະ, 

ພາຍໃຕ້ໂທດຮ້າຍແຮງທີ່ ຈະຖື ກຈໍ າຄຸກໄດ້ບໍ່ ເກີນ 5 ປີ , ມີ ການປັບ ໄໝບໍ່ ເກີນ $10,000, ຫຼື ທັງສອງ

ເຊັນຊື່ ຢູ່ບ່ອນນີ ້ເຊັນຊື່ ຢູ່ບ່ອນນີ ້ : X_____________________________________________________________ ລົງວັນທີລົງວັນທີ  _______/_______/_______

ໝາຍຊ້ອງທັງໝົດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ
ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ໃບຂັບຂີ່ ທີ່ ລັດມິນນິ ໂຊຕາອອກໃຫ້ ຫຼື ບັດປະຈໍ າຕົວຂອງລັດມິນນິ ໂຊຕາແມ່ນເລກທີ່ : 
ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ເລກປະກັນສັງຄົມ ເລກສີ່ ໂຕສຸດທ້າຍແມ່ນ: XXX-XX- 
ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ມີ ໃບຂັບຂີ່ ທີ່ ລັດມິນນິ ໂຊຕາອອກໃຫ້, ບັດປະຈໍ າຕົວຂອງລັດມິນນິ ໂຊຕາຫຼື ເລກປະກັນສັງຄົມ

ເລກປະຈໍ າຕົວຂອງທ່ານ ຈະຖື ກປຽບທຽບໃສ່ເລກປະຈໍ າຕົວໃນຊອງຈົດໝາຍບັດລົງຄະແນນສຽງຊະນິ ດບໍ່ ສາມາດໄປບ່ອນທີ່ ເລື ອກຕ້ັງໄດ້ຂອງທ່ານ

ວັນເດື ອນປີ ເກີດ (ເດື ອນ/ວັນທີ /ປີ )

ຊື່

ຄາວຕ້ີທີ່ ທ່ານອາໄສຢູ່

ຊື່ ກາງ

ເບີ ໂທລະສັບ

ຊື່ ຕ່ໍທ້າຍ

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

Primary
 reg
 non-reg

received date ballot issued date initials type
M C HCF

General
 reg
 non-reg

received date ballot issued date initials type
M C HCF

reason replaced
 rejected  lost
 spoiled
 never received

repl. date:

reason replaced
 rejected  lost
 spoiled
 never received

repl. date:

precinct

school district

MN

-                -







Lao Absentee Ballot Application 

ສ່ົງກັບຄື ນຄໍ າຮ້ອງສະໝັກຂອງທ່ານຢູ່ໃສສ່ົງກັບຄື ນຄໍ າຮ້ອງສະໝັກຂອງທ່ານຢູ່ໃສ
ທ່ານຄວນສ່ົງກັບຄື ນຄໍ າຮ້ອງສະໝັກນີ ້ ໄປທີ່ ຫ້ອງການເລື ອກຕ້ັງທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານ 
ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ ໄດ້ໃຫ້ໄວ້ຂ້າງເທິງ, ທ່ານສາມາດຫາຂໍ ້ ມູນຕິດຕ່ໍພະນັກງານຫ້ອງການເລື ອກຕ້ັງ
ທ້ອງຖ່ິນໄດ້ທີ່  “ລາຍຊື່ ພະນັກງານເລື ອກຕ້ັງ” ທີ່  http://www.mnvotes.org.

ທາງເລື ອກສໍ າລັບການສ່ົງກັບຄື ນທາງເລື ອກສໍ າລັບການສ່ົງກັບຄື ນ
ຄໍ າຮ້ອງສະໝັກລົງຄະແນນສຽງຊະນິ ດບໍ່ ສາມາດໄປບ່ອນທີ່ ເລື ອກຕ້ັງໄດ້ ສໍ າລັບການເລື ອກ

 ຕ້ັງຂອງລັດຖະບານກາງ, ຂອງລັດຫຼື ຂອງຄາວຕ້ີ ສ່ົງຄໍ າຮ້ອງສະໝັກລົງຄະແນນສຽງຊະນິ ດ
 ບໍ່ ສາມາດໄປບ່ອນທີ່ ເລື ອກຕ້ັງໄດ້ທາງອອນລາຍທີ່  http://www.mnvotes.org.-ຫຼື - ເຈ້ຍຄໍ າຮ້ອງ 

ສະໝັກລົງຄະແນນສຽງຊະນິ ດບໍ່ ສາມາດໄປບ່ອນທີ່ ເລື ອກຕ້ັງໄດ້ ໃຫ້ສ່ົງກັບຄື ນທາງໄປສະນີ
ແຟ໊ກສ໌  ຫຼື  ສ່ົງກັບຄື ນແມ່ນເອກກະສານສະແກນຕິດກັບອີ ເມວ

ເມື່ ອໃດທີ່ ບັດລົງຄະແນນຂອງທ່ານຈະຖື ກສ່ົງໄປເມື່ ອໃດທີ່ ບັດລົງຄະແນນຂອງທ່ານຈະຖື ກສ່ົງໄປ
ເອກກະສານລົງຄະແນນສຽງຊະນິ ດບໍ່ ສາມາດໄປບ່ອນທີ່ ເລື ອກຕ້ັງໄດ້ ຂອງທ່ານຈະຖື ກສ່ົງ
ໄປເຖິງທ່ານໃນເວລາຢ່າງນ້ອຍ 46 ວັນກ່ອນການເລື ອກຕ້ັງ (ບໍ່ ລວມເອົ າການເລື ອກຕ້ັງ
ຂອງເມື ອງທີ່ ຈັດຂຶ ້ ນໃນເດື ອນມີ ນາ ທີ່ ເອກກະສານຈະສ່ົງໄປ 30 ວັນກ່ອນການເລື ອກຕ້ັງ) 
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານສະໝັກຫັຼງຈາກວັນນີ ້  ບັດລົງຄະແນນຂອງທ່ານຈະຖື ກສ່ົງໄປໃນເວລາທີ່ ຄໍ າ

 ຮ້ອງສະໝັກໄດ້ຮັບ ຕິດຕ່ໍ ຫ້ອງການເລື ອກຕ້ັງທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຍັງບໍ່ ໄດ້ຮັບ
ບັດລົງຄະແນນຂອງທ່ານ ກວດກາເບິ່ ງສະຖານະພາບຂອງບັດລົງຄະແນນສຽງຊະນິ ດບໍ່ ສາມາ
ດໄປບ່ອນທີ່ ເລື ອກຕ້ັງໄດ້ຂອງທ່ານທີ່  http://www.mnvotes.org.

ແຈ້ງການຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແຈ້ງການຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
ວັນເດື ອນປີ ເກີດຂອງທ່ານ, ອີ ເມວ, ແລະເລກປະຈໍ າຕົວໃດໆທີ່ ທ່ານໃຫ້ໄວ້
(ໃບຂັບຂີ່ ຂອງລັດມິນນິ ໂຊຕາ, ບັດປະຈໍ າຕົວຂອງລັດຫຼື ເລກປະກັນສັງຄົມສີ່ ໂຕສຸດທ້າຍ) 
ເປັນຂໍ ້ ມູນສ່ວນຕົວ ມີ ພຽງແຕ່ພະນັກງານການເລື ອກຕ້ັງເທ່ົານ້ັນຈະເຂົ ້ າໄປເບິ່ ງໄດ້

ພະນັກງານການເລື ອກຕ້ັງຸຸ ຖາມຫາວັນເດື ອນປີ ເກີດຂອງທ່ານເພ່ືອວ່າເຂົ າເຈົ ້ າຈະປຽບທຽບ
 ຄໍ າຮ້ອງສະໝັກຂອງທ່ານໃສ່ກັບບັນທຶກຜູ້ມີ ສິ ດທິເລື ອກຕ້ັງ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານປະຕິເສດທີ່ ຈະ

ໃຫ້ວັນເດື ອນປີ ເກີດຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະບໍ່ ໄດ້ບັດລົງຄະແນນສຽງຊະນິ ດບໍ່ ສາມາດໄປບ່ອນທີ່
ເລື ອກຕ້ັງໄດ້

ພະນັກງານການເລື ອກຕ້ັງຸຸ ຖາມຫາອີ ເມວຂອງທ່ານເພ່ືອວ່າເຂົ າເຈົ ້ າຈະໄດ້ຕິດຕ່ໍທ່ານກ່ຽວ
ກັບຄໍ າຮ້ອງສະໝັກຂອງທ່ານ ຫ້ອງການລັດຖະມົນຕີຂອງລັດອາດຈະສ່ົງອີ ເມວຫາທ່ານ 
(ຫຼື ຕິດຕ່ໍທ່ານດ້ວຍວິ ທີ ການອື່ ນ) ກ່ຽວກັບການລົງຄະແນນສຽງແລະການເລື ອກຕ້ັງ, ຫຼື ຖາມ
ຄວາມຄິ ດເຫັນຂອງທ່ານເປັນສາທາລະນະກ່ຽວກັບການເລື ອກຕ້ັງ ຖ້າວ່າທ່ານປະຕິເສດທີ່ ຈະ
ໃຫ້ອີ ເມວຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະບໍ່ ສາມາດສະໝັກຂໍ ຮັບບັດລົງຄະແນນສຽງຊະນິ ດບໍ່ ສາມາດໄປບ່
ອນທີ່ ເລື ອກຕ້ັງໄດ້ທາງອອນລາຍແລະທ່ານຈະຕ້ອງສະໝັກຂໍ ເຈ້ຍບັດຄະແນນສຽງຊະນິ ດບໍ່
ສາມາດໄປບ່ອນທີ່ ເລື ອກຕ້ັງໄດ້

ພະນັກງານການເລື ອກຕ້ັງຸຸ ຖາມຫາເລກປະຈໍ າຕົວຂອງທ່ານເພ່ືອກວດສອບວ່າຜູ້ລົງຄະແນນ
ເລື ອກຕ້ັງແມ່ນຜູ້ດຽວກັນກັບຜູ້ສະໝັກ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານປະຕິເສດທີ່ ຈະໃຫ້ເລກປະຈໍ າຕົວຂ
ອງທ່ານ, ບັດລົງຄະແນນສຽງຊະນິ ດບໍ່ ສາມາດໄປບ່ອນທີ່ ເລື ອກຕ້ັງໄດ້ອາຈຈະຖື ກປະຕິເສດ

 ແລະທ່ານຈະບໍ່ ສາມາດກວດກາເບິ່ ງສະຖານະພາບຂອງບັດລົງຄະແນນສຽງຊະນິ ດບໍ່ ສາມາດໄປ
ບ່ອນທີ່ ເລື ອກຕ້ັງໄດ້ຂອງທ່ານທາງອອນລາຍ

ຂໍ ້ ມູນສ່ວນທີ່ ເຫຼື ອໃນຄໍ າຮ້ອງສະໝັກຂອງທ່ານແມ່ນຂໍ ້ ມູນສາທາລະນະໃນເວລາທີ່ ນໍ າໃຊ້ໃນ ການເລື ອກຕ້ັງ, ທາງດ້ານການເມື ອງ ຫຼື ເພ່ືອວັດຖຸປະສົງໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ຖ້າຫາກ
ວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ ຈະຮັກສາຂໍ ້ ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນສ່ວນຕົວ ເນື່ ອງຈາກວ່າມີ

 ຄວາມກັງວົນດ້ານຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນ ໃຫ້ໂທຫາ 1-877-600-8683 ເພ່ືອທີ່ ຈະຮຽນຮູ້ວ່າ
ທ່ານຈະສາມາດເຮັດອັນໃດໄດ້

ຜູ້ໃດຈະສະໝັກຂໍ ບັດລົງຄະແນນສຽງໄດ້ຜູ້ໃດຈະສະໝັກຂໍ ບັດລົງຄະແນນສຽງໄດ້
ແຕ່ລະຄົນຕ້ອງໄດ້ສະໝັກໃຫ້ແຕ່ຕົນເອງໄດ້ເທ່ົານ້ັນ ມັນເປັນການຜິດກົດໝາຍຮ້າຍແຮງຸຸ

 
ຖ້າຈະໃຫ້ຂໍ ້ ມູນທີ ບໍ່ ຖື ກຕ້ອງ ໃນຄໍ າຮ້ອງສະໝັກຂໍ ບັດລົງຄະແນນສຽງຊະນິ ດບໍ່ ສາມາດໄປບ່ອນ
ທີ່ ເລື ອກຕ້ັງໄດ້, ພະຍາຍາມທີ່ ຈະລົງຄະແນນສຽງໃນບັດລົງຄະແນນສຽງທີ່ ຜິດກົດໝາຍ, ຫຼື
ຊ່ວຍເຫຼື ອໃຜຜູ້ໜ່ຶງລົງຄະແນນສຽງຢ່າງຜິດກົດໝາຍໃນບັດລົງຄະແນນສຽງ

ຖ້າວ່າທ່ານຄິ ດວ່າທ່ານອາດຈະບໍ່ ໄດ້ລົງທະບຽນເພ່ືອລົງຄະແນນສຽງຖ້າວ່າທ່ານຄິ ດວ່າທ່ານອາດຈະບໍ່ ໄດ້ລົງທະບຽນເພ່ືອລົງຄະແນນສຽງ
ຖ້າວ່າທ່ານບໍ່ ໄດ້ລົງທະບຽນຕາມທີ່ ຢູ່ຕາມກົດໝາຍທີ່ ໄດ້ໃຫ້ໄວ້ ພວກເຮົ າຈະສ່ົງຄໍ າຮ້ອງສະໝັ
ກການລົງທະບຽນອອກສຽງເລື ອກຕ້ັງພ້ອມກັບເອກກະສານບັດລົງຄະແນນໄປໃຫ້ທ່ານ.

ຂໍ ້ ມູນສໍ າລັບທະຫານທີ່ ປະຈໍ າການໃນໜ້າທີ່ ແລະຜູ້ລົງຄະແນນທີ່ ຢູ່ຕ່າງປະເທດຂໍ ້ ມູນສໍ າລັບທະຫານທີ່ ປະຈໍ າການໃນໜ້າທີ່ ແລະຜູ້ລົງຄະແນນທີ່ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານສະໝັກຂໍ ບັດລົງຄະແນນສຽງຊະນິ ດບໍ່ ສາມາດໄປບ່ອນທີ່ ເລື ອກຕ້ັງໄດ້ເພາະ
ວ່າທ່ານຫຼື ຄອບຄົວຂອງທ່ານແມ່ນທະຫານທີ່ ປະຈໍ າການໃນໜ້າທີ່ ຫຼື ເພາະວ່າທ່ານຈະໄປຢູ່

 ຕ່າງປະເທດ ແລະ/ຫຼື  ຢູ່ນອກອານາເຂດຂອງສະຫະລັດອະເມລິ ກາ ຫ້າມໃຊ້ຄໍ າຮ້ອງສະໝັກນີ ້
ທ່ານມີ ສິ ດທີ່ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງພິເສດ ຖ້າວ່າທ່ານສະໝັກໂດຍໃຊ້ຄໍ າຮ້ອງສະໝັກ Federal 
Postcard Application(ຄໍ າຮ້ອງໂພສຄາດຂອງລັດຖະບານກາງ). ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມແລະ
ສະໝັກທາງອອນລາຍນ໌ ໃຫ້ໄປທີ່  http://www.mnvotes.org.

ທາງເລື ອກສໍ າລັບທ່ານຖ້າວ່າທ່ານມີ ຄວາມພິການທາງເລື ອກສໍ າລັບທ່ານຖ້າວ່າທ່ານມີ ຄວາມພິການ
ທ່ານສາມາດ:
• ເຊັນຊື່ ຄໍ າຮ້ອງສະໝັກດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ,
• ເຮັດໃຫ້ເຄື່ ອງໝາຍຂອງທ່ານ, ຫຼື
•  ຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ບຸກຄົນອື່ ນເຊັນຊື່ ໃຫ້ທ່ານໂດຍມີ ທ່ານຢູ່ຊ້ອງໜ້າ (ໃຫ້ບຸກຄົນນ້ັນເຊັນຊື່ ຂອງເຂົ

າເຈົ ້ າຄື ກັນ)
•  ຖ້າທ່ານໄດ້ໃຊ້ແນວຈໍ ້ າກາລາຍເຊັນເປັນລາຍເຊັນຂອງທ່ານ ທ່ານສາມາດໃຊ້ບັດລາຍ

ເຊັນນ້ັນຫຼື ຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ບຸກຄົນອື່ ນຊ່ວຍໃຊ້ບັດລາຍເຊັນຂອງທ່ານຊ້ອງໜ້າຂອງທ່ານ 
(ເບິ່ ງກົດໝາຍມິນນິ ໂຊຕາສ່ວນທີ່  645.44 ພາກຍ່ອຍທີ່  14)

ຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບໜັງສື ມອບອໍ ານາດຂອງທະນາຍຄວາມຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບໜັງສື ມອບອໍ ານາດຂອງທະນາຍຄວາມ
ການລົງຄະແນນສຽງແມ່ນບໍ່ ໄດ້ລວມໃສ່ໃນໜັງສື ມອບອໍ ານາດຂອງທະນາຍຄວາມ ໜັງສື
ມອບອໍ ານາດຂອງທະນາຍຄວາມແມ່ນສະເພາະກ່ຽວກັບສົມບັດເທ່ົານ້ັນ ບຸກຄົນທີ່ ມີ ຊື່ ໃນ
ໜັງສື ມອບອໍ ານາດຂອງທະນາຍຄວາມສາມາດເຊັນຊື່ ໃຫ້ທ່ານໂດຍຊ້ອງໜ້າທ່ານເທ່ົານ້ັນ, 
ດ່ັງທີ່ ໄດ້ກ່າວໄວ້ຢູ່ຂ້າງເທິງ. (ເບິ່ ງກົດໝາຍມິນນິ ໂຊຕາພາກທີ  523.24 ພາກຍ່ອຍທີ່  14)

ສ່ົງກັບຄື ນຄໍ າຮ້ອງສະໝັກນີ ້ ໃຫ້ໄວທີ່ ສຸດເທ່ົາທີ່ ເປັນໄປໄດ້ທີ່ສ່ົງກັບຄື ນຄໍ າຮ້ອງສະໝັກນີ ້ ໃຫ້ໄວທີ່ ສຸດເທ່ົາທີ່ ເປັນໄປໄດ້ທີ່ :
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