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ព្រសងួពាណិជ្ជរម្ម 
អគ្គនាយរដ្ឋា នសសវាពាណិជ្ជរម្ម 
នាយរដ្ឋា នចុះបញ្ជពីាណិជ្ជរម្ម 
 

 

 

ពារយសសនើសុុំបនតសរុលភារប័ណណ អនរតុំណាងព្សបចាប់រនងុការចុះបញ្ជពីាណិជ្ជរម្ម  
 
 

ព័តម៌ានសម្រមាបរ់បូវនតបុគ្គល  
 គោតតនាម និងនាម (ខ្មែរ)  គេទ…… 
គោតតនាម និងនាម (ឡាតាំង)  ថ្ងៃខ្មឆ្ន ាំកាំគ ើ ត………/…………/……… 
ទើកខ្នែងកាំគ ើ ត  
អាសយដ្ឋា នបច្ចុបបនន  
អតតសញ្ញា  ប ណ គលម ……………………………………… ចុ្ុះថ្ងៃទើ …………………………… 
អុើខ្ម៉ែល E-mail  គលមទូរស័ពទ…………… 
មុមរបរ  សញ្ញា តិ………………… 
គលមវញិ្ញា បនបម្រតបញ្ញា ក់ការសិកាកនុងវគ្គប តុ ុះ 
បណ្តត លអនកតាំណ្តងម្រសបច្ាប់ចុ្ុះបញ្ា ើពា ិជ្ាកមែ 
 

គលម ……………………………………… ចុ្ុះថ្ងៃទើ …………………………… 

 
ឯកសារភ្ជា ប៖់ 

 
o វញិ្ញា បនបម្រតបញ្ញា កក់ារសិកាពើម្រកសងួពា ិជ្ាកមែ  
o លិមិតបញ្ញា កស់មតុលយគ្ នើធនាោរច្ាបគ់ ើមខ្ លមានសាច្ម់្រាក់យ៉ែ ងតិច្ ៤ ០០០ ០០០ (បនួលានគរៀល) 
o ប ័ណសមាគ លម់ែួនខ្ លនឹងម្រតូវផុតសុពលភ្ជព 

 
មុ្ាំាទ/នាងមុ្ាំ សូមម្របកាសថា ព័តម៌ានខ្ លានបាំគពញខាងគលើ និងឯកសារភ្ជា បទ់ាំងអស ់ពិតជាពត័ម៌ានម្រតឹមម្រតូវម្រាក ខ្មន។  
កនុងករ ើ  មានការខ្កែងបនែាំ មុ្ាំាទ/នាងមុ្ាំ សូមទទលួមុសម្រតូវច្ាំគពាុះមុមច្ាបទ់ាំងម្រសុង។  
 

 
ថ្ងៃ                      ខ្ម           ឆ្ន ាំ                    ព .ស . ២៥៦… 

រាជ្ធានើេនាំគពញ ថ្ងៃទើ       ខ្ម      ឆ្ន ាំ២០២… 
ហតថគលខា នងិគ ែ្ ុះ 
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ព្រសងួពាណិជ្ជរម្ម 
អគ្គនាយរដ្ឋា នសសវាពាណិជ្ជរម្ម 
នាយរដ្ឋា នចុះបញ្ជពីាណិជ្ជរម្ម 
 

 

 

ពារយសសនើសុុំជាអនរតុំណាងព្សបចាប់រនងុការចុះបញ្ជពីាណិជ្ជរម្ម  
(សព្ាប់របូវនតបុគ្គល) 

 
 

ព័តម៌ានសម្រមាបរ់បូវនតបុគ្គល  
 គោតតនាម និងនាម (ខ្មែរ)  គេទ…… 
គោតតនាម និងនាម (ឡាតាំង)  ថ្ងៃខ្មឆ្ន ាំកាំគ ើ ត………/…………/……… 
ទើកខ្នែងកាំគ ើ ត  
អាសយដ្ឋា នបច្ចុបបនន  
អតតសញ្ញា  ប ណ គលម ……………………………………… ចុ្ុះថ្ងៃទើ …………………………… 
អុើខ្ម៉ែល E-mail  គលមទូរស័ពទ…………… 
មុមរបរ  សញ្ញា តិ………………… 
គលមវញិ្ញា បនបម្រតបញ្ញា ក់ការសិកាកនុងវគ្គប តុ ុះ 
បណ្តត លអនកតាំណ្តងម្រសបច្ាប់ចុ្ុះបញ្ា ើពា ិជ្ាកមែ 
 

គលម ……………………………………… ចុ្ុះថ្ងៃទើ …………………………… 

 
ឯកសារភ្ជា ប៖់ 
 

o វញិ្ញា បនបម្រតបញ្ញា កក់ារសិកាពើម្រកសងួពា ិជ្ាកមែ  
o លិមិតគកោ លគោសខ្ែលគច្ញគដ្ឋយសាា បន័មានសមតាកិច្ច (អាច្ដ្ឋកច់្ាបង់តច្មែងបង្កោ នថ់្ែគសនើសុាំជាបគណ្តត ុះអាសនន)  
o លិមិតបញ្ញា កស់មតុលយគ្ នើធនាោរច្ាបគ់ែើមខ្ែលមានសាច្ម់្រាក់យ៉ែ ងតិច្ ៤ ០០០ ០០០ (បនួលានគរៀល) 

 
មុ្ាំាទ/នាងមុ្ាំ សូមម្របកាសក ព័តម៌ានខ្ែលានបាំគពញខាងគលើ និងឯកសារភ្ជា បោ់ាំងអស ់ពិតជាពត័ម៌ានម្រតឹមម្រតូវម្រាកែខ្មន។  
កនុងករ ើ  មានការខ្កែងបនែាំ មុ្ាំាទ/នាងមុ្ាំ សូមទទលួមុសម្រតូវច្ាំគពាុះមុមច្ាបោ់ាំងម្រសុង។  
 

 
ថ្ងៃ                      ខ្ម           ឆ្ន ាំ                    ព .ស . ២៥៦… 

រាជ្ធានើេនាំគពញ ថ្ងៃទើ       ខ្ម      ឆ្ន ាំ២០២… 
ហតាគលខា នងិគ ែ្ ុះ 
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ព្រសងួពាណិជ្ជរម្ម 
អគ្គនាយរដ្ឋា នសសវាពាណិជ្ជរម្ម 
នាយរដ្ឋា នចុះបញ្ជពីាណិជ្ជរម្ម 

 

 

ពារយសសនើសុុំជាអនរតុំណាងព្សបចាប់រនងុការចុះបញ្ជពីាណិជ្ជរម្ម  
(សព្ាប់នីតិបុគ្គល) 

 

ព័តម៌ានរបសនី់តិបុគ្គល 
 នាមករណ៍ក្កុមហ ុនជាភាសារខ្មែរ  
នាមករណ៍ក្កុមហ ុនជាឡាតាំង  
អតតលលមចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកមែ  
ទីសាា ក់ការក្កុមហ ុន  
អីុខ្ម៉ែល (E-mail)  លលមទូរស័ពទ……….............…… 
លលមអតតសញ្ញា ណកមែសារលពីពនធ លលម …………………………..….…………… ចុុះថ្ងៃទី ……………...…………………… 
ព័តម៌ានរបសអ់ាកតាំណាងនីតិបុគ្គល 
លោតតនាម និងនាម (ខ្មែរ)  លេទ.....…… 
លោតតនាម និងនាម (ឡាតាំង)  ថ្ងៃខ្មឆ្ា ាំកាំលណីត………/…………/……… 
ទីកខ្នែងកាំលណីត  
អាសយដ្ឋា នបចចុបបនា  
អតតសញ្ញា ណបណណ លលម ………..............................………… ចុុះថ្ងៃទី …...........……………...........… 
អីុខ្ម៉ែល (E-mail)  លលមទូរស័ពទ………............…… 

លលមបណណសមាគ ល់អាកតាំណាងក្សបចាប់ 
កាុងការលសាីសុាំចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកមែ 

លលម ………..............................………… ចុុះថ្ងៃទី …...........……………...........… 

 

ឯកសារភាជ ប៖់ 
o ប៉ែ តងឆ់្ា ាំចុងលក្កាយ ឬបង្កា នថ់្ៃបង់ពនធប៉ែ តងឆ់្ា ាំចុងលក្កាយ (ចាបង់តចមែង) 
o ចាបច់មែងវញិ្ញា បនបក្តចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកមែ 

មុ្ាំបទ/នាងមុ្ាំ សូមក្បកាសថា ៖ 
o ពត័ម៌ានខ្ៃលបនបាំលពញខាងលលី និងឯកសារភាជ បទ់ាំងអស ់ពិតជាក្តឹមក្តូវក្បកៃខ្មន។ 
o ក្កុមហ ុនរបស់ មុ្ាំបទ/នាងមុ្ាំ មិនមានជាប់បណតឹ ងណាមួយលៅតុលាការ។ 
o ករណីមានការខ្កែងបនែាំ មុ្ាំបទ/នាងមុ្ាំ សូមទទួលមុសក្តូវចាំលពាុះមុមចាប់ទាំងក្សុង។ 

 ថ្ងៃ                      ខ្ម           ឆ្ា ាំ                    ព .ស . ២៥៦… 
រាជ្ធានីេាាំលពញ ថ្ងៃទី       ខ្ម      ឆ្ា ាំ២០២… 

អេិបលក្កុមហ ុន 
(ហតថលលខា និងក្ត) 

 












