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ពារយសុុំបន្តអន្ុញ្ញា តល ើផ្ទ ុំងសញ្ញា  យលីហា អាហ្វសី ផ្ទ ុំងផ្សាយពាណិជ្ជរម្ម បដា 

ន្ិងផ្ទ ុំងលោសនាតាម្ទីសាធារណៈ ឬព្្រះសាា ន្នានា 
 

 ខុ្ុំបាទ/នាងខុ្ុំល ម្ ោះ..............................................លេទ.........អាយុ......ឆ្ន ុំ សញ្ញា តិ................. 
មាន្ទើ ុំលៅបច្ចុបបន្ន ផ្សទោះល ខ..............ផ្សលូវ...........................េូមិ្.................ឃុុំ/សង្កា ត.់...................... 
ក្កុ្ង/ក្សុក្/ខណឌ .....................រាជ្ធាន្ើ/លខតត....................កាតអ់តតសញ្ញា ណបណ័ណល ខ........................ 
ល ខទូរស័ព្ទ...........................................................ជា............................។ 

សមូ្លោររជ្ូន្ 
លោរអភិបា នន្្ណៈអភបិា ..................... 

រម្មវតាុ៖  សុំលណើ សុុំបន្តការអនុ្ញ្ញា តច្ាប.់..................................................................................។ 
លោង៖     ិខិតល ខ..................................................................ចុ្ោះថ្ងៃទើ.......ខខ.......ឆ្ន ុំ............។ 

លសច្ក្តើដូច្មាន្ខច្ងក្នុងក្ម្មវតថុ និ្ងលោងខាងល ើ ខុ្ុំបាទ/នាងខុ្ុំសូម្លោរព្ជ្ុំរាបជូ្ន្ លោរអភិបា  
លម្ត្តត ក្ជាបថាៈ ខុ្ុំបាទ/នាងខុ្ុំក្តូវលោសនា/ផ្សាយអុំព្ើ.......................................................................... 
ដូច្លន្ោះខុ្ុំបាទ/នាងខុ្ុំលសនើសុុំបន្តការអនុ្ញ្ញា តលោសនា/ផ្សាយអុំព្ើ........................................................... 
ខដ មាន្ស្លល ក្យើលោល ម្ ោះ.......................................................................................................... 
មាន្ទើត្តុំងសថិតលៅផ្សទោះល ខ..........ផ្សលូវ..................េូមិ្.............សង្កា ត.់................ខណឌ ..................... 
រាជ្ធាន្ើ/លខតត.....................។ 
 ខុ្ុំបាទ/នាងខុ្ុំសូម្សន្ាថ និ្ងលោរព្ត្តម្បទបបញ្ាតតិទុំងឡាយរបស់រដឋ ក្ព្ម្ទុំងលោរព្ត្តម្ការ 
ខណនាុំរបស់ក្ក្សួងរបបធម្ ៌និ្ងវចិិ្ក្តសិ បាៈ ។ 
 អាក្ស័យដូច្បាន្លោរព្ជូ្ន្ខាងល ើ សូម្ លោរអភិបា  លម្ត្តត ពិ្និ្តយ និ្ងអនុ្ញ្ញា តច្ាប់ឳ្យ 
ខុ្ុំបាទ/នាងខុ្ុំបាន្បន្តក្បក្បអាជ្ើវក្ម្មលដាយអនុ្លក្ោោះ ។ 
 សូម្ លោក្អេិបា  លម្ត្តត ទទួ នូ្វការលោរព្ដខ៏ពងខ់ពស់អុំព្ើខុ្ុំបាទ/នាងខុ្ុំ ។ 

ច្ុំការម្ន្,ថ្ងៃទើ.........ខខ..............ឆ្ន ុំ២០១.....     
សាម ម្លម្នៃសាត ុំ ន្ិងល ម្ ះ                   

 
 
 

សមូ្ជូ្ន្ភ្ជជ ប់ម្រជាមួ្យ៖ 
១-កិ្ច្ចសន្ាអាជ្ើវក្ម្ម   ច្ុំន្នួ្ ០១ច្ាប់ 
២-បលន្ប់ង្កា ញទើត្តុំងអាជ្ើវក្ម្ម  ច្ុំន្នួ្ ០១ច្ាប់ 
៣-អតតសញ្ញា ណបណ័ណ ឬលសៀវលៅក្រួស្លរ ច្ុំន្នួ្ ០២ច្ាប់ 
៤-បង្កា ន្ថ់្ដបងថ់្ងលលសវា   ច្ុំន្នួ្ ០១ច្ាប់ 
៥-រូបងត ៤ x ៦   ច្ុំន្នួ្ ០៣សន្លឹក្ 



ពាក្យសុុំបន្តអនុ្ញ្ញា តល ើផ្ទ ុំងសញ្ញា  យើលោ អាហ្វើស ផ្ទ ុំងផ្សាយពាណិជ្ជក្ម្ម បដា 

 
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

3 
រិចចសន្ា 

ពារយសុុំការអន្ុញ្ញា តល ើផ្ទ ុំងសញ្ញា  យលីហា អាហ្វសី ផ្ទ ុំងផ្សាយពាណិជ្ជរម្ម បដា 
ន្ិងផ្ទ ុំងលោសនាតាម្ទីសាធារណៈ ឬព្្រះសាា ន្នានា 

  

ខុ្ុំបាទ/នាងខុ្ុំល ម្ ោះ..............................................លេទ.........អាយុ......ឆ្ន ុំ សញ្ញា តិ................. 
មាន្ទើ ុំលៅបច្ចុបបន្ន ផ្សទោះល ខ..............ផ្សលូវ...........................េូមិ្.................ឃុុំ/សង្កា ត.់...................... 
ក្កុ្ង/ក្សុក្/ខណឌ .....................រាជ្ធាន្ើ/លខតត....................កាតអ់តតសញ្ញា ណបណ័ណល ខ........................ 
ល ខទូរស័ព្ទ...........................................................។ 

សមូ្ល្វើរិចចសន្ាៃូចខាងលព្កាម្ 
 ១-ធានាសរលសរអក្សខខមរលអាយក្តូវត្តម្ក្បួន្ច្ាប ់ពាក្យលព្ច្ន្ ៍ខដ បាន្ក្ុំណតក់្នុងវច្នាក្កុ្ម្សលម្តច្ 
 ក្ព្ោះម្ោសុលម្ធាធិបតើលជាតញ្ញា លោ ជួ្ន្ ោត ។ 

២-ធានាសរលសរអក្សរបរលទសលៅលក្កាម្អក្សរខខមរ លហ្ើយមាន្ទុំហ្ុំពាក្ក់្ោត  ថ្ន្អក្សរខខមរ 
(ល ើក្ខ ងខតពាណិជ្ជនាម្) 
៣-ធានាសហ្ការ អ ជាមួ្យអាជ្ាធរមាន្សម្តថកិ្ច្ច ។ 
៤-ធានាខងទុំលអាយបាន្ អ មាន្សោត បធ់ាន បរ់លបៀបលរៀបរយ និ្ងមាន្លស្លេណ័ភាព្ ។ 
ក្នុងក្រណើ មិ្ន្អនុ្វតតត្តម្កិ្ច្ចសន្ាលន្ោះ ខុ្ុំបាទ/នាងខុ្ុំ សូម្ទទួ លទសត្តម្ច្ាបរ់ដឋ ខដ បាន្ 

ក្ុំណតជ់ាធរមាន្។ 
ខក្ក្ងពុ្ុំក្បាក្ដដូច្ការអោះអាងខាងល ើលន្ោះ ខុ្ុំបាទ/នាងខុ្ុំ សូម្ផ្សតិតលម្ថ្ដស្លត ុំទុក្ជាេសតុត្តង។ 

 
ច្ុំការម្ន្,ថ្ងៃទើ.........ខខ.............ឆ្ន ុំ២០១.....      

សាម ម្លម្នៃសាត ុំ ន្ិងល ម្ ះ               
 
 
 
 
 
 
 



ពាក្យសុុំបន្តអនុ្ញ្ញា តល ើផ្ទ ុំងសញ្ញា  យើលោ អាហ្វើស ផ្ទ ុំងផ្សាយពាណិជ្ជក្ម្ម បដា 
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

3 
ពារយសុុំបន្តអន្ុញ្ញា តល ើផ្ទ ុំងសញ្ញា  យលីហា អាហ្វសី ផ្ទ ុំងផ្សាយពាណិជ្ជរម្ម បដា 

ន្ិងផ្ទ ុំងលោសនាតាម្ទីសាធារណៈ ឬព្្រះសាា ន្នានា 
 

 ខុ្ុំបាទ/នាងខុ្ុំល ម្ ោះ..............................................លេទ.........អាយុ......ឆ្ន ុំ សញ្ញា តិ................. 
មាន្ទើ ុំលៅបច្ចុបបន្ន ផ្សទោះល ខ..............ផ្សលូវ...........................េូមិ្.................ឃុុំ/សង្កា ត.់...................... 
ក្កុ្ង/ក្សុក្/ខណឌ .....................រាជ្ធាន្ើ/លខតត....................កាតអ់តតសញ្ញា ណបណ័ណល ខ........................ 
ល ខទូរស័ព្ទ...........................................................ជា............................។ 

សមូ្លោររជ្ូន្ 
លោរអភិបា នន្្ណៈអភបិា ........................... 

រម្មវតាុ៖  សុំលណើ សុុំបន្តការអនុ្ញ្ញា តច្ាប.់..................................................................................។ 
លសច្ក្តើដូច្មាន្ខច្ងក្នុងក្ម្មវតថុ និ្ងលោងខាងល ើ ខុ្ុំបាទ/នាងខុ្ុំសូម្លោរព្ជ្ុំរាបជូ្ន្ លោរអភិបា  

លម្ត្តត ក្ជាបថាៈ ខុ្ុំបាទ/នាងខុ្ុំក្តូវលោសនា/ផ្សាយអុំព្ើ.......................................................................... 
ខដ មាន្ស្លល ក្យើលោល ម្ ោះ.......................................................................................................... 
មាន្ទើត្តុំងសថិតលៅផ្សទោះល ខ..........ផ្សលូវ..................េូមិ្.............សង្កា ត.់................ខណឌ ....................... 
រាជ្ធាន្ើ/លខតត...........................។ 

សូម្ជូ្ន្ភាជ បម់្ក្ជាម្យួ៖ 
១-កិ្ច្ចសន្ាលោរព្ច្ាប ់       ច្ុំនួ្ន្ ០១ច្ាប់ 
២-បលន្និ់្ងរូបងតបង្កា ញទើត្តុំងអាជ្ើវក្ម្ម      ច្ុំនួ្ន្ ០១ច្ាប់ 
៣-អតតសញ្ញា ណបណ័ណ ឬលសៀវលៅក្រួស្លរ     ច្ុំនួ្ន្ ០២ច្ាប ់
៤-បង្កា ន្ថ់្ដបងថ់្ងលលសវា        ច្ុំនួ្ន្ ០១ច្ាប់ 
៥-រូបងត ៤ x ៦        ច្ុំនួ្ន្ ០៣សន្លឹក្ 

 ខុ្ុំបាទ/នាងខុ្ុំសូម្សន្ាថ និ្ងលោរព្ត្តម្បទបបញ្ាតតិទុំងឡាយរបស់រដឋ ក្ព្ម្ទុំងលោរព្ត្តម្ការ 
ខណនាុំរបស់ក្ក្សួងវបបធម្ ៌និ្ងវចិិ្ក្តសិ បាៈ ។ 
 អក្ស័យដូច្បាន្លោរព្ជូ្ន្ខាងល ើ សូម្ លោរអភិបា  លម្ត្តត ពិ្និ្តយ និ្ងអនុ្ញ្ញា តច្ាបឱ់្យ
ខុ្ុំបាទ/នាងខុ្ុំបាន្បន្តក្បក្បអជ្ើវក្ម្មលដាយអនុ្លក្ោោះ។ 
 សូម្ លោរអភបិា  លម្ត្តត ទទួ នូ្វការលោរព្ដខ៏ពងខ់ពស់អុំព្ើខុ្ុំបាទ/នាងខុ្ុំ។ 

ច្ុំការម្ន្,ថ្ងៃទើ..........ខខ............ឆ្ន ុំ២០១.....       
សាម ម្លម្នៃសាត ុំ ន្ិងល ម្ ះ                 

 



ពាក្យសុុំបន្តអនុ្ញ្ញា តល ើផ្ទ ុំងសញ្ញា  យើលោ អាហ្វើស ផ្ទ ុំងផ្សាយពាណិជ្ជក្ម្ម បដា 
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

3 
រិចចសន្ា 

ពារយសុុំការអន្ុញ្ញា តល ើផ្ទ ុំងសញ្ញា  យលីហា អាហ្វសី ផ្ទ ុំងផ្សាយពាណិជ្ជរម្ម បដា 
ន្ិងផ្ទ ុំងលោសនាតាម្ទីសាធារណៈ ឬព្្រះសាា ន្នានា 

  

ខុ្ុំបាទ/នាងខុ្ុំល ម្ ោះ..............................................លេទ.........អាយុ......ឆ្ន ុំ សញ្ញា តិ................. 
មាន្ទើ ុំលៅបច្ចុបបន្ន ផ្សទោះល ខ..............ផ្សលូវ...........................េូមិ្.................ឃុុំ/សង្កា ត.់...................... 
ក្កុ្ង/ក្សុក្/ខណឌ .....................រាជ្ធាន្ើ/លខតត....................កាតអ់តតសញ្ញា ណបណ័ណល ខ........................ 
ល ខទូរស័ព្ទ...........................................................។ 

សមូ្ល្វើរិចចសន្ាៃូចខាងលព្កាម្ 
 ១-ធានាសរលសរអក្សខខមរលអាយក្តូវត្តម្ក្បួន្ច្ាប ់ពាក្យលព្ច្ន្ ៍ខដ បាន្ក្ុំណតក់្នុងវច្នាក្កុ្ម្សលម្តច្ 
 ក្ព្ោះម្ោសុលម្ធាធិបតើលជាតញ្ញា លោ ជួ្ន្ ោត ។ 

២-ធានាសរលសរអក្សរបរលទសលៅលក្កាម្អក្សរខខមរ លហ្ើយមាន្ទុំហ្ុំពាក្ក់្ោត  ថ្ន្អក្សរខខមរ 
(ល ើក្ខ ងខតពាណិជ្ជនាម្) 
៣-ធានាសហ្ការ អ ជាមួ្យអាជ្ាធរមាន្សម្តថកិ្ច្ច ។ 
៤-ធានាខងទុំលអាយបាន្ អ មាន្សោត បធ់ាន បរ់លបៀបលរៀបរយ និ្ងមាន្លស្លេណ័ភាព្ ។ 
ក្នុងក្រណើ មិ្ន្អនុ្វតតត្តម្កិ្ច្ចសន្ាលន្ោះ ខុ្ុំបាទ/នាងខុ្ុំ សូម្ទទួ លទសត្តម្ច្ាបរ់ដឋ ខដ បាន្ 

ក្ុំណតជ់ាធរមាន្។ 
ខក្ក្ងពុ្ុំក្បាក្ដដូច្ការអោះអាងខាងល ើលន្ោះ ខុ្ុំបាទ/នាងខុ្ុំ សូម្ផ្សតិតលម្ថ្ដស្លត ុំទុក្ជាេសតុត្តង។ 

 
ច្ុំការម្ន្,ថ្ងៃទើ.........ខខ.............ឆ្ន ុំ២០១.....      

សាម ម្លម្នៃសាត ុំ ន្ិងល ម្ ះ               
 
 
 
 
 
 
 
 



ពាក្យសុុំបន្តអនុ្ញ្ញា តល ើផ្ទ ុំងសញ្ញា  យើលោ អាហ្វើស ផ្ទ ុំងផ្សាយពាណិជ្ជក្ម្ម បដា 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 
 ខិិតបញ្ញជ រទ់ីតា ុំង 

របស់.....................................ល ម្ ោះអាជ្ើវក្ម្ម.................................................................... 
ផ្សទោះល ខ...........ផ្សលូវ...........េូមិ្........................ឃុុំ/សង្កា ត.់........................ក្ក្ុង/ក្សុក្/ខណឌ .................
............រាជ្ធាន្ើ/លខតត............................................ដូច្បាន្បង្កា ញលៅក្នុងរុំនូ្សបុំក្ពួ្ញខាងលក្កាម្៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រុំនូ្សបុំក្ពួ្ញបង្កា ញទើត្តុំង 
 

ថ្ងៃទើ..........ខខ.............ឆ្ន ុំ............ 
(មាច ស/់អនក្ក្របក់្រងអាជ្ើវក្ម្ម) 

ល ខ................................ 
បាន្លឃើញ និ្ងបញ្ញជ ក្ ់

រុំនូ្សបុំក្ពួ្ញទើត្តុំងលន្ោះពិ្តជាក្តឹម្ក្តូវក្បាក្ដខម្ន្។  
 

ថ្ងៃទើ..........ខខ.........ឆ្ន ុំ.......... 
លម្ឃុុំ/លៅសង្កា ត ់


