
ใบสมัครใช้บริการเงนิโอนส าหรับแรงงานกัมพูชา

Cambodia Worker RemittanceService

วันที่ Date………………………… สาขา...................................................................................

Branch…………………………………. CIF No…………………………………………………….

ข้อมูลผู้โอน General Information ព័ត៌មានទូទៅ กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ 
Please Fill in English Capital Letter  

ช่องทางในการขอใช้บริการ
ATM / ទេធីេឹម
สาขา / Branch / សាខា

ชื่อผู้ขอโอนเงิน นาย/นาง/นางสาว - Name Of Applicant Mr./Ms./Mrs. - วัน/เดือน/ปี เกิด - Date of Birth -

เลขที่หนังสือเดินทาง/เลขทีบ่ัตรประชาชน - Passport No./ID Card No. – วันที่ออก - IssueDate วันหมดอายุ - ExpiryDate

หนังสืออนุญาตท างาน/หนงัสือ ท.ร.38/1 - Work Permit No./Thailand Living Permit No. วันที่ออก -IssueDate วันหมดอายุ - ExpiryDate

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ - Phone No.                         

เลขที่บัญชี - KTBAccountNo.– สาขา -Branch เลขที่บัตร ATM 16 หลัก –ATM Card No. (16digit) -

ข้อมูลผู้รับโอน - General Information - ព័ត៌មានទូទៅ
กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ - Please Fill in English Capital Letter - សូមបំទពញជាភាសាេង់ទលេសជាេក្សរធំ

กรณีโอนเงนิเข้าบัญชีผู้รับโอน - Beneficiary bank credits the amount into beneficiary’s bank account –
ធនាគារេនក្ទទួលបញ្ច ូលចំនូនទឹក្ប្រាក្់ទៅក្ន ុងលណនីធនាគាររបស់េនក្ទទួល

ธนาคารผู้รับเงนิโอน - Beneficiary Bank Name - ទ ម្ ោះធនាគារេនក្ទទួល

ชื่อผู้รับเงินโอน นาย/นาง/นางสาว – Beneficiary Name Mr./Ms./Mrs. เลขที่หนังสือเดินทาง/เลขทีบ่ัตรประชาชน - Passport No./ID Card No. 

เลขที่บัญชี - Account No. - สาขา - Branch หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ - Phone No. -

ที่อยู่ผู้รับเงินโอน - Beneficiary Address –

o วัตถุประสงค์เพื่อโอนเงินรายได้ของแรงงานกัมพูชาซึ่งท างานในประเทศไทย โอนกลับกัมพูชาในวัตถูประสงค์รายได้ส่งกลับของแรงงาน / Remitting Cambodia worker's income to Cambodia for repatriation
purpose. / ការផ្ទេរប្រាក់ផ្ ៀវត្សរ៍រ ស់ពលករកម្ព ុជា ផ្ៅប្រ ផ្េសកម្ព ុជាកន ុងផ្ោល ំណងផ្ វ្ ើមាតុ្ភូមិ្និវត្តន៍

o ดูข้อก าหนดและเง่ือนไขด้านหลัง / See the terms and conditions on the reverse side. / សូម្ពិនិត្យផ្ម្ើលលកខខណឌ ផ្ៅផ្ទែកខាងផ្ប្រកាយ
o ผู้ขอโอนเงินขอรับรองว่าข้อมูลรายละเอียดที่ได้ให้ไว้ข้างต้นถูกต้องตามความเป็นจริง และตกลงยินยอมผูกพันตามข้อก าหนดและเง่ือนไขการใช้บริการโอนเงินไปยังประเทศกัมพูชาที่ปรากฏอยู่ด้านหลังใบค าขอนี้

ทุกประการ โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค าขอนี้ / The Applicant certifies that the information given above is correct and true and agree to be bound by and  comply with the terms and conditions for 

Cambodia Remittance at the back of this Application which shall be an integral part of this Application. / អ្ែកផ្សែ ើសំុប្រត្វូ ញ្ជា ក់ថារាល់ព័ត៌្មានផ្ែលានទតល់ឲ្យខាងផ្លើគឺពិត្ជា

ប្រតឹ្ម្ប្រត្វូ និងពិត្ប្រាកែ និងយល់ប្រពម្េេួលយកការចងភ្ជា  ់ផ្ៅនឹងការផ្ោរពលកខខណឌនានាសប្រមា ់ការផ្ទេរប្រាក់ផ្ៅកន ុងប្រពះរាជាណាចប្រកកម្ព ុជា ផ្ែល

សថ ិត្ផ្ៅផ្ទែកខាងផ្ប្រកាយននពាកយផ្សែ ើសំុផ្នះ៕

ลายมือชื่อเจ้าของบัญชีหรือผู้ขอโอนเงิน
Applicant’s Signature

ហត្ថផ្លខារ ស់អ្ែកផ្សែ ើសុំ

ផ្ ម្ ះរ ស់អ្ែកផ្សែ ើរសំុ នងៃផ្ខឆ្ែ ំកំផ្ណើត្

កាល រផិ្ចេេផ្ចញ នងៃទុត្កំណត់្

ផ្លខ ័ណណ ការងារ/ផ្លខ ័ណណ ស្នែ ក់ផ្ៅប្រ ផ្េសនង កាល រផិ្ចេេផ្ចញ នងៃទុត្កំណត់្

ផ្លខេូរស័ពេ

ផ្លខគណនី KTB ស្នខា ផ្លខកាត្ ATM (16 ខេង់)

ផ្លខលិខិត្ឆ្លងផ្ែន/ផ្លខអ្ត្តសញ្ជា ណ ័ណណ

ផ្ ម្ ះអ្ែកេេួលទល ផ្លខលិខិត្ឆ្លងផ្ែន/ផ្លខអ្ត្តសញ្ជា ណ ័ណណ

ផ្លខគណនី ស្នខា

អាសយដ្ឋា នអ្ែកេេួល

សូមបំទពញជាភាសាេង់ទលេសជាេក្សរធំ

ផ្លខេូរស័ពេ

[*Any sums in the account will be debited for remittance in accordance with the terms and 

conditions] ចំនួនសរុ ណាមួ្យផ្ែលមានផ្ៅកន ុងគណនីនឹងប្រត្ូវានកាត្់ផ្ចញសប្រមា ់ការផ្ទេរ

ប្រាក់ផ្ដ្ឋយអ្នុផ្ោម្តាម្លកខខណឌ និងស្នថ នភ្ជពជាក់ផ្សត ង។



Terms and Conditions of Cambodia Remittance Service

• This Application is for using service from Krung Thai Bank Public Company Limited (the “Bank”) in order for remitting sums to the 
beneficiary residing or maintaining a bank account in Cambodia only. The Applicant is entitled to prescribe beneficiary and/or 
beneficiary's account in Cambodia in accordance with the Bank's regulations.

• The Bank will proceed with the remittance as prescribed by the Applicant when the Bank has received payment together with the required 
fees and expenses in  full. In  the  event that a beneficiary bank claims for any expenses or charges, the Applicant agrees to immediately 
pay to the Bank such expenses or charges. In addition, the Applicant agrees that the Bank is entitled to debit any sum in the Applicant's 
account prescribed in the Application for the purpose of payment for the remittance and payment of fees and/or expenses as specified by 
the Bank, without notifying the Applicant in advance.

• In the event that the Bank receives the remittance transaction after 2.00 p.m. of any Business Day, it shall automatically be deemed that 
the Bank is in receipt of the remittance transaction in the next Business Day. (For the purpose hereof, “Business Day” means a day other 
than a Saturday, Sunday, or any banking holiday as announced by the Bank of Thailand.)

• The Applicant agrees and acknowledges that remitted sums shall be converted from Thai Baht currency to other currencies by using
exchange rate as prescribed by the Bank.  Also, the  Applicant agrees and acknowledges with the exchange rate fluctuation. 

• The Bank shall have right to refuse to process any remittance without notifying the Applicant in advance if the Bank suspects that the 
transaction may be illegal or may relate to any money laundering or financing of terrorism activity or other reason as the Bank may deem 
appropriate. In such event, the Applicant agrees not to claim against the Bank for any damages.

• The Applicant agrees and acknowledges that the Bank shall not be liable to the Applicant for any losses or damages, except  where  it is 
incurred by  willful  misconduct or gross negligence of the Bank, however, in any event, the Bank's liability shall not exceed the sums 
ordered to be remitted. Also, the Bank shall not liable for any losses, damages, delay, or expenses incurred by any special 
circumstances, force majeure, technical failure of computer or communication system, incorrect details received from the Applicant, 
beneficiary  bank's mistake, or exchange  rate  fluctuation, or by laws or regulation of the beneficiary bank or the country where such 
beneficiary bank is located.

• In the event of the delay of payment resulting from any reason other than the Bank's mistake or responsibility, the Applicant agrees to pay 
the Bank any expenses related to investigation thereof. Any money transfers that are not received over the counter at the beneficiary 
bank's branch  within  15 day period from (and including) the date that such money  transfer is made, the Bank  will return the sums after 
deducting the relevant fees and/or expenses to the Applicant.

• In the event that remittance cannot be affected and the refund has to be made, the Bank will return the sums after deducting the relevant 
fees and/or expenses to the Applicant. In  such event,   the Applicant agrees that the Bank shall apply T/T buying rate of exchange 
announced by the Bank at date of such  refund. The  Bank shall refund by crediting such sums to  the  Applicants'  account maintained 
with the Bank, or delivering cash to the Applicant over the counter at its branch as the Bank may deem appropriate.

• The Applicant shall make remittance transaction in the sums (unless otherwise specified by the Bank) (a) not exceeding THB 100,000 per 
each Applicant per day, for money transfer transaction to BIC Bank.

• The Applicant agrees and acknowledges that the Bank may deny or reject any one of the remittance transaction, or temporarily suspend 
or cancel the remittance service at any time as the  Bank may deem appropriate without having to give any reason or prior notice to the 
Applicant. In such event, the Applicant waives all of its right to  claim for any  damages  it may  incur in connection therewith.

• The Applicant agrees and acknowledges that at any time as the Bank may deem appropriate, the Bank shall have right to determine or 
amend the terms and conditions for remittance service, including the rate of fees, service charges and costs or expenses. If the
amendment may incur more burden or risk to the Applicant, the Bank shall notify the Applicant by giving 30 days’ prior notice to the 
Applicant of such amendment through a channel as the Bank may deem appropriate.

• In case where the Applicant provides the Bank personal data of other person (e.g. beneficiary), the Applicant represents that (i) such 
other person will be aware of collection, use, disclosure and/or transfer of personal data of such other person to other country outside 
Thailand, (ii) the consent has been granted to the Applicant or the Applicant has had other legal ground(s) under Personal Data 
Protection Act B.E. 2562 for collection, use, disclosure and/or transfer of personal data of such other person to other country outside 
Thailand and (iii) the Applicant is entitled to disclose personal data of such other person to the Bank in order for the Bank has the right to 
collect, use, disclose and/or transfer such personal data to other country outside Thailand for the purpose of proceeding under this 
Application. In addition, the Applicant has been aware of the Bank’s privacy policy.

• These terms and conditions shall be governed by Thai laws.



ល័ក្ខខ័ណឌ ននទសវាក្មមទទេរប្រាក់្ក្មព ុជា។

• លកខខណឌ ផ្នះគឺសប្រមា ់ផ្ប្រ ើប្រាស់ផ្សវាកម្មពី Krung Thai Bank Public Limited ("្នាោរ") ផ្ែើម្បីផ្ទេរប្រាក់ផ្ៅឱ្យអ្ែកេេួល
ទលផ្ែលរស់ផ្ៅឬមានគណនី្នាោរកន ុងប្រពះរាជាណាចប្រកកម្ព ុជាផ្ត្  ុផ្ណាណ ះ។ អ្ែកផ្សែ ើសុំមានសិេធ ិ ញ្ជា ក់ពីអ្ែកេេួល
ទលនិង/ឬគណនីរ ស់អ្ែកេេួលទលផ្ៅកន ុងប្រពះរាជាណាចប្រកកម្ព ុជា ប្រស តាម្ េ បញ្ាត្ត ិរ ស់្នាោរ។

• ្នាោរនឹងែំផ្ណើរការការផ្ទេរប្រាក់តាម្ការកំណត្់ផ្ដ្ឋយអ្ែកផ្សែ ើសុំ ផ្ៅផ្ពលផ្ែល្នាោរានេេួលការេូទាត្់ផ្ពញ
ផ្លញ រមួ្ជាមួ្យនឹងនងលផ្សវានិងការចំណាយផ្ទសងៗ។ កន ុងករណីផ្ែល្នាោរេេួលទលទាម្ទារសប្រមា ់ការចំណាយឬ
ការគិត្នងលណាមួ្យអ្ែកផ្សែ ើសុំយល់ប្រពម្េូទាត្់ភ្ជល ម្ៗផ្ៅឱ្យ្នាោរនូវការចំណាយឬការគិត្នងលផ្  ផ្នះ។ ផ្លើសពីផ្នះ
អ្ែកផ្សែ ើសុំយល់ប្រពម្ថា្នាោរមានសិេធ ិែកចំនួនេឹកប្រាក់ណាមួ្យផ្ៅកន ុងគណនីរ ស់អ្ែកផ្សែ ើសុំផ្ែលានកំណត្់កន ុង
កម្ម វ ិ្ ី និង/ឬគណនីរ ស់អ្ែកផ្សែ ើសុំផ្ទសងផ្េៀត្សប្រមា ់ផ្ោល ំណងននការេូទាត្់ការផ្ទេរប្រាក់ និងការ ង់នងលផ្សវា
និង/ឬការចំណាយ ផ្ែលាន ញ្ជា ក់ផ្ដ្ឋយ្នាោរ ផ្ែលម្ិនចំាច់ជូនែំណឹងែល់អ្ែកផ្សែ ើសុំជាម្ុន។

• កន ុងករណីផ្ែល្នាោរេេួលានផ្ វ្ ើប្រ ត្ិ ត្ត ិការផ្ទេរប្រាក់ផ្ប្រកាយផ្មា ង ២.០០ រផ្សៀល នននងៃផ្ វ្ ើការណាមួ្យវានឹងប្រត្វូ
ានចត្់េុកផ្ដ្ឋយសវ ័យប្រ វត្ត ិ ផ្ែល្នាោរេេួលានការផ្ណនាំអ្ំពីប្រ ត្ិ ត្ត ិការផ្ទេរប្រាក់ផ្ៅកន ុងនងៃផ្ វ្ ើការ នាេ  ់។
(សប្រមា ់ផ្ោល ំណងផ្នះ “នងៃផ្ វ្ ើការ” មានន័យថាជានងៃផ្ប្រៅពីនងៃផ្ៅរ៍ នងៃអាេិត្យ ឬនងៃឈ ់សប្រមាក្នាោរណាមួ្យ
ែូចផ្ែលានជូនែំណឹងផ្ដ្ឋយ្នាោរនង)។

• អ្ែកផ្សែ ើសុំយល់ប្រពម្និងេេួលស្នា ល់ថាចំនួនសរុ ផ្ែលានផ្ទញើនឹងប្រត្វូផ្លល ស់ ដ រូពីរ ូិយ ័ណណ នងាត្ផ្ៅជារ ូិយ ័ណណ
ផ្ទសងផ្េៀត្ ផ្ដ្ឋយផ្ប្រ ើប្រាស់អ្ប្រតា ត រូប្រាក់តាម្ការកំណត្់រ ស់្នាោរ។ជាមួ្យោែ ផ្នះទងផ្ែរ អ្ែកផ្សែ ើសុំយល់ប្រពម្និង
េេួលស្នា ល់ជាមួ្យនឹងការផ្ ើងចុះននអ្ប្រតា ត រូប្រាក់។

• ្នាោរមានសិេធ ិ ែិផ្ស្ែំផ្ណើរការការផ្ទេរប្រាក់ណាមួ្យ ផ្ដ្ឋយម្ិនចំាច់ជូនែំណឹងែលអ់្ែកផ្សែ ើសុំជាម្ុន ប្រ សិនផ្ ើ
្នាោរសងស័យថា ប្រ ត្ិ ត្ត ិការផ្នះអាចខុសចា ់ ឬអាចពាក់ព័នធនឹងការសមាា ត្ប្រាក់ ឬសកម្មភ្ជពហិរញ្ា បទាននិង
ផ្ភរវកម្ម ឬផ្ហត្ុទលផ្ទសងផ្េៀត្តាម្ផ្ែល្នាោរអាចចត្់េុកថាសម្រម្យ។ កន ុងករណីផ្  ផ្នះអ្ែកផ្សែ ើសុំយល់ប្រពម្ម្ិន
ទាម្ទារសំណងពី្នាោរសប្រមា ់ការខូចខាត្ណាមួ្យផ្ ើយ។

• អ្ែកផ្សែ ើសុំយល់ប្រពម្និងេេួលស្នា ល់ថា្នាោរនឹងម្ិនេេួលខុសប្រត្វូចំផ្ពាះអ្ែកផ្សែ ើសុំសប្រមា ់ការខាត្ ង់ ឬការខូច
ខាត្ណាមួ្យផ្ែលផ្កើត្ផ្ ើងផ្ដ្ឋយប្រ ត្ិ ត្ត ិការផ្ទេរប្រាក់ផ្ៅេីផ្នះ ផ្ដ្ឋយផ្ហត្ុទលណាមួ្យផ្ ើយ ផ្លើកផ្លងផ្ត្ករណី
ផ្ែលវាផ្កើត្ផ្ ើងផ្ដ្ឋយការប្រ ប្រពឹត្តខុសផ្ដ្ឋយផ្ចត្នាឬការផ្ វ្សប្រ ផ្ហសរ ស់្នាោរ។ ប្រពឹត្ត ិការណ៍ណាមួ្យេំនួលខុស
ប្រត្វូរ ស់្នាោរម្ិនប្រត្វូផ្លើសពីចំនួនផ្ែលានផ្ទេរផ្នាះផ្ ើយ។ ្នាោរនឹងម្ិនេេួលខុសប្រត្វូទងផ្ែរចំផ្ពាះការខាត្
 ង់ការខូចខាត្ការពនារផ្ពលឬការចំណាយផ្ែលផ្កើត្ផ្ ើងផ្ដ្ឋយកាលៈផ្េសៈពិផ្សស ប្រ ធានសកត ិ កំហុស
 ផ្ចេកផ្េសកុំពយូ េ័រ ឬប្រ ព័នធេំនាក់េំនងព័ត្៌មានលម្ា ិត្ផ្ែលម្ិនប្រត្ឹម្ប្រត្វូផ្ែលេេួលានពីអ្ែកផ្សែ ើសុំ កំហុសរ ស់
្នាោរេេួលទលឬការផ្ប្រ ប្រ ួលននអ្ប្រតា ត រូប្រាក់។ ឬផ្ដ្ឋយចា ់ ឬ េ បញ្ាត្ត ិរ ស់្នាោរេេួលទលឬប្រ ផ្េសផ្ែល
្នាោរេេួលទលផ្នាះសថ ិត្ផ្ៅ។

• កន ុងករណីមានការយឺត្យ វននការេូទាត់្ផ្ែល ណាត លម្កពីផ្ហតុ្ទលណាមួ្យផ្ប្រៅពីកំហុស ឬការេេួលខុសប្រត្វូរ ស់
្នាោរអ្ែកផ្សែ ើសុំយល់ប្រពម្ ង់ប្រាក់ឱ្យ្នាោរនូវរាល់ការចំណាយទាក់េងនឹងការផ្សុើ អ្ផ្ងេត្ផ្នាះ។ រាល់ការផ្ទេរ
ប្រាក់ផ្ែលម្ិនប្រត្វូានេេួលតាម្ ញ្ា រផ្ៅស្នខារ ស់្នាោរេេួលទលកន ុងរយៈផ្ពល ១៥ នងៃច ់ពីនងៃ រា ់ ញ្ច លូទាងំ
កាល រផិ្ចេេផ្ែលការផ្ទេរប្រាក់ផ្នះប្រត្វូានផ្ វ្ ើផ្ ើង ្នាោរនឹងប្រ គល់ប្រាក់ម្កវញិ នាេ  ់ពីែកនងលផ្សវាពាក់ព័នធ
និង/ឬការចំណាយផ្ៅឱ្យ អ្ែកផ្សែ ើសុំ។

• កន ុងករណីផ្ែលការផ្ទេរប្រាក់ម្ិនអាចែំផ្ណើរការាន ផ្ហើយការសងប្រាក់ប្រត្វូានផ្ វ្ ើផ្ ើង ្នាោរនឹងប្រ គល់ប្រាក់
 ផ្ញ្ា ើវញិ  នាេ  ់ពីកាត្់នងលផ្សវាពាក់ព័នធ និង/ឬការចំណាយផ្ៅឱ្យអ្ែកផ្សែ ើសុំ។ កន ុងប្រពឹត្ត ិការណ៍ផ្  ផ្នះ អ្ែកផ្សែ ើសុំយល់ប្រពម្
ថា្នាោរនឹងអ្នុវត្តអ្ប្រតាេិញ T/T ននអ្ប្រតា ត រូប្រាក់ផ្ែលានប្រ កាសផ្ដ្ឋយ្នាោរផ្ៅកាល រផិ្ចេេននការសង
ប្រាក់វញិ។ ្នាោរប្រត្វូសងប្រាក់វញិផ្ដ្ឋយការ ញ្ច លូេឹកប្រាក់ទាងំផ្នះផ្ៅកន ុងគណនីរ ស់អ្ែកផ្សែ ើសុំផ្ែលមានជាមួ្យ
្នាោរឬប្រ គល់ស្នច់ប្រាក់ផ្ៅឱ្យអ្ែកផ្សែ ើសុំតាម្ ញ្ា រផ្ៅស្នខារ ស់ខល នួ តាម្ផ្ែល្នាោរអាចចត្់េុកថាសម្រម្យ។

• អ្ែកផ្សែ ើសុំ ប្រត្វូផ្ វ្ ើប្រ ត្ិ ត្ត ិការផ្ទេរប្រាក់កន ុងចំនួនសរុ (លុះប្រតាផ្ត្មានការ ញ្ជា ក់ផ្ដ្ឋយ្នាោរ) (ក) ម្ិនផ្លើសពី
១០០,០០០ាត្សប្រមា ់អ្ែកផ្សែ ើសុំមាែ ក់ៗកន ុងមួ្យនងៃ សប្រមា ់ប្រ ត្ិ ត្ត ិការផ្ទេរប្រាក់ផ្ៅ្នាោរ ប ៊ី.អាយ.សីុ។

• អ្ែកផ្សែ ើសុំយល់ប្រពម្និងេេួលស្នា ល់ថា្នាោរអាច ែិផ្ស្ឬ ែិផ្ស្រាល់ប្រ ត្ិ ត្ត ិការផ្ទេរប្រាក់ ឬផ្លា កជា ផ្ណាត ះ
អាសនែ ឬលុ ផ្ចលផ្សវាផ្ទេរប្រាក់ផ្ៅផ្ពលណាក៏ាន ផ្ដ្ឋយស្នរ្នាោរអាចយល់ផ្ ើញថាសម្រម្យ ផ្ដ្ឋយម្ិនចំាច់ទត
ល់ផ្ហត្ុទលឬជូនែំណឹងជាម្ុនែល់អ្ែកផ្សែ ើសុំ . ផ្ៅកន ុងករណីផ្  ផ្នះ អ្ែកផ្សែ ើសុំលះ ង់សិេធ ិទាងំអ្ស់រ ស់ខល នួ កន ុងការ
ទាម្ទារសំណងការខូចខាត្ណាមួ្យផ្ែលវាអាចផ្កើត្ផ្ ើងទាក់េងនឹងការផ្ទេរប្រាក់ផ្នាះ។

• អ្ែកផ្សែ ើសុំយល់ប្រពម្និងេេួលស្នា ល់ថាផ្ៅផ្ពលណាក៏ានតាម្ផ្ែល្នាោរអាចយល់ានថាសម្ប្រស ្នាោរមាន
សិេធ ិកន ុងការកំណត្់ ឬផ្កផ្ប្រ លកខខណឌ សប្រមា ់ផ្សវាផ្ទេរប្រាក់ រមួ្ទាងំអ្ប្រតានងលផ្សវា នងលផ្សវានិងនងលផ្ែើម្ឬការចំណាយ។
ប្រ សិនផ្ ើវផិ្ស្ន្នកម្មអាច ណាត លឱ្យមាន នទ ុក ឬហានិភ័យកាន់ផ្ត្ផ្ប្រចើនចំផ្ពាះអ្ែកផ្សែ ើសំុ ្នាោរប្រត្វូជូនែំណឹងផ្ៅ
អ្ែកផ្សែ ើសុំផ្ដ្ឋយទតល់ការជូនែំណឹងជាម្ុន ៣០ នងៃែល់អ្ែកផ្សែ ើសំុអ្ំពីវផិ្ស្ន្នកម្មផ្នះតាម្រយៈ ណាត ញមួ្យ ផ្ែល

្នាោរអាចចត្់េុកថាសម្រម្យ។

• កន ុងករណីផ្ែលអ្ែកផ្សែ ើសុំទតល់េិនែន័យផ្លេ ល់ខល នួរ ស់្នាោររ ស់ ុគាលផ្ទសងផ្េៀត្ (ឧ. អ្ែកេេួលទល) អ្ែកផ្សែ ើសុំត្ំណាង
ឲ្យ (i) អ្ែកផ្ទសងផ្េៀត្នឹងែឹងអ្ំពីការប្រ មូ្លការផ្ប្រ ើប្រាស់ ការ ងាា ញនិង/ឬការផ្ទេរេិនែន័យផ្លេ ល់ខល នួរ ស់ ុគាលផ្ទសង
ផ្េៀត្ផ្នាះ ផ្ៅកាន់ប្រ ផ្េសផ្ទសងផ្ប្រៅពីប្រ ផ្េសនង (ii) ការយល់ប្រពម្ប្រត្វូានទតល់ឱ្យអ្ែកផ្សែ ើសំុ ឬអ្ែកផ្សែ ើសុំមានមូ្លដ្ឋា ន
ចា ់ផ្ទសងផ្េៀត្ផ្ៅផ្ប្រកាម្ចា ់ការពារេិនែន័យផ្លេ ល់ខល នួ BE 2562 (ែូចផ្ែលានផ្ វ្ ើវផិ្ស្ន្នកម្ម ) សប្រមា ់ការប្រ មូ្ល
ការផ្ប្រ ើប្រាស់ការ ងាា ញនិង/ឬការផ្ទេរេិនែន័យផ្លេ ល់ខល នួរ ស់ ុគាលផ្នាះ ផ្ៅកាន់ប្រ ផ្េសែនេផ្េៀត្ផ្ៅផ្ប្រៅប្រ ផ្េសនង
និង (iii) អ្ែកផ្សែ ើសុំមានសិេធ ិ ងាា ញេិនែន័យផ្លេ ល់ខល នួរ ស់ ុគាលផ្ទសងផ្េៀត្ផ្ៅកាន់្នាោរ ផ្ែើម្បីឱ្យ្នាោរមានសិេធ ិ
កន ុងការប្រ មូ្ល ផ្ប្រ ើប្រាស់  ងាា ញនិង/ឬ ផ្ទេរេិនែន័យផ្លេ ល់ខល នួផ្  ផ្នះផ្ៅកាន់ប្រ ផ្េសផ្ទសងផ្េៀត្ផ្ៅផ្ប្រៅប្រ ផ្េសនង
សប្រមា ់ផ្ោល ំណងននែំផ្ណើរការផ្ប្រកាម្ផ្សវាកម្មផ្នះ។ ផ្លើសពីផ្នះអ្ែកផ្សែ ើសំុានែឹងពីផ្ោលការណ៍ឯកជនភ្ជពរ ស់
្នាោរ។

• លកខខណឌទាងំផ្នះ ប្រត្វូានប្រគ ់ប្រគងផ្ដ្ឋយចា ់រ ស់ប្រពះរាជាណាចប្រកនង ង់


