ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

ព្រសួងឧសាហរម្ម និងសិប្បរម្ម

Kingdom of Cambodia

Ministry of Industry and Handicraft

Nation Religion King

3

វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពជា
ុ

Institute of Standards of Cambodia

ពាកយស្ុច
ុំ ុុះបញ្ជ ី ជាតុំណាងក្កុម្ហុន-រោងចក្ក
កនងការន
ុំចូល/ផលិតផលគព្រឿងយនត
ុ

Application form for Representative for Companies-Factories to Imported/produces
Automotive spare part Product

ក្កុម្ហុន/ម្ូលដាានផលិតកម្ម ៖ .....................................................................................
Companies/Manufactures : ................................................................................................

សម្រាប់មន្រ្តីជាំនាញ :
លេែ : ……………………………………

ថ្ងៃទី

ខែ

ឆ្ន ាំ ២០..........
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ក្រុះោជាណាចក្កកម្ពជា
ុ

ជាតិ ស្ថស្ន ក្រុះម្ហាកសក្ត

3

រូ ថតទំហំ

ពាកយស្ុច
ុំ ុុះបញ្ជ ី ជាតុំណាងក្កុម្ហុន-រោងចក្ក

4x6

ែ្ញាំបាទ/នាងែ្ញាំល្មោះ (ជាអក្សរខែមរ)៖ .................................... (ជាអក្សរឡាតាំង)៖ ....................................

ថ្ងៃខែឆ្នក្
ាំ ាំល

ី ត៖ ................................... ជ្ជាតិ ....................... សញ្ជាតិ ...................................................

អតតសញ្ជា

ប័

ណសញ្ជាតខិ ែមរលេែ/េែ
ិ ត
ិ ឆ្លងខែ្លេែ ................. ...... ចញ ោះថ្ងៃទ.ី ............................................

មញ ែរបរបចចញបប្ន ...................................... ម្រក្ុមហញ ្/មូ េដ្ឋា្ផេត
ិ ក្មម..........................................................

ា្អាសយដ្ឋា្បចចញបប្ន៖ ផទោះលេែ .................. ផលូវ/វ ិងី ....................................... ភូ មិ ....................................
ឃញ /ាំ សង្កាត់ ......................................... ម្រសុក្/ែ

ឌ /ម្រក្ុង ................................. លែតត/រាជធា្ី .........................

វ ិញ្ជាប្បម្រតចញ ោះបញ្ា ីពា ិ ជាក្មមលេែ៖ ........................... ចញ ោះថ្ងៃទ.ី ................ថ្ងៃផញតសញ ពេភាព........................
ប័

ណ បា៉ាតង់លេែ៖..............................ចញ ោះថ្ងៃទ.ី .....................................................របស់អគ្គនាយក្ដ្ឋា្ព្ធដ្ឋរ

ថ្្ម្រក្សួងលសែាក្ច
ិ ច ្ិងហរិ ញ្ាវតថញ អងគភាព .................................................................................................

ទូ រស័ពទការយាេ័
យលេែ៖ ............................................ ទូ រសារលេែ៖ .........................................................
ិ
ទូ រស័ពទថ្ែលេែ៖ .......................................... អញ ីខម៉ាេ/Email៖ .....................................................................

ស្ូម្រោររជូន
ឯកឧតតម្ក្បធានវិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពជា
ុ
កម្មវតាុ ៖ សាំល

ុ ហញ ្-លរាងចម្រក្៖ ......................................................................
ី សញ ាំចញោះបញ្ា ី ជាតាំណាងម្រក្ម

ជាតំណាងក្រុមហ៊ុន-រោងចក្រ ផលត
ិ ឬ នំចូលផលត
ិ ផលរក្រឿងយនត។
អតថ្័យែូ ចា្ខចងក្នញងក្មមវតថញខាងលេី

ែ្ញាំបាទ/នាងែ្ញាំសូមលោរពជម្រាបជូ ្ឯក្ឧតតមម្របធា្លមតត

ម្រជាបថា អ្ញ លោមលៅតមចាប់សព
តី ស
្ ទ/នាងែ្ញាំ សូ មលសនច
ី តង់ដ្ឋរក្មពញជា ម្រក្ុមហញ ្/មូ េដ្ឋា្ផេត
ិ ក្មមរបស់ែញ ាំបា
ី ញោះ

បញ្ា ី ជាតាំណាងម្រក្ម
ុ ហញ ្-លរាងចម្រក្ .............................................................................................. លែីមបនា
ី ាំ
ចូ េ/ផេត
ិ ្ូ វផលត
ិ ផលរក្រឿងយនត។
ជូ្ភាាប់មក្ជាមួយ្ូវ៖
១. ចាប់ចមលងម្របកាសបលងាីតលរាងចម្រក្ ្ិងវ ិញ្ជាប្បម្រតអ្ញ ញ្ជាតែាំល ី រការលរាងចម្រក្-សិបបក្មម(រ ើមាន)
២. ចាប់ចមលងវ ិញ្ជាប្បម្រតចញោះបញ្ា ីពា
៣. ចាប់ចមលងអតតសញ្ជា

ប័

ិ ជាក្មម ប៉ាតង់ ឬឯក្សារគ្តយ
ិ ញ តខតិ ែេា្តថ្មលលសមី

(១ចាប់)
(១ចាប់)

ណសញ្ជាតិខែមរ ឬេិែិតឆ្លងខែ្ ខែេលៅា្សញ ពេភាព លដ្ឋយា្ការ

បញ្ជាក្់ចមលងម្រតឹមម្រតូវតមចាប់លែីម

(១ចាប់)

ញ្ជារ់ : ពារយស៊ុំរនេះមិនអាចដរយររៅវ ិញបនរ យ
ើ រក្ោយរេលច៊ុេះរលខចូលរដឋបលរួច
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៤. គ្ាំ្ូសបលង់បង្កាញពីទីតង
ាំ របស់ម្រក្ុមហញ ្-លរាងចម្រក្

(១ចាប់)

៥. ឯក្សារទាក្់ទិ្លផសងៗលទៀត (លបីចបា
ាំ ច់)។
អាម្រស័យលហតញ ល្ោះ សូ មឯក្ឧតតមម្របធា្ លមតតចញ ោះបញ្ា ី ជាតាំណាងម្រក្ម
ុ ហញ ្/លរាងចម្រក្ ក្នញងការនាាំចូេ/

ផេិត ្ូ វផលិតផលរក្រឿងយនត ែេ់ែញ ាំបា
្ ទ/នាងែ្ញាំ លដ្ឋយក្តីអ្ញ លម្រោោះ។

សូ មឯក្ឧតតមម្របធា្ លមតតទទួេ្ូ វការលោរពែ៏ែង
ព ់ែពស់ពែ
្ ទ/នាងែ្ញ។
ាំ
ី ញ ាំបា

ល្វលី ៅ................................ ថ្ងៃទ.ី ........ ខែ................ ឆ្ន២
ាំ ០.......
ហតថលេខា ឬសានមលមថ្ែអនក្លសនស
ុ ហញ្)
ី ញ ាំ (ម្របថាប់ម្រតម្រក្ម
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