
       

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

Kingdom of Cambodia 

ជាតិ  សាសនា  ព្រះម្ហារសព្ត 

Nation Religion King 

6 
ពារយសសនើស ុំបន្តស រលភារ ិ ញ្ញាប បន្បព្តទទលលសាល លគ  ុវិ ឌ្ឍិជាភាន រគងារនាុំចូល ផ្លតគផ្លងគ  

ន្ិងចចរចាយសព្ុឿងសម្ភា របរញ្ញក្ខា រិញ្ញទយុុម្នាុម្ន្៍ន្ិងទូរុម្នាុម្ន្៍ 

The Application for Renewal of Certificate of Accredited Agent for Importation, Supply, 

and Distribution of Radiocommunication and Telecommunications Equipment 

ឈ ម្ ោះអ្នកឈ្នើ្ ុំ (Name of Applicant) ³                             

ឈេទ (Sex) ³                                                 ថ្ងៃខែឆ្ន ុំកុំឈ ើត (Date of Birth) ³    

អ្តត្ ញ្ញា  ប ណ (ID No.)  ឬលិែិតឆ្លងខែន (Passport No.)  ³ 

ម ែងារ /តួនាទី (Position) ³ 

ទូរ្ព្ទ (Phone) ³                                                            អ្ ីខម៉ែល (Email) ³     

អា្យដ្ឋា នបច្ចុបបនន (Address) ³    

សូម្សោររជូន្ 

Respectfully submit to 

ឯរឧតតម្ព្បធាន្ន្ិយ័តររទូរុម្នាុម្ន្៍រម្ពុជា 

His Excellency Chairman of Telecommunication Regulator of Cambodia 

រម្មិតថុ   ³ ្ុំឈ ើ្ ុំបនត្ ព្លភាព្ ិ ញ្ញញ្ញា បនបរតទទួលស្គា ល់គ  ិ ឌ្ឍិជាភាន ក់ងារនាុំច្ូល ផ្ាត់ផ្ាង់ និងខច្កចាយ 

ឈរគឿង្ម្ភា របរញ្ញក្ខា រ ិ ញ្ញទុុគមនាគមនននិងទូរគមនាគមនន។ 

Subject   ³   Applying for renewal of the Certificate of Accredited Agent for Importation, Supply, 

and Distribution of Radiocommunication and Telecommunications Equipment. 

                ឈ្ច្កដីែូច្ម្ភនខច្ងកនុងកមមិតថខុាងឈលើ ែុ្ុំបាទ/នាងែុ្ុំ ្ូមជរម្ភបជូនឯកឧតដមរបធាន ឈមត្តត រជាបថា 

រកុមហ  នឈយើងែុ្ុំ ម្ភនបុំ ងបនត្ ព្លភាព្ ិ ញ្ញញ្ញា បនបរតទទួលស្គា ល់គ  ិ ឌ្ឍិជាភាន ក់ងារនាុំច្ូល ផ្ាត់ផ្ាង់និងខច្កចាយ 

ឈរគឿង្ម្ភា របរញ្ញក្ខា រ ិ ញ្ញទុុគមនាគមនននិងទូរគមនាគមននឈៅកនុងរព្ោះរាជាណាច្រកកមពុជាខែលម្ភន ៖  

                     With reference to the subject above, I would like to inform His Excellency Chairman 

that our company intend to renew the Certificate of Accredited Agent for Importation, Supply, And 

Distribution of Radiocommunication and Telecommunications Equipment in the kingdom of 

Cambodia as the following ៖ 

(ឧប្មព័នធ ែ.២) 

(Annex B.2) 
 



នាមករ នរកុមហ  នជាភាស្គខែម រនិងអ្ង់ឈគល្ (Name of the Company in Khmer and English) ³       

                                                                           

ផ្ទោះឈលែ/អ្គារឈលែ (House No./Building No.) ³                     ផ្លូិ (Street) ³         

ឃ ុំ/្ងាា ត់ (Khum/Sangkat) ³                                      រ្ុក/ែ ឌ  (Srok/Khan) ³             

រាជធានី/ឈែតត (Capital/Province) ³         

ទូរ្ព្ទ (Phone) ³                                                     អ្ ីខម៉ែល (Email) ³      

ែុ្ុំ្ូមធានាអ្ោះអាង ³ 

 I assure that ³ 

រាល់ព្័ត៌ម្ភនទុំងអ្្់ខែលបានបុំឈព្ញឈៅកនុងពាកុឈ្នើ្ ុំឈនោះ ពិ្តនិងរតឹមរតូិ។ 

 All information in the application is truly correct. 

ពាកុឈ្នើ្ ុំរតូិបានឈ្វើឈ ើងកនុងខែន្មតថកិច្ចរប្់អ្នកឈ្នើ្ ុំ។ 

 The application was made within the applicant’s authorization. 

បានផ្តល់ឯកស្គរពាក់ព្័នធនិងឈគារព្ត្តមរាល់លកាែ ឌ ែូច្ម្ភនកុំ ត់កនុង «ឈ្ច្កដីខ នាុំ្តីពី្

ក្ខរឈ្នើ្ ុំិញ្ញញ្ញា បនបរតទទលួស្គា ល់គ  ិ ឌ្ឍិជាភាន ក់ងារនាុំច្ូល ផ្ាត់ផ្ាង់ និងខច្កចាយឈរគឿង្ម្ភា រ 

បរញ្ញក្ខា រិញ្ញទុុគមនាគមនននិងទូរគមនាគមនន»។ 

Provided relevant documents and complied with all conditions set out in 

“Guideline on Applying for Certificate of Accredited Agent for Importation, Supply, 

and Distribution of Radiocommunication and Telecommunications Equipment.” 

ឈ្ច្កតីែូច្បានជរម្ភបជូនខាងឈលើ ្ូមឯកឧតតមរបធាន  ឈមត្តត ព្ិនិតុនិង្ឈរមច្ឈដ្ឋយឈ្ច្កតី

អ្ន ឈរគាោះបុំផ្ ត។ 

Therefore, may His Excellency Chairman review and decide by the most favorable.  

 ្ូមឯកឧតតមរបធាន ទទួលនូិក្ខរឈគារព្ែ៏ែពង់ែព្់ព្ីែុ្ុំ។ 

Please accept, His Excellency Chairman, the assurances of my highest consideration.  

   ថ្ងៃ                             ខែ              ឆ្ ន ុំ        ្័ក ព្.្.២៥ 

         រាជធានីេនុំឈព្ញ ថ្ងៃទី           ខែ             ឆ្ន ុំ២០ 

                      Phnom Penh, , 20

                  ហតថសលខាន្ិងព្ារបសគព្រុម្ហ  ន្ 

             Signature and Stamp of the Company  

 

 

 

 



ឯរសារភាា បគ ³ 
 

១. ឈ្ច្កតីច្មលងអ្តត្ ញ្ញា  ប ណ (្ញ្ញា តិខែម រ)ឬលិែិតឆ្លងខែន (្ញ្ញា តិបរឈទ្)ខែលម្ភនក្ខរបញ្ញា ក់នីតាន កូលកមម 

    ឈៅរច្កឈច្ញចូ្លខតមួយថ្នរែាបាលថាន ក់ឈរក្ខមជាតិ ឬមនទីរស្គរក្ខរី    0១ ច្ាប់                                                                                                                                                   

២. ឈ្ច្កតីច្មលងិញ្ញញ្ញា បនបរតច្ ោះបញ្ាីពា ិជាកមមខែលម្ភនក្ខរបញ្ញា ក់នីតាន កូលកមមឈៅរច្កឈច្ញចូ្លខតមួយថ្ន 

    រែាបាលថាន ក់ឈរក្ខមជាតិ ឬមនទីរស្គរក្ខរី  0១ ច្ាប់ 

៣. ឈ្ច្កតីច្មលងប ណបា៉ែ តង់ ខែលម្ភនក្ខរបញ្ញា ក់នីតាន កូលកមមឈៅរច្កឈច្ញច្ូលខតមួយថ្នរែាបាលថាន ក់ឈរក្ខមជាតិ 

    ឬមនទីរស្គរក្ខរី  0១ ច្ាប់ 

៤. ឈ្ច្កតីច្មលងលកានតិកៈរកុមហ  ន ខែលម្ភនក្ខរបញ្ញា ក់នីតាន កូលកមមឈៅរច្កឈច្ញច្ូលខតមួយថ្នរែាបាលថាន ក់ 

    ឈរក្ខមជាតិ ឬមនទីរស្គរក្ខរី  0១ ច្ាប់ 

៥.  ិ ញ្ញញ្ញា បនបរតទទួលស្គា ល់គ  ិឌ្ឍិជាភាន ក់ងារនាុំច្ូល ផ្ាត់ផ្ាង់ និងខច្កចាយឈរគឿង្ម្ភា របរញ្ញក្ខា រិញ្ញទុុគមនាគមនន និង 

     ទូរគមនាគមនន (ចា្់)  ០១ ច្ាប់ 

៦. កិច្ច្នាជាមួយថ្ែគូឈរៅរបឈទ្ខែលម្ភនក្ខរបញ្ញា ក់នីតាន កូលកមមឈៅរច្កឈច្ញច្ូលខតមួយថ្នរែាបាលថាន ក់ 

     ឈរក្ខមជាតិ ឬមនទីរស្គរក្ខរី  0១ ច្ាប់                 

៧. ឈ្ច្កតីច្មលងិញ្ញញ្ញា បនបរត្ម្ភា ល់ម្ភច ្់អ្ច្លនិតថ ុ(កនុងករ ីទីត្តុំងផ្ទទ ល់ែលួ ន) ឬកិច្ច្នាជួលទីត្តុំងឈបើកអាជីិកមម 

    (កនុងករ ីជួលទីត្តុំង) ខែលម្ភនក្ខរបញ្ញា ក់នីតាន កូលកមមឈៅរច្កឈច្ញច្ូលខតមួយថ្នរែាបាលថាន ក់ឈរក្ខមជាតិ 

    ឬមនទីរស្គរក្ខរី  0១ ច្ាប ់

 
Attached documents :  
 

1. A copy of Identity Card (Cambodian) or Passport (Foreigner) legalized at One Window Service 

   office of sub-national administrations or notary public office  01 Copy 

2. A copy of Certificate of Incorporation legalized at One Window Service office of sub-national 

    administrations or notary public office  01 Copy 

3. A copy of Patent Tax Certificate legalized at One Window Service office of sub-national  

   administrations or notary public office  01 Copy 

4. A copy of Memorandum and Articles of Association legalized at One Window Service office of sub- 

     national administrations or notary public office  01 Copy 

5. A previous Certificate of Accredited Agent for Importation, Supply, and Distribution of Radiocommunication 

     and Telecommunications Equipment   01 Copy 

6. Agreement(s) with Foreign Partner (s) legalized at One Window Service office of sub-national 

    administrations or notary public office  01 Copy 

7. A copy of Certificate of Ownership of Immovable Property ( owned  premises ) or rental agreement  

    of business premises (rented  premises) legalized at One Window Service of sub-national 

    administrations or notary public office  01 Copy 
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