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ពារយសសនើស ុំករសព្មួ្ល ិ ញ្ញាប នបនព្តទទលលសាល លយថាប្ព្នសទទ 

នបសព្រឿងសម្ភា រនរញ្ញក្ខា រិញ្ញទយុរម្នារម្ប៍បិងសព្រឿងសម្ភា រនរញ្ញក្ខា រទូររម្នារម្ប៍ 

The Application for Revision of Type Approval Certificate of Radiocommunication 

Equipment and Telecommunications Equipment 

នាម្ករណ៍ក្កុម្ហ ៊ុន្ (Company’s Name): 

អាសយដ្ឋា ន្ក្កុម្ហ ៊ុន្ (Company’s Address): 

ឈ ម្ ោះអ្នកឈសនើស៊ុុំ (Name of Applicant): 

ឈេទ (Sex): ក្បុស (M)  ក្សី (F)  សញ្ជា តិ (Nationality): 

ថ្ងៃខែឆ្ន ុំកុំឈណើត (Date of Birth): 

ឈេែអ្តតសញ្ជា ណបណណ (ID No.)  ឬេិែិតឆ្លងខែន្ (Passport No.) : 

ម្៊ុែងារ/តួនាទី (Position): 

ទូរសព្ទ (Phone): 

អ្៊ុីខម្េ (Email): 

សូម្សោររជូប 

Respectfully submit to 

ឯរឧតតម្ព្នធាបបិថ័ាតររទូររម្នារម្ប៍រម្ពុជា 

His Excellency Chairman of Telecommunication Regulator of Cambodia 

រម្មិតថុ   ³ សុំឈណើស៊ុុំវិញ្ជា បន្បក្តទទួេស្គា េ់យថាក្បឈេទថ្ន្ឈក្គឿងសម្ភា របរិក្ខា រ ៖           

    ក.  វិទុុគម្នាគម្ន៍្ 

ែ. ទូរគម្នាគម្ន្៍ 

Subject   : Applying for Revision of Type Approval Certificate of         

A. Radiocommunication Equipment  

B. Telecommunications Equipment 



 ឈសចកដីែូចម្ភន្ខចងកនុងកម្មវតថខុាងឈេើ ែុ្ុំបាទ/នាងែុ្ុំ សូម្ជក្ម្ភបជូន្ឯកឧតដម្ក្បធាន្ ឈម្ត្តត ក្ាបថា   

ក្កុម្ហ ៊ុន្ឈយើងែុ្ុំឈសនើស៊ុុំខកសក្ម្ួេវិញ្ជា បន្បក្តទទួេស្គា េ់យថាក្បឈេទថ្ន្ឈក្គឿងសម្ភា របរិក្ខា រ វិទុុគម្នាគម្ន៍្

និ្ងទូរគម្នាគម្ន្៍ខែេម្ភន្េកាណៈែូចខាងឈក្ក្ខម្ ³ 

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

that our company would like to apply for revision of type approval certificate of 

radiocommunication equipment and telecommunications equipment with the following 

characteristics: 

រ័ត៌ម្ភបចាសយ (Previous Information) ³ 

- ម្ភ៉ាក (Trademark)    : 

- ឈ ម្ ោះបរិក្ខា រ (Product Name)  : 

- ឈេែម្៉ាូខែេ (Model Number)  : 

- ឈ្ហេកង់ស៍ (Frequency Range)   : 

- ក្បឈទសផេិត (Country of Manufacture) : 

រ័ត៌ម្ភបសសនើស ុំថ្មី (New Information) ³ 

- ម្ភ៉ាក (Trademark)    : 

- ឈ ម្ ោះបរិក្ខា រ (Product Name)  : 

- ឈេែម្៉ាូខែេ (Model Number)  : 

- ឈ្ហេកង់ស៍ (Frequency Range)  : 

- ក្បឈទសផេិត (Country of Manufacture) : 

ខ្ុុំសូម្ធានាអះអាង ³ 

I assure that ³ 
រាេ់ឯកស្គរនិ្ងព្័ត៌ម្ភន្ទុំងអ្ស់ខែេបាន្ផតេ់គឺ ព្ិត និ្ងក្តឹម្ក្តូវ។ 

  All provided documents and information in the application are truly correct. 

ពាកុឈសនើស៊ុុំក្តូវបាន្ឈ្េើឈ ើងកនុងខែន្សម្តថកិចចរបស់អ្នកឈសនើស៊ុុំ។ 

            The application was made within the applicant’s authorization. 

បាន្ផតេ់ឯកស្គរពាក់ព្័ន្ធនិ្ងឈោរព្ត្តម្រាេ់េកាែណឌ ែូចម្ភន្កុំណត់កនុងឈសចកដីខណនាុំ សតីព្ីក្ខរ

ឈសនើស៊ុុំវិញ្ជា បន្បក្តទទួេស្គា េ់យថាក្បឈេទថ្ន្ឈក្គឿងសម្ភា របរិក្ខា រវិទុុគម្នាគម្ន៍្និ្ងឈក្គឿងសម្ភា រ

បរិក្ខា រទូរគម្នាគម្ន្៍។ 

   Provided relevant documents and complied with all conditions set out in “Guideline on          

   Applying for Type Approval Certificate of Radiocommunication Equipment and 

    Telecommunications Equipment.” 

 

 

 



 

អាក្ស័យឈហត៊ុែូចបាន្ជក្ម្ភបជូន្ខាងឈេើ សូម្ឯកឧតតម្ក្បធាន្  ឈម្ត្តត ព្ិនិ្តុនិ្ងសឈក្ម្ចឈដ្ឋយកតី

អ្ន្៊ុឈក្ោោះ។ 

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

 សូម្ឯកឧតតម្ក្បធាន្ ទទួេនូ្វក្ខរឈោរព្ែ៏ែពង់ែពស់ព្ីែុ្ុំ។ 

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

 ថ្ងៃ                             ខែ              ឆ្ន ុំ        ស័ក ព្.ស.២៥ 

       រាជធានី្េនុំឈព្ញ ថ្ងៃទ ី          ខែ          ឆ្ន ុំ២០ 

                           Phnom Penh, Month         Day          Year          

                  ហតថសលខាបិងព្ារនសយព្រុម្ហ  ប 

                      Signature and Stamp of the Company 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឯរសារភ្ជា នយ់ៈ 

• ឈសចកតីចម្លង វិញ្ជា បន្បក្តទទេួស្គា េ់យថាក្បឈេទថ្ន្ឈក្គឿងសម្ភា របរិក្ខា រ វិទុុគម្នាគម្ន្៍ន្ិងឈក្គឿងសម្ភា របរិក្ខា រទូរគម្នាគម្ន្៍    ០១ ចាប់ 

• ឯកស្គរបញ្ជា ក់ពី្េកាណៈបឈចចកឈទស           ០១ចាប់ 

• របាយក្ខរណ៍ពិ្ឈស្គ្ន្៍គ៊ុណភាព្ថ្ន្ឈក្គឿងសម្ភា របរិក្ខា រខែេម្ភន្ក្ខរបញ្ជា ក់ន្ីតាន្៊ុកូេកម្មឈៅក្ចកឈចញចូេ 

    ខតម្ួយថ្ន្រែាបាេថាន ក់ឈក្ក្ខម្ាតិ ឬម្ន្ទីរស្គរក្ខរីពី្ក្បឈទសស្គម្ី               ០១ចាប់ 

 
Attached documents: 

• A copy of Type Approval Certificate of Radiocommunication Equipment and Telecommunications Equipment 01 Copy 

• Technical Specifications     01 Copy 

• Performance test report certified at One Window Service office of sub-national administrations or notary  

public office from the concerning country     01 Copy 

 


