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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

Kingdom of Cambodia 

ជាត ិសាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

Nation Religion King 

6 
ពារយសសនើសុុំលិខិតអនុញ្ញា តការនាុំចូលសព្រឿងសម្ភា របរិកាា រវិទ្យុរម្នារម្ន៍និង 

សព្រឿងសម្ភា របរិកាា រទ្ូររម្នារម្ន៍ 

The Application for the Import Permit for Radiocommunication Equipment and 

Telecommunications Equipment 

 

នាម្ករណ៍ក្កុម្ហ ៊ុន្ (Company’s name): 

អាសយដ្ឋា ន្របស់ក្កុម្ហ ៊ុ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): 

ទូរសព្ទរបស់អ្នកឈសនើស៊ុុំ (Phone): 

អ្៊ុីខម្៉ែេរបស់អ្នកឈសនើស៊ុុំ (Email): 

សូម្សោររជូន 

Respectfully submit to 

ឯរឧតតម្ព្បធាននិយ័តររទ្ូររម្នារម្ន៍រម្ពុជា 

His excellency Chairman of Telecommunication Regulator of Cambodia 

រម្មវតថុ : សុំឈណើស៊ុុំេិែិតអ្ន្៊ុញ្ជា តការនាុំចូេ  ឈក្រឿងសម្ភា របរិកាា រវិទយុរម្នារម្ន៍្ / 

       ឈក្រឿងសម្ភា របរិកាា រទូររម្នារម្ន៍្។   

 ចុំនួ្ន្          ម្៊ុែ/ក្បឈេទ  ទម្ៃន់្                   ម្ភន្តថ្ម្លសរ៊ុប  

 ខែេនឹ្ងនាុំចូេតាម្ម្ភតក់្ចក អាកាសយាន្ដ្ឋា ន្អ្ន្តរជាតិេនុំឈព្ញ កុំព្ង់ខែសវយ័តក្កុងក្ព្ោះសហីន្៊ុ 

ក្ចកឈែេងៗ  (សូម្បញ្ជា ក់                    )។ 



Subject: Applying for an Import Permit for  Radiocommunication Equipment /  

       Telecommunications Equipment. 

 
 Quantity   Type   Weight  Total Cost 

 which will be imported through  Phnom Penh International Airport  Sihanoukville 

Autonomous Port  other gates (Please specify   ). 

 

ជូនភ្ជា ប់ :  -   វិកយយបក្តឈេែ  ច៊ុោះថ្ងៃទី   ខែ         ឆ្ន ុំ 

Attached: -  Invoice No.  Date: 

 -  បញ្ាីឈវចែចប់ឈេែ      ច៊ុោះថ្ងៃទ ី ខែ         ឆ្ន ុំ 

 - Packing List  Date: 

 -  ឯកសារែឹកជញ្ាូន្ឈេែ           ច៊ុោះថ្ងៃទ ី ខែ         ឆ្ន ុំ 

 - Air waybill / Bill of Lading Date: 

     ឈសចកតីែូចម្ភន្ខចងកនុងកម្មវតថនិុ្ងឈយាងខាងឈេើ ែុ្ុំសូម្ជក្ម្ភបជូន្ឯកឧតតម្ក្បធាន្និ្យ័តករ 

ទូររម្នារម្ន៍្កម្ពុជា ឈម្តាត ក្ជាបថា ក្កុម្ហ ៊ុន្ឈយើងែុ្ុំ ឈសនើស៊ុុំេិែិតអ្ន្៊ុញ្ជា តការនាុំចូេឈក្រឿងសម្ភា របរិកាា រវិទយុ

រម្នារម្ន៍្និ្ងឈក្រឿងសម្ភា របរិកាា រទូររម្នារម្ន៍្រួម្ម្ភន្៖ 

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

Chairman that our company intends to request for the Import Permit for 
Radiocommunication Equipment and Telecommunications Equipment in the 

Kingdom of Cambodia as follows: 

សក្ម្ភប់យកម្ក                                                        ។ 

For the purposes of       

ខ្ុុំសូម្ធានាអះអាង : 

I assure that :   

 រាេ់ព្័ត៌ម្ភន្ទុំងអ្ស់ខែេបាន្បុំឈព្ញឈៅកនុងពាកយឈសនើស៊ុុំឈន្ោះ ពិ្តនិ្ងក្តឹម្ក្តូវ។ 

All information in the application is truly correct. 

 ពាកយឈសនើស៊ុុំក្តូវបាន្ឈ្វើឈ ើងកនុងខែន្សម្តថកិចចរបស់អ្នកឈសនើស៊ុុំ។ 

The application was made within the applicant’s authorization. 

 បាន្ែតេ់ឯកសារពាក់ព្័ន្ធនិ្ងឈោរព្តាម្រាេ់េកាែណឌ ែូចម្ភន្កុំណត់កនុងឈសចកតីខណនាុំសតីព្ីការ

ឈសនើស៊ុុំេិែិតអ្ន្៊ុញ្ជា តការនាុំចូេ ការែគត់ែគង់ និ្ងការខចកចាយឈក្រឿងសម្ភា របរិកាា រវិទយុរម្នារម្ន៍្ 

និ្ងឈក្រឿងសម្ភា របរិកាា រទូររម្នារម្ន្៍។ 

Provided relevant documents and complied with all conditions set out in “Guideline 
on Applying for the Import Permit, Supply, and Distribution of Radiocommunication 

Equipment and Telecommunications Equipment.” 

 ឈសចកតីែចូបាន្ជក្ម្ភបជូន្ខាងឈេើ សូម្ឯកឧតតម្ក្បធាន្ ឈម្តាត ព្ិនិ្តយនិ្ងសឈក្ម្ច ឈដ្ឋយឈសចកតអី្ន្៊ុឈក្ោោះ 

បុំែ៊ុត។ 



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

 សូម្ឯកឧតតម្ក្បធាន្ ទទួេនូ្វការឈោរព្ែ៏ែពង់ែពស់ព្ីែុ្ុំ។ 

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

      

ថ្ងៃ                             ខែ              ឆ្ ន ុំ        ស័ក ព្.ស.២៥ 

               រាជធាន្ីេនុំឈព្ញ ថ្ងៃទី       ខែ        ឆ្ន ុំ២០ 

                     Phnom Penh, Month       Day       Year 

                  ហតថសលខានិងព្ារបស់ព្រុម្ហ ុន 

               Signature and Stamp of the Company 

 

 

 

 

 

   

  

                            

 

 

 

 

 

ឯរសារភ្ជា ប់់ៈ 

១)  វិកយយបក្ត             ០១ចាប ់

២) បញ្ាីឈវចែចប់          ០១ចាប់ 

៣) ឯកសារែឹកជញ្ាូន្          ០១ចាប់ 

៤) ឯកសារបញ្ជា ក់េកាណៈបឈចចកឈទស          ០១ចាប់ 

៥) ឈសចកតីចម្លងវិញ្ជា បន្បក្តសតីពី្ការទទួេសាគ េ់រ៊ុណវ៊ុឌ្ឍិជាភ្នន ក់ងារនាុំចូេ ែគត់ែគង់ ន្ិងខចកចាយឈក្រឿងសម្ភា របរិកាា រវិទយុរម្នារម្ន្៍ន្ិងឈក្រឿងសម្ភា រ 

     បរិកាា រទរូរម្នារម្ន្៍                                                                                                                                                            ០១ចាប់                                                                            

៦) ឈសចកតីចម្លង វិញ្ជា បន្បក្តទទួេសាគ េ់យថាក្បឈេទថ្ន្ឈក្រឿងសម្ភា របរិកាា រវិទយុរម្នារម្ន្៍ន្ិងឈក្រឿងសម្ភា របរិកាា រទរូរម្នារម្ន្៍ថ្ន្ម្៉ែូខែេន្ីម្ួយៗ              ០១ចាប់ 

 

Attached documents: 
 

1) A copy of invoice    01 Copy 

2) A copy of packing list    01Copy 

3) A copy of airway bill    01 Copy 

4) Technical specifications    01 Copy 

5) A copy of registration certificate as a Qualified Agent for Importation, Supply and Distribution of  

     Radiocommunication Equipment and Telecommunications Equipment                                                              01 Copy 

6) A copy of Type Approval Certificate     01 Copy  
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