
 

បែែែទស្នើ្  ុំធានារ ៉ាែរ់ងរថយន្តឯកជន្   

លោកអ្នកត្រូវបង្ហា ញលៅកនុងបបបបទល្នើ្ ុំធានារ៉ា ប់រងលនេះលោយភាពល ម្ េះត្រង់នូវព័រ៌មានពិរត្ាកដបដលលោកអ្នកដឹង ឬគួរបរដឹង លបើមិន
ដូល ន្ េះលទកិច្ច្នាធានារ៉ា ប់រងបដលានលច្ញ អាច្្រ់ទ កជាលមាឃៈ។ 
 

 

លលខគណនីភាន ក់ង្ហរ:   លលខកិច្ច្នាធានារ៉ា ប់រង:  

 

ពរ័ម៌ានលមអរិរប្អ់្នកល្នើ្  ុំធានារ៉ា បរ់ង 
 

១.  ល ម្ េះអ្នកល្នើ្ ុំ (មាច ្់កមម្ិទធ) :  
២. លេទ :     ត្បុ្          ត្្ ី
៣. ថ្ងៃ បខ ឆ្ន ុំកុំលណើរ :  
៤.  ម ខង្ហរ/ ត្បលេទអាជីវកមម :  
៥. អា្យោា នទុំនាក់ទុំនង :  
៦. ្ញ្ជា រិ :  
៧. លលខលិខិរឆ្លងបដន :  
៨. លលខប័ណណ្ុំមាា ល់ខលួន/លលខ

វិញ្ជា បនបត្រច្ េះបញ្ាីពាណិជាកមម 
:  

 (ប័ណណ្មាា ល់ខលួន/ វញិ្ជា បនបត្រច្ េះ  
បញ្ាីពាណិជាកមមានបញ្ជា ក់លោយ 

:  ហរថលលខា និងល ម្ េះភាន ក់ង្ហរ/ 
ប គាលិក) 

 

៩. ល ម្ េះនិលោជក :  
១០. លលខទូរ្័ពទ :  
១១. អ្ ីបម៊ែល :  
    

 



 

ការទទលួខ ្ត្រូវ 
១. រយៈលពលធានារ៉ា ប់រង         : ្ប់ល្តើមពី  ដល់  
  ថ្ងៃ/បខ/ឆ្ន ុំ  ថ្ងៃ/បខ/ឆ្ន ុំ 
២. ត្បលេទថ្នការទទួលខ ្ត្រូវ    :    ការខូច្ខារលលើរួោនយនត ល្រលួច្ ររិយជន   ររិយជន 

៣. ច្ុំនួនទឹកត្ាក់បដលត្រូវធានា (រួមបញ្ចូលទុំងលត្គឿងឧបករណ៍បបនថម)        :   
    លរើោនយនតបដលានទិញរួច្ពនធ (គ្មម នពនធនាុំច្ូល)? មាន     មិនមាន 
៤. ការធានារ៉ា ប់រងបបនថម     លត្គ្មេះថ្នន ក់ដល់អ្នកលបើកបរ     ទឹកជុំនន ់
     អ្នកល្វើដុំលណើរ     ល្េងៗ :                             

 

 

ពរ័ម៌ានលមអរិពោីនយនត 
 

១. ត្បលេទ និង ម ូបដល :  
២. លលខប័ណណ្មាា ល់ោនយនត :  
៣. ឆ្ន ុំ្លិរ :   
៤. ទុំហុំ្ ីឡុំង  :  
៥. លលខមា ្ ីន :  
៦. លលខ្ក់្ ី :  
៧. ការលត្បើត្ា្់ោនយនត :    ្ត្មាប់្ ងាមត្គួ្រ និងឯកជន 

   ្ត្មាបត់្កុមហ៊ែ ន 

៨. ្ូមបញ្ជា ក់ពីល ម្ េះ្នាគ្មរបដលលោកអ្នកមានកិច្ច្នាបង់បណ្តត ក់ :  
   

 

 
 



 

 

 

 

្ត្មង់្ ុំនួរទលូៅ 
 ាទ 

 

លទ ត្ប្ិនលបើមាន្ូម  
្តល់ព័រ៌មានលមអិរ 

១. លរើធាល ប់មានត្កុមហ៊ែ នធានារ៉ា ប់រងណ្តមួយបដិល្្ ល បល្ល ឬមិនត្ពម        
ទទួលយកនូវទត្មង់បបបបទល្នើ្ ុំការធានារ៉ា ប់រងរប្់លោកអ្នកបដរឬលទ? 

   

២. លរើោនយនតបដលកុំព ងបរល្នើ  ្ុំការធានារ៉ា ប់រង្ថិរកនុងលកខខណឌ លអ និង   
មិនធាល ប់មានលត្គ្មេះថ្នន ក់លកើរល ើងបដរឬលទ? 

   

៣. លរើលោកអ្នក ឬអ្នកដថ្ទល្េងលទៀរបដលនឹងលត្បើត្ា្់ោនយនត    
ក. ធាល ប់ានារ់បង់្ិទធិកនុងការលបើកបរបដរឬលទ?    

ខ. ធាល ប់ទទួលរងពិការភាពប្នករងកាយណ្តមួយដូច្ជាបញ្ជា បេនក 
ឬត្រលច្ៀក? 

   

គ. ធាល ប់ានល្ទពីបទលលមើ្ច្រច្រណ៍ណ្តមួយបដរឬលទ?    
៤. លរើមានប្នកណ្តមួយថ្នោនយនតត្រូវានផ្លល ្់បតូរខ ្បបលកពី្ភាព

លដើមបដរឬលទ? 
   ត្ប្ិនលបើមាន ្ូម្តល់ព័រ៌មានលមអិរ :   

   
 
 

 

ត្បពន័ធ្ វរថិភាព 
 លរើោនយនតរប្់លោកអ្នកច្រទ កលពលយប់លៅទីណ្ត? 
 

លរើោនយនតរប្់លោកអ្នកមានបុំពាក់ឧបករណ៍ត្បឆ្ុំងនឹងល្រកមមបដរឬលទ?     មាន      មិនមាន  
   

 

 

 

 

  

  

 



 

 

ត្បវរតិថ្នការទមទរ្ុំណង 
 

១ លរើលោកអ្នក ឬអ្នកដថ្ទល្េងលទៀរបដលនឹងលត្បើត្ា្់ោនយនតលនេះ
ធាល ប់ជួបលត្គ្មេះថ្នន ក់ ការារ់បង់ ឬបណត ឹងទមទរ្ុំណងកនុងរយៈលពល
បីឆ្ន ុំម នបដរឬលទ? 

       មាន           មនិមាន  

 

 

ការអ្េះអាងលោយអ្នកល្នើ្ ុំ 
 

លយើងខ្ុុំ្ូមធានាអ្េះអាងថ្នព័រ៌មានខាងលលើពិរជាត្រឹមត្រូវ និងមិនមានការបកលងបនលុំល ើយ លហើយលយើងខ្ុុំមិនមានការ
ោក់ាុំង ្តល់ព័រ៌មានមិនពិរ ឬបងលងខ ្ពីការពិរល ើយ។ 
លយើងខ្ុុំ្ូមបញ្ជា ក់អ្េះអាងថ្នព័រ៌មាន និងល្ច្កតីត្បកា្បដលមានកនុងទត្មង់បបបបទល្នើ្ ុំការធានារ៉ា ប់រងនឹងកាល យ
ជាធារ ុ្ំខាន់ និងជាមូលោា នថ្នកិច្ច្នារវាងលយើងខ្ុុំ និងត្កុមហ៊ែ ន។ 
 
ថ្ងៃ: ____________              ហរថលលខារប្់អ្នកល្នើ្ ុំ: ____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

អ្នកលបើកបរ 
 

លរើអ្នកណ្តខលេះនឹងលបើកបរោនយនតលនេះ? លបើកបរលោយខលួនឯង  ជួលអ្នកលបើកបរ      ល្េងៗ  
 

 

 



 

 

 

ការគណនាប ពវោេ (្ត្មាប់បរលត្បើត្ា្ក់នងុការោិលយ័ប  លណ្តណ េះ) 
 

ប ពវោេមូលោា ន ដ ោល រអាលមរកិ  
អ្ត្ាបូកបបនថម_____% ដ ោល រអាលមរិក  
ប ពវោេដ ល ដ ោល រអាលមរិក  
អ្រថត្បលោជន៍បបនថម ដ ោល រអាលមរិក  
 ដ ោល រអាលមរិក  
្ិទធិទទួលបញ្ចុេះរថ្មល ______% ដ ោល រអាលមរិក  
 ដ ោល រអាលមរិក  
ច្ុំនួនប ពវោេត្រូវបង់ត្ប្ុំឆ្ន ុំ ដ ោល រអាលមរិក  
ប ពវោេ្រ ប ដ ោល រអាលមរិក  
   
ច្ុំននួទកឹត្ាកម់និល្វើ្ុំណង   
ការខូច្ខារច្ុំលពាេះោនយនតរប្់លោកអ្នក ដ ោល រអាលមរិក  
ការារ់បង់លោយអ្ុំលពើល្រកមម ដ ោល រអាលមរិក  
ការទទួលខ ្ត្រូវលលើត្ទពយ្មបរតិរប្់ភាគីររយិជន ដ ោល រអាលមរិក  
   

 


