សំណណ្ើសណំ ោះបង់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង
*ក លបរិណឆេទ: ...............................................................

*ណលខព ក្យណសនើសំ/បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង: ......................................................

*ទូរស័ព្ទដៃ: ....................................................................

*ម្ច ស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង: ...........................................................................

ទូរស័ព្ទទំន ក្់ទំន្យងទីព្ីរ: .................................................

ទូរស័ព្ទ
ទ ំន ក្់ទំន្យងក្នុងគ្រ ម្ ន្យអ សន្យន: ........................................................

អ៊ីម ៉ែល:............................................................................

ខ្ុំជ ម្ច ស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងខ ងណលើ សូ ណសនើសំណ ោះបង់ណ លទ ំងគ្សងន្យូវបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងខ ងណលើ ន្យិងយល់គ្ព្ ឲ្យ គ្ក្ ហន្យ គ្ព្ូៃិន្យសល
ក្ ជ
ពុ រួឆផតព្ីក រទទួលខសគ្តូវទ ំងអស់ឆំណព ោះបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអ យជីវិតខ ងណលើណន្យោះ។

ូលណហតក្នុងក រណសនើសំណ ោះបង់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងណន្យោះ
 ិន្យម្ ន្យលទធភ ព្បង់បព្វល ភរ៉ាប់រងបន្យត



ំ ឆ់គ្តូវបង់គ្ ក្់ក្ ចីណ ធន រ រ

 ិន្យណព្ញឆិតតជ ួយក រផតល់ណសវ

 រម ន្យទំន្យក្ឆិតតណលើគ្ក្ ហន្យ

 ិន្យណព្ញឆិតតជ ួយផលិតផល
 ណផេងៗ៖ ..............................................

*រណបៀបទូទ ត់ទក្
ឹ គ្ ក្់ដន្យក រណ ោះបង់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង (គ្បសិន្យណបើម្ ន្យ):
 ណផទរត រយៈធន រ រ
ណ

ម ោះម្ច ស់គណ្ន្យី: ....................................................................................ណលខគណ្ន្យី: .........................................................................................

ណ ធន រ រ: ..............................................................................
 ស ឆ់គ្ ក្់
ណ

ម ោះអនក្ទទួល: ........................................................................................ណលខអតតសញ្ញ ណ្ប័ណ្ណ: .....................................................................

ណ

ម ោះស ខ អតិថិជន្យន្យឹងណ ណធវើក រៃក្ទឹក្គ្ ក្់: ..............................................................ណខតត /គ្ក្ង.....................................................................

 ទូទ ត់បង់បព្វល ភរ៉ាប់រង ណ យក រណផទរណ ណលើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់ខ្ុំៃូឆខ ងណគ្ក
បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង / ព ក្យណសនើសំណលខ

ម្ច ស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង

ណសឆក្តប
ី ញ្ជ ក្់របស់ម្ច ស់សន្យារ៉ាប់រង
ខ្ុំសូ អោះអ ងៃូឆតណ ៖
- ព្័ត៌ម្ ន្យមៃលខ្ុំ ន្យគ្បក សក្នុងព ក្យណសនើសំណន្យោះ គឺ ព្ិតគ្ ក្ៃ ន្យិងគ្តឹ គ្តូវ។
- ខ្ុំ ន្យអ ន្យ ន្យិងយល់គ្សបត លក្ខខណ្ឌមៃលម្ ន្យមឆងក្នុងទគ្ ង់ព ក្យណសនើសំណន្យោះ។
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៖
បព្វល ភធ ន រ៉ាប់រង ន្យណផទរ (ៃលល រ)

- ខ្ុំទទួលសគ ល់ថ សំណណ្ើខ ងណលើន្យឹងម្ ន្យគ្បសិទធភ ព្ ន្យលោះគ្ត មត គ្ក្ ហន្យ គ្ព្ូៃន្យ
ិ សលក្ ជ
ពុ អន្យ ័តជ ល យ
លក្ខណ្៍អក្េរ។

ឆំណ ំ៖ * គឺជ ឆំណ្ឆ
ុ
ំ ឆ់មៃលគ្តូវមតបំណព្ញជ

ឆ់ខ ត ន្យិងឲ្យ ន្យគ្តឹ គ្តូវ

ណសឆក្តគ្ី បក សរបស់គ្ក្ ហន្យ ៖ សូ ជគ្ម្ បជូន្យណល ក្/ណល ក្គ្សីថ ណល ក្/ណល ក្គ្សីព្ំ ំ ឆ់គ្បគល់ឯក្ស រព ក្់ព្័ន្យធន ន ក្នុងបណ្ណសន្យា
រ៉ាប់រងណន្យោះគ្តឡប់ ក្ឲ្យណយើងខ្ុំវិញណទ។ ណល ក្/ណល ក្គ្សី ម្ ន្យភ រៈក្ិឆចមថរក្ា ន្យិងក រព រព្័ត៌ម្ ន្យទ ំ ងណន ោះ ឬក្ណ ទឆណ ល ឯក្ស រទ ំងអស់
បនទ ប់ព្ី ន្យទទួលទឹក្គ្ ក្់ដន្យក រណ ោះបង់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង។ គ្ក្ ហន្យ ន្យឹង ិន្យទទួលខសគ្តូវឆំណព ោះបញ្ហ ទ ំងឡ យណ មៃលណក្ើតណឆញព្ី
ក រមបក្ធល យដន្យព្័ត៌ម្ ន្យណទ ក្នុងក្រណីដែលបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងគ្តូវ ន្យបញ្ចប់។

ម្ច ស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង
ហតថណលខ ឬ សន ណ ដៃ (ៃូឆន្យឹងក្ញ្ចបប
់ ណ្ណ)

......................................................................
ណ ម ោះណព្ញ: ..................................................
ក លបរិណឆេទ: .................................................

ណសឆក្តគ្ី បក សរបស់ទគ្ី បឹក្ាហិរញ្ញវតថ/ុ ទីគ្បឹក្ាធ ន រ៉ាប់រងអ យជីវត
ិ
ខ្ុំសូ អោះអ ងថ ខ្ុំព្ិតជ ន្យណ ើញ ម្ច ស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ឆោះហតថណលខ /ផតិត
ណ ដៃ ព្ិតគ្ ក្ៃម ន្យ ។
ខ្ុំសូ អោះអ ងថ បន្ទាប់ពីសំណណ្ើសំផ្ល ស់បតូរព្័ត៌ម្ ន្យរបស់អតិថិជន្យៃូឆជ សំណណ្ើ
សំណ ោះបង់បណ្ណសន្យារ៉ាបរង សំណណ្ើសំបន្យតសព្លភ ព្បណ្ណសន្យារ៉ាបរង
សំណណ្ើសំផ្ល ស់បតូរអនក្ទទួលផល ន្យគ្បគល់ ក្ៃល់គ្ក្ ហន្យ ខ្ុំម្ ន្យតួន ទី
គ្ប ូល ន្យិងគ្បគល់ឯក្ស រទ ំងអស់មៃលព ក្់ព្័ន្យធន្យឹងសំណណ្ើណន្យោះ ក្ក ន្យ់PSCC
ណ អរ រវីគ្ត ស់ថ វណវើរ៍ ជ ន្យ់ផ្ទ ល់ៃី ( ជឃ ណ្ឌលផតល់ណសវ អតិថិជន្យ) ក្នុងរយៈ
ណព្ល ១៥ ដថៃគិត ប់ព្ីដថៃមៃលអតិថិជន្យឆោះហតថណលខ ណ ណលើទគ្ ង់ណសនើសំណន្យោះ
ណបើ ិន្យៃូណឆនោះណទខ្ុំន្យឹងទទួលខសគ្តូវរ ល់ក រណលឆធល យព្័ត៌ម្ ន្យរបស់អតិថិជន្យ។
(ទីគ្បឹក្ាហិរញ្ញវតថុ / ទីគ្បឹក្ាធ ន រ៉ាប់រងអ យជីវិត/ អនក្ផតល់ណសវ អតិថិជន្យ)
ហតថណលខ : ..............................................................................
ណ ម ោះណព្ញ: ............................................................................
ណលខក្ូៃ: .................................................................................
ក លបរិណឆេទទទួលសំណណ្ើ: .....................................................
ទូរស័ព្ទទំន ក្់ទំន្យង: ..................................................................
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