អនកលក់ យ

3. ធនរ ៉ប់រង

កំរ ិតៃនករធន (ដុ

ពកយេសនស
ើ ុំ

 មចស់អគរ
 អនកជួលអគរ
េឈមះអនកេសនើសុំ: ___________________________________________________________________________________________________
ជីវកមម: _____________________________ េចញៃថង: ________________________ េចញេ

យ: _______________________

ស័យ ្ឋ នទំនក់ទំនង: ____________________________________________________________________________________________
ទី

្ល រ

្ល រ

(ដុ

េមរ ិក)

ភ
េមរ ិក)

ែផនកទី 2: ភរៈទទួលខុស្រតូវេលើតតិយជន

1. ពកយសនស
ី ុំ

េលខបញជី

បុព្វ

មចំណង់ចិត្ត និង

ំងធន: _______________________________________________________________________________________________________

េលខទូរស័ព:ទ ________________________________________________ េលខទូរ

 ជំេរ ើសទី 1

50,000

25

 ជំេរ ើសទី 2

100,000

50

 ជំេរ ើសទី 3

200,000

100

 ជំេរ ើសទី 4

300,000

150

 ជំេរ ើសទី 5

400,000

200

 ជំេរ ើសទី 6

500,000

250

ែផនកទី 3: េ្រគះថនក់បុគល
គ

រ: _________________________________________

ចំនួនអនក

កំរ ិតៃនករធន

អុីែមល: ____________________________________________________ េគហទំព័រ:____________________________________________

(ដុ

្ល រ

្រតូវធន

េមរ ិក)

បុព្វ

ភ

សរុប

្ល រ)/

(ដុ

(ដុ

្ល រ)

1នក់

រយៈេពលធន ៉ ប់រង ពី: ________________________ ដល់: _________________________ (ៃថង/ែខ/ឆនំ) – ៃថងទំងពីរ្រតូវបន ប់បញូច ល

 ជំេរ ើសទី 1

2,000

..............

5

...................

្របេភទ

ជីវកមម: ___________________________________________________________________________________________________

 ជំេរ ើសទី 2

5,000

..............

12.5

...................

្របេភទពនធ: _______________________________________________________________________________________________________

 ជំេរ ើសទី 3

10,000

..............

25

...................

 ជំេរ ើសទី 4

15,000

..............

37.5

...................

 ជំេរ ើសទី 5

20,000

..............

50

...................

 ជំេរ ើសទី 6

25,000

..............

62.5

...................

កំរ ិតៃនករធន (ដុ

2.ធនរ ៉ប់រងចំបច់

្ល រ

េមរ ិក)

បុព្វ

ភ (ដុ

្ល រ

េមរ ិក)

 ជំេរ ើសទី 1

25,000

35

អគរ និង សំភរៈ (េ្រគ ងសង្ហរ ឹម េ្រគ ង

 ជំេរ ើសទី 2

50,000

70

បំពក់េលើជញ
ជ ង
ំ សំភរៈករ ិយល័យ និង

 ជំេរ ើសទី 3

100,000

140

4. ករគណនបុព្វ

 ជំេរ ើសទី 4

150,000

210

ែផនកទី 1: អគគីភ័យ និង

 ជំេរ ើសទី 5

200,000

280

 ជំេរ ើសទី 6

250,000

350

ែផនកទី 1: អគគីភ័យ និង

និភ័យេផ ងៗ

សំភរៈេផ ងៗេទៀតែដលជកមមសិទិរធ បស់
អនក្រតូវបនធន ៉ ប់រង)

ករធនបែនថមពិេសស
ករខតបង់្របក់ចំេណញ

3% ែនទឹក្របក់ទូទត់សំណងកនុងែផនកទី 1

ឥតគិតៃថ្ល

ភ
ដុ

្ល រ .................

ែផនកទី 2: ភរៈទទួលខុស្រតូវេលើតតិយជន

ដុ

្ល រ .................

ែផនកទី 3: េ្រគះថនក់បុគគល

ដុ

្ល រ .................

ចំ

ដុ

្ល រ

ដុ

្ល រ .................

បុព្វ

យរដ្ឋបល
ភសរុប

និភ័យេផ ងៗ

1.00

\
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5. ពត៌មនបែនថម

7. កំណត់ចំនស
ំ ខ
ំ ន់

េ្រគះថនក់បុគល
គ

(i)

េលខ ID

ឆនក
ំ ំេនើត

យេ

ធនកមមននៈ អនកេសនើសុំ្រតូវ
ម ះ្រតង់េនកនុងពកយេសនើសុំ

នូវ ល់ពត៌មនែដលខ្លួនដឹង ឬ្រតូវែតដឹង។ េបើមិនដូចេនះ

េសចក្តីលអ
ំ ិតអំពីបុគល
គ ិក
េឈមះ

ចបប់សីព
្ត ីធន ៉ ប់រង ឬវ ិេ
បង្ហញទំង្រសុង និង េ

(សូមផ្តល់េសចក្តីលំអិតអំ ពីបុគគលិកែដល្រតូវធនកនុងែផនកទី 3)

ល.រ

10. ល់សន
ំ ួរខងេ្រកម្រតូវែតេឆ្លើយេ

េភទ

េទ បណ្ណ សនយ ៉ ប់រងែដលបនេចញេហើយេនះនឹង្រតូវ
ទុកជអ

របង់ េហើយ អនកេសនើសុំនឹងមិនទទួលបនអ្វី

ទំងអស់ពីបណ្ណ សនយ ៉ ប់រងេនះ។

1

(ii) ធន ៉ ប់រងមន្របសិទធភពលុះ្រ

2
3

បនទទួលេ

4

ធន ៉ ប់រង។

ែតពកយេសនើសុំេនះ្រតូវ

យ្រកុមហ៊ុនហ្វតេតេទ

មលកខខណ្ឌៃន

6

1. េតើ ទី

 េនកនុង្របអប់ែដល្រតឹម្រតូវ)

ំងធនមនករពរេ

អគគីភ័យខងេ្រកមេនះេទ?

(iii) ទុ េយបញ់ទឹកពន្លត់អគគីភ័យ (Hose Reel)
សននអគគីភ័យ (Fire Alarm System)

មលកខ

2. េតើ ទី

ំងធនមនករពរេ

បុព្វ

(i) ទ្វររ ឹងមំ / េខ្លងទ្វរ / ចំ រ ឹងែដក / ទ្វររមូ រ /



























ភជូន្រកុមហ៊ុនកនុងរយៈេពល៣០ៃថងេធ្វើករ គិតចប់

(ii) សញញ

9

ទមទរបុព្វ

(iii) សន្តិសុខយម 24‐េម៉ ង

ភសំ ប់រយៈេពលែដលបនធន។

10

8. សំ ប់ភនក់ងរធន ៉ ប់រង

11

េឈមះ:

12

េលខកូដភនក់ងរ:

3. េតើ ទី

កលបរ ិេចឆទ:

ងសង់ េឡើងេ

យឥដ្ឋ / េកប ង

4. េតើ មចស់ ឬបុ គគលិកមនពិ ករភព្រតង់
ឬេទ?

ែដរ

េបើ មន សូមបញូជ នេទ្រកុមហ៊ុនសិន
5. េបើ គិត

9. សំ ប់្រកុមហ៊ន
ុ ហ្វតេត

៉ ប់ រង

មេធយបយបង់បុព្វ

េឈមះនិងហតថេលខ:

មករធន េតើ ធ្លប់ មន្រកុមហ៊ុនធន
បដិ េសធមិ នធន មិ នបន្តធន ឬ

លកខខណ្ឌបែនថមែដរឬេទ?

ក់

េបើ មន សូមបញ
ជ ក់ មូលេហតុ :

ភ:

េលខបណ្ណ សនយ ៉ ប់រង:
________________________________________

ំងធន

េបើ គមនេទ សូមបញូជ នេទ្រកុមហ៊ុនសិន

េលខវ ិកកយប្រតទទួលបុព្វ

(ហតថេលខ & ្រ

េបើ គមនទំងអស់ សូមបញូជ នេទ្រកុមហ៊ុនសិន

កលបរ ិេចឆទទទួល:

ៃថង ……….….. ែខ ……..….... ឆនំ ………….…….

សននេចរលួច (Burglary alarm system)

/ េបតុ ងទំង្រសុងេទ?

ហតថេលខ:

និងខញំុ/េយើង។

មលកខ

ទ្វរកញចក់

ខណ្ឌបណ្ណ សនយ ៉ ប់រងនឹងបពចប់េហើយ្រកុមហ៊ុនរក សិទិធ

គឺជមូល ្ឋ នៃនកិចចសនយរ ង្រកុមហ៊ុនធន ៉ ប់រងហ្វតេត

យឧបករណ៍សន្តិ

ខណ្ឌមុនករទទួលខុស្រតូវេលើសំណង អនកេសនើសុំ្រតូវបង់

8

ខញំុ/េយើងសូមអះ ងថករេរៀប ប់ខងេលើគឺជករពិត និង
្រតឹម្រតូវ េហើយខញំុ/េយើងសូមយល់្រសបថករេរៀប ប់ខងេលើ






សុខខងេ្រកមេនះេទ?

ពីៃថងចប់េផ្តើមធន។ េបើអក
ន េសនើសុំមិនេគរព

ង






យសំភរៈករពរ

(ii) បំ ពង់ ពន្លត់អគគីភ័យ (Fire Extinguisher)

7

6. ករអះ

េទ

ចស

(i) ្របព័ នធ Sprinkler

(iv) សញញ

បទ/

េបើ គមនទំងអស់ សូមបញូជ នេទ្រកុមហ៊ុនសិន

(iii) េបើសិនជពកយេសនើសុំរបស់អនក្រតូវបនទទួល

5

(សូមគូ សសញញ

យអនកេសនស
ើ :ុំ

ភ:

6. េតើ អនកធ្លប់ ជួបេ្រគះថនក់ ឬខូ ចខតែដរេទកនុង
រយៈេពល៣ឆនំកន្លងមក?

េបើ មន សូមបញ
ជ ក់ លំអិត:
កលបរ ិេចឆទ

្របេភទេ្រគះ

ថនក់/ខូចខត

ចំ
(ដុ

យ/ខូចខត
្ល រ

េមរ ិក)

អនកេសនើសុំ)
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