ទររង់លលខ ០០១វបស

ពាក្យសវ
ុំ ិញ្ញ
ា បនបត្របញ្ញ
ា ក្់បច្ចេក្ច្េសសវរថិភាពស្ថថនីយ
APPLICATION FORM FOR CERTIFICATE OF FILLING STATION TECHNICAL SAFETY

រូបថតអនកលសនើសំ
Photo of

applicant

រាល់ពត
័ មា
៌ ន្ខាងលរោររតូវបំលពញលដ្ឋយមាាស់ ស្នថន្ីយ ឬ របធាន្រកុរហន្។

4x6

The following information is to be filed by the owner of the filling station or president of the company.

១- អំពអ
ន លសនើសំ (Applicant Information)*
ី ក
រូបវន្តបគគល (Natural Person)

ល្មោះអនកលសនើសំ ៖

ន្ត
ី ប
ិ គគល (Legal Entity)

សញ្ជាត៖
ិ

Applicant’s Name:

Nationality:

លលខអតតសញ្ជាណប័ណណ ឬ លិខត
ិ ឆ្លងដែន្ (ID/Passport Number):

លេទ៖

របុស (Male)

Sex:

រសី (Female)

ថ្ថៃដខឆ្នក
ំ ំលណើត (DoB):

អាសយដ្ឋាន្អនកលសនើសំ (Address of Applicant):

លលខទូរស័ពទទំនាក់ទំន្ង (Telephone Number) :

អដី រ៉ែល (E-mail):

បំលពញព័តមា
៌ ន្ខាងលរោរ របសិន្លបើមាាស់អាជីវករមជាន្ត
ី ប
ិ គគល (Complete the Following If the Applicant is a Legal Entity)៖
តួនាទី ន្ង
ិ រខងាររបស់អនកលសនើសំ កនងរកុរហន្ ៖
Position of Applicant in Company/Firm

:

តំណាងរសបច្បាប់របស់រកុរហន្ (Duly Representative)
(សូ រភ្ជាប់លិខត
ធិ តំណាង Please Attach Power of Attorney)
ិ របគល់សិទជា

នារករណ៍រកុរហន្ ៖
Firm/Company’s Name

របធាន្រកុរហន្ (Chairman/Managing Director/Director)

លលខច្បោះបញ្ា ី ពាណិជាករម :

:

(Business Registration No)

អាសយដ្ឋាន្ស្ននក់ោរអច្បថ្ិ ្ន្តយ៍ (Office’s Address) :
លលខទូរស័ពទទំនាក់ទន្
ំ ង (Telephone Number) :
(*)

ករណីអនកលសនើសំ ជារូបវន្តបគគល

អដី រ៉ែល (E-mail) :

អនកលសនើសំ ន្ឹងោលយលៅជាមាាស់ស្នថន្ីយរសបច្បាប់

លរោយលពលទទួលបាន្ោរអន្ញ្ជាតែំលណើរោរស្នថន្ីយ។

ករណីអនកលសនើសំ

ជាន្ីតិបគគល រកុរហន្ន្ឹងោលយលៅជាមាាស់ស្នថន្ីយរសបច្បាប់ លរោយលពលទទួលបាន្ោរអន្ញ្ជាតែំលណើរោរស្នថន្ីយ។ (In case of the applicant is natural person, the

applicant will be legally the ownership of the filling station after getting the operation permission. In case of the applicant is a legal entity, the company/firm will be
legally the ownership of the filling station after getting the operation permission)

២- អំពគ
ី លរមាងស្នថន្យ
ី (Filling Station)

២.១- របលេទស្នថន្យ
ី (Type of Filling Station)
ស្នថន្ីយលរបងឥន្ធន្ៈ (Fuel Station)

ស្នថន្យ
ី ឧសម័ន្ឥន្ធន្ៈ (Gas Station)

ស្នថន្យ
ី រួរលរបង ន្ង
ិ ឧសម័ន្ឥន្ធន្ៈ (Joint Fuel and Gas Station)

២.២- ព័តមា
៌ ន្អំពទ
ំ ស្នថន្យ
ី ត
ី ង
ី (Information of Filling Station Location)
ល្មោះ ឬ ស្នលកយលី ោស្នថន្យ
ី ( Name of Filling Station ):
អាសយដ្ឋាន្ស្នថន្យ
ី (Address of Filling Station):

2
ទំហំថ្ទទែស
ី រប - ដរ៉ែរតរកឡា ( Area, m ) :

ន្យា
ត យ (Longitude):
ិ រោរ (Coordination): រយៈបលណា

របដវងកាលែី (Width)

របដវងជលរៅែ(ី Length)

រយៈទទង
ឹ (Latitude):

ទររង់លលខ ០០១វបស

២.៣- ព័តមា
៌ ន្ពស
ី មាារៈ ន្ង
ិ ឋបន្េណឌបលច្បាកលទសស្នថន្យ
ី (Information of the Equipment and Facilities)
២.៣.១. លពាង (Storage Tanks)

ច្បំន្ួន្លពាងសរប (Number of Storage Tanks)

st
លពាងទ១
ី (1 Tank) ៖ របលេទទលិតទល (Type of Product)

nd

ច្បំណោះ (Volume)

លពាងទ២
ី (2 Tank) ៖ របលេទទលិតទល (Type of Product)
rd

ច្បំណោះ (Volume)

លពាងទ៣
ី (3 Tank) ៖ របលេទទលិតទល (Type of Product)
th

ច្បំណោះ (Volume)

លពាងទ៤
ី (4 Tank) ៖ របលេទទលិតទល (Type of Product)
th

ច្បំណោះ (Volume)

លពាងទ៥
ី (5 Tank) ៖ របលេទទលិតទល (Type of Product)
th

ច្បំណោះ (Volume)

លពាងទ៦
ី (6 Tank) ៖ របលេទទលិតទល (Type of Product)
ច្បំណោះ (Volume)

លពាងទ.ី .. (….Tank) ៖ របលេទទលិតទល (Type of Product)
ច្បំណោះ (Volume)

លពាងទ.ី .. (….Tank) ៖ របលេទទលិតទល (Type of Product)
ច្បំណោះ (Volume)

លពាងទ.ី .. (….Tank) ៖ របលេទទលិតទល (Type of Product)
ច្បំណោះ (Volume)

របលេទលពាង (Type of Tank ):
លីរត (Littre)
លីរត (Littre)
លីរត (Littre)
លីរត (Littre)
លីរត (Littre)
លីរត (Littre)
លីរត (Littre)
លីរត (Littre)

កប់ែី

ដ្ឋក់លលើែី

កប់ែី

ដ្ឋក់លលើែី

កប់ែី

ដ្ឋក់លលើែី

កប់ែី

ដ្ឋក់លលើែី

កប់ែី

ដ្ឋក់លលើែី

កប់ែី

ដ្ឋក់លលើែី

កប់ែី

ដ្ឋក់លលើែី

កប់ែី

ដ្ឋក់លលើែី

កប់ែី

ដ្ឋក់លលើែី

របលេទលពាង (Type of Tank ):
របលេទលពាង (Type of Tank ):
របលេទលពាង (Type of Tank ):
របលេទលពាង (Type of Tank ):
របលេទលពាង (Type of Tank ):
របលេទលពាង (Type of Tank ):
របលេទលពាង (Type of Tank ):
របលេទលពាង (Type of Tank ):

លីរត (Littre)

(សូ រភ្ជាប់រកជារួយន្ូវយថារបលេទថ្ន្លពាងន្ីរយ
ួ ៗ គំន្ូសបលងអា
់ ងលពាង ន្ង
់ ំលឡើងលពាង) (Please Attach the Specification of Each Tank,
ិ បលងែ
Chamber Design, and Installation Drawing of Tanks)

២.៣.២. ទូចាក់ (Dispenser)
ច្បំន្ួន្ទូចាក់ (Number of Dispensers)

ច្បំន្ួន្ច្បំពួយចាក់សរប (Number of Nozzles)

(សូ រភ្ជាប់រកជារួយន្ូវយថារបលេទថ្ន្ទូចាក់ន្ីរយ
ួ ៗ ន្ង
់ ំលឡង
ិ គំន្ូសបំរពួញបលងែ
ើ ទូចាក់)

(Please Attach the Specification of Each Dispenser and Installation Drawing of Dispensers)
២.៣.៣. របព័ន្ប
ធ ព
ំ ង់ខយល់ (Venting System)
ច្បំន្ួន្បំពង់ខយល់ (Number of Vents)

ទំហប
ំ ំពង់ខយល់(Size)

របដវងបំពង់ខយល់ (Length)

(សូ រភ្ជាប់រកជារួយន្ូវគំន្ូសបំរពួញរបព័ន្ធបំពង់ខយល់) (Please Attach the Layout of the Venting System)
២.៣.៤ របព័ន្ប
ធ ព
ំ ង់បងហូរ ( Piping System)

សូ រភ្ជាប់រកជារួយន្ូវគំន្ូសបំរពួញរបព័ន្ធបំពង់បងហូរ (Please Attach the Layout of the Piping System)
២.៣.៥ អំពអ
ី គារលទេងៗ លៅកនងស្នថន្យ
ី ( Buildings Within Filling Station)
អគារោរយាល័
យ(Office Building)
ិ

បន្ទបប
់ គគលិក (Employee Room)

អគារលសវាករម (Service Buildings)
អគារលទេងៗ (Other Buildings)

២.៣.៦ អំពអ
ថ ន្យ
ិ
ី គារលទេងៗ លៅជវំ ញស្ន
ី ( Buildings Surrounding of Filling Station)
អគារោរយាល័
យ(Office Building)
ិ
(Residences)

អគារលសវាករម (Service Buildings)

អគារលទេងៗ (Other Buildings)

ោងទំន្ិញ (Store)

២.៣.៧ អំពឧ
់ គគេ
័ ន្ង
ី បករណ៍ពន្លតអ
ិ យ
ិ វតថជក់លរបង (Firefighting Equipment and Absorbent Materials)

ោងទំន្ញ
ិ (Store)

អាោរដ្ឋាន្ (Restaurant)

សូ រភ្ជាប់រកជារួយន្ូវគំន្ូសបំរពួញបងាហញទត
ំ ឧបករណ៍ពន្លតអ
់ គគេ
័ ន្ង
ី ង
ិ យ
ិ វតថជក់លរបង (Please Attach the Layout of the Firefighting Equipment
and Absorbent Materials)

ទររង់លលខ ០០១វបស
២.៣.៨ អំពរី បព័ន្ដធ ញកសំ ណល់រង
ឹ លរបង ន្ង
ិ ទក
ឹ (Oil-Water Separation System)
ច្បងអូររបរូលទក
ឹ លចាល (Collection Chanel):

អាងដញក (Oil-water Separation Chamber:

(Length)

(Length)

របដវងទទង
ឹ (Width)

របដវងទទង
ឹ (Width)

ជលរៅ (Depth)
ជលរៅ (Depth)

(សូ រភ្ជាប់រកជារួយន្ូវគំន្ូសបំរពួញរបព័ន្ធដញកសំ ណល់រង
ឹ លរបង ន្ង
ិ ទក
ឹ ៈ Please attach the layout of Oil-Water Separation System)
២.៣.៩ អំពោ
ី រស្នងសង់

ោលបរលច្បេ
ើ ស្នងសង់ (Planning Date of Construction Commencement
ិ ទថ្ន្ោរលរគាងចាប់លទតរ
ោលបរលច្បេ
ិ ទថ្ន្ោរលរគាងស្នងសង់ច្បប់ជាស្នថពរ (Planning Date of Completed Construction):
ោលបរលច្បេ
ិ ទថ្ន្ោរលរគាងដ្ឋក់ែំលណើរោរ (Planning Date of Operating):
៣- ឯកស្នរភ្ជាប់រកជារួយ (Supporting Documents Attached) :
រូបថតមាាស់ស្នថន្យ
ី ឬ របធាន្រកុរហន្ ៤x៦ ច្បំន្ួន្ ៣សន្លក
ឹ (3 Photos of Filling Station Owner or Company President 4x6)
ច្បាប់ថតច្បរលងថ្ន្អតតសញ្ជាណប័ណណ ឬ លិខត
ិ ឆ្លងដែន្ (Copy of ID or Passport)

ច្បំន្ួន្ ១ ច្បាប់ (1 copy)

គំន្ួសបលងប
់ លច្បាកលទសលរៀបច្បំសវតថភ្ជ
ិ ពស្នថន្ីយ

ច្បំន្ួន្ ១ ច្បាប់ (1 copy)

បងាកន្់ថ្ែកថ្ររលសវា

ច្បំន្ួន្ ១ ច្បាប់ (1 copy)

ដទន្ទប
ំ ស្នថន្ីយដែលរតូវបលងកើត (Location Map of Filling Station)
ី ងាហញទត
ី ង

ច្បំន្ួន្ ១ ច្បាប់ (1 copy)

(Technical Drawing of Safety Preparation of Filling Station)
កយលសនើសំ

(Receipt of Public Service Fee for the Application)
ច្បាប់ច្បរលងលកខន្ក
តិ ៈ ន្ិងវញ្ជ
ិ ា បន្បរតច្បោះបញ្ា ី ពាណិជាករម (កនងករណីជាន្ីតប
ិ គគល)

ច្បំន្ួន្ ១ ច្បាប់ (1 copy)

(Copy of Statute and Certificate of Business Registration, If Legal Entity)
ខ្ស
ំ ូ ររបោសថារាល់ពត
័ មា
៌ ន្ដែលបាន្បំលពញកនងពាកយលសនើសំ លន្ោះ ន្ិងកនងឯកស្នរភ្ជាប់រកជារួយទំងអស់ ែូច្បមាន្លយាងខាងលលើ ពិតជារតរ
ឹ រតូវ
ន្ិងពត
ិ របាកែ។ I/We, hereby, declare that the information given in this application including all attached supporting documents
are true and correct.

ថ្ថៃ........................ ដខ...................ឆ្ន.ំ ............ ព.ស.........................
............................. ថ្ថៃទ.ី .............ដខ.................. ឆ្ន ំ ................
សរមាប់រ្ន្តីទទួលពាកយ៖..........................................
(Official Use Only)

ហតថលលខា ន្ង
ិ ល្មោះអនកលសនើសំ

(Signature and Name of Applicant)

