ឧប្សម្ព័ន ១ (ចទ្រប្ត.ច)
ANNEX 1

(RRCP Form)

ររះរាជាណាចរររម្ពជា
ុ
Kingdom of Cambodia
ជាតិ សាសនា ររះម្ហារសរត
Nation Religion King

ររសួងឧសាហរម្ម និងសិប្បរម្ម
Ministry of Industry and Handicraft

អគ្គនាយរដ្ឋានឧសាហរម្ម
General Department of Industry

នាយរដ្ឋានរម្មសទ្
ិ ឧ
ធិ សាហរម្ម
Department of Industrial Property

ពារយសុរុំ ប្កាសនីយប្រតតរករម្ម

Request Form

រម្មវតថ៖ុ សំពណើសុច
ំ ុុះបញ្ា ើទ្ទ្ួលសាគល់សារពឡង
ើ វ ិញ
របកាសនយ
ើ បរតតកាកមមចន
ិ ។

Subject: Request for Re-registration of
Chinese Patent.

ពារយសុុំ ចទ្រប្ត១

សុំណ

សរមាប់មន្រនកា
តើ ន់កាប់បញ្ា ើ
For Registrar
កាលបរពចេ
ិ ទ្ទ្ទ្ួល

:

Receiving Date

:

ពលខរបស់សណ
ំ ុ ំ លខ
ិ ិតពសនស
ើ ុំ :
Application Number

:

កាលបរពចេ
ិ ទ្សុំចុុះបញ្ា ើ

:

Filing Date

:

ើ សុច
ុំ ុះប្ញ្ជ ទ្
ី ទ្ួលសាគល់សារណឡើងវិញរប្កាស

PATENTS FORM

នីយប្រតតរករម្មចិន

No. RRCP1

Request for Re-registration of Chinese Patent Title:
……………………………………………………………………………..

កំណត់សំគាល់ General:
ក. សញ្ញាផ្កាយរតូវបំពពញ a. *denotes mandatory fields.
ខ. រតូវពរបើសញ្ញាខ្ខវងគូ សកនុងរបអប់របសិនពបើមាន b. Checkboxes should be marked with a cross where applicable.

គ. ពាកយសុំរតូវភ្ជាប់មកជាមួយឯកសារចមលងននវ ិញ្ញាបនបរតរបកាសនើយបរតតកាកមមចិន (ភ្ជសាចិន និងភ្ជសាអង់ពគលស)៖
(១)ពោយមានការបញ្ញាក់ពើអងគភ្ជពកមមសិទ្ធិបញ្ញាចិន (២)លកខណៈបពចេកពទ្សននរបកាសនើយបរតតកាកមម

c. This form shall be accompanied by a certified copy (Chinese and English) of :

(i) the certificate of grant of the Chinese patent and (ii) the specification of the granted Chinese patent.
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ខ្ផនកទ្១
ើ : ព៌ត័មានលមអិតរបស់អនកោក់ពាកយសុំ / PART 1 Details of Applicant*
សំគាល់ របសន
ន
ពពញ រតូវពរបស
ិ ពបម
ើ ន
ិ មានកខ្នលងរគប់រគាន់កុ ងការបំ
ើ នលក
ឹ ទ្ំព័របខ្នែមតាមគំរូពលខ ចទ្របទ្១.១
Note: If there is insufficient space, please use the continuation sheet CS 1.

ព្មុះ
Name

អាសយោាន

អាសយោានពៅកមពុជា / Cambodia Address

Address

អាសយោានពៅកមពុជាពរបរើ ាស់សរមាប់ពគាលបំណងការោក់ពាកយសុំ
This Cambodia address is to be used as the address for service for
the purposes of this application.

សំគាល់៖ របសន
ិ ពបគ
ើ ូសខ្ខវង មន
ិ យកជាការចំពពាុះការបំពពញអាសយោាន
ពរបរើ ាស់ពៅកមពុជាកនុងខ្ផនកទ្៥
ើ

/(Note: If this is crossed, it is not necessary to fill up the address for service in Cambodia
in Part 5.)

ផទុះពលខ
Block/House No.

ផលូវ
NNN
NameaaBloBlock/H
Street Name
ouse
សង្កាត់

Sangkat/Commune
No.ឌ
ខណ
Khan/District

ពខតត/រកុង
Province/City

អាសយោានបរពទ្ស / Foreign Address
ជួរទ្១
ើ / Line 1
ជួរទ្២
ើ / Line 2
ជួរទ្ើ៣ / Line3
សញ្ញាតិ / Nationality or Countr
of Incorporation*

របពទ្សននលំពៅោាន
សានក់ពៅរបស់បុគល
គ
Country of Residency
(mandatory for individuals)
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ខ្ផនកទ្២
ើ : ព័ត៌មានលមអត
ិ របកាសនើយបរតតកាកមមចិន / PART 2

Details of Chinese Patent*

ពលខរបកាសនើយបរតតកាកមម
Chinese Patent No.

កាលបរពចេ
ិ ទ្សុំចុុះបញ្ា ើរបកាស
នយ
ើ បរតតកាកមមចន
ិ

Filing Date of Chinese Patent
(DD/MM/YYYY)

កាលបរពចេ
ិ ទ្ផតល់របកាសនើយបរត
តកាកមមចិន

Grant Date of Chinese Patent
(DD/MM/YYYY)

ចំនួនននពសចកតអ
ើ ុះអាង
Number of claims

ខ្ផនកទ្ើ៣: តារាងឯកសារលមអត
ិ / PART 3 Checklist*
ពន
ិ ត
ិ យតារាង ក
Checklist A

សំណុំលខ
ំ នចំនួនសនលក
ិ ត
ិ ពសនស
ើ ុមា
ឹ ឯកសារដូចខាងពរកាម៖
The application consists of the following no. of sheets

ពាកយសុំ

សនលឹក /sheet(s)

Request

ពសចកតើអធិបាយ

សនលឹក /sheet(s)

Description

ពសចកតើអុះអាង

សនលក
ឹ /sheet(s)

Claim

គំនូសបង្កាញ

សនលឹក /sheet(s)

Drawing

ខលម
ឹ សារសពងខប

សនលឹក/Sheet(s)

Abstract

ពិនិតយតារាង ខ

សំណុំលិខត
ំ ា ប់មកជាមួយនូវ៖
ិ ពសនើសុភ្ជ

Checklist B

The application as filed is accompanied by:

លិខិតពផទរសិទ្ធិ
Power of Attorney

ឯកសារចមលងវ ិញ្ញាបនបរត

របកាសនយ
ើ បរតតកាកមមចិន ពោយ
មានការ បញ្ញាក់ពើអងគភ្ជពកមមសិទ្ិធ
បញ្ញាចិន។

Certified copy of Certificate of
Grant of Chinese patent
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ខ្ផនកទ្៤
ើ ព័ត៌មានសរមាប់ទ្ំនាក់ទ្ំនង / PART 4 Contact Details*
សំគាល់ៈ Note:
ក. របសន
ំ ភ្ជនក់ង្ករ រតូវបំពពញព្មុះអាសយោានទ្ំនាក់ទ្ំនងពៅកមពុជារបស់ភ្ជនក់ង្ករពនាុះ របសន
ំ បុគគល
ិ ពបមា
ើ នការចាត់តាង
ិ ពបើចាត់តាង
រតូវបំពពញ”ព្មុះរបស់បុគគលពនាុះ” និងអាសយោានទ្ំនាក់ទ្ំនងពៅកមពុជា។

a.

Where an agent is appointed, the fields for "Agent Name" and "Address for Service in Cambodia" should be completed. Where an individual

is appointed, the sub-field “Representative or C/O Name” and "Address for Service in Cambodia" should be completed instead.

ខ. អាសយោានទ្ំនាក់ទ្ំនងពៅកមពុជាមន
ិ រតូវបំពពញពទ្ របសន
ិ ពបអា
ើ សយោានពៅកនុងខ្ផនកទ្ើ១ របស់បុគគលពនាុះរតូវាន
ពរបើរាស់ជាអាសយោានសរមាប់ទ្ំនាក់ទ្ំនងពៅកមពុជា។

b. The address for service in Cambodia need not be filled up if the person's address in Part 1 is to be used as an address for service in
Cambodia.

គ. ការពឆលយ
ើ ឆលងជាផលូវការរតូវពផញើរជូនតាមអាសយោានទ្ំនាក់ទ្ំនងខ្ដលានបង្កាញកនុងរបអប់ពនុះ។

a. The official correspondence will be sent to the address for service in Cambodia as indicated in this box.

ព្មុះភ្ជនក់ង្ករ
Agent Name

ព្មុះតំណាង
Representative or C/O Name

អាសយោានទ្ំនាក់ទ្ំនងពៅកមពុជា / Address for Service in Cambodia
ផទុះពលខ
Block/ House No.

ផលូវ

Street Name

សង្កាត់
Sangkat/Commune

ខណឌ
Khan/District Name

ពខតត/រកុង
Province/City

បុគគលទ្ំនាក់ទ្ំនង (របសិនពបើមាន)
Contact Person (if applicable)
ពលខទ្ូរស័ពទ (របសិនពបមា
ើ ន)
Direct Telephone No.
(if applicable)

ពលខទ្ូរសារ (របសនិ ពបមា
ើ ន)
Fax No. (if applicable)

អាសយោានអុើពម៉េល (របសិនពបើមាន)
Email Address (if applicable)
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ខ្ផនកទ្៥
ើ : ពសចកតើអុះអាង PART 5 Declaration*
ការរបកាស
Declaration

ពោយអនកោក់ពាកយសុំ / By Applicant(s) Filing the Application
ខញុស
ំ ូមរបកាសថាព័ត៌មានផតល់ជូនខាងពលើពិតជារតឹមរតូវតាមការយល់ដឹងរបស់ខុ ំញ។
I, the undersigned, do hereby declare that the information furnished above
is true to the best of my knowledge.

ពោយភ្ជនក់ង្ករ / By Agent
ខញុំសូមការរបកាសនូវព័ត៌មានថា៖ / I, the undersigned, do hereby declare that :
១. ខញុំរតូវានអនុញ្ញាតតយ៉ា៉េងពិតរាកដ ពធវើជាតំណាងកនុងនាមបុគល
គ ខ្ដលោក់
ពាកយសុំ ។ i. I have been duly authorised to act as an agent, for the
purposes of this application, on behalf of the person(s) filing this form.

២. ព័ត៌មានខ្ដលានផតល់ជូនខាងពលជ
ើ ំនួសឲ្យអនកោក់ពាកយសុំគឺពត
ិ ជារតម
ឹ រតូវ

តាមការយល់ដឹងរបស់ខុ ។
ំញ ii. The information furnished above on behalf of the
person(s) filing this form is true to the best of the person(s)' knowledge.

ព្មុះ
Name

ហតែពលខា
Signature

កាលបរពចេ
ិ ទ្
Date (DD/MM/YYYY)

ពលខននសនលក
ឹ ឯកសារបខ្នែម

ខ្ដលភ្ជាប់មកជាមួយពាកយសុំ

សនលឹក /sheet(s)

No. of Extra Sheets
Attached to this Form
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