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ទូរស័ពទទំនាក់ទំនង                                                  

ររះរាជាណាចរររម្ពុជា 
ជាតិ   សាសនា  ររះម្ហារសរត 

  
 

ពារយសសនើសុុំបន្តចរន្តអគ្គិសនី្  

  
 

ខ្ុុំបាទ-នាងខ្ុុំ ឈ ម្ ោះ......................................................... ជាអក្សរឡាតុំង................................................................. 
ជនជាតិ.......................... សញ្ជជ តិ............................ មុខរបរ....................................................................................................... 
អាសយដ្ឋា នបចចុបបនន ផទោះឈលខ...................ផលូវ....................................... រក្ុម............. ឃុុំ/សង្កា ត់.............................................. 

ស្សុក្/ខណ្ឌ .............................................. ឈខតត/រាជធានី....................................................... ។ 

អីុមម៉ែល.................................................................................. ឈលខទូរស័ពទ...................................................................... ។ 
 

 

សមូ្សោររ 
ឯរឧតតម្ របតិភូរាជរដ្ឋា ភិបាលរម្ពុជា ទទួលបន្ទុរជា អគ្គនាយរអគិ្គសនី្រម្ពុជា 

 
 

 

រម្មវតថុ ៖ សុំឈណ្ើ សុុំអនុញ្ជា ត បនតចរនតថ្មី បឈងាើនក្ម្ល ុំង មដលម្នក្ម្ល ុំង....................................................អាុំមពរ 

ដ្ឋក់្ឱ្យឈរបើរបាស់ក្នុងទីតុំង   ផទោះឈលខ................................  ផលូវ.......................................   រក្ុម............................  
ឃុុំ/សង្កា ត់.................................... ស្សុក្/ខណ្ឌ .................................... ឈខតត/រាជធានី.........................................។ 
ឈដើមបីដ្ឋក់្ឱ្យដុំឈណ្ើ រការ(ឈ ម្ ោះទីតាំង)................................................................................................................... 

ជាអក្សរឡាតុំង..................................................................................................................................................។ 
ជារបឈភទ លុំឈៅដ្ឋា ន អគាររដាបាល អាជីវក្មម សិបបក្មម ផទោះជួលឱ្យបរឈទស ស្ថថ នទូត សណ្ឋា គារ។ 
 

តបតមក្មមវតថុខាងឈលើ ខ្ុុំបាទ-នាងខ្ុុំ សូមជរម្បថា ក្នលងមក្ទីតុំងឈសនើសុុំខាងឈលើ ធាល ប់  មិនធាល ប់ 
ឈរបើរបាស់ចរនតរបស់អគ្គិសនីក្មពុជា តុំបន់បនទប់ឈភលើងឈលខ...............................................។  

 
ជូន្ភ្ជា ប់ម្រជាមួ្យនូ្វ ៖ 
 

ក- ករណីលំនៅដ្ឋា ន   ខ- ករណីអង្គភាពរដ្ា   គ- ករណីប្រនេទអាជីវកម្ម 
 

 ក្១. ចាប់ចមលងប័ណ្ណរគ្ួស្ថរ ឬ    ខ១. លិខិតបញ្ជជ ក់្ការទូទាត់របស់  គ្១. ចាប់អនុញ្ជា តឈបើក្អាជីវក្មម ឬប័ណ្ណបា៉ែ តង់ 
        វញិ្ជា បនបរតសុំគាល់អចលនវតថុ ឬ           របធានស្ថថ ប័ន ឬ   គ្២. លិខិតបញ្ជជ ក់្ក្មមសិទធទីតុំងឈសនើសុុំដូច(ក្១) ឬ 
        លិខិតឈផទរសិទធិកាន់កាប់ ឬ            របធានអងគភាព ឈសនើសុុំ          កិ្ចចសនាជួល ភាជ ប់មក្ជាមួយនូវការធានា 
        លិខិតបញ្ជជ ក់្របស់ឃុុំ សង្កា ត់   ខ២. អតតសញ្ជា ណ្ប័ណ្ណអនក្ឈសនើសុុំ         ទូទាត់បុំណុ្លពីម្ច ស់ក្មមសិទធ មដលម្នការ 

   ក្២. អតតសញ្ជា ណ្ប័ណ្ណអនក្ឈសនើសុុំ ឬ             បញ្ជជ ក់្ពីអាជ្ាធរ 
              លិខិតបញ្ជជ ក់្អតតសញ្ជា ណ្ ឈចញឈដ្ឋយអាជ្ាធរមូលដ្ឋា ន    គ្៣. អតតសញ្ជា ណ្ប័ណ្ណអនក្ឈសនើសុុំ 

  

សូមឈមើលព័ត៌មានលមអិតឈៅទាំព័រខាងឈរោយ ។                ទុំព័រទី១ 

 

សាខាចាក់អចរងក្រោម ល.រ..................... 



បញ្ជា ក់ ៖ ក្រោយពីបានបំក្ពញពាកយសំុក្ ើយ សូមយកមកដាក់ក្ៅ រដ្ឋបាល របស់ នាយកដាឋ នអាជីវកមមចែកចាយ  អគ្គិសនីកមពុជា ( អគារ C ) 
ទូរស័ពទទំនាក់ទំនង                                                  

តារាងថ្ថលបន្តចរន្ត និ្ងរបារ់ររ់ សលើការសុុំបន្តចរន្តអគ្គិសនី្ រីបណាត ញសាធារណៈ (១) 

 

 
 

 

 
 

រុំណត់ចុំណា ុំ ៖ (១).  អតិថិ្ជនមិនរតូវបង់របាក់្ឈលើសពីតរាងខាងឈលើឈឡើយ ។ 
 (២).  រយៈឈពលផតល់ឈសវាគឺ្គិ្តពីថ្ថ្ៃទទួលពាក្យ រហូតដល់ថ្ថ្ៃភាជ ប់ចរនតឈដ្ឋយមិនគិ្តពីការយឺតយូររបស់អនក្ឈសនើសុុំដូចជា៖ 

- បុំឈពញឯក្ស្ថរពុុំរគ្ប់តមការតរមូវ ដូចក្នុងទរមង់ពាក្យសុុំបនតចរនតអគ្គិសនី និង/ឬ  យឺតយូរក្នុងការមក្ចុោះ
ហតថឈលខា ឈលើកិ្ចចសនាជាវចរនត និង/ឬ  ពនាឈពលក្នុងការបង់របាក់្ ។ 

- ពុុំទាន់ម្នសម្ា រ មដលជាបនទុក្របស់អតិថិ្ជន  ។ 
 (៣).  ថ្ថ្ៃការង្ករ គិ្តពីថ្ថ្ៃច័នទដល់ថ្ថ្ៃសុរក្ ឈលើក្មលងមតថ្ថ្ៃឈប់សរម្ក្មដលរបកាសឈដ្ឋយអនុរកឹ្តយថ្នរាជរដ្ឋា ភិបាល។ 
 (៤).  ថ្ថ្ៃធមមត គិ្តទាុំងថ្ថ្ៃឈប់ និងថ្ថ្ៃការង្ករ ។ 
បញ្ជា រ់ ៖ - ក្នុងក្រណី្ម្នការយឺតយ៉ែ វ  ជាងរយៈឈពលក្ុំណ្ត់ខាងឈលើ   អគ្គិសនីក្មពុជា  នឹងផតល់ជូនព័ត៌ម្នដល់អតិថិ្ជន    

ជាលាយលក្ខណ៍្អក្សរ ។ 
 - ការបនតចរនតថ្មី ឬតឈមលើងក្ម្ល ុំង អាចផតល់ជូនបានលុោះរត បុំណុ្លថ្ថ្លឈភលើងឈៅទីតុំងឈនាោះ រតូវបានទូទាត់ជាមុនសិន ។ 

 

ខ្ុុំបាទ-នាងខ្ុុំ យល់រពមបង់របាក់្ថ្ថ្លបនតចរនត  និងរបាក់្ក្ក់្ធានាឈលើថ្ថ្លឈរបើរបាស់អគ្គិសនី  តមតថ្មលដូច
ក្នុងតរាងខាងឈលើ ។ ខ្ុុំបាទ-នាងខ្ុុំ សូមបញ្ជជ ក់្ថា ព័ត៌ម្នទាុំងអស់មដលផតល់ក្នុងពាក្យសុុំឈនោះ គឺ្ជាព័ត៌ម្នពិត និង  
រតឹមរតូវ ក្រណី្ម្នការមក្លងបនលុំ ខ្ុុំបាទ-នាងខ្ុុំសូមទទួលខុសរតូវចុំឈពាោះមុខចាប់ជាធរម្ន ។ 

 

អាស្ស័យឈហតុឈនោះ សូមឯក្ឧតតមរបតិភូរាជរដ្ឋា ភិបាល ពិនិតយនិងសឈរមចឈលើការឈសនើសុុំឈដ្ឋយអនុឈរគាោះ ។ 
 

 

                ................................., ថ្ថ្ៃទី......... មខ.................... ឆ្ន ុំ២០១....... 
ហតថឈលខា ឬស្ថន មឈមថ្ដអនក្ឈសនើសុុំ 
 
 

  

អតិថិជនអាចទាញយកពាកយឈសនើស ាំពីឈេហទាំពរ័  www.edc.com.kh  ឈោយឈ ោះព មភទាំពរ័ទ១ីសនលឹកតតមួយ ។         ទុំព័រទី២ 

 

ក្រណី្ម្នការតវា៉ែនូវភាពមិនរបរក្តីមដលខុសពីបញ្ជជ ក់្ខាងឈលើ សូមទុំនាក់្ទុំនងមក្ស្ថន ក់្ការក្ណ្ឋត លរាជធានីភនុំឈពញទូរស័ពទឈលខ 023 6666672    

- ឈរកាយពីបានបុំឈពញឯក្ស្ថរតមពាក្យឈសនើសុុំឈហើយ  អតិថិ្ជនរតូវ 
  យក្មក្ដ្ឋក់្ឈៅ មផនក្ទុំនាក់្ទុំនងអតិថិ្ជន ស្ថខាចាក់្អមរងឈរកាម ។ 

- ទូរស័ពទទុំនាក់្ទុំនង៖   023 6211118 – 9  

- អាសយដ្ឋា ន៖ ផទោះឈលខ៦២២ ផលូវជាតិឈលខ២ សង្កា ត់ចាក់្អមរងឈរកាម  
                          ខ័ណ្ឌ ម្នជ័យ  រាជធានីភនុំឈពញ ។ 



បញ្ជា ក់ ៖ ក្រោយពីបានបំក្ពញពាកយសំុក្ ើយ សូមយកមកដាក់ក្ៅ រដ្ឋបាល របស់ នាយកដាឋ នអាជីវកមមចែកចាយ  អគ្គិសនីកមពុជា ( អគារ C ) 
ទូរស័ពទទំនាក់ទំនង                                                  

 
បញ្ារីាយស ម្ ះឧបររណ៍សរបើរបាសថ់ាម្រលអគ្គិសនី្ សរាប់សសនើសុុំបន្តចរន្ត 

 

របឈភទឈរបើរបាស់ លុំឈៅដ្ឋា ន អគាររដាបាល   អាជីវក្មម សិបបក្មម    ផទោះជួលឱ្យបរឈទស ស្ថថ នទូត សណ្ឋា គារ ។ 
 

 

ល.រ រាយក្ ម្ ោះឧបករណ៍ ឯកតា ែំនួន អនុភាព១ឯកតា 

(W) 
អនុភាពសរបុ 

(W) ក្ផេងៗ 

១       
២       
៣       
៤       
៥       
៦       
៧       
៨       
៩       
១០       
១១       
១២       
 សរបុ      

 
 
 

 
..................................., ថ្ថ្ៃទី........... មខ....................... ឆ្ន ុំ២០១......... 

 
ភាន ក់្ង្ករជុំឈរឿន      ហតថឈលខា ឬស្ថន មឈមថ្ដអនក្ឈសនើសុុំ 

 
  



បញ្ជា ក់ ៖ ក្រោយពីបានបំក្ពញពាកយសំុក្ ើយ សូមយកមកដាក់ក្ៅ រដ្ឋបាល របស់ នាយកដាឋ នអាជីវកមមចែកចាយ  អគ្គិសនីកមពុជា ( អគារ C ) 
ទូរស័ពទទំនាក់ទំនង                                                  

 
បង្កា ន់្ថ្ៃទទួលពារយសុុំបន្តចរន្ត 
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កណំតស់គំាល ់
    - ឈបើម្នភាពមិនរបរក្តីពាក់្ព័នធនឹងការឈសនើសុុំបនតចរនតឈនោះ អតិថិ្ជន 
       អាចផតល់ព័ត៌ម្នមក្ទីស្ថន ក់្ការអគ្គិសនីក្មពុជា ឈៅរាជធានីភនុំឈពញ 
       តមទូរស័ពទឈលខ 023 6 666 672  ។ 
    - បង្កា ន់ថ្ដឈនោះរតូវរក្ាទុក្ឈដ្ឋយអតិថិ្ជនខលួនឯងផ្ទទ ល់ រហូតដល់ថ្ថ្ៃទទួល   
       ឯក្ស្ថរបនតចរនត ។ 
 


