
 

 

 

 

 

អគ្គិសនីកម្ពុជា 
ស្នន កក់ារលលខ២ ផលូវរពះយុគនធរ សង្កា តវ់តតភនំ ខណ្ឌ ដូនលពញ រាជធានីភនំលពញ 

ទូរសព័ទៈ ០២៣ ៧២២ ៥២៥ / ០២៣ ៧២៣ ៩៧១ 
ទូរស្នរៈ (៨៥៥) ២៣ ៤២៦ ០១៨ 

Website : www.edc.com.kh 
Email : info@edc.com.kh 

Facebook : www.fb.com/EDCcambodia 
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ការផ្គត់ផ្គង់ចរនតអគ្គិសនីជូនអតិថិជន 

ល ម្ ះលសវា ការផគត់ផគង់ចរនតអគគិសន ី

រកសួង /ស្នថ បន័  
ផតលល់សវា 

១. អគគសិនកីមពុជា(រាជធានភីនលំពញ)  
ក.ស្នន ក់ការកណ្តត ល 
 ស្នន ក់ការលលខ២ ផលូវរពះយុគនធរ សង្កា ត់វតតភនំ ខណ្ឌ ដូនលពញ រាជធានីភនំលពញ 
 ទូរសពទ័ៈ ០២៣ ៧២២ ៥២៥ / ០២៣ ៧២៣ ៩៧១ 
 ទូរស្នរៈ (៨៥៥) ២៣ ៤២៦ ០១៨ 

ខ.ស្នខាអូរបបកកអម 
 អាសយដ្ឋា នៈ ផលូវលលខ ២៧១ ខណ្ឌ ទួលលោក រាជធានីភនំលពញ 
 ទូរសព័ទៈ ០២៣ ៦២១១ ១១៥ / ០២៣ ៦២១១ ១១៦ / ០២៣ ៨៨៣ 

៣៤១ / ០២៣ ៨៨៣ ៦៤៦ 
គ.ស្នខាវតតភន ំ
 អាសយដ្ឋា នៈ វតតភន ំផលូវលលខ ១៩ ខណ្ឌ ដូនលពញ រាជធានភីនំលពញ 
 ទូរសព័ទៈ ០២៣ ៦២១១ ១១៧ / ០២៣ ៤២៨ ៨៦២ / ០២៣ ៤២៧ 

១០៧ / ០២៣ ៦៧៦៦ ៥៦៦ 
ឃ.ស្នខារកអ់បរងលរកាម 
 អាសយដ្ឋា នៈ រកអ់បរងលរកាម ៦២២ ផលូវលលខ២ ខណ្ឌ មានជ័យ រាជធានី

ភនំលពញ 
 ទូរសព័ទៈ ០២៣ ៦២១១ ១១៨ / ០២៣ ៦២១១ ១១៩ / ០២៣ ៤២៥ 

៧០២ / ០២៣ ៤២៥ ៧០៣ 
ង.មជបមណ្ឌ លបជ្ម  
 ទូរសព័ទៈ ០២៣ ៧២៣ ៨៧១ / ០២៣ ៤២៧ ៦២៦ 

២. អគគសិនកីមពុជា(លខតតលសៀមរាប) 
 អាសយដ្ឋា នៈ ភូមភិ្ញា ជ័យ សង្កា តស់្នវ យដងគុ ំ រកងុលសៀមរាប លខតតលសៀមរាប 
 ទូរសព័ទៈ ០៦៣ ៦២១១ ១១៥ / ០៦៣ ៧៦១ ៥២១ / ០៦៣ ៧៦១ 

៥២២ 
៣. អគគសិនកីមពុជា(លខតតរពះសីហនុ) 
 អាសយដ្ឋា នៈ ផលូវបផ ភូមិ៣ សង្កា ត់លលខ៣ រកុងរពះសីហនុ លខតតរពះសីហនុ 
 ទូរសព័ទៈ ០៣៤ ៦២១១ ១១៥ / ០១១ ៣៩១ ២៣៤ 

៤. អគគសិនកីមពុជា(លខតតកពំងរ់ម) 
 អាសយដ្ឋា នៈ ផលូវសូរយិាវរ័ មនទី២ ភូមិទី៧ សង្កា ត់កំពង់រម រកងុកពំង់រម 

លខតតកពំង់រម 
 ទូរសព័ទៈ ០៤២ ៦២១១ ១១៥ / ០៤២ ៦៣០៤ ២៦៨ 

ក.ស្នខាពញាបរកក 
 អាសយដ្ឋា នៈ ផលូវលលខ៧២ ភូមិរតពងំរពីង ឃុរំតពងំផលុង រសុកពញាបរកក 

លខតតតបូងឃមុ ំ
 ទូរសព័ទៈ ០៤២ ៦២១១ ១១៦ / ០៤២ ៦៣០៤ ២៦៨ 

ខ.ស្នខាលមម៉ត ់
 អាសយដ្ឋា នៈ ផលូវលលខ៧ ភូមិសងគមមានជ័យ ឃុលំមមត់ រសុកលមមត ់លខតត

តបូងឃមុ ំ
 ទូរសព័ទៈ ០៤២ ៦២១១ ១១៧ / ០៤២ ៦៣០៤ ២៦៨ 



៥. អគគសិនកីមពុជា(លខតតតាបកវ) 
 អាសយដ្ឋា នៈ ភូម២ិ សង្កា ត់រកាកនុង រកងុដូនបកវ លខតតតាបកវ 
 ទូរសព័ទៈ ០៣២ ៦២១១ ១១៥ / ០៣២ ៩៣១ ២៧០ 

ក.ស្នខាអងគតាលស្នម  
 អាសយដ្ឋា នៈ ផលូវលលខ២២ រកមុទ១ី ភូមអិងគតាលស្នម ឃុអំងគតាលស្នម  

រសុករតាកំក ់លខតតតាបកវ 
 ទូរសព័ទៈ ០៣២ ៦២១១ ១១៦ / ០៣២ ៩៣១ ២៧០ 

៦. អគគសិនកីមពុជា(លខតតបាតដ់បំង) 
 អាសយដ្ឋា នៈ ផលូវលលខ១ ភូមិកមមករ សង្កា ត់ស្នវ យលប៉ា រកុងបាត់ដំបង លខតត

បាត់ដបំង 
 ទូរសព័ទៈ ០៥៣ ៦២១១ ១១៥ / ០៥៣ ៩៥៣ ៤៤៣ 

៧. អគគសិនកីមពុជា(លខតតស្នវ យលរៀង) 
 អាសយដ្ឋា នៈ ផលូវលលខ២០២ ភូមិលមលភលីង សង្កា តស់្នវ យលរៀង រកុងស្នវ យលរៀង 

លខតតស្នវ យលរៀង 
 ទូរសព័ទៈ ០៤៤ ៦២១១ ១១៥ / ០៤៤ ៧១៥ ១៨៤ 

ក.ស្នខាបាវតិ 
 អាសយដ្ឋា នៈ ផលូវលលខ១ ភូមិបាវតិលលី សង្កា ត់បាវតិ រកុងបាវតិ លខតត   

ស្នវ យលរៀង 
 ទូរសព័ទៈ ០៤៤ ៦២១១ ១១៦ / ០៤៤ ៧១៥ ០៣០ 

ខ.ស្នខាកពំង់លរាទិ៍ 
 អាសយដ្ឋា នៈ ផលូវលលខ៣៣៤ ភូមិលរាទិ៍ ឃុញំរ រសុកកពំង់លរាទិ៍ លខតត    

ស្នវ យលរៀង 
 ទូរសព័ទៈ ០៤៤ ៦២១១ ១១៧ / ០៤៤ ៧១៥ ១៨៤ 

គ.ស្នខាជភូី 
 អាសយដ្ឋា នៈ ផលូវលលខ១ ភូមិកំលពតរបស ់សង្កា ត់រចកលមទស រកុងបាវតិ លខតត

ស្នវ យលរៀង  
 ទូរសព័ទៈ ០៤៤ ៦២១១ ១១៨ / ០៤៤ ៧១៥ ១៨៤ 

៨. អគគសិនកីមពុជា(លខតតកពំត) 
 អាសយដ្ឋា នៈ ផលូវលលខ៣៣ ភូមិសុវណ្ណស្នគរ សង្កា ត់កពំងក់ណ្តា ល រកុង

កំពត លខតតកំពត  
 ទូរសព័ទៈ ០៣៣ ៦២១១ ១១៥ / ០៣៣ ៦៣៦៤ ៤៥៦ 

ក.ស្នខាកពំង់រតាច 
 អាសយដ្ឋា នៈ ផលូវលលខ៣១ ភូមិកពំង់រតាចទី១ ឃុកំំពង់រតាចខាងលកីត 

រសុកកំពង់រតាច លខតតកំពត 
 ទូរសព័ទៈ ០៣៣ ៦២១១ ១១៥ / ០៣៣ ៦៣៦៤ ៤៥៦ 

៩. អគគសិនកីមពុជា(លខតតព្រពបវង) 
 អាសយដ្ឋា នៈ ភូមិ៣ សង្កា តក់ំពង់លាវ រកុងព្រពបវង លខតតព្រពបវង 
 ទូរសព័ទៈ ០៤៣ ៦២១១ ១១៥ / ០៤៣ ៦៣៤៥ ៥៤៥ 

១០. អគគសិនកីមពុជា(លខតតបន្ទទ យមានជយ័) 
 អាសយដ្ឋា នៈ ផលូវលលខ៣ ភូមិសូភី សង្កា ត់កំពង់ស្នវ យ រកងុសិរលីស្នភ័ណ្ 

លខតតបន្ទទ យមានជ័យ 
 ទូរសព័ទៈ ០៥៤ ៦២១១ ១១៥ / ០៥៤ ៧១០ ៩៧២ 



ក.ស្នខាមងគលបូរ ី
 អាសយដ្ឋា នៈ ផលូវលំ ភូមិឬសសលីរកាក ឃុឬំសសលីរកាក រសុកមងគលបូរ ីលខតត

បន្ទទ យមានជ័យ 
 ទូរសព័ទៈ ០៥៤ ៦២១១ ១១៦ / ០៥៤ ៧១១ ១៥៧ 

១១. អគគសិនកីមពុជា(លខតតសទងឹបរតង) 
 អាសយដ្ឋា នៈ ផលូវលលខ៣៦ ភូមិកណ្តា ល សង្កា ត់សទឹងបរតង រកងុសទឹងបរតង 

លខតតសទឹងបរតង 
 ទូរសព័ទៈ ០៧៤ ៦២១១ ១១៥ / ០៧៤ ២១១ ៦៦៦ 
ក.ស្នខាកពំង់រសលៅ 
 អាសយដ្ឋា នៈ ភូមិកំពង់រសលៅ ឃុកំពំងរ់សលៅមួយ រសុកបឆប លខតត    

រពះវហិារ 
 ទូរសព័ទៈ ០៦៤ ៦២១១ ១១៥ / ០៧៤ ២១១ ៦៦៦ 

១២. អគគសិនកីមពុជា(លខតតរតនគរិ)ី 
 អាសយដ្ឋា នៈ ភូម២ិ សង្កា ត់ឡាបានលសៀក រកងុបានលុង លខតតរតនគិរ ី
 ទូរសព័ទៈ ០៧៥ ៦២១១ ១១៥ / ០៩៧ ៧៩៦៦ ៣៩៩ 

១៣. អគគសិនកីមពុជា(លខតតមណ្ឌ លគរិ)ី 
 អាសយដ្ឋា នៈ ភូមិលដីមរសល ់សង្កា ត់មលន្ទរមយ រកងុបសនមលន្ទរមយ លខតត

មណ្ឌ លគិរ ី
 ទូរសព័ទៈ ០៧៣ ៦២១១ ១១៥ / ០៧៣ ៦៣៦៣ ៣៩៣ 
ក.ស្នខាបកវសីមា 
 អាសយដ្ឋា នៈ ភូមអូិរអាម ឃុបំរសខទុម រសុកបកវសីមា លខតតមណ្ឌ លគិរ ី
 ទូរសព័ទៈ ០៧៣ ៦២១១ ១១៥៦/ ០៧៣ ៦៣៦៩ ២២២ 

១៤. អគគសិនកីមពុជា(លខតតរកលចះ) 
 អាសយដ្ឋា នៈ ផលូវរពះមហាកសរតីយយានកុីសុមៈ ភូមិរកលចះ សង្កា ត់រកលចះ 

រកុងរកលចះ លខតតរកលចះ 
 ទូរសព័ទៈ ០៧២ ៦២១១ ១១៥ / ០៧២ ៦៥០៤ ៧៤៧ / ០៧២ ២១១ 

៦៦៦ 
ក.ស្នខាសនួល 
 អាសយដ្ឋា នៈ ផលូវជាតិលលខ ៧៤ ភូមិលដមីឃលូ ឃុ២ំធនូ រសុកសនូល លខតតរកលចះ 
 ទូរសព័ទៈ ០៧២ ៦២១១ ១១៦ / ០៧២ ៦៥០៤ ៨៤៨ 

១៥. អគគសិនកីមពុជា(លខតតកពំងស់ព)ឺ 
 អាសយដ្ឋា នៈ អាោរលលខ០៤៩៥ ផលូវអងប់តន សង្កា ត់រកាធ ំរកុងចារមន 

លខតតកពំង់សព ឺ
 ទូរសព័ទៈ ០២៥ ៦២១១ ១១៥ / ០២៥ ៩៨៧ ១១៦ 

លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

ផលិត បញ្មូ ន បចករយកនុងតបំន់អាជាា បណ័្ណបដលកណំ្ត់លដ្ឋយអាជាា ធរ 
អគគិសនកីមពុជា ពរងងឹលលីគុណ្ភ្ញពកនុងការផតលល់សវាជូនអតិថិជនបលងានីជំលនឿ 
ចិតតរបសអ់តិថជិនមកលលីអគគិសនីកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ ជស/រកម/០៣ ចុះព្ថៃទី១៧ បខមថុិន្ទ ឆ្ន ១ំ៩៩៦ សតពី ី
លកខនតិកៈទូលៅព្នសហរោសស្នធារណ្ៈ 

 រពះរាជរកឹតយលលខ ជស/រកត/០៣៩៦/១០ ចុះព្ថៃទ០ី៩ បខមនី្ទ ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
សតីពីការបលងាតីអគគិសនីកមពុជា ជារកុមហុ៊នទទួលខុសរតូវមានកំណ្ត់មួយ
របសរ់ដា។ 



អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជនជាតិបខមរ ជនជាតិបរលទស នីតបុិគគល 

សតងដ់្ឋលសវា 

១. សរមាប់លំលៅដ្ឋា ន នងិអាោររដាបាល 
អាងំតង់សីុលត ព្ថលបនតចរនត ព្ថលរបាក់កក ់ សរុប រយៈលពល 

1phx5A 31,000៛ 31,000៛ 62,000៛ 

15ព្ថៃ 
1phx10A 62,000៛ 62,000៛ 124,000៛ 
1phx20A 228,000៛ 123,000៛ 351,000៛ 
1phx32A 368,000៛ 394,000៛ 762,000៛ 
1phx63A 736,000៛ 775,000៛ 1,511,000៛ 
3phx32A 1,104,000៛ 1,181,000៛ 2,285,000៛ 

45ព្ថៃ 3phx40A 1,368,000៛ 1,476,000៛ 2,844,000៛ 
3phx63A 2,208,000៛ 2,325,000៛ 4,533,000៛ 
3phx100A 3,300,000៛ 3,690,000៛ 6,990,000៛ 
២. សរមាប់អាជីវកមម និងសិបបកមម 

អាងំតង់សីុលត ព្ថលបនតចរនត ព្ថលរបាក់កក ់ សរុប រយៈលពល 
1phx5A 31,000៛ 123,000៛ 154,000៛ 

15ព្ថៃ 
1phx10A 62,000៛ 246,000៛ 308,000៛ 
1phx20A 228,000៛ 492,000៛ 720,000៛ 
1phx32A 368,000៛ 787,000៛ 1,155,000៛ 
1phx63A 736,000៛ 1,550,000៛ 2,286,000៛ 
3phx32A 1,104,000៛ 2,362,000៛ 3,466,000៛ 

45ព្ថៃ 3phx40A 1,368,000៛ 2,952,000៛ 4,320,000៛ 
3phx63A 2,208,000៛ 4,650,000៛ 6,858,000៛ 
3phx100A 3,300,000៛ 7,380,000៛ 10,680,000៛ 
៣. សរមាបផ់ទះជួលបរលទស ស្នថ នទូត នងិសណ្តា ោរ 

អាងំតង់សីុលត ព្ថលបនតចរនត ព្ថលរបាក់កក ់ សរុប រយៈលពល 
1phx5A 31,000៛ 164,000៛ 195,000៛ 

15ព្ថៃ 
1phx10A 62,000៛ 328,000៛ 390,000៛ 
1phx20A 228,000៛ 656,000៛ 884,000៛ 
1phx32A 368,000៛ 1,050,000៛ 1,418,000៛ 
1phx63A 736,000៛ 2,066,000៛ 2,802,000៛ 
3phx32A 1,104,000៛ 3,149,000៛ 4,253,000៛ 

45ព្ថៃ 3phx40A 1,368,000៛ 3,936,000៛ 5,304,000៛ 
3phx63A 2,208,000៛ 6,199,000៛ 8,407,000៛ 
3phx100A 3,300,000៛ 9,840,000៛ 13,140,000៛ 

 

តរមវូការឯកស្នរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

១. អតថិិជនរតូវមកទំន្ទក់ទនំងសំុពកយបនតចរនតអគគិសនីលៅទីតាងំដូចខាង 
លរកាមៈ 

 ក. របលភទលំលៅដ្ឋា ន និងអាោររដាបាល រតូវទំន្ទកទ់ំនងលៅតាម
 ស្នខាអគគិសនកីមពុជា )លសនីសំុកំលាងំព ីស ph x5A ដល ់3ph x100A) 
 ខ  .របលភទអាជីវកមម សិបបកមម ផទះជួលបរលទស  សណ្តា ោររតូវទំន្ទក់ 
 ទំនងលៅន្ទយកដ្ឋា នអាជីវកមមបចករយ )លសនីសំុកំលាងំពី 3ph 
 x100A លឡងីលៅ( ករណី្អតិថិជនលៅតាមលខតតរតូវទំន្ទកទ់ំនងលៅ 
 តាមបណ្តត អគគិសនីលខតត 

២. អតថិិជនរតូវបំលពញព័តម៌ានលំអតិលៅលលីពកយសំុបនតចរនត និងភ្ញម ប់នូវឯក
ស្នររបំាច់ដូចជាៈ 



 ក. ករណី្លំលៅដ្ឋា ន 
 -ចាបច់មលងបណ័្ណរគសួ្នរ ឬវជិ្ា បនបរតសមាគ លអ់ចលនវតថុ ឬលិខិត 
 លផទរសិទធកាន់កាប់ ឬលិខិតបជ្ម ក់របសឃុ់សំង្កា ត ់
 -អតតសជ្ា ណ្ប័ណ្ណអនកលសនីសំុ ឬលិខិតបជ្ម ក់អតតសជ្ា ណ្លចញ 
 លដ្ឋយអាជាា ធរមូលដ្ឋា ន 
 ខ. ករណី្អងគភ្ញពរដា 
 -លិខិតបជ្ម ក់ការទូទាត់របសរ់បធានស្នថ ប័ន ឬរបធានអងគភ្ញពលសនីសំុ 
 -អតតសជ្ា ណ្ប័ណ្ណអនកលសនីសំុ 
 គ. ករណី្របលភទអាជីវកមម 
 -ចាបអ់នុជ្ា តលបីកអាជីវកមម ឬបណ័្ណប៉ាតង ់
 -លិខិតបជ្ម ក់កមមសិទធិទីតាងំលសនីសំុ ឬកចិចសនាជួលភ្ញម បម់កជាមួយ  
 ភ្ញម ប់មកជាមួយនូវការធាន្ទទូទាតប់ំណុ្លពីមាច សក់មមសិទធិបដលមាន  
 ការបជ្ម ក់ពអីាជាា ធរ 
 -អតតសជ្ា ណ្ប័ណ្ណអនកលសនីសំុ 
៣. លសវាទទួលរបាក់ព្ថលលរបីរបាសច់រនតអគគិសនីលៅកនុងរាជធានភីនំលពញ អតិថជិន
អាចបង់តាមបជ្ម រលបឡាព្នស្នខាអគគិសនីកមពុជាដំលណី្រការ៖ 
- ព្ថៃច័នទ ដល ់ព្ថៃសុរក ពីលម៉ាង ៧:៣០រពកឹដលល់ម៉ាង ១៦:០០ រលសៀល 
- ព្ថៃលៅរ ៍ពីលម៉ាង ៧:៣០ រពឹកដល ់១១:០០រពកឹ (លៅរាជធានីភនំលពញ( 
*អគគិសនកីមពុជាមិនទទួលរបាកក់នុងព្ថៃឈប់សំរាក និងព្ថៃបុណ្យជាតិលផសងៗលទ 
*អតិថជិនក៏អាចបង់តាមរយៈធន្ទោរជាព្ដគូររបសអ់គគិសនីកមពុជាដូចជា៖ 
 ធន្ទោរពណិ្ជមកមមលរៅរបលទស (FTB Bank) 
 ធន្ទោរលអសីុលីដ្ឋ (ACLEDA Bank) 
 ធន្ទោរ ANZ Royal 
 ធន្ទោរឯកលទស WING 
 ធន្ទោរ ABA 
 ធន្ទោរ CANADIA 
 រគឹះស្នថ នមីរកូហរិញ្ាវតថុរបាស្នក ់(PRASAC MFI) 
 មីរកូហរិញ្ាវតថុហតាថ កសិករ (HKL MFI) 
 ធន្ទោរកាលថយូណ្តយធីតកមពុជា (CUBC Bank) 
 ធន្ទោរកមពុជាស្នធារណ្ៈ (CAMPU Bank) 

*ព្ថលលរបីរបាសអ់គគិសនីអបបបរមារបរបំខ រគប់ទំហអំំបពរ និងរគប់របលភទ 
អតិថជិន១ ,៥០០ លរៀលកនុង១បខ  
៤  .រយៈលពលព្នការបលរមីលសវាបនតចរនតគតិរបព់ីព្ថៃទទួលពកយរហូតដលព់្ថៃ  
ភ្ញម ប់ចរនត៖ 
 ក  .ការលសនីសំុបនតចរនតពី 1ph x 5A ដល ់1ph x 63A មានរយៈលពល 
 ១៥ព្ថៃ )ព្ថៃការង្ករ គិតរប់ពីព្ថៃចន័ទ ដល ់ព្ថៃសុរកលលីកបលងបតព្ថៃ  
 ឈប់សរមាកបដលរបកាសលដ្ឋយអនុរកឹតយព្នរាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា( 
 ខ  .ការលសនីសំុបនតចរនតពី 3ph x32A ដល3់ph x100A មានរយៈលពល 
 ៤៥ព្ថៃ )ព្ថៃធមមតា គិតទាងំព្ថៃឈប ់នងិព្ថៃលធវីការ(  

លយាបល ់ កនុងករណី្បដលអតិថិជនមានបជ្ា ណ្តមយួមិនរបរកត ីឬចង់ទំន្ទក់ទនំងសួរ 
និងផតលព់័ត៌មានលផសងៗ សូមពនិិតយលមីលគំនូសបំរពញួសតីពីនតីិវធិកីនុងការលដ្ឋះ
រស្នយខាងលរកាម និងតាមរយៈលលខទូរសព័ទ ២៤លម៉ាង )Call Center)៖ 



០២៣ ៧២២ ៥២៥។ 

 

 



 


