
 

 

 

 

 

 

 

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ ក្កុងភ្នំពេញ 
ស្នន ក់ការលលខ ៤៥  ផលូ វ ១០៦  សង្កា ត់រសះចក 

ខណ្ឌ ដូនលពញ រាជធានីភនំលពញ 
ទូរស័ពទ:  023 72 40 46/ 023 43 05 41/ 023 43 01 79 

លគហទំព័រ :   www.ppwsa.com.kh 
អីុមមល :   admin@ppwsa.com.kh 
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ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អា ត 

ល ម្ ះលសវា ការផគត់ផគង់ទឹកស្នា ត 
រកសួង/ស្នថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រដ្ឋា ករទកឹសវយត័ រកងុភំនលពញ 
 អាស័យដ្ឋា ន :  ស្នន ក់ការលលខ៤៥  ផលូ វ១០៦ សង្កា ត់រសះចក  
   ខណ្ឌ ដូនលពញ រាជធានភីនលំពញ (ខាងលជីងរាជាយសមយ័ានកមពុជា) 
 ទូរស័ពទ        :  023 72 40 46/ 023 43 05 41/ 023 43 01 79 
 លគហទំព័រ     :  www.ppwsa.com.kh 
 អុីមមល         :  admin@ppwsa.com.kh 

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ផលិត   និងមចកចាយទឹកស្នា តសំរាប់លរបីរាស់   ជូនដល់របជាពលរដាទូទងំ 
រាជធានីភំនលពញ ទីរបជុជំនជុវំញិរាជធានភីំនលពញ និងទីរបជុំជនរបស់លខតត កណ្តត
លជាប់នឹងរាជធានីភនំលពញ  

មូលដ្ឋា នគតយុិតត  រពះរាជរកមលលខ ០៦៩៦/០៣ រកម ចុះនងៃទី១៧  មខមិងុនា  ឆ្ន ១ំ៩៩៦  សតី
ពី លកខនិតកៈទូលៅ  ននសហរោសស្នធារណ្ៈ   

 អនុរកឹតយលលខ ៥២  អនរក.បក  ចុះនងៃទី១៩  មខធ្នូ   ឆ្ន ១ំ៩៩៦ សតីពី ការ
បលងាីតរដ្ឋា ករទឹកសវយត័រកុងភំនលពញ 

អតិងជិនមដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិមខមរ  ឬ  ជនជាតិបរលទស  ឬ នីតិបុគគល 

 
សតង់ដ្ឋលសវា 

ក .  ការទទួលយកលសវា 
 ល ម្ ះអងគភាព 

 ជាភាស្នរជាតិ         :  រដ្ឋា ករទឹកសវយត័រកងុភនលំពញ ( រ.ទ.ស.ភ )   
 ជាភាស្នរអនតរជាតិ    :  Phnom Penh Water Supply Authority 

(PPWSA)  
 ទីតងំ  និងលហដ្ឋា រចនាសមព័នធ 

 ស្នន ក់ការកណ្តត ល  :  អាសយដ្ឋា នលលខ ៤៥,ផលូ វ១០៦, សង្កា ត់រសះចក    
                          ខណ្ឌ ដូនលពញ សថិតលៅកណ្តត លរាជធានីភនំលពញ   
                          (ខាងលជីងរាជាយសម័យានកមពុជា) 

 លលខទូរស័ពទទំនាក់ទនំង  :  023 72 40 46/ 023 43 05 41  
                                              /023 43 01 79   

 លគហទំព័រ                   :  www.ppwsa.com.kh 
 អុីមមល                      :  admin@ppwsa.com.kh    
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 អាងតំកល់ទឹកជាយរក ុងចំនួន  ៣ កមនលង  :  

 អាងតំកល់ទកឹកាលដរំ ី :  អាសយដ្ឋា នផលូ វលលខ១០៥K  
       ភូមិកាលដរំ ី សង្កា ត់កាកាប  ខណ្ឌ ដលង្កា   រកុងភនលំពញ      
       (ទល់មុខរពលានយនតល ះភនំលពញ) 
 

 អាងតំកល់ទកឹរតពងំងលឹង  :  អាសយដ្ឋា នភូមិរតពងំងលឹង  
       សង្កា ត់លចាមលៅ ខណ្ឌ ដលង្កា  រកុងភនំលពញ 
 

 អាងតំកល់ទកឹរចាងំចលំរះ  :   អាសយដ្ឋា នផលូវលលខ ១០៨R  
       សង្កា ត់រចាងំចំលរះ២ ខណ្ឌ ឬសសមីកវ  រកុងភនំលពញ 
 

 ស្នខាអាជវីកមមរក ុងតលមម   :  អាសយដ្ឋា នផលូ វលលខ ១២០៦  ភូមិលដីម 
                 លមៀន សង្កា ត់លដីមលមៀន រកុងតលមម  
 

 លរាងចរកផលិតទឹកស្នា តនិលរាធ្  : អាសយដ្ឋា ន:  ផលូ វជាតិលលខ ១  
                  ភូមិបឹងឈូក  សង្កា ត់និលរាធ្  ខណ្ឌ ចារអំលៅ 
 

 លម៉ាងបំលពញការង្ករ :  លម៉ាង ០៨:០០ ដល់លម៉ាង ១៦:៣០ (មិនមានការ 
ឈប់សំរាកលពលនងៃរតង់លឡីយ) លរៀងរាល់នងៃលធ្វីការ ចាប់ពីនងៃ
ច័នទ ដល់នងៃសុរក។   

 ចំលពះមផនកលបឡាទទួលរាកក់នុងអងគភាព  ចាប់លធ្វកីារពីលម៉ាង  
០៧ : ៣០ ដល់លម៉ាង ១៦ : ០០ រលសៀល 

 ចំលពះមផនកលបឡាទទួលរាកស់្នខាអាជវីកមមរកុងតលមម ,   លរាងចរក ផ
លិតទឹកស្នា តនិលរាធ្  និងអាងតមាលទ់កឹទងំ ៣ កមនលង ចាប់លធ្វកីារ ពី
លម៉ាង ០៧: ៣០ នាទី  ដល់ ១៥:០០ នាទី  
 

 វតតមានលសវាជួរមុខ : រគប់លពលលវលា កនុងលម៉ាងបំលពញការង្ករចាប់ពីលម៉ាង  
                     ០៨ :០០ ដល់លម៉ាង ១៦ :៣០ រលសៀល  (មិនមានការ 
                     ឈប់សំរាកលពលនងៃរតង់លឡីយ )   

 លកខខណ្ឌ   និងនីតិ វធិ្ីកនុ ងការផតល់លសវា   
 លសវាតបណ្តត ញចូលផទះ :  
ក -ចំលពះអតិងិជនទូ លៅៈ 
១- រតូវមកទំនាក់ទំនងយកពកយសុំសិទធិជាវទឹក ពីរកុមព័ត៌មានរបស់  
ការយិាល័យបណ្តត ញចូលផទះ  នននាយកដ្ឋា នអាជីវកមម មដលផតលជូ់នលដ្ឋយ
ឥតគិតនងល ឬអាច Download តមរយៈលគហទំព័ររដ្ឋា ករទឹកសវយត័រកុងភនំលពញ
www.ppwsa.com.kh ។  
២-លរកាយពីបំលពញឯកស្នរ(ចំនួន ០២ចាប់) ខាងលលីរចួ អតិងិជនរតូវ
យកមកដ្ឋក់លៅរកមុព័ត៌មានការយិាល័យបណ្តត ញចូលផទះដមដលលដ្ឋយ
ភាា ប់មកជាមួយពកយសុំលនះគឺ ៖ 

- ចាប់ចមលងប័ណ្ណកមមសិទធិ ឬលិខិតមានតំនលរប ក់របមហល
ចំនួន ០២ ចាប់ 

- ចាប់ចមលងអតតសញ្ញាណ្ប័ណ្ណ     ឬលិខិតឆលងមដនរបស់អនកលសនី
សុំចំនួន ០២ ចាប់  

http://www.ppwsa.com.kh/


- លិខិតអនុញ្ញា តឱ្យជីកផលូ វដី  ឬចិល ច្ ីមផលូ វរបស់ស្នលាសង្កា ត់
ចំនួន  ០១  ចាប់ 

- សូមស្នមីខលួន  មដលមានល ម្ ះកនុងពកយសុំជាវទឹកអល ា្ីញមក
ដ្ឋក់ពកយ   និងបង់រាក់លដ្ឋយផ្ទទ ល់  ។ 

៣-លរកាយពីទទួលានសំណំុ្ពកយសុំសិទិធជាវទឹករគប់រោន់ពីអតិងិជន រចួ
លហីយរកុមព័ត៌មាន  រតូវណ្តត់នងៃចុះវាស់មវងជូនអតិងិជន    លដីមបលីរតៀម
សហការ យ៉ាងយូរបផុំតរយ: ៣ នងៃ (នងៃលធ្វកីារង្ករ) លរកាយនងៃទទួលពកយ  
៤- ភាន ក់ង្ករវាស់មវងរតូវចុះវាស់មវងតមនងៃកំណ្ត់ របស់រកុមព័ត៌មាន   
មដលានណ្តត់ជួបជាមួយអតិងិជន។ 
៥-ភាន ក់ង្ករវាស់មវងរតូវផតល់ព័ត៌មានជូនអតិងិជនរជាប  អំពីនងលសិទិធជាវទឹក
មដលរតូវបង់រាក់  និងនងៃមដលរតូវអល ា្ ីញមកបង់រាក់ ៖ 

ក-ចលំពះបណ្តត ញសតងដ់្ឋ  មដលមាននាឡិកាសទងទ់ំហំ ១៥ ម.ម    
និងមានរបមវង មិនលលសីព ី១០ មមរ៉ត   លហីយោម នការជីក 
កាត់ផលូ វលៅស៊ូ  ឬលបតុង ។ ព័ត៌មានលនះរតូវានផតលជូ់ន អតិងិ
ជនភាល មលរកាយលពលវាសម់វងរចួ នូវតនមលលសវារមួមានៈ 
  + តនមលបណ្តត ញ  =   ៣៦៥,៥០០ លរៀល 
  + VAT  ១០ %  =   ៣៦,៥៥០   លរៀល 
  + រាក់កក់                         =   ៧៥,៤៨០   លរៀល 
  + ទឹករាក់បង្គងគប ់               =               ២០  លរៀល 
  សរុបរមួ  =   ៤៧៧,៥៥០  លរៀល 
ខ -ចំលពះបណ្តត ញមដលមានរបមវងលលីសព ី១០ មម៉រត  ឬប
ណ្តត ញ មដលរតូវសុំបង់រលំសន់ងលសទិិធជាវទឹក  និងឧបតថមភធ្ន   
ឬបណ្តត ញ មដលមានតរមវូការនាឡិកាសទង់ ទំហំធ្ជំាង ១៥ ម 
ម។ ព័ត៌មានលនះរតូវ ានផតល់ជូនអតិងជិន  លរកាយការរតួត
ពិនិតយ និងសំលរចជា លោលការណ៏្  របស់ថ្នន ក់ដកឹនាអំងគភាព។ 
គ -ចំលពះបណ្តត ញមដលរតូវជកីកាត់  ផលូ វលៅស៊ូ ឬលបតុង : ព័ត៌ 
មានខាងលលីលនះ រតូវានផតលជូ់នអតងិិជន លរកាយលពលមដល
អតិងិជនានសុំចាប ់អនុញ្ញា តជីកផលូវរចួ ។ (ឧបសមពន័ធ ២) 

៦-អតិងិជនរតូវអល ា្ ីញមកបង់រាក់នងលសិទិធជាវទឹកលដ្ឋយផ្ទទ ល់លៅ
ការយិាល័យបណ្តា ញចូលផទះ  លរកាយទទួលានព័ត៌មានពីភាន ក់ង្ករវាស់។ 
៧-លរកាយការបង់រាក់នងលសិទិធជាវទឹករចួភាល ម  អតិងិជនរតូវចុះកិចចសនា  ជាវ
ទឹកលៅការយិាល័យបណ្តត ញចូលផទះ និងទទួលការណ្តត់នងៃចុះលធ្វីបណ្តត ញ។  
៨-ជាងបណ្តត ញរតវូចុះជកីតបណ្តត ញ ជូនអតងិិជនតមលពលកំណ្ត់ យ៉ាង
យូរបំផុតរយៈ ៣នងៃ (នងៃលធ្វីការង្ករ) លរកាយការបង់រាក់នងលសិទិធជាវទឹករចួនិង
លធ្វីកំណ្ត់លហតុរបគល់-ទទួលជាមួយអតិងិជនលរកាយលពលប ច្ ប់ការង្ករ 
ខ -ចំលពះអតិងិជន រកី រក  
សរមាប់របជាពលរដារករីក មដលរតូវសុំលោលការណ៏្បង់រលំស់  ឬឧបតថមភ
ធ្នលៅតមសហគមន៍  តំបន់ជាយរកុងឆ្ៃ យៗពកយសុំសទិធិជាវទឹកលនះរតូវ
ានមង្គនតី រ.ទ.ស.ភ យកលៅមចកជូនដល់របជាពលរដាដលទ់ីតងំផ្ទទល់មតមត
ង។ លដ្ឋយកនុងលនាះរបជាពលរដារតវូបំលពញឯកស្នរបមនថម ដូចខាងលរកាម៖      

+ សំលណី្សុំបង់រលំស់នងលសិទធិជាវទឹក 
+ កិចចសនាសតីពីការទូទត់នងលសិទធិជាវទឹកលដ្ឋយបង់រលំស់  
( ឧបសមព័នធ  ១ )  

 លសវាសុំបតូ រល ម្ ះជាវទឹក 



១-  អតងិជិនរតូវមកទនំាកទ់នំងយកពកយសុំបតូរល ម្ ះជាវទឹក  ពីនិលយាជតិ 
របស់ការយិាល័យចំណូ្លខណ្ឌណ្តមួយ(រតូវោន នងឹទីតងំលរបីរាស់ទឹក)
នននាយកដ្ឋា នអាជីវកមម មដលផតល់ជូនលដ្ឋយឥតគិតនងល។ 
២-ឯកស្នរពកយសុំបតូ រល ម្ ះជាវទឹកមាន : 

ក-ចាប់ចមលងបណ័្ណកមមសិទធ ិឬលិខតិមានតនមលរប ករ់បមហល
១ ចាប់ ចំនួន ០១ចាប់   
ខ-ចាប់ចមលងអតតសញ្ញាណ្បណ័្ណឬលខិិតឆលងមដនមាច សក់មមសទិធ ិ១
ចាប់   
គ-ចាប់ចមលងវកិាយបរតនងលទកឹចុងលរកាយ ០១ ចាប់ 

៣ - លរកាយពីបំលពញឯកស្នរខាងលលីរចួ  អតិងិជនរតូវយកមកដ្ឋក់លៅ   
ការយិាល័យចំណូ្លខណ្ឌ ដមដល ។ 
៤-លរកាយពីទទួលានសណំុំ្ពកយសុបំតូ រល ម្ ះជាវទឹករគបរ់ោន់ ពអីតងិជិន
រចួ ការបតូ រល ម្ ះជាវទឹក អនុវតតមិនលលីសពី ០១ នងៃការង្ករ ។ 

 លសវាសុំបតូ រអាសយដ្ឋា នជាវទឹក 
១- អតិងិជនរតូវមកទនំាកទ់នំងយកពកយសុំបតូរល ម្ ះជាវទកឹ ពីនិលយាជិត 
របស់ការយិាល័យចំណូ្លខណ្ឌណ្តមួយ (រតូវោន នឹងទីតងំលរបីរាសទ់ឹក) 
នននាយកដ្ឋា នអាជីវកមម មដលផតល់ជូនលដ្ឋយឥតគិតនងល។ 
២- ឯកស្នរពកយសុំបតូ រអាសយដ្ឋា នជាវទឹកមាន : 

ក-ចាប់ចមលឯកស្នរអាជាា ធ្រមានសមតថកចិចបញ្ញា កអ់ាសយដ្ឋា ន 
១ ចាប់ ចំនួន ០១ ចាប់ 
ខ-ចាប់ចមលងវកិាយបរតនងលទកឹចុងលរកាយ ០១ ចាប់ 

៣-  លរកាយពីបំលពញឯកស្នរខាងលលីរចួ  អតិងិជនរតូវយកមកដ្ឋក់លៅការ ិ
យាល័យចំណូ្លខណ្ឌ ដមដល ។ 
៤-  លរកាយពីទទួលាន  សំណំុ្ពកយសុំបតូរអាសយដ្ឋា នជាវទឹករគបរ់ោន ់ ព ី

 អតិងិជនរចួ ការបតូ រអាសយដ្ឋា នជាវទឹក អនុវតតមនិលលីសព ី០១ នងៃការង្ករ  
 លសវាសុំដករាក់កក់ធានាការលរបីរាស់ទឹក 
១- អតិងិជន   រតូវមកទំនាក់ទនំងយកពកយសុំបតូរល ម្ ះជាវទកឹពនីលិយាជតិ 
របស់ការយិាល័យចំណូ្លខណ្ឌណ្តមួយ (រតូវោន នឹងទីតងំលរបីរាសទ់ឹក) 
នននាយកដ្ឋា នអាជីវកមម មដលផតល់ជូនលដ្ឋយឥតគិតនងល។ 
២- ឯកស្នរពកយសុំដករាក់កក់ធានាការលរបីរាស់ទឹកមាន : 

ក-បង្កា ន់នដបងស់ិទធជិាវទកឹចាបល់ដីម ១ ចាប់  
ខ-បង្កា ន់នដបងរ់ាក់កកប់មនថមចាបល់ដីម (របសិនលបីមាន០១ 
ចាប់) 
គ-ចាប់ចមលងអតតសញ្ញាណ្បណ័្ណ ឬលិខតិឆលងមដនរបសអ់នកលសនី
សុំ០១ ចាប់ 
ឃ-ចាប់ចមលងវកិាយបរតនងលទកឹចុងលរកាយ ០១ ចាប់ 

៣- លរកាយពីបំលពញឯកស្នរខាងលលីរចួ  អតិងិជនរតូវយកមកដ្ឋក់លៅការ ិ
យាល័យចំណូ្លខណ្ឌ ដមដល ។ 
៤-លរកាយពីទទួលាន   សំណំុ្ពកយសុំដករាកក់ក់ធានាការលរបីរាសទ់កឹ 
រគប់រោន់ពីអតិងិជនរចួការដករាក់កក់អាចផតល់ជូនអតិងិជនកនុងរយៈ 
លពលមិនលលីសពី  ០៧ នងៃការង្ករ ។ 
៥- របសិនលបីអនកមកដករាកក់ក់ពុមំមនជាមាចស់កមមសិទធ ិ    រតូវមានលខិតិ  
លផទរសិទធិពីមាច ស់កមមសិទធិ និងអនកទទួលសិទធិ។ 
៦-របសិនលបីអនកមកដករាក់កកជ់ាអនកជួលទីតងំ រតូវមានលខិិតអនុញ្ញា ត  



ពីមាច ស់កមមសទិធិលលីទតីងំ ឲ្យអនកជួលលបីករាកក់ក ់ មដលខលួនានបងក់នលង
មក  និងអតតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណរបស់មាច ស់កមមសិទធិនិងអនកជួលទីតងំ។ 

 លសវាសុំវកិាយបរតទុតិយត  
១- អតិងិជន    រតូវមកទំនាក់ទនំងសុវំកិាយបរតទុតយិតពីនលិយាជិត របស់ 
ការយិាល័យចំណូ្លខណ្ឌ ណ្តមួយ(រតូវោន នឹងទីតងំលរបីរាស់ទឹក)នន 
នាយកដ្ឋា នអាជីវកមម លដ្ឋយភាា ប់មកជាមួយ នូវវកិាយបរតនងលទឹក មខមុន។ 
២-អតិងិជនរតូវបង់រាក១់០០០លរៀល(មួយពន់លរៀល)  សរមាប់វកិាយបរត 
១ សនលឹក ។ 
៣-អតិងិជនអាចទទួលានវកិាយបរតទុតយិត  កនុងរយៈលពលមនិលលសី ពី  
០១ លម៉ាងការង្ករ  បនាទ ប់ពីលពលលសនីសុំ។ 

 លសវាលលីកនាឡិកាទឹក និងរកំិលទីតងំនាឡិកាទឹកទំហំ ១៥ ម.ម. 
+ អតិងិជនរតូវមកទំនាក់ទនំងសុលំលីកនាឡិកាទឹក និងរកំលិទតីងំនាឡិកា
ទឹកលៅការយិាល័យទនំាកទ់នំងអតិងជិនននរដ្ឋា ករទឹកសវយត័រកុងភនំលពញ  
ដូចខាងលរកាមៈ 
១-  តនមលលលីកនាឡិកាទឹក   

 +តនមល                                     =  ៩០,២០០ លរៀល 
 +VAT ១០ % =     ៩,០២០ លរៀល 
 សរុបៈ  =  ៩៩,២២០ លរៀល 

២-  តនមលរកំិលទីតំងនាឡិកាទឹក   
 +តនមល  =  ១៤៣,៥០០ លរៀល 
 +VAT ១០ % =     ១៤,៣៥០ លរៀល 
 សរុបៈ  =  ១៥៧,៨៥០ លរៀល 

 លសវាសុំបតូ រវ៉ាន  និងលបីកវ៉ាន 
+ អតិងិជន រតូវមកទំនាក់ទនំងសុបំតូរវ៉ានងម ី   លៅការយិាល័យទំនាក់ទំនង
អតិងិជន ននរដ្ឋា ករទឹកសវយត័រកុងភនំលពញ នូវតនមលដូចខាងលរកាមៈ 
១- លសវាសុំបតូ រវ៉ាន  (ធ្មមត) 
-បតូ រវ៉ាន  ០១  ទំហំ  ១៥ x ២១ មម.  =  ១៣,៨០០ លរៀល  មតលបី 
-បតូ រវ៉ាន  ០២  ទំហំ ១៥ x ២១ មម.  =   ១៨,៧០០ លរៀល 
២- លសវាសុំ លបីក វ៉ាន  (ធ្មមត) 
-បំពង់ទំហំ  ២៥ មម.  ដល់  ៦៣ មម. = ៦០,៥០០ លរៀល 

  លសវាទទួលរាក់នងលទឹក   
+អតិងិជនអាចបង់រាក់នងលលរបីរាស់ទឹកលដ្ឋយផ្ទទ ល់លៅតមទីតងំណ្ត 
មួយក៏ានដូចខាងលរកាម ៖ 
-ស្នន ក់ការកណ្តត ល  រ.ទ .ស .ភ អាសយដ្ឋា ន : លលខ៤៥ ផលូ វលលខ១០៦ 
សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ  
-លម៉ាងលធ្វីការ:  ០៧: ៣០ នាទី  ដល់  ១៦:០០ នាទី  
-ទូរស័ពទលលខ : ០២៣ ៧២៤ ០៤៦ 
-អាងតកំល់ទឹកកាលដំរ  ី  អាសយដ្ឋា ន : ផលូ វលលខ១០៥K ភូមិ កាលដំរ ី 
សង្កា ត់កាកាប ខណ្ឌ ដលង្កា  
-លម៉ាងលធ្វីការ  : ៧: ៣០ នាទី  ដល់  ១៥:០០ នាទី  
-ទូរស័ពទលលខ : ០១២ ៣១៩ ២៦៤ 
-អាងតកំលទឹ់ករតពងំងលងឹ  អាសយដ្ឋា ន : ភូមិរតពងំងលងឹ សង្កា ត ់លចាមលៅ 
ខណ្ឌ ដលង្កា  រកុងភនំលពញ 
-លម៉ាងលធ្វីការ     :  ៧: ៣០ នាទី  ដល់  ១៥:០០ នាទី  



-ទូរស័ពទលលខ    :  ០៩៧ ៦២៥ ៥៥៨៣  
-អាងតកំលទឹ់ករចាងំចលំរះ  អាសយដ្ឋា ន: ផលូ វលលខ១០៨R សង្កា ត់ រចាងំចំ
លរះ២ ខណ្ឌ ឬសសមីកវ   
-លម៉ាងលធ្វីការ  : ៧: ៣០ នាទី  ដល់  ១៥:០០ នាទី  
-ទូរស័ពទលលខ :   ០១២ ៩២៥ ១៧៥ 
-អាងតកំល់ទឹក រកងុតលមម   អាសយដ្ឋា ន: ផលូ វលលខ ១២០៦ ភូមិលដីមលមៀន 
សង្កា ត់លដីមលមៀន រកុងតលមម  
-លម៉ាងលធ្វីការ   : ៧: ៣០ នាទី  ដល់  ១៥:០០ នាទី  
-ទូរស័ពទលលខ   : ០២៣ ៤២៥ ៧២៤ 
- លរាងចរកផលិតទឹកស្នា តនិ លរាធ្   អាសយដ្ឋា ន: ផលូ វជាតិលលខ ១ ភូមិបឹង
ឈូក  សង្កា ត់និលរាធ្ ខណ្ឌ មានជ័យ 
-លម៉ាងលធ្វីការ : ៧: ៣០ នាទី  ដល់  ១៥:០០ នាទី  
-លរៅពីការផតល់លសវាបងរ់ាក់លដ្ឋយផ្ទទ ល ់រ.ទ.ស.ភ ក៍លៅមានលសវាទួទត់ 
រាក់នងលលរបីរាស់ទឹករបសអ់តងិជិន  តមរយៈរបពន័ធធ្នាោរ    និងរបព័នធ
ទូរស័ពទនដ   របស់ធ្នាោរពណិ្ជាកមម អនតរជាត ិ(FTB),  ធ្នាោរលអសុលីដី្ឋ 
(ACLEDA),  ធ្នាោរកាណ្ឌីយ៉ា, WING និងរបព័នធទូរស័ពទរកុមហុ៊ន 
Mobitel (Cell Card Cash) ផងមដរ។  

 

ខ.  ពត័ម៌ាន 
   ព័ត៌មានពក់ព័នធនឹងការផតល់លសវាផគត់ផគង់ទឹកស្នា ត ៖ 
១. ដំលណី្រការផលិតទឹកស្នា ត 
២. គុណ្ភាពទឹក  ( អាចបរលិភាគានលដ្ឋយផ្ទទ ល់ពីកាលរ ៉បូ៊ីលន ) 
៣. អាសយដ្ឋា នអងគភាព  រ.ទ.ស.ភ 
៤. ទីកមនលងទំនាក់ទំនងសួរព័ត៌មាន     និងសុំពកយ - ដ្ឋក់ពកយសុំត  
     បណ្តត ញទឹក    រពមទងំមបបបទកនុងដ្ឋក់ពកយសុំតបណ្តត ញទឹក 
៥. តំនលតបណ្តត ញសំរាប់របជាពលរដាធ្មមត 
៦. នលយាាយផតល់ឧបតថមភនងលតបណ្តត ញ   សំរាប់របជាពលរដារកីរក 
៧. តំនលទឹកតមរបលភទលរបីរាស់      និងរលបៀបគណ្នានងលទឹកកនុង    
     វកិាយប័រត 
៨. រពំមដនននការទទួលខុសរតូវលលីបណ្តត ញទឹក  
៩. អំពីករណី្មដលអតិងិជនរតូវបង់រាក់      ជូនអងគភាពរដ្ឋា ករទឹក  
    សវយត័រកុងភនំលពញ (នាឡិកាាត់, នាឡិកាទឹកខូច, មខសបលុ ំលបដ្ឋច់ 
    វ៉ានខូច និងជងគង់សតង់ដ្ឋាត់ ឬខូចមដលបងាលឡីងលដ្ឋយអតិងិជន  
១០. រលបៀបមសវងរកបណ្តត ញទឹកធាល យ   លរកាយនាឡិកាសទង់  
១១. ឯកសណ្តា នមង្គនតីនិលយាជិតកមមករ   រ.ទ.ស.ភ   លដីមបលីចៀសវាង 
       មកលងបនលំកនុងលោលបំណ្ងអារកក់ 
១២. លលខទូរស័ពទទំនាក់ទំនងៈ ០២៣ ៧២៥ ០៤៦/ ០២៣ ៤៣០   
       ៥៤១/ ០៩៧ ៧៧ ៣៣៣ ០៥ / ៧៧ ៣៣៣ ៤៥ 
       ( ឧបសមព័នធ  ៥ ) 

 មលធ្ាាយផសពវផាយព័ត៌មានពីការផតល់លសវា ៖ 
ព័ត៌មានសតីពកីារផតលល់សវារតវូានផសពវផាយជាស្នធារណ្ៈតមរយៈ ៖ 
១- ការរបជុំផសពវផាយរមួ  លៅតំបន់លទីបផគត់ផគង់ទឹកងមី  ទងំលៅតំបន់   
     របជាពលរដាធ្មមត     និងតំបន់របជាពលរដាសហគមន៍អនករកីរក 
២- បិទផាយលៅលលីកាត រព័ត៌មាន        និងលៅកមនលងផតល់លសវាផ្ទទ ល់    
     ដូចជាកមនលងមចក-ដ្ឋក់ពកយសុតំបណ្តត ញទឹក  និងកមនលងបង់រាក់   



     នងលទឹក   
៣- តុផតល់ព័ត៌មានលៅរគប់ប ា្ របង់រាក់  ទងំលៅស្នន ក់ការកណ្តត ល 
     លៅតមអាងតំល់ទឹក  និងលៅស្នខាអាជីវកមមរកុងតលមម  
៤- ទូរស័ពទទំនាកទ់ំនង ២៤ លម៉ាង  មដលមានលៅលលីខនងវកិាយប័រតទឹក 
៥- ផតល់ឯកស្នរព័តម៌ានជូនអតងិជិនបនាទ បព់បីងរ់ាក់នងលតបណ្តត ញរចួ 
៦- ព័ត៌មានតមរយៈលគហទំព័រ រ.ទ.ស.ភ   www.ppwsa.com.kh   
៧- ព័ត៌មានតមរយៈការលធ្វីលិខិតលឆលីយតបជាផលូ វការ   
៨- ព័ត៌មានតមរយៈវកិាយប័រតបង់រាក់នងលទឹក   

 គ .  ភាពលឆលយីតប 
 ការទទួល 
១. អនកផតល់លសវារបស់អងគភាព រ.ទ.ស.ភ តំរវូឱ្យមានអាកបបកិរយិា 
     រសួរាយ  រាក់ទក់ជាមួយអតិងិជនជានិចច  
២. មង្គនតី និលយាជិត រ.ទ.ស.ភ មានឯកសណ្តា ន ៤ របលភទ រពមទងំ  
     មានពក់ស្នល កល ម្ ះ  លៅលលីល ល ៉អាវខាងលឆវង  និងស្នល កសញ្ញា    
     រ.ទ.ស.ភ លៅលលីនដអាវខាងលឆវង លដីមបឱី្យអតិងិជនង្កយរសួល 
    ទំនាក់ទំនងការង្ករ      
៣. មានការយិាល័យម៉ាសុីនរតជាក ់និងមានលៅអីអងគុយរង់ចារំគប់រោន់ 
     សំរាប់ទទួលអតិងិជនមដលមកដ្ឋក់ពកយសុំតបណ្តត ញទឹក 
៤. មានតុផតល់ពត័៌មាន    និងប ា្ រសំរាប់ឱ្យអតងិិជនចូលមកបង់រាក់ 
     រតឹមរតូវ។   

 យនតការសរមបសរមួល និងការលឆលីយតបចំលពះការលំាករបស់អតិងិជន 
 សរមលួដលំណី្រការដ្ឋកព់កយសុតំបណ្តត ញទកឹរបសអ់តងិជិនរករីក :  
           សរមួលដល់បងបាូនរបជាពលរដារកីរក     លៅតំបន់ជាយរកុង   
       កនុងការលធ្វីដំលណី្រមកទំនាក់ទំងការង្ករតបណ្តត ញទឹក (សុំពកយ-   
       ដ្ឋក់ពកយ -  បង់នងលតបណ្តត ញ)   ដល់ទីតងំអងគភាពផ្ទទ ល់មដល   
       មានចំង្កយឆ្ៃ យ រតូវចំណ្តយទងំងវកិា និងលពលលវលាអស់លរចីន  
       លនាះ រ.ទ.ស.ភ មតងមតបលងាីតស្នន ក់ការបលណ្តត ះអាសនន លៅទីតងំ 
       សហគមន៍ផ្ទទ ល់មតមតង លដីមប ី: 

 ផតល់ពកយសុំតបណ្តត ញទកឹលដ្ឋយឥតគតិនងល   
 ទទួលពកយសុំតបណ្តត ញទកឹ     
 ទទួលរាក់តបណ្តត ញទកឹ 
 សមាភ សន៍របជាពលរដា  លដីមបផីតល់ករំតិឧបតថមភធ្ន   

 សរមលួនងលតបណ្តត ញទកឹជូនរបជាពលរដារកីរក  :   
             រ.ទ.ស.ភ មានលោលនលយាាយជួយដល់របជាពលរដារកីរក   
       ឱ្យទទួលានបណ្តត ញទឹកស្នា តលរបីរាស់លដ្ឋយផ្ទទ ល់ពីរដា         
       លោលនលយាាយលនះ   អនុញ្ញា តឱ្យរបជាពលរដារកីរក : 

 បង់រលំស់នងលបណ្តត ញ ១០ មខ, ១៥ មខ  និង ២០ មខ 
 ឧបតថមភធ្នប ច្ុ ះនងលបណ្តត ញ ៣០%, ៥០%, ៧០%  និង 
១០០% 

          តមរយៈកមមវធិ្ីលនះ     លយីងានជួយសនសងំវកិាឲ្យរបជាជន    
     អនកលរបីរាស់ទឹក  និងានលធ្វីឱ្យរបលសីរលឡីង   នូវសុខភាពរបស់ 
     របជាពលរដា រពមទងំជួយសនសលំពលលវលាសំរាប់ង្គសតីលមផទះ   និង  
     កុមារមងមលទៀតផង។  

 សរមលួដលក់ារដ្ឋកព់កយសុំតបណ្តត ញទឹករបសរ់បជាពលរដាទូលៅ :   

អាវ -ខោ   ពណ៌អាចម៍ខ េះ 



                           លដីមបសីរមួលដល់ការលាំករបសប់ងបាូនរបជាពលរដា   កនុង  
                     ការបំលពញមបបបទដ្ឋកព់កយសុំតបណ្តត ញទកឹ រដ្ឋា ករទឹកសវយត័  
                     រកុងភនំលពញានបលងាតីនូវ  មបបបទដំលណី្រការសតងដ់្ឋការង្ករ   
                     (SOP) តបណ្តត ញទកឹជូនអតងិិជន       មដលមបបបទលនះាន  
                     កំណ្ត់រគប់ជ ៊ំនការង្ករទងំអស ់រាប់ចាបត់ងំព ី : 

 ការមចកពកយជូនអតិងជិនលដ្ឋយឥតគតិនងល  
 ការជូនដំណឹ្ងណ្តតជួ់បអតងិជិនលដីមបវីាសម់វងទីតងំ 
 ការជូនដំណឹ្ងឱ្យអតងិជិនមកបងរ់ាកន់ងលតបណ្តត ញ និង 
 ការចុះតបណ្តត ញជូនអតិងជិនជាលដីម ។ល។ 

              រាល់ជំ នការង្ករនីមួយៗ       សុទធមតមានកណំ្តល់ពលលវលាយ៉ាង
ចាស់លាស់។ ឧទហរណ៍្ដូចជា  ការចុះតបណ្តត ញរតវូលធ្វលីឡីង មិនឱ្យ
លលីសព ី៣  នងៃ (នងៃការង្ករ) បនាទ បព់ីអតងិជិនានបង់រាករ់ចួ ជាលដីម 

 សរមលួការបងរ់ាកន់ងលលរបរីាសទ់កឹ                   
       ានបលងាីតលបឡាទទួលរាកន់ងលទកឹ  លៅតមទីតងំអាងតកំល ់
               ទឹកតំបនជ់ាយរកងុទងំ  ៣  កមនលង  , ការយិាល័យចំណូ្លតលមម   
               ១  កមនលង និងលរាងចរកផលតិទកឹស្នា តនិលរាធ្      រពមទងំបលងាីត 
               របព័នធបង់រាកត់មធ្នាោរ     និងរបព័នធទូរស័ពទនដរបស់ធ្នាោរ 
               ពណិ្ជាកមមអនតរជាតិ (FTB), ធ្នាោរលអសុីលដី្ឋ  (ACLEDA) ,  
               ធ្នាោរ  កាណ្តឌីយ៉ា,   WING    និង    របព័នធទូរស័ពទរកមុហ៊នុ    
               Mobitel (Cell Card Cash) មដលានជួយសរំលួយ៉ាងលរចីនដល ់  
               របជាពលរដាមានលលំៅដ្ឋា ន លៅតំបនជ់ាយរកងុឆ្ៃយ  ៗ មដលរតូវ 
               ចំណ្តយទងំងវកិា  និងលពលលវលាកនុងការ លធ្វីដំលណី្រមកបង់រាក ់
               នងលទឹក។  

លយាបល់ អតិងិជនអាចទំនាក់ទំនងសួរ និងផតល់ព័ត៌មានតមរយៈ 
 ទូរស័ពទលលខ  ០២៣ ៧២៤ ០៤៦  /  ០២៣ ៤៣០ ៥៤១/ 

                  ០២៣ ៤៣០១៧៩   
 លគហទំព័រ   :  www.ppwsa.com.kh 
 អុីមមល      :  admin@ppwsa.com.kh    

http://www.ppwsa.com.kh/

