
អជា� បណ� និងករ្រត�តពិនិត្យ
របសភ់ា� កង់រែដលមានសមត�កិច�ស្រមាបអ់ជីវកម�កិន្រគាប់

ធនជាតិ (កិន្រស�វ េម្សៅ ដំឡូង កេហ� ែត និងមី)



អជា� បណ� និងវ�ិ� បនប័្រត េផ្សងៗអជា� បណ� និងវ�ិ� បនប័្រតសខំន់ៗ
- មុនដំេណីរករអជវីកម�- - េពលដំេណីរករអជីវកម� -

្រកសងួពណិជ�កម�
វ�ិ� បនប្័រតប�� កក់រចុះ
េឈ� ះក�ុងប�� ីពណិជ�កម�

្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិប្បកម�
- ្របកសបេង�ីតេរងច្រកធុនតូច មធ្យម 
និងសិប្បកម�
- វ�ិ� បនប័្រតដំេណីករេរងច្រកធុន
តូច មធ្យម និងសិប្បកម�

អគ�នាយកដ� នពន�ដរ

សលរជធានីភ�េំពញ
លិខិតអនុ�� ត (េបីកទីតងំ
អជីវកម�)

្រកសងួករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ

ករ្រត�តពិនិត្យេពលដំេណីរករេស�សុីំ
ករ្រត�តពិនិត្យេពល
ដំេណីរករអជីវកម�

ខ�ុ ំចង់េបីកអជីវកម�កិន្រគាប់ធនជាតិថ�មីយួ

វទិ្យោស� នស�ង់ដរកម�ុជា 

ករ្រត�តពិនិត្យគុណភាពផលិតផល

សលរជធានីភ�េំពញ
ករ្រត�តពិនិត្យទីតងំ

វទិ្យោស� នស�ង់ដរកម�ុជា 
ករ្រត�តពិនិត្យគុណភាពផលិតផល

្រកសងួសុខភិបាល
ករ្រត�តពិនិត្យ អនាមយ័
្រកសងួមហៃផ�
ករ្រត�តពិនិត្យសន�ិសុខ និងសុវត�ិភាពអគ�ីភ័យ

ដ្យោ្រកមស្រមាប់ករេស�រីសំុអជា� បណ� និង
ករ្រត�តពិនតិ្យស្រមាប់អជីវកម�កិន្រគាប់
ធនជាត ិ(កិន្រស�វ េម្សៅ ដំឡូង កេហ� ែត 

និងមី)

អជា� បណ�ចុះប�� ីផលិតផល េ្របីស�� ស�ងដ់រកម�ុជា
(ច ប ផ)

វ�ិ� បនប្រតចុះប�� ីពណិជ�ស��
(តមករស�្័រគចិត�)

្រកសួងពណិជ�កម�

វទិ្យោស� នស�ង់ដរកម�ុជា 

្រកសងួសុខភិបាល
ករ្រត�តពិនិត្យ អនាមយ័

្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ

្រកសងួបរដិ� ន

សលរជធានីភ�េំពញ

ករ្រត�តពិនិត្យតមច្បោប់ករងរ

ករ្រត�តពិនិត្យបរដិ� ន

ករ្រត�តពិនិត្យទីតងំ

អគ�នាយកដ� នពន�ដរ

ពន�េលីស� កយេីហ

លិខិតអនុ�� តស� កយេីហ
សលរជធានីភ�េំពញ

ចុះប�� ិករ្របកសេបីកសហ្រគាស ចុះប�� ិកេសៀវេភប�� ី្របចំ
្រគឹះស� ន ចុះប�� ិកេសៀវេភេបីក្របាក់ ចុះទិដ� កបទប�� ៃផ�ក�ុង
(្រត�វជូនដំណឹងដល្់រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈស�ីពីករ
ចប់ដំេណីរករ និងជួលបុគ�លិក ក�ុងកំឡុងេពល៣០ៃថ�)

ករចុះប�� ីពន�ដរ អករបែន�ម 
បណ�ពន�ប៉ាតង ់និងពន�្របថាប្់រតអជា� បណ� និងវ�ិ� បនប័្រតសខំន់ៗចំននួ៤



ដំណាកក់លសខំន់ៗ ក�ុងករេស�សុីអំជា� បណ�ស្រមាបអ់ជីវកម�
កិន្រគាបធ់នជាតិ (កិន្រស�វ េម្សៅ ដំឡូង កេហ� ែត និងមី)



ដណំាក់កលក�ុងករេស�រីសំុអជា� បណ� ឬវ�ិ� បនប័្រត
ស្រមាប់អជវីកម�កនិ្រគាប់ធនជាត ិ(កនិ្រស�វ េម្សៅ ដឡូំង 

កេហ� ែត នងិម)ី
ដណំាក់កល១
េលក អ�កអចេធ�ីករេស�ីសុំតមរយៈ អគ�

នាយកដ� នសហ្រគាសធុនតូច និងមធ្យម និង
សិប្បកម� ឫមន�ីរឧស្សោហកម� និងសិប្បកម�
េខត� ្រក�ង

ដណំាក់កល២
េរៀបចំឯកសរដូចមានក�ុងឧបសម�័ន�៦

ដណំាក់កល៣
បង់កៃ្រមដូចមានបង� ញក�ុងឧបសម�័ន�៦

ដណំាក់កល៤
ទទលួបានអជា� បណ�ដំេណីរករស្រមាប់
អជីវកម�

ខ�ុ ំចង់េស�ីរសុំអជា� បណ�ដំេណីរករស្រមាប់
កិន្រគាប់ធនជាតិ 

បួនដំណាក់កល-
រយៈេពល១០ៃថ�



បណ�ពត័ម៍ានសខំន់ៗ ស្រមាបអ់ជីវកម�កិន្រគាបធ់នជាតិ (កិន
្រស�វ េម្សៅ ដំឡូង កេហ� ែត និងមី)



 

ករេស�សុីវំ�ិ� បនប័្រតស្រមាប់ដំេណីករអជីវកម� 

កិន្រស�វ េម្សៅ ដំឡងួ កេហ� ែត និងមី 

 

េតី្រត�វមានអជា� បណ�ឬវ�ិ� បនប័្រតអ�ខី�ះស្រមាប់ដំ

េណីករអជីវកម�េនះក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា? 
្រគប់អជីវកម�ផលិតកិន្រស�វ េម្សៅ ដំឡួង កេហ� ែត និងមី 

ែដលដំេណីករក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ្រត�វមានអជា� បណ�

ឬវ�ិ� បនប័្រតមួយចំនួនដូចខងេ្រកមស្រមាប់ដំេណីរករ៖ 

- វ�ិ� បនប័្រតប�� ក់ករចុះេឈ� ះក�ុងប�� ីពណិជ�កម� 

- ្របកសបេង�ីតេរងច្រកធុនតូច មធ្យម និងសិប្បកម� 

- វ�ិ� បនប័្រតដំេណីករេរងច្រកធុនតូច មធ្យម និង

សិប្បកម� 

- អជា� ប័ណ�ចុះប�� ីផលិតផល េ្របីស�� ស�ង់ដរកម�ុជា 

(ច ប ផ) 

- ករចុះប�� ីពន�ដរ ពន�ប៉ាតង់ អករេលីតៃម�បែន�ម និង

ពន�្របថាប់្រត 

- លិខិតអនុ�� ត(េបីកទីតងំអជីវកម�) 

- ចុះប�� ិករ្របកសេបីកសហ្រគាស េសៀវេភប�� ី
្របច្ំរគឹះស� ន េសៀវេភេបីក្របាក់ ចុះទិដ� កបទប��

ៃផ�ក�ុងក�ុងកំឡុងេពល៣០ៃថ�។ 

- វ�ិ� បនប្រតចុះប�� ីពណិជ�ស��  (តមករស�័្រគចិត�) 

- ពន�េលីស� កយេីហ 

- លិខិតអនុ�� តស� កយេីហ 

 

 

 

 
 

 
 

A joint initiative by 

 
 

 
េតីេលកអ�កអចចុះអជា� បណ� ឬវ�ិ� បនប័្រតេន

ឯណា? 

 
្រគប់អជីវកម�ផលិតកិន្រស�វ េម្សៅ ដំឡួង កេហ� ែត និងមី
ែដលដំេណីករក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ្រត�វមាន

្របកសបេង�ីតេរងច្រកធុនតូច មធ្យម និងសិប្បកម� 

វ�ិ� បនប័្រតដំេណីករេរងច្រកធុនតូច មធ្យម និង

សិប្បកម�  និងអជា� បណ� ឬវ�ិ� បនប័្រតជាប់ទក់ទងមួយ

ចំនួនេទៀត។ េលកអ�កអចេធ�ីករេស�ីសំុអជា� បណ�ឬ

វ�ិ� បនប័្រតទងំេនាះេន៖  
 

- ចំេពះ្របកសបេង�ីតេរងច្រកធុនតូច មធ្យម និងសិប្បកម� 

និងវ�ិ� បនប័្រតដំេណីករេរងច្រកធុនតូច មធ្យម និង

សិប្បកម� េលកអ�ក អចេស�ីសំុបានេន អគ�នាយកដ� ន

សហ្រគាសធុនតូច មធ្យម ឬករយិាល័យ្រចកេចញចូល

ែតមួយៃន្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិប្បកម� 
 
 
 

- ចំេពះវ�ិ� បនប័្រតប�� ក់ករចុះេឈ� ះក�ុងប�� ី
ពណិជ�កម� េលក អ�កអចេធ�ីករសំុចុះវ�ិ� បនប័្រត

ប�� ក់ករចុះេឈ� ះក�ុងប�� ីពណិជ�កម� តមរយៈ

្របព័ន�ស�័យ្របវត�កម�ស្រមាប់ចុះប�� ីពណិជ�កម� 

www.businessregistration.moc.gov.kh ឬេលក 

អ�កអចអេ�� ីញេទកន់ នាយកដ� នចុះប�� ីពណិជ�កម�

របស់្រកសួងពណិជ�កម� ឬមន�ីរពណិជ�កម�េខត�្រក�ង 

េដីម្បជូីយ និងផ�ល់ជាព័ត៌មានស្រមាប់ករចុះប�� ី
ពណិជ�កម�របស់េលក អ�ក។ 

- ចំេពះអជា� ប័ណ�ចុះប�� ីផលិតផល េ្របីស�� ស�ង់ដរ

កម�ុជា (ច ប ផ) េលកអ�ក អចេស�ីសំុបានេនវទិ្យោ

ស� នស�ង់ដរកម�ុជា ៃន្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិប្ប

កម� 

- ចំេពះករចុះប�� ីពន�ដរ ពន�ប៉ាតង់ អករេលីតៃម�

បែន�ម និងពន�្របថាប់្រត េលក អ�កអចេធ�ីករសំុចុះ

ប�� ី េនអគ�នាយកដ� នពន�ដរ(សលជាតិពន�ដរ) 

ឬករយិាល័យពន�ដរ ្រស�ក ខណ�   
 

- ចំេពះលិខិតអនុ�� ត(េបីកទីតងំអជីវកម�) េលកអ�ក

អចអេ�� ីញេទកន់សលរជធានី េខត�្រក�ងែដល

អជីវកម�េលកអ�កស�ិតេន 

- ចំេពះ ចុះប�� ិករ្របកសេបីកសហ្រគាស េសៀវេភ

ប�� ី ្របចំ្រគឹះស� ន េសៀវេភេបីក្របាក់ ចុះទិដ� ក

បទប�� ៃផ�ក�ុង េលក អ�កអចអេ�� ីញេទកន់្រកសួង

ករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ     ឬតម្របព័ន�បច ្

េចកវទិ្យោព័ត៍មាន(តមរយៈ្របព័ន�onlineទទួលស� ល់

េដយ្រកសួងករងរ)។ 

 

 

http://www.google.com.kh/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0qcK5tcrNAhUHMI8KHZiQCSYQjRwIBw&url=http://goldendaunkeoricemill.com/products/production-line/&bvm=bv.125596728,d.dGo&psig=AFQjCNHn8TaqeVV02mcryGtQBFP3EWDGTw&ust=1467192826917701
http://yeacambodia.org/


 
- ចំេពះវ�ិ� បនប្រតចុះប�� ីពណិជ�ស��  េលក អ�ក

អចអេ�� ីញេទកន់ នាយកដ� នកម�សិទ�ិប�� ៃន

្រកសួងពណិជ�កម� 

- ចេំពះពន�េលីស� កយេីហ េលក អ�កអចេធ�កីរសំុចុះ

ប�� ីបាន េនអគ�នាយកដ� នពន�ដរ  ឬករយិាល័យ

ពន�ដរ ្រស�ក ខណ�  

- ចំេពះលិខិតអនុ�� តស� កយេីហ េលក អ�កអច

អេ�� ីញេទកន់សលរជធានី េខត� ្រក�ង       ែដល

អជីវកម�េលកអ�កស�ិតេន 
 

េតីេលកអ�ក្រត�វមានសំណំុឯកសរអ�ីខ�ះ េដីម្បី
េស�ីសំុ? 

េលកអ�កត្រម�វឱ្យមានសំណំុឯកសរមួយចំនួនដូចខងេ្រកម

ស្រមាប់ដំេណីរករេស�ីសំុ៖ 

- ពក្យសំុ ភា� ប់ជាមួយរូបថតទំហ ំ(៤X៦) មួយសន�ឹក 

- ្របកសបេង�ីតេរងច្រកធុនតូច មធ្យម និងសិប្បកម� 

- ច្បោប់ចម�ងអត�ស�� ណបណ� ឫលិខិតឆ�ងែដន 

- គំនូសបំ្រព�ញផលិតកម� 

- រូបថតស� កយេីហ និងែខ្សសង� ក់ផលិតកម� 

- រូបថត (៤X៦) បីសន�ឹក 
 

ឯកសរេផ្សងៗេទៀត: 
- វ�ិ� បនប័្រតវភិាគគុណភាពេចញេដយ វទិ្យោស� ន

ស�ង់ដរកម�ុជា 

- ស� កស�� ផលិតផល 

- លិខិតវយតៃម�ផលប៉ះពល់បរដិ� ន(្របសិនេបី
ចបំាច់) 

 

 

េតីវ�ិ� បនប័្រតដំេណីករេរងច្រកធុនតូច 

មធ្យមនិងសបិ្បកម� េនះ ផ�ល់អត�្របេយាជន៍អ�ខី�ះ

ដល់អជីវកម�េលកអ�ក? 

វ�ិ� បនប័្រតដំេណីករេរងច្រកធុនតូច មធ្យម  េនះផ�ល់

អត�្របេយាជន៍ដូចខងេ្រកម៖ 

- អជីវកម�េលកអ�ក្រត�វេគទទួលស� ល់ថាជានិតិបុគ�ល

និងទទួលបានករករពរេដយច្បោប់ ៃន្រពះរជា

ណាច្រកកម�ុជា 

- ផ�ល់ទំនុកចិត�ដល់ៃដគូអជីវកម� ែដលមានសរៈ

សំខន់ស្រមាប់ឧត�មភាព និងកលនុវត�ភាពក�ុង

អជីវកម� ្រពមទងំជ្រម�ញឱ្យទទួលបានធនធាន

ស្រមាប់អជីវកម� ដូចជាហរិ��ប្បទនជាេដីម 

- េលកអ�កទទួលបានករ្របឹក្សោពីម�ន�ីជំនាញេលីករ

ចប់េផ�ីមអជីវកម� ដំេណីរករអជីវកម� និងករ

ករពរអតិថិជន 
 

េតីករ្រត�តពិនិត្យអ�ីខ�ះែដលនឹងេកីតមាន 

ស្រមាប់អជីវកម�េនះ? 

 
កំឡុងេពលេស�ីសំុវ�ិ� បនប័្រត ដំេណីករេរងច្រកធុន

តូច មធ្យម និងសិប្បកម� េលកអ�ក្រត�វទទួលរងករ

្រត�តពិនិត្យ(១) ករ្រត�តពិនិត្យគុណភាពផលិតផល 

េដយ្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិប្បកម� (២)្រត�តពិនិត្យ

ទីតងំេដយសលរជធានី េខត�្រក�ង។ 
 
េនេពលែដលេលកអ�ក ដំេណីករអជីវកម�ផលិតកិន

្រស�វ េម្សៅ ដំឡួង កេហ� ែត និងម ីេលកអ�ក្រត�វទទួលរង

ករ្រត�តពិនិត្យ (១)ករ្រត�តពិនិត្យគុណភាពផលិតផល  

 

(២) ករ្រត�តពិនិត្យអនាម័យ េដយ្រកសួងសុខភិបាល 

(៣) ្របព័ន�្រគប់្រគងអគ�ីភ័យ និង្របព័ន�ករពរ សន�ិសុខ 

សុវត�ិភាពេដយ្រកសួងមហៃផ� (៤)អធិករកិច�ករងរ

េដយ្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ  (៥) 

្រត�តពិនិត្យបរដិ� ន េដយ្រកសួងបរដិ� ន (៦) ្រត�តពិនិត្យ

េដយអជា� ធរមូលដ� ន េដយ្រកសួងមហៃផ�។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



ម៉ា្រទីកៃនពត័ម៍ានស្រមាបអ់ជីវកម�កិន្រគាបធ់នជាតិ (កិន្រស�វ 
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ប�� ីៃនអជា� បណ� ឬវ�ិ� បនប័្រតស្រមាប់អជវីកម� កនិ្រស�វ េម្សៅ ដឡួំង កេហ� ែត និងមី 

ដំណាកក់ល ្របេភទអជា� បណ� ឬ
វ�ិ� បនប្័រត 

 

ស� បន័មានសមត�
កិច�ក�ុងករេចញ
អជា� បណ� ឬ
វ�ិ� បនប្័រត 

 

សុពល
ភាព 

កម�វត�ុរបសអ់ជា� បណ�ឬវ�ិ� បន
ប្័រត 

េតីខ�ុ ំអចចុះអជា� បណ� ឬវ�ិ� បនប័
្រតេនឯណា? 

 

េតីខ�ុ ំ្រត�វមានសំណំុឯកសរអ�ីខ�ះេដីម្បអីចចុះអជា� បណ� ឬវ�ិ� បនប្័រត? 
 

េតីខ�ុ ំ្រត�វរងច់រំយៈេពលប៉ុនា� ន
េដីម្បទីទលួបានអជា� បណ� ឬ

វ�ិ� បនប្័រត? 
 

េតីខ�ុ ្ំរត�វចំណាយប៉ុនា� នេដីម្បទីទលួ
បានអជា� បណ� ឬវ�ិ� បនប្័រត? 

 

ក្រមងឯកសរ
គតិយុត�េិយាង 

 

ដណំាកក់ល ១ វ�ិ� បនប័្រតប�� កក់រចុះ
េឈ� ះក�ុងប�� ីពណិជ�កម� 
 

្រកសួងពណិជ�កម� 
 

៩៩ឆា� ំ ផ�លនូ់វភាព្រសបច្បោប់ដល្់រក�ម
ហុ៊នសហ្រគាសពណិជ�តមរយៈ
ករចុះេឈ� ះក�ុងប�� ីពណិជ�កម� 

េលក អ�កអចេធ�ីករសំុចុះវ�ិ� បនប្័រត
ប�� កក់រចុះេឈ� ះក�ុងប�� ីពណិជ�កម� 
តមរយៈ្របពន័�ស�យ័្របវត�កម�ស្រមាប់ចុះ
ប�� ីពណិជ�កម�របស្់រកសួងពណិជ�កម�
32www.businessregistration.moc.gov
.kh ឬេលក អ�កអចអេ�� ីញេទកន ់
នាយកដ� ន32ចុះប�� ីពណិជ�កម�របស់
្រកសួងពណិជ�កម� ឬមន�ីរពណិជ�កម�
េខត�្រក�ង េដមី្បជូីយ នងិផ�លជ់ាព័តម៌ាន
ស្រមាប់ករចុះប�� ីពណិជ�កម�របស់
េលក អ�ក។ 

 
 

េលក អ�កត្រម�វឱ្យមានសំណំុឯកសរមយួចំននួដូចខងេ្រកមស្រមាប់ដំេណីរករ
សំុចុះវ�ិ� បនប័្រតប�� ក់ករចុះេឈ� ះក�ុងប�� ីពណិជ�កម�តម្របពន័�ស�យ័្របវត�
កម� ៖ 
- ឯកសរប�� កអ់សយដ� នែដលអចជា វកិ័យប្រតអគ�ិសន ីវកិ័យប្រតទកឹ ឬ

កិច�សន្យោជួលផ�ះឬអគារ លិខតិៃ្របសណីយជ៍ាេដមី 

- លក�ន�ិកៈ្រក�មហុ៊ន 

- អត�ស�� ណប័ណ� ឬលិខតិឆ�ងែដនរបសម់ា� សហុ៊់ន និងអភិបាល 
- រូបថត ៤ x ៦ 
- េសចក�ី្របកសេដយសុទ�ចតិ�របសអ់ភិបាល ថាគា� នជាប់េទសៃពរក៍�ុងកចិ�

ករពណិជ�កម� រដ�ប្បេវណី ឬ្រពហ�ទណ�  នងិមិនែមនជាម�ន�រីជករសីុវលិៃន
្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

- ក�ុងករណីមា� សហុ៊់នជានតីិបុគ�ល៖ 

o ច្បោប់ចម�ងឯកសរគតិយុត�ិៃនករចុះប�� ីពណិជ�កម�របស្់រក�ម
ហុ៊នេដីមេដយមានករប�� ក្់រសបតមករត្រម�វរបសប់��ត�ិ
ច្បោប់ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

o េសចក�ីសេ្រមចក�ុងករបេង�ីត្រក�មហុ៊ន នងិករែតងតងំអ�ក
តំណាងនីតបុិគ�លជាមា� សហុ៊់ន  

- ក�ុងកឡុំងេពល៣០ៃថ� គតិចបព់ីៃថ�េចញវ�ិ� បនប្រតចុះប�� ីពណិជ�កម� 
តម្របពន័�ស�យ័្របវត�កម� ្រក�មហុ៊ន្រត�វេផ�ីមកនាយកដ� នចុះប�� ីពណិជ�កម�
នូវឯកសរដូចខងេ្រកម៖ 

o លក�ន�ិកៈច្បោប់េដីមចំននួ០២ច្បោប់  
o ករណីមា� សហុ៊់នជានតីិបុគ�ល៖ 

 េសចក�ីសេ្រមចក�ុងករបេង�ីត្រក�មហុ៊ន និងែតងតងំ
អ�កតណំាងនីតបុិគ�លមា� សហុ៊់ន ច្បោប់េដមីចំននួ០១
ច្បោប ់

 លិខិតច្បោប់េដីមប�� ក់អំពីេឈ� ះគណនីរបស្់រក�ម
ហុ៊នែដលបានេបីកេនធនាគារណាមួយចនំួន០១
ច្បោប ់

- ក�ុងករណី នាយកដ� នចុះប�� ីពណិជ�កម�មិនបានទទួលលក�ន�កិៈច្បោប់េដមី 
ក�ុងថិរេវល៣០ៃថ�េនះេទ ្រកសួងពណិជ�កម�អចជទំសន់ឹងករចុះប�� ី នងិ
លុបេចលករចុះប�� ីពណិជ�កម�។ 

 

េដីម្បទីទួលបានវ�ិ� បនប័្រតប�� ក់
ករចុះេឈ� ះក�ុងប�� ីពណិជ�កម� 
្រត�វកររយៈេពលពី០៣ៃថ� េទ០៥ៃថ� 
បនា� បព់ីបានបំេពញសំណំុឯកសរ
្រតឹម្រត�វនងិ្រគប់្រគានត់មរយៈ្របពន័�
ស�យ័្របវត�កម�ស្រមាប់ចុះប�� ី
ពណិជ�កម�របស្់រកសួងពណិជ�កម ្
ម។ 
 

កៃ្រមេសវស្រមាបក់រសំុវ�ិ� បនប័្រត
ប�� ក់ករចុះេឈ� ះក�ុងប�� ីពណិជ�
កម�គមឺានចនំួន ១.៦៨០.០០០ េរៀល 
 

- ច្បោបស់�ីពីវធិានពណិជ�
កម� និងប�� ីពណិជ�
កម� 

- ច្បោបស់�ីពីវេិសធនកម�
ស�ីពីវធិានពណិជ�កម� 
និងប�� ីពណិជ�កម� 

- ្របកសេលខ២១៣ព
.ណ ចបព ្របក ចុះៃថ�
ទី ២៤ ែខមិថុនា ឆា�  ំ
២០១៦ 

- ្របកសេលខ២៩៩ព
.ណ ចបព ្របក ចុះៃថ�
ទី ២៩ ែខធ�ូ ឆា�  ំ
២០១៥ 

- ្របកសរមួេលខ 
១៦៤៣ សហវ.្របក
ចុះៃថ�ទ ី១៦ ែខធ�ូ ឆា�  ំ
២០១៤ 

- តរងឧបសម�័ន�១ភា� ប់
នឹង្របកសរមួេលខ 
១៦៤៣ សហវ.្របក
ចុះៃថ�ទ ី១៦ ែខធ�ូ ឆា�  ំ
២០១៤ 

 
 

 វ�ិ� បនប័្រតប�� កក់រចុះ
េឈ� ះក�ុងប�� ីពណិជ�កម� 
 

្រកសួងពណិជ�កម� 
 

៩៩ឆា�  ំ ្របសិនេបេីលកអ�កចុះប�� ីជាសខ 
ឬករយិាលយ័តណំាង 
 

េលក អ�កអចេធ�ីករសំុចុះវ�ិ� បនប្័រត
ប�� កក់រចុះេឈ� ះក�ុងប�� ីពណិជ�កម� 
តមរយៈ្របពន័�ស�យ័្របវត�កម�ស្រមាប់ចុះ
ប�� ីពណិជ�កម�របស្់រកសួងពណិជ�កម�
32www.businessregistration.moc.gov
.kh ឬេលក អ�កអចអេ�� ីញេទកន ់
នាយកដ� ន32ចុះប�� ីពណិជ�កម�របស់
្រកសួងពណិជ�កម� ឬមន�ីរពណិជ�កម�
េខត�្រក�ង េដមី្បជូីយ នងិផ�លជ់ាព័តម៌ាន
ស្រមាប់ករចុះប�� ីពណិជ�កម�របស់
េលក អ�ក។ 

 

េលក អ�កត្រម�វឱ្យមានសំណំុឯកសរមយួចំននួដូចខងេ្រកមស្រមាប់ដំេណីរករ
សំុចុះវ�ិ� បនប័្រតប�� ក់ករចុះេឈ� ះក�ុងប�� ីពណិជ�កម�តម្របពន័�ស�យ័្របវត�
កម� ៖ 
- ឯកសរប�� កអ់សយដ� នែដលអចជា វកិ័យប្រតអគ�ិសន ីវកិ័យប្រតទកឹ ឬ

កិច�សន្យោជួលផ�ះឬអគារ លិខតិៃ្របណីយជ៍ាេដីម 

- ច្បោប់ចម�ងឯកសរគតិយុត�ិៃនករចុះប�� ីពណិជ�កម�របស្់រក�មហុ៊នេដីម
េដយមានករប�� ក់ែដលទទួលស� លេ់ដយច្បោប ់

- េសចក�ីសេ្រមចរបស្់រក�មហុ៊នេដីមបេង�ីតសខ ឬករយិាលយ័តណំាង និង
ែតងតងំអភិបាលសខឬករយិាលយ័តណំាង 

- អត�ស�� ណប័ណ� ឬលិខតិឆ�ងែដនរបស ់ នាយកករយិាលយ័តណំាង
ឬសខ 

- រូបថត ៤ x ៦ 

េដីម្បទីទួលបានវ�ិ� បនប័្រតប�� ក់
ករចុះេឈ� ះក�ុងប�� ីពណិជ�កម� 
្រត�វកររយៈេពលពី០៣ៃថ� េទ០៥ៃថ� 
បនា� បព់ីបានបំេពញសំណំុឯកសរ
្រតឹម្រត�វនងិ្រគប់្រគានត់មរយៈ្របពន័�
ស�យ័្របវត�កម�ស្រមាប់ចុះប�� ី
ពណិជ�កម�របស្់រកសួងពណិជ�កម ្
ម។ 
 

កៃ្រមេសវស្រមាបក់រសំុវ�ិ� បនប័្រត
ប�� ក់ករចុះេឈ� ះក�ុងប�� ីពណិជ�
កម�គមឺានចនំួន ១.៦៨០.០០០ េរៀល 
 

- ច្បោបស់�ីពីវធិានពណិជ�
កម� និងប�� ីពណិជ�
កម� 

- ច្បោបស់�ីពីវេិសធនកម�
ស�ីពីវធិានពណិជ�កម� 
និងប�� ីពណិជ�កម� 

- ្របកសេលខ២១៣ព
.ណ ចបព ្របក ចុះៃថ�
ទី ២៤ ែខមិថុនា ឆា�  ំ
២០១៦ 

- ្របកសេលខ២៩៩ព
.ណ ចបព ្របក ចុះៃថ�

http://www.businessregistration.moc.gov.kh/
http://www.businessregistration.moc.gov.kh/
http://www.businessregistration.moc.gov.kh/
http://www.businessregistration.moc.gov.kh/
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 - េសចក�ី្របកសេដយសុទ�ចតិ�របសន់ាយកករយិាលយ័តណំាង ថាគា� នជាប់
េទសៃពរក៍�ុងកចិ�ករពណិជ�កម� រដ�ប្បេវណី ឬ្រពហ�ទណ�  និងមិនែមនជា
ម�ន�ីរជករសីុវលិៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 
 

ទី ២៩ ែខធ�ូ ឆា�  ំ
២០១៥ 

- ្របកសរមួេលខ 
១៦៤៣ សហវ.្របក
ចុះៃថ�ទ ី១៦ ែខធ�ូ ឆា�  ំ
២០១៤ 

- តរងឧបសម�័ន�១ភា� ប់
នឹង្របកសរមួេលខ 
១៦៤៣ សហវ.្របក
ចុះៃថ�ទ ី១៦ ែខធ�ូ ឆា�  ំ
២០១៤ 

 
 វ�ិ� បនប័្រតប�� កក់រចុះ

េឈ� ះក�ុងប�� ីពណិជ�កម� 
 

្រកសួងពណិជ�កម� 
 

៩៩ឆា�  ំ ្របសិនេបេីលកអ�កចុះប�� ីជា្រក�ម
ហុ៊នសហកម�សិទ� ិ
 

េលក អ�កអចេធ�ីករសំុចុះវ�ិ� បនប្័រត
ប�� កក់រចុះេឈ� ះក�ុងប�� ីពណិជ�កម� 
តមរយៈ្របពន័�ស�យ័្របវត�កម�ស្រមាប់ចុះ
ប�� ីពណិជ�កម�របស្់រកសួងពណិជ�កម�
32www.businessregistration.moc.gov
.kh ឬេលក អ�កអចអេ�� ីញេទកន ់
នាយកដ� ន32ចុះប�� ីពណិជ�កម�របស់
្រកសួងពណិជ�កម� ឬមន�ីរពណិជ�កម�
េខត�្រក�ង េដមី្បជូីយ នងិផ�លជ់ាព័តម៌ាន
ស្រមាប់ករចុះប�� ីពណិជ�កម�របស់
េលក អ�ក។ 

 
 

េលក អ�កត្រម�វឱ្យមានសំណំុឯកសរមយួចំននួដូចខងេ្រកមស្រមាប់ដំេណីរករ
សំុចុះវ�ិ� បនប័្រតប�� ក់ករចុះេឈ� ះក�ុងប�� ីពណិជ�កម�តម្របពន័�ស�យ័្របវត�
កម� ៖ 
- ឯកសរប�� កអ់សយដ� នែដលអចជា វកិ័យប្រតអគ�ិសន ីវកិ័យប្រតទកឹ ឬ

កិច�សន្យោជួលផ�ះឬអគារ លិខតិៃ្របសណីយជ៍ាេដមី 

- កិច�សន្យោបេង�ីត្រក�មហុ៊ន  

- អត�ស�� ណប័ណ� ឬលិខតិឆ�ងែដនរបសម់ា� សហុ៊់ន និងអភិបាល 
- រូបថត ៤ x ៦ 
- េសចក�ី្របកសេដយសុទ�ចតិ�របសអ់ភិបាល ថាគា� នជាប់េទសៃពរក៍�ុងកចិ�

ករពណិជ�កម� រដ�ប្បេវណី ឬ្រពហ�ទណ�  នងិមិនែមនជាម�ន�រីជករសីុវលិៃន
្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

- ក�ុងករណីសហកម�សិទ�ិករជានីតបុិគ�ល: 

o ច្បោប់ចម�ងឯកសរគតិយុត�ិៃនករចុះប�� ីពណិជ�កម�របស្់រក�ម
ហុ៊នេដីមេដយមានករប�� ក្់រសបតមករត្រម�វរបសប់��ត�ិ
ច្បោប់ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

o េសចក�ីសេ្រមចក�ុងករបេង�ីត្រក�មហុ៊ន នងិករែតងតងំអ�ក
តំណាងនីតបុិគ�លជាសហកម�សិទ�ិករ 

- ក�ុងកឡុំងេពល៣០ៃថ� គតិចបព់ីៃថ�េចញវ�ិ� បនប្រតចុះប�� ីពណិជ�កម� 
តម្របពន័�ស�យ័្របវត�កម� ្រក�មហុ៊ន្រត�វេផ�ីមកនាយកដ� នចុះប�� ីពណិជ�កម�
នូវឯកសរដូចខងេ្រកម៖ 

o កិច�សន្យោបេង�ីត្រក�មហុ៊នច្បោប់េដមីចំននួ០២ច្បោប ់
o ករណីសហកម�សិទ�ិករជានីតបុិគ�ល៖ 

 េសចក�ីសេ្រមចក�ុងករបេង�ីត្រក�មហុ៊ន និងែតងតងំ
អ�កតណំាងនីតបុិគ�លជាសហកម�សិទ�ិករច្បោបេ់ដីម 
ចំនួន០១ច្បោប ់

- ក�ុងករណី នាយកដ� នចុះប�� ីពណិជ�កម�មិនបានទទួលលក�ន�កិៈច្បោប់េដមី 
ក�ុងថិរេវល៣០ៃថ�េនះេទ ្រកសួងពណិជ�កម�អចជទំសន់ឹងករចុះប�� ី នងិ
លុបេចលករចុះប�� ីពណិជ�កម�។ 

េដីម្បទីទួលបានវ�ិ� បនប័្រតប�� ក់
ករចុះេឈ� ះក�ុងប�� ីពណិជ�កម� 
្រត�វកររយៈេពលពី០៣ៃថ� េទ០៥ៃថ� 
បនា� បព់ីបានបំេពញសំណំុឯកសរ
្រតឹម្រត�វនងិ្រគប់្រគានត់មរយៈ្របពន័�
ស�យ័្របវត�កម�ស្រមាប់ចុះប�� ី
ពណិជ�កម�របស្់រកសួងពណិជ�កម ្
ម។ 
 

កៃ្រមេសវស្រមាបក់រសំុវ�ិ� បនប័្រត
ប�� ក់ករចុះេឈ� ះក�ុងប�� ីពណិជ�
កម�គមឺានចនំួន ១.៦៨០.០០០ េរៀល 
 

- ច្បោបស់�ីពីវធិានពណិជ�
កម� និងប�� ីពណិជ�
កម� 

- ច្បោបស់�ីពីវេិសធនកម�
ស�ីពីវធិានពណិជ�កម� 
និងប�� ីពណិជ�កម� 

- ្របកសេលខ២១៣ព
.ណ ចបព ្របក ចុះៃថ�
ទី ២៤ ែខមិថុនា ឆា�  ំ
២០១៦ 

- ្របកសេលខ២៩៩ព
.ណ ចបព ្របក ចុះៃថ�
ទី ២៩ ែខធ�ូ ឆា�  ំ
២០១៥ 

- ្របកសរមួេលខ 
១៦៤៣ សហវ.្របក
ចុះៃថ�ទ ី១៦ ែខធ�ូ ឆា�  ំ
២០១៤ 

- តរងឧបសម�័ន�១ភា� ប់
នឹង្របកសរមួេលខ 
១៦៤៣ សហវ.្របក
ចុះៃថ�ទ ី១៦ ែខធ�ូ ឆា�  ំ
២០១៤ 

 

 វ�ិ� បនប័្រតប�� កក់រចុះ
េឈ� ះក�ុងប�� ីពណិជ�កម� 
 

្រកសួងពណិជ�កម� 
 

៩៩ឆា�  ំ ្របសិនេបេីលកអ�កចុះប�� ីជា្រក�ម
ហុ៊នឯកកម�សិទ� ិ
 

េលក អ�កអចេធ�ីករសំុចុះវ�ិ� បនប្័រត
ប�� កក់រចុះេឈ� ះក�ុងប�� ីពណិជ�កម� 
តមរយៈ្របពន័�ស�យ័្របវត�កម�ស្រមាប់ចុះ
ប�� ីពណិជ�កម�របស្់រកសួងពណិជ�កម�
32www.businessregistration.moc.gov
.kh ឬេលក អ�កអចអេ�� ីញេទកន ់
នាយកដ� ន32ចុះប�� ីពណិជ�កម�របស់
្រកសួងពណិជ�កម� ឬមន�ីរពណិជ�កម�
េខត�្រក�ង េដមី្បជូីយ នងិផ�លជ់ាព័តម៌ាន
ស្រមាប់ករចុះប�� ីពណិជ�កម�របស់
េលក អ�ក។ 

េលក អ�កត្រម�វឱ្យមានសំណំុឯកសរមយួចំននួដូចខងេ្រកមស្រមាប់ដំេណីរករ
សំុចុះវ�ិ� បនប័្រតប�� ក់ករចុះេឈ� ះក�ុងប�� ីពណិជ�កម�តម្របពន័�ស�យ័្របវត�
កម� ៖ 
- ឯកសរប�� កអ់សយដ� នែដលអចជា វកិ័យប្រតអគ�ិសន ីវកិ័យប្រតទកឹ ឬ

កិច�សន្យោជួលផ�ះឬអគារ លិខតិៃ្របសណីយជ៍ាេដមី 

- អត�ស�� ណប័ណ� ឬលិខតិឆ�ងែដនរបសឯ់កកម�សិទ�ិករ 
- រូបថត ៤ x ៦របសឯ់កកម�សិទ�កិរ 
- េសចក�ី្របកសេដយសុទ�ចតិ�របសឯ់កកម�សិទ�ិករថា ថាគា� នជាប់េទសៃពរ ៍

ក�ុងកចិ�ករពណិជ�កម� រដ�ប្បេវណី ឬ្រពហ�ទណ�  នងិមនិែមនជាម�ន�រីជករ
សីុវលិៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ 

 

េដីម្បទីទួលបានវ�ិ� បនប័្រតប�� ក់
ករចុះេឈ� ះក�ុងប�� ីពណិជ�កម� 
្រត�វកររយៈេពល ពី០៣ េទ០៥ៃថ� 
បនា� បព់ីបានបំេពញសំណំុឯកសរ
្រតឹម្រត�វនងិ្រគប់្រគានត់មរយៈ្របពន័�
ស�យ័្របវត�កម�ស្រមាប់ចុះប�� ី
ពណិជ�កម�របស្់រកសួងពណិជ�កម ្
ម។ 
 

កៃ្រមេសវស្រមាបក់រសំុវ�ិ� បនប័្រត
ប�� ក់ករចុះេឈ� ះក�ុងប�� ីពណិជ�កម� 
(ឯកកម�សិទ�ិ) គឺមានចំននួ ៣០០. ០០០ 
េរៀល 
 

- ច្បោបស់�ីពីវធិានពណិជ�
កម� និងប�� ីពណិជ�
កម� 

- ច្បោបស់�ីពីវេិសធនកម�
ស�ីពីវធិានពណិជ�កម� 
និងប�� ីពណិជ�កម� 

- ្របកសេលខ២១៣ព
.ណ ចបព ្របក ចុះៃថ�
ទី ២៤ ែខមិថុនា ឆា�  ំ
២០១៦ 

http://www.businessregistration.moc.gov.kh/
http://www.businessregistration.moc.gov.kh/
http://www.businessregistration.moc.gov.kh/
http://www.businessregistration.moc.gov.kh/
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- ្របកសេលខ២៩៩ព
.ណ ចបព ្របក ចុះៃថ�
ទី ២៩ ែខធ�ូ ឆា�  ំ
២០១៥ 

- ្របកសរមួេលខ 
១៦៤៣ សហវ.្របក
ចុះៃថ�ទ ី១៦ ែខធ�ូ ឆា�  ំ
២០១៤ 

- តរងឧបសម�័ន�១ភា� ប់
នឹង្របកសរមួេលខ 
១៦៤៣ សហវ.្របក
ចុះៃថ�ទ ី១៦ ែខធ�ូ ឆា�  ំ
២០១៤ 

 
 
ដណំាកក់ល ២ 

្របកសបេង�តីេរងច្រកធុនតូច 
មធ្យម និងសិប្បកម� 
 

្រកសួងឧស្សោហកម� 
និងសិប្បកម� 

អចិៃ�ន�យ ៍  េលក អ�កអចេធ�ីករេស�សំុីតមរយៈ អគ�
នាយកដ� នសហ្រគាសធុនតូច នងិមធ្យម 
និងសិប្បកម� ឫករយិាលយ័្រចកេចញ
ចូលែតមួយរបស្់រកសួងឧស្សោហកម� នងិ
សិប្បកម� 
 
 

េលក អ�កត្រម�វឱ្យមានសំណំុឯកសរមយួចំននួដូចខងេ្រកមស្រមាប់ដំេណីរករ
េស�ីសំុ៖ 

- ពក្យសំុ ភា� ប់ជាមយួរូបថតទំហ ំ(៤X៦) មួយសន�កឹ 
- ច្បោប់ចម�ងអត�ស�� ណបណ� ឫលិខតិឆ�ងែដន 
- ប�ង់បង� ញទីតងំេរងច្រក ឫសិប្បកម� អមជាមយួហត�េលខ ឫស� មេមៃដ

របសម់ា� សអ់ជីវកម� 
- ប�ង់រមួ ប�ងអ់គារ ប�ង់ទតីងំេ្រគឿងច្រក នងិបរកិ� រ និងគនូំសបំ្រព�ញ

បេច�កេទសែខ្សសង� ក់ផលិតកម� 
- គំនូសបំ្រព�ញៃនែខ្សសង� ក់ផលិតកម� 
- លិខិតអនុ�� ត )េបីកទីតងំអជីវកម�(  េដយអជា� ធរមូលដ� ន 
 
ឯកសរេផ្សងៗេទៀត: 
- វ�ិ� បនប័្រតវភិាគគុណភាពេចញេដយ វទិ្យោស� នស�ង់ដរកម�ុជា 
- វ�ិ� បនប័្រតប�� កក់រចុះេឈ� ះក�ុងប�� ីពណិជ�កម�េចញេដយ្រកសូង

ពណិជ�កម� 
- ស� កស�� ផលិតផល 
- កិច�សន្យោជួលទីតងំ្របសិនេបមីិនែមនជាមា� សទ់ីតងំអជីវកម� 
- លិខិតវយតៃម�ផលប៉ះពលប់រដិ� ន(្របសិនេបីចបំាច់) 

េដីម្បទីទួលបាន្របកសបេង�ីតេរង
ច្រកធុនតូច មធ្យម និងសិប្បកម� 
្រត�វកររយៈេពល ១០ៃថ� បនា� ប់ពី
បានបំេពញសំណំុឯកសរ្រតឹម្រត�វ
និង្រគប់្រគាន ់
 

កៃ្រមេសវស្រមាបក់រសំុ្របកសបេង�តី
េរងច្រកធុនតូច មធ្យម និងសិប្បកម�៖ 

- ១៥០.០០០េរៀល េបីេដមីទុនទប
ជាងឫេស�ីរ ៥០.០០០ដុល� សហ
រដ�អេមរកិ 

- ៣០០.០០០េរៀល េបីេដមីទុន
ចប់ព៥ី០.០០០ដុល� សហរដ�អ
េមរកិ រហូតដល ់ ២៥០.០០០
ដុល� សហរដ�អេមរកិ 

- ៥០០.០០០េរៀល េបីេដមីទុនចប់
ពី២៥០.០០០ដុល� សហរដ�អេម
រកិ រហូតដល ់ ៥០០.០០០ដុល�
សហរដ�អេមរកិ 

- ច្បោប់ស�ីពកីរ្រគប់្រគង
េរងច្រក និងសិប្បកម� 

- ្របកសេលខ៧១៧ 
សហវ ្របក ចុះៃថ�ទី 
០៨ ែខកក�ដ ឆា�  ំ
២០១៥ 
 

 
ដណំាកក់ល ២ 

វ�ិ� បនប័្រតដំេណីករេរង
ច្រកធុនតូច មធ្យម និងសិប្ប
កម� 
 

្រកសួងឧស្សោហកម� 
និងសិប្បកម� 

៣ឆា�  ំ  េលក អ�កអចេធ�ីករេស�សំុីតមរយៈ អគ�
នាយកដ� នសហ្រគាសធុនតូច នងិមធ្យម 
និងសិប្បកម� ឫករយិាលយ័្រចកេចញ
ចូលែតមួយរបស្់រកសួងឧស្សោហកម� នងិ
សិប្បកម� 
 
 

េលក អ�កត្រម�វឱ្យមានសំណំុឯកសរមយួចំននួដូចខងេ្រកមស្រមាប់ដំេណីរករ
េស�ីសំុ៖ 

- ពក្យសំុ ភា� ប់ជាមយួរូបថតទំហ ំ(៤X៦) មួយសន�កឹ 
- ្របកសបេង�តីេរងច្រកធុនតូច មធ្យម នងិសិប្បកម� 
- ច្បោប់ចម�ងអត�ស�� ណបណ� ឫលិខតិឆ�ងែដន 
- គំនូសបំ្រព�ញផលិតកម� 
- រូបថតផា� កយេីហ និងែខ្សសង� ក់ផលិតកម� 
- រូបថត (៤X៦) បីសន�ឹក 
ឯកសរេផ្សងៗេទៀត: 
- វ�ិ� បនប័្រតវភិាគគុណភាពេចញេដយ វទិ្យោស� នស�ង់ដរកម�ុជា 
- ស� កស�� ផលិតផល 
- លិខិតវយតៃម�ផលប៉ះពលប់រដិ� ន(្របសិនេបីចបំាច់) 

េដីម្បទីទួលបានវ�ិ� បនប័្រតដំេណី
ករេរងច្រកធុនតូច មធ្យម និងសិប្ប
កម�្រត�វកររយៈេពល ១០ៃថ� បនា� ប់
ពីបានបំេពញសំណំុឯកសរ្រតមឹ្រត�វ
និង្រគប់្រគាន ់
 

កៃ្រមេសវស្រមាបក់រសំុវ�ិ� បនប័្រតដំ

េណីករេរងច្រកធុនតូច មធ្យម និង
សិប្បកម�៖ 

- ៧៥.០០០េរៀល េបីេដមីទុនទប
ជាងឫេស�ីរ ៥០.០០០ដុល� សហ
រដ�អេមរកិ 

- ១៥០.០០០េរៀល េបីេដមីទុនចប់
ពី៥០.០០០ដុល� សហរដ�អេមរកិ 
រហូតដល ់ ២៥០.០០០ដុល�
សហរដ�អេមរកិ 

- ៣០០.០០០េរៀល េបីេដមីទុន
ចប់ពី២៥០.០០០ដុល� សហរដ�
អេមរកិ រហូតដល ់ ៥០០.០០០
ដុល� សហរដ�អេមរកិ 

- ច្បោប់ស�ីពកីរ្រគប់្រគង
េរងច្រក និងសិប្បកម� 

- ្របកសេលខ៧១៧ 
សហវ ្របក ចុះៃថ�ទី 
០៨ ែខកក�ដ ឆា�  ំ
២០១៥ 
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ដណំាកក់ល 
៣ 

ករចុះប�� ីពន�ដរ 1 
 
កំណត់សមា� ល៖់ មា� សអ់ជីវ
កម�ចបំាច់េធ�ីករចុះប�� ីពន�
ដរេនរដ�បាលសរេពពីន�ក�ុងរ
យៈេពល ១៥ៃថ� ៃនៃថ�េធ�កីរ
េ្រកយពីមា� សអ់ជីវកម� ចប ់ផ ្
េតីមេធ�ីសកម�ភាពេសដ�កិច� ឬ
េ្រកយពីទទួលបានលិខតិ
ប�� កក់រចុះប�� ី ឬលិខិត
អនុ�� តេចញេដយ្រកសួង ឬ
ស� បន័ពកព់័ន�។ 

អគ�នាយកដ� នពន�
ដរ ឬករយិាលយ័
ពន�ដរ ្រស�ក ខណ�  
 

អចិៃ�ន�យ ៍ និយមន័យរបសអ់�កជាបព់ន�៖ 

- អ�កជាប់ពន�តូច គឺជា សហ្រគាស
ឯកកម�សិទ� ឬសហ្រគាសឯកសហ
កម�សិទ� ែដល៖ 

ក. មានផលរបរ្របចឆំា� ចំប់ពី២៥០
លនេរៀល ្របែហល (៦២.៥០០
ដុល�  សហរដ�អេមរកិ) រហូតដល ់
៧០០ លនេរៀល ្របែហល 
(១៧៥.០០០ដុល� សហរដ�អេមរ ិ
ក) 
ខ. មានផលរបរក�ុងរយៈេពលបីែខ
ជាប់គា� ណាមួយែដលប��ប់ក�ុងឆា� ំ
្របតិទនិចរន� ចបព់ី ៦០លនេរៀល
េឡងីេទ ្របែហល (១៥.០០០ដុល�  
សហរដ�អេមរកិ)  
គ.   រពំឹងថាមានផលរបរក�ុងរយៈ
េពលបីែខជាប់គា� ខងមុខចប់ពចីប់
ពី ៦០លនេរៀលេឡងីេទ ្របែហល 
(១៥.០០០ដុល�  សហរដ�អេមរកិ) 
ឃ. ចូលរមួេដញៃថ� ពិេ្រគាះៃថ�ឬស�ង់

ៃថ� ក�ុងករផ�ត់ផ�ងទ់ំនញិ និងេសវ
កម�រមួទងំភាសីុលរមួេដញៃថ�។  
 
- អ�កជាប់ពន�មធ្យម គឺជា៖  

ក. សហ្រគាសែដលមានផលរបរ
្របចឆំា� ចំបព់ី៧០០លនេរៀល 
្របែហល (១៧៥.០០០ដុល� សហ
រដ�អេមរកិ) រហូតដល ់ ២.០០០ 
លនេរៀល ្របែហល (៥០០.០០០
ដុល� សហរដ�អេមរកិ) 
ខ. សហ្រគាសែដលបានចុះប�� ីជា
នីតិបុគ�ល 
គ.    ស� បន័រដ�ថា� ក់េ្រកមជាត ិសមាគម 
និងអង�ករមិនែមនរដ� ភបិាល 
- អ�កជាប់ពន�ធ ំគឺជា៖ 

ក. សហ្រគាសែដលមានផលរបរ
្របចឆំា� េំលីសពី ២.០០០ លនេរៀល 
្របែហល (៥០០.០០០ដុល� សហ
រដ�អេមរកិ) 
 
ខ. សខ្រក�មហុ៊នបរេទស 

គ. សហ្រគាសែដលបានចុះប�� ីជា
គេ្រមាងវនិិេយាគែដលមានលក�ណៈ
សម្បត�្រគប់្រគាន់ ែដលអនុម័តេដយ
្រក�ម្របឹក្សោអភិវឌ្ឍនក៍ម�ុជា 
ឃ. ស� បន័រដ� េបសកកម�ទូត និង
កុងស៊ុលបរេទស អង�ករអន�រជាត ិ
និងទភីា� ក់ងរសហ្របតិបត�ិករ
បេច�កេទសរបសរ់ដ� ភិបាលនានា។ 

អគ�នាយកដ� នពន�ដរ ឬករយិាលយ័ពន�
ដរ ្រស�ក ខណ�  ឬតមរយៈ្របពន័�េអឡចិ
្រត�និច 
 

េលកអ�កត្រម�វឱ្យបំេពញសំណំុឯកសរមយួចំននួដូចខងេ្រកមស្រមាប់ដំេណីរ
ករេស�ីសំុចុះប�� ីពន�ដរ៖ 

ចំេពះអ�កជាបព់ន�មធ្យម និងអ�កជាប់ពន�ធំ (សហ្រគាសឯកបុគ�ល នងិសហ្រគាស
នីតិបុគ�ល) 
- ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ឬមា� សស់ហ្រគាស្រត�វបានត្រម�វឱ្យមកថតរូប េស�ន

្រមាមៃដេដយផា� លេ់នរដ�បាលសេពីពន� 
- ក�ុងករណីចបំាច់ អ�កជាប់ពន�អចេស�ីសំុឱ្យរដ�បាលសរេពពីន�ផ�លេ់សវេទ

ថតរូប និងេស�ន្រមាមៃដដលទ់ីតងំសហ្រគាស ឬទកីែន�ងសម្រសបណាមួយ 
- លិខិតអនុ�� ត ឬលិខិតប�� ក់ករចុះប�� ីេចញេដយ្រកសួង ឬស� បន័ពក់

ព័ន� (ឧទហរណ៍ វ�ិ� បនប្័រតប�� ក់ករចុះេឈ� ះក�ុងប�� ីពណិជ�កម� 
េចញេដយ ្រកសួងពណិជ�កម�) 

- លក�ន�ិកៈស្រមាប់នីតបុិគ�ល ឬ/និង 
- ព័ត៍មានគណីធនាគាររបសស់ហ្រគាស ដូចជាលិខតិប�� ក់គណនីធនាគារ 

របាយករណ៍ធនាគារ ឬេសៀវេភគណនីែដលេចញេដយធនាគារ 
- អត�ស�� ណប័ណ� ឬលិខតិឆ�ងែដនែដលមានសុពលភាព 
- រូបថតបច�ុប្បន�មិនេលីសពីរយៈេពល ៣ែខែដលមានទំហ ំ ៣៥ X ៤៥ មីលី

ែម៉្រត នងិមានៃផ�ខងេ្រកយពណ៌ស ចនំួន ២សន�ឹកែដលមានប�� ក់េឈ� ះ
មា� សរូ់បថត នងិចុះហត�េលខទទួលខុស្រត�វេដយ្របធាន្រក�ម្របកឹ្សោភិបាល 

- ប័ណ�កម�សិទ�ិកន់កបទ់ីតងំ ឬកិច�សន្យោជួលទតីងំ្របកបអជីវកម� 
- លិខិតប�� ក់ករបង់្របាកព់ន�អចល្រទព្យ ឬពត័៌មានអចល្រទព្យ 
- ឯកសរេផ្សងៗែដលេចញេដយអជា� ធរពក់ពន័�។ 
ចំេពះអ�កជាបព់ន�តូច ឬបុគ�លទងំឡាយណាែដលមានសកម�ភាពេសដ�កិច�េន
ក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ឬមានក្រមតិផលរបរ្របចឆំា� ២ំ៥០ លនេរៀល ឬមាន
ផលរបរក�ុងរយៈេពលបីែខណាមយួែដលប�� បក់�ុងឆា� ្ំរបតិទនិចរន�េ្រកម៦០ លន
េរៀល្រត�វបានត្រម�វឱ្យមានភា� បជ់ាមយួនូវ៖ 
- លិខិតអនុ�� ត ឬលិខិតប�� ក់ករចុះប�� ីេចញេដយ្រកសួង ឬស� បន័ពក់

ព័ន� (ឧទហរណ៍ វ�ិ� បនប្័រតប�� ក់ករចុះេឈ� ះក�ុងប�� ីពណិជ�កម� 
េចញេដយ ្រកសួងពណិជ�កម�) េបមីាន 

- អត�ស�� ណប័ណ� ឬលិខតិឆ�ងែដនែដលមានសុពលភាព 
- រូបថតបច�ុប្បន�មិនេលីសពីរយៈេពល ៣ែខែដលមានទំហ ំ ៣៥ X ៤៥ មីលី

ែម៉្រត នងិមានៃផ�ខងេ្រកយពណ៌ស ចនំួន ២សន�ឹកែដលមានប�� ក់េឈ� ះ
មា� សរូ់បថត នងិចុះហត�េលខទទួលខុស្រត�វេដយមា� សរូ់បថត 

- ប័ណ�កម�សិទ�ិកន់កបទ់ីតងំ ឬកិច�សន្យោជួលទតីងំ្របកបអជីវកម� 
- លិខិតប�� ក់ករបង់្របាកព់ន�អចល្រទព្យ ឬពត័៌មានអចល្រទព្យ 

 
កណំតស់មា� ល៖់ចំេពះសំណំុឯកសរទងំអសែ់ដលជាច្បោប់ចម�ង្រត�វមានករ
ប�� ក់ពមី�ន�ីពន�ដរមានសមត�កិច� ឬ្រកសួង ស� ប័នពក់ពន័�។ ចំេពះអ�កជាបព់ន�
ែដលមានអសយ័ដ� នខុសពីអត�ស�� ណប័ណ� ឬលិខិតឆ�ងែដនែដលមានសុពល
ភាព េនាះអ�កជាប់ពន�ចបំាច់្រត�វផ�លនូ់វេសៀវេភ្រគ�សរ ឬេសៀវេភស� ក់េនែដល
េចញេដយអជា� ធរមានសមត�កិច�។ 
 

េដីម្បទីទួលបានករចុះប�� ីពន�ដរ 
- ្រត�វកររយៈេពល ព០ី១ៃថ� េទ

០៧ៃថ� ៃនៃថ�េធ�ីករ ចំេពះ 
ករចុះប�� ីតម្របព័ន�េអឡចិ
្រត�និច 

- ឬ្រត�វកររយៈេពល ពី០៧ៃថ� 
េទ១០ៃថ� ៃនៃថ�េធ�ីករ ចំេពះ 
ករចុះប�� ីេនរដ�បាលសរេពី
ពន�េដយផា� ល ់

 
 

- កៃ្រមេសវស្រមាបក់រសំុករចុះ
េឈ� ះប�� ីពន�ដរស្រមាបអ់�ក
ជាបព់ន�តូច គ ឺ២០.០០០េរៀល 

- កៃ្រមេសវស្រមាបក់រសំុករចុះ
េឈ� ះប�� ីពន�ដរស្រមាបអ់�ក
ជាប់ពន�មធ្យម និងអ�កជាបព់ន�ធំ 
គឺ ៤០០.០០០េរៀល 
 

- ច្បោប់ស�ីពសីរេពីពន� 
- ្របកសេលខ៤៩៦

សហវ ចុះៃថ�ទី ០៦ ែខ
េមស ឆា�  ំ២០១៦ 

- ្របកសេលខ១៨១៩

សហវ. ្របក ចុះៃថ�ទី 

២៥ ែខធ�ូ ឆា�  ំ២០១៥ 

 

                                                           
1 ករផ�ត់ផ�ង់មិនជាប់អករមានដូចតេទ(១) េសវៃ្របសណីយស៍ធារណៈ (២)េសវរបស់មន�ីរេពទ្យនិងគ�ីនិក េសវខងេវជ�ស�ស�និងទន�ស�ស�និងករលក់ទំនិញបនា� ប់បន្សខំងេវជ�ស�ស� និងទន�ស�ស�ែដលទក់ទិននិងករបំេពញេសវទងំេនះ (៣)េសវដឹកជ��ូ នអ�កដំេណីរេដយ្របព័ន�ដឹកជ��ូ នសធារណៈែដលជាកម�សិទ�ិទងំ្រស�ងរបស់រដ� (៤) ករដឹកជ��ូ នសធារណៈ (៥)េសវធានារ៉ប់រង (៦)េសវជាមូលដ� នខង

ហរិ��វត�ុែដល្រត�វកំណត់េដយ្របកសរបស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ (៧)ករនាចូំលសមា� រៈេ្របី្របាស់ផា� ល់ខ�ួនែដលរចួពន�គយ ក�ុងក្រមិតតៃម�ែដល្រត�វកំណត់េដយ្របកសរបស់្រកសួង េសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ (៨)សកម�ភាពមិនែស�ងរកចំេណញេដីម្បបីំេរផីល្របេយាជន៍សធារណៈ ែដលបានទទួលស� ល់េដយរដ�ម�ន�ី្រកសួង េសដ�កិច� និងហរិ��វត�។ 
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ដណំាកក់ល 
៣  

ប័ណ�ពន�ប៉ាតង ់ អគ�នាយកដ� នពន�
ដរ ឬករយិាលយ័
ពន�ដរ ្រស�ក ខណ�  
 

១ឆា�  ំ  អគ�នាយកដ� នពន�ដរ ឬករយិាលយ័ពន�
ដរ ្រស�ក ខណ�  
 

េលកអ�កត្រម�វឱ្យបំេពញសំណំុឯកសរមយួចំននួដូចខងេ្រកមស្រមាប់ដំេណីរ
ករេស�ីសំុចុះប�� ីពន�ដរ៖ 

- បំេពញពក្យសំុ (ពក្យសំុទ្រមង ់FORM PR 008) េលកអ�ក អចទញយកពី
េគហទំព័រ  www.tax.gov.kh 

- ្របសិនេបីអសយ័ដ� នៃនទីស� ក់ករខុសពីអសយ័ដ� នេពលចុះប�� ីេលក
អ�កត្រម�វឱ្យភា� បម់កជាមួយ៖  

o ប័ណ�កម�សិទ�ិកន់កបទ់ីតងំ ឬកិច�សន្យោជួលទតីងំ្របកបអជីវ
កម� នងិលិខិត្របកសពន�កតទុ់កេលីករជួលទីតងំ (ច្បោប់
ចម�ង) 

o លិខិតប�� ក់ករបង់្របាកព់ន�អចល្រទព្យ ឬព័ត៌មានអចល្រទព្យ 
(្របសិនេបីមាន) 

កណំតស់មា� ល៖់ចំេពះសំណំុឯកសរទងំអសែ់ដលជាច្បោប់ចម�ង្រត�វមានករ
ប�� ក់ពមី�ន�ីពន�ដរមានសមត�កិច� ឬ្រកសួង ស� ប័នពក់ពន័�។ 

 

េដីម្បទីទួលបានបណ័�ពន�ប៉ាតង ់
- ្រត�វកររយៈេពល ព០ី១ៃថ� េទ

០៧ៃថ� ៃនៃថ�េធ�ីករ ចំេពះ 
ករចុះប�� ីតម្របព័ន�េអឡចិ
្រត�និច 

- ឬ្រត�វកររយៈេពល ពី០៧ៃថ� 
េទ១០ៃថ� ៃនៃថ�េធ�ីករ ចំេពះ 
ករចុះប�� ីេនរដ�បាលសរេពី
ពន�េដយផា� ល ់
 

កៃ្រមេសវស្រមាបក់រសំុប័ណ�ពន�ប៉ាត
ង់ដូចខងេ្រកម៖ 
- អ�កជាប់ពន�តូច ្រត�វបង់ពន�ប៉ាតង់

ចំនួន ៤០០.០០០េរៀល 

- អ�កជាប់ពន�មធ្យម្រត�វបងព់ន�ប៉ាត
ង់ចំននួ ១.២០០.000 េរៀល 

- អ�កជាប់ពន�ធំ៖ 

o ផលរបរេលីសពី 
១០.000.000.000 េរៀល
្រត�វបង់ពន�ប៉ាតង់ចនំួន 
៥.000.000 េរៀល 

o ផលរបរ 
១០.000.000.000 េរៀល 
ឬតិចជាង្រត�វបង់ពន�ប៉ាតង់

ចំនួន ៣.000.000 េរៀល 

o ចំេពះអ�កជាបព់ន�ធំែដល
មានសខ ឃា� ងំ េរងច្រក 
េរងជាងស្រមាប់សកម�ភាព
អជីវកម�ែតមួយែដលស�ិត
េនតមរជធានី េខត�េផ្សង
គា� ្រត�វបងព់ន�ប៉ាតងច់ំនួន 
៣.000.000 េរៀល 
 

- ច្បោប់ស�ីពសីរេពីពន� 
- េសចក�ីែណនាេំលខ 

០៣២ អពដ ចុះៃថ�ទ ី
០៤ ែខមករ ឆា�  ំ
២០១៦ 

- ្របកសេលខ១៨២១
សហវ ្របក ចុះៃថ�ទី 
២៥ ែខធ�ូ ឆា�  ំ២០១៥ 

- ្របកសេលខ៩៧០
សហវ ្របក ចុះៃថ�ទី 
២៧ ែខធ�ូ ឆា�  ំ២០១២ 
 

ដណំាកក់ល 
៣  

ពន�្របថាប់្រត អគ�នាយកដ� នពន�
ដរ ឬករយិាលយ័
ពន�ដរ ្រស�ក ខណ�  
 

អចិៃ�ន�យ ៍ ផ�លគ់តិយុត�េិលីឯកសរស�ីពលិីខិត
ស�ីពីករបេង�តី្រក�មហុ៊ន 

អគ�នាយកដ� នពន�ដរ ឬករយិាលយ័ពន�
ដរ ្រស�ក ខណ�  
 

េលកអ�ក្រត�វជាបព់ន�្របថាប់្រតចំេពះលិខិតមានលក�ណៈគតិយុត�ិដូចខងេ្រកម ៖ 
- លិខិតស�ីពីករបេង�ីត្រក�មហុ៊ន   
សមា� ល៖់ អ�កជាបព់ន�្រត�វមានកតព�កិច�បង់ពន�្របថាប់្រតឱ្យបានចប់សព�្រគប់ក�ុង
រយៈេពល០៣ែខ បនា� ប់ពកីរសេ្រមចរបសស់� បន័ ឫអជា� ធរមានមានសមត�កចិ� 
េដយភា� ប់មកជាមួយនូវឯកសរពកព់័ន�លិខិតទងំេនាះ។ 

េដីម្បបីងព់ន�្របថាប់្រត 
- ្រត�វកររយៈេពល ព០ី១ៃថ� េទ

០៣ៃថ� ៃនៃថ�េធ�ីករ  
 

កៃ្រមេសវស្រមាបក់របងព់ន�្របថាប់
្រតដូចខងេ្រកម៖ 
- លិខិតស�ីពីករបេង�ីត្រក�មហុ៊ន

 ១.0០០.០០០ េរៀល 
 

- ច្បោប់ស�ីពសីរេពីពន� 
- ្របកសេលខ២៧៣

សហវ ្របក ចុះៃថ�ទី 
១៧ែខមនីា ឆា�  ំ
២០១៦ 
 

-  

ដណំាកក់ល ៤ លិខិតអនុ�� ត(េបីកទីតងំ
អជីវកម�) 

សលរជធានី
ភ�ំេពញ ឬសល
េខត�នានា 

១ឆា�  ំ - ជាព័ត៌មានដលអ់ជា� ធរមូលដ ្
ឋន 

- ធានាបាននូវសន�ិសុខ និងស
ណា� ប់ធា� បស់ធារណៈកដូ៏ចជា
មា� សអ់ជីវកម� 

 

សលរជធានភី�ំេពញ ឬសលេខត�នានា 
(ក�ុងករណីទីតងំអជីវកម�េនតមបណា�
េខត�) 

េលកអ�កត្រម�វឱ្យបំេពញសំណំុឯកសរមយួចំននួដូចខងេ្រកមស្រមាប់ដំេណីរ
ករេស�ីសំុលិខិតអនុ�� ត(េបីកទីតងំអជីវកម�) 

- ទ្រមង់ពក្យសំុលិខិតអនុ�� ត ជាទ្រមងលិ់ខិតរដ�បាល 

- រូបថតមា� សអ់ជីវកម� 
- វ�ិ� បនប័្រតប�� កក់រចុះេឈ� ះក�ុងប�� ីពណិជ�កម� 
- កិច�សន្យោរវងមា� សអ់ជីវកម� ជាមយួនងឹអជា� ធរមូលដ� ន។ េគាលេដកិច�

សន្យោេនាះគឺេដីម្ប៖ី 
o ធានាថាមនិប៉ះពលដ់លស់ន�ិសុខ សណា� ប់ធា� បស់ធារណៈ វប្បធម ៍

សុខមាលភាព្របជាជន 

o មិនមានសេម�ងរខំនប៉ះពលដ់លអ់�កជិតខង 
o ហមយកទីតងំអជីវកម�េដីម្បេី្របី្របាស ់និងែចកចយេ្រគឿងញាណ 

o ហមយកទីតងំអជីវកម�ជាកែន�ងជញួដូរផ�ូវេភទ និងបេ្រមីផ�ូវេភទ 
ែដលេធ�ីឱ្យប៉ះពលដ់លវ់ប្បធម៌ ្របៃពណី ទំេនៀមទមា� ប់ នងិតៃម��ស�ី 
និង្រគ�សរ 

o បង� រ នងិទប់ស� ត់ជេមា� ះនានាក�ុងទីតងំអជីវកម� 
o សហករជាមួយអជា� ធរមូលដ� នក�ុងករកំណត់សកម�ភាពសង្សយ័បទ

េល�ីសេផ្សងៗ 
 

Not found in the legal documents 
under the scope of this review 

Not found in the legal documents 
under the scope of this review 

Not found in the 
legal documents 
under the scope of 
this review 
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ដណំាកក់ល ៥ ចុះប�� ិករ្របកសេបីកសហ
្រគាស 
(្រត�វជូនដណឹំងដល្់រកសួង
ករងរ នងិបណ�ុ ះបណា� លវជិា�
ជីវៈស�ីពីករចបដ់ំេណីរករ 
និងជួលបុគ�លិក ក�ុងកំឡុង
េពល៣០ៃថ�) 
 
 

្រកសួងករងរ និងប
ណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជី
វៈ 

អចិៃ�ន�យ ៍ - ធានាបានភាព្រសបច្បោប ់  
- ធានា នងិករពរផល

្របេយាជន៍នងិសិទ�ិរបសស់ហ
្រគាស 

- ្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� ល
វជិា� ជីវៈឫតម្របពន័�បេច�កវទិ្យោព័ត៍
មាន(តមរយៈ្របព័ន�onlineទទួល
ស� លេ់ដយ្រកសួងករងរ) 

- ក�ុងករណីសហ្រគាសមានកម�ករ 
និេយាជិត ចបព់ី ១នាក់ រហូតដល់
៧នាក់ នាយកដ� ន ឬមន�ីរករងរ
អចជួយេរៀបចំក្រមងសំណំុឯក
សរពកព់័ន�េដមី្បចុីះប�� ិករ
្របកសេបីកសហ្រគាស 

 

េលកអ�កត្រម�វឱ្យបំេពញសំណំុឯកសរមយួចំននួដូចខងេ្រកមស្រមាប់ដំេណីរ
ករេស�ីសំុចុះប�� ិករ្របកសេបីកសហ្រគាស 
- ពក្យេស�ីសំុ 
- លក�ន�ិកៈសហ្រគាស (្របសិនេបមីាន) 
- ប័ណ�ពន�ប៉ាតង ់

- វ�ិ� បនប័្រតប�� កក់រចុះេឈ� ះក�ុង្រកសួង (ឧទហរណ៍ ្រកសួងពណិជ�
កម� ជាេដីម) 

េដីម្បទីទួលបានករចុះប�� ិក
្របកសេបីកសហ្រគាស្រត�វកររយៈ
េពល ១៥ៃថ�ៃនៃថ�េធ�ីករ 
 
 

កៃ្រមេសវស្រមាបក់រសំុចុះប�� ិករ
្របកសេបីកសហ្រគាសដូចខងេ្រកម៖ 

- និេយាជិតចប់ព ីចបព់ី ១នាក ់
រហូតដល៧់នាក់្រត�វបង់ចំននួ 
២០.០០០ េរៀល 

- និេយាជិតចប់ព ីចបព់ី ៨នាក ់
រហូតដល១់០០នាក់្រត�វបងច់ំនួន 
៣០.០០០ េរៀល 

- និេយាជិតចប់ព ីចបព់ី ១០១
នាក់ រហូតដល៥់០០នាក់្រត�វបង់

ចំនួន ១០០.០០០ េរៀល 

- និេយាជិតចប់ព ីចបព់ី ៥០១
នាក់ េឡងីេទ្រត�វបង់ចនំួន 
២០០.០០០ េរៀល 

- ច្បោប់ស�ីពីករងរ 
- ្របកសេលខ២២៨ 

កប ្របក ចុះៃថ�ទី ២៦ 
ែខក��  ឆា�  ំ២០១៤ 

- ្របកសេលខ១០០៩ 
សហវ ្របក ចុះៃថ�ទី 
២៨ ែខធ�ូ ឆា�  ំ២០១២ 

 

ដណំាកក់ល ៥ ចុះប�� ិកេសៀវេភប�� ី្របចំ
្រគឹះស� ន 

្រកសួងករងរ និងប
ណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជី
វៈ 

អចិៃ�ន�យ ៍ - ធានាបានភាព្រសបច្បោប ់  
- ធានា នងិករពរផល

្របេយាជន៍នងិសិទ�ិរបសស់ហ
្រគាស 

- ្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� ល
វជិា� ជីវៈឫតម្របពន័�បេច�កវទិ្យោព័ត៍
មាន(តមរយៈ្របព័ន�onlineទទួល
ស� លេ់ដយ្រកសួងករងរ) 

- ក�ុងករណីសហ្រគាសមានកម�ករ 
និេយាជិត ចប់ព១ីនាក ់ រហូតដល់
៧នាក់មន�ីរករងរអចជួយេរៀបចំ
ក្រមងសំណំុឯកសរពក់ព័ន�េដីម្បី
ចុះប�� ិកេសៀវេភប�� ី្របចំ
្រគឹះស� នេដយមនិគតិកៃ្រមេសវ 

- ក�ុងករណីសហ្រគាសមានកម�ករ 
និេយាជិត ចបព់ី៨នាក់ រហូតដល់
១០០នាក ់្រកសួងករងរ នងិ ប
ណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈនងឹផ�លជូ់ន
ែតមៃ្របសណីយ ៍តៃម�៣.០០០ 
េរៀល និងជួយេរៀបចំក្រមងសំណំុ
ឯកសរពកព់័ន�មនិគតិកៃ្រមេសវ 

- ក�ុងករណីសហ្រគាសមានកម�ករ 
និេយាជិត ចបព់ី១០១េឡងីេទ
នាយកដ� នអធកិរកិច�ករងរៃន 
្រកសួងករងរ និង បណ�ុ ះបណា� ល
វជិា� ជីវៈនឹងផ�លជូ់នែតម
ៃ្របសណីយ ៍តៃម�៣.០០០ េរៀល 
និងជយួេរៀបចំក្រមងសំណំុឯកសរ
ពក់ពន័�មិនគិតកៃ្រមេសវ 

េលកអ�កត្រម�វឱ្យបំេពញសំណំុឯកសរមយួចំននួដូចខងេ្រកមស្រមាប់ដំេណីរ
ករេស�ីសំុចុះប�� ិកេសៀវេភប�� ី្របច្ំរគឹះស� ន 
- ពក្យេស�ីសំុ  
- លក�ន�ិកៈសហ្រគាស (្របសិនេបមីាន) 
- ប័ណ�ពន�ប៉ាតង ់

- វ�ិ� បនប័្រតប�� កក់រចុះេឈ� ះក�ុង្រកសួង (ឧទហរណ៍ ្រកសួងពណិជ�
កម� ជាេដីម) 

េដីម្បទីទួលបានករចុះប�� ិក
េសៀវេភប�� ី្របច្ំរគឹះស� ន្រត�វកររ
យៈេពល ៧ៃថ�ៃនៃថ�េធ�ីករ 
 
 

កៃ្រមេសវស្រមាបក់រសំុចុះប�� ិករ
េសៀវេភប�� ី្របច្ំរគឹះស� នដូចខង
េ្រកម៖ 

- និេយាជិតចប់ព ីចបព់ី ១នាក ់
រហូតដល៧់នាក់្រត�វបង់ចំននួ 
២០.០០០ េរៀល 

- និេយាជិតចប់ព ីចបព់ី ៨នាក ់
រហូតដល១់០០នាក់្រត�វបងច់ំនួន 
៤០.០០០ េរៀល 

- និេយាជិតចប់ព ីចបព់ី ១០១
នាក ់រហូតដល៥់០០នាក់្រត�វបង់

ចំនួន ៨០.០០០ េរៀល 

- និេយាជិតចប់ព ីចបព់ី ៥០១
នាក់ េឡងីេទ្រត�វបង់ចនំួន 
៨០.០០០ េរៀល 

- ច្បោប់ស�ីពីករងរ 
- ្របកសេលខ២២៨ 

កប ្របក ចុះៃថ�ទី ២៦ 
ែខក��  ឆា�  ំ២០១៤ 

- ្របកសេលខ១០០៩ 
សហវ ្របក ចុះៃថ�ទី 
២៨ ែខធ�ូ ឆា�  ំ២០១២ 
 

ដណំាកក់ល ៥ ចុះប�� ិកេសៀវេភេបកី្របាក ់

 

្រកសួងករងរ និងប
ណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជី
វៈ 

អចិៃ�ន�យ ៍ - ធានាបានភាព្រសបច្បោប ់  
- ធានា នងិករពរផល

្របេយាជន៍នងិសិទ�ិរបសស់ហ
្រគាស 

- ្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� ល
វជិា� ជីវៈឫតម្របពន័�បេច�កវទិ្យោព័ត៍
មាន(តមរយៈ្របព័ន�onlineទទួល
ស� លេ់ដយ្រកសួងករងរ) 

- ក�ុងករណីសហ្រគាសមានកម�ករ 
និេយាជិត ចប់ព១ីនាក ់ រហូតដល់
៧នាក់មន�ីរករងរអចជួយេរៀបចំ
ក្រមងសំណំុឯកសរពក់ព័ន�េដីម្បី
ចុះប�� ិកេសៀវេភេបកី្របាក់េដយ
មិនគតិកៃ្រមេសវ 

- ក�ុងករណីសហ្រគាសមានកម�ករ 
និេយាជិត ចបព់ី៨នាក់ រហូតដល់

េលកអ�កត្រម�វឱ្យបំេពញសំណំុឯកសរមយួចំននួដូចខងេ្រកមស្រមាប់ដំេណីរ
ករេស�ីសំុចុះប�� ិកេសៀវេភេបីក្របាក ់

- ពក្យេស�ីសំុ  
- លក�ន�ិកៈសហ្រគាស (្របសិនេបមីាន) 
- ប័ណ�ពន�ប៉ាតង ់

- វ�ិ� បនប័្រតប�� កក់រចុះេឈ� ះក�ុង្រកសួង (ឧទហរណ៍ ្រកសួងពណិជ�
កម� ជាេដីម) 

េដីម្បទីទួលបានករចុះប�� ិក
េសៀវេភេបីក្របាក់្រត�វកររយៈេពល 
៧ៃថ�ៃនៃថ�េធ�ីករ 
 
 

កៃ្រមេសវស្រមាបក់រសំុចុះប�� ិករ
េសៀវេភេបីក្របាក់ដូចខងេ្រកម៖ 

- និេយាជិតចប់ព ីចបព់ី ១នាក ់
រហូតដល៧់នាក់្រត�វបង់ចំននួ 
៤០.០០០ េរៀល 

- និេយាជិតចប់ព ីចបព់ី ៨នាក ់
រហូតដល១់០០នាក់្រត�វបងច់ំនួន 
៦០.០០០ េរៀល 

- និេយាជិតចប់ព ីចបព់ី ១០១
នាក់ រហូតដល៥់០០នាក់្រត�វបង់

ចំនួន ១២០.០០០ េរៀល 

- ច្បោប់ស�ីពីករងរ 
- ្របកសេលខ២២៨ 

កប ្របក ចុះៃថ�ទី ២៦ 
ែខក��  ឆា�  ំ២០១៤ 

- ្របកសេលខ១០០៩ 
សហវ ្របក ចុះៃថ�ទី 
២៨ ែខធ�ូ ឆា�  ំ២០១២ 

-  
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១០០នាក ់្រកសួងករងរ នងិ ប
ណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈនងឹផ�លជូ់ន
ែតមៃ្របសណីយ ៍តៃម�៣.០០០ 
េរៀល និងជួយេរៀបចំក្រមងសំណំុ
ឯកសរពកព់័ន�មនិគតិកៃ្រមេសវ 

- ក�ុងករណីសហ្រគាសមានកម�ករ 
និេយាជិត ចបព់ី១០១េឡងីេទ
នាយកដ� នអធកិរកិច�ករងរៃន 
្រកសួងករងរ និង បណ�ុ ះបណា� ល
វជិា� ជីវៈនឹងផ�លជូ់នែតម
ៃ្របសណីយ ៍តៃម�៣.០០០ េរៀល 
និងជយួេរៀបចំក្រមងសំណំុឯកសរ
ពក់ពន័�មិនគិតកៃ្រមេសវ 

- និេយាជិតចប់ព ីចបព់ី ៥០១
នាក់ េឡងីេទ្រត�វបង់ចនំួន 
១២០.០០០ េរៀល 

ដណំាកក់ល ៥ ចុះទិដ� កបទប�� ៃផ�ក�ុង 
 

្រកសួងករងរ និងប
ណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជី
វៈ 

អចិៃ�ន�យ ៍ - ធានាបានភាព្រសបច្បោប ់  
- ធានា នងិករពរផល

្របេយាជន៍នងិសិទ�ិរបសស់ហ
្រគាស និងកម�ករ និេយាជិត 

- ្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� ល
វជិា� ជីវៈឫតម្របពន័�បេច�កវទិ្យោព័ត៍
មាន(តមរយៈ្របព័ន�onlineទទួល
ស� លេ់ដយ្រកសួងករងរ) 

 

េលកអ�កត្រម�វឱ្យបំេពញសំណំុឯកសរមយួចំននួដូចខងេ្រកមស្រមាប់ដំេណីរ
ករេស�ីសំុចុះទិដ� កបទប�� ៃផ�ក�ុង 

- ពក្យេស�ីសំុ 
- លក�ន�ិកៈសហ្រគាស (្របសិនេបមីាន) 
- ប័ណ�ពន�ប៉ាតង ់

- វ�ិ� បនប័្រតប�� កក់រចុះេឈ� ះក�ុង្រកសួង (ឧទហរណ៍ ្រកសួងពណិជ�
កម� ជាេដីម) 

េដីម្បទីទួលបានករចុះទិដ� កបទ
ប�� ៃផ�ក�ុង្រត�វកររយៈេពល ៦០ៃថ�
ៃនៃថ�េធ�ីករ 
 
 

កៃ្រមេសវស្រមាបក់រសំុចុះទដិ� កបទ
ប�� ៃផ�ក�ុងដូចខងេ្រកម៖ 

- និេយាជិតចប់ព ីចបព់ី ៨នាក ់
រហូតដល១់០០នាក់្រត�វបងច់ំនួន 
៧០.០០០ េរៀល 

- និេយាជិតចប់ព ីចបព់ី ១០១
នាក ់រហូតដល៥់០០នាក់្រត�វបង់

ចំនួន ៣០០.០០០ េរៀល 

- និេយាជិតចប់ព ីចបព់ី ៥០១
នាក់ េឡងីេទ្រត�វបង់ចនំួន 
៦០០.០០០ េរៀល 

- ច្បោប់ស�ីពីករងរ 
- ្របកសេលខ២២៨ 

កប ្របក ចុះៃថ�ទី ២៦ 
ែខក��  ឆា�  ំ២០១៤ 

- ្របកសេលខ១០០៩ 
សហវ ្របក ចុះៃថ�ទី 
២៨ ែខធ�ូ ឆា�  ំ២០១២ 

 

ដណំាកក់ល ៦ អជា� ប័ណ�ចុះប�� ីផលិតផល 
េ្របីស�� ស�ង់ដរកម�ុជា (ច ប 
ផ) 
 
 
 

វទិ្យោស� នស�ងដ់រ
កម�ុជា ៃន្រកសួង
ឧស្សោហកម� និង
សិប្បកម� 

៣ឆា�  ំ - ធានាបាននូវអនុេលមភាព
របសផ់លិតផលតមស�ង់ដរ 

 

វទិ្យោស� នស�ងដ់រកម�ុជា ៃន្រកសួង
ឧស្សោហកម� និងសិប្បកម� 

េលកអ�កត្រម�វឱ្យបំេពញសំណំុឯកសរមយួចំននួដូចខងេ្រកមស្រមាបេ់ស�ីសំុ
អជា� ប័ណ�េ្របីស�� ចុះប�� ីផលិតផល (ច ប ផ)៖ 

- ក) ពក្យេស�ីសំុអជា� បណ័�េ្របីស�� ចុះប�� ីផលិតផល (ពក្យសំុេនះមិន
អចដកវញិបានេឡយីេ្រកយេពលចុះេលខចូលរដ�បាលរចួ) 

- ខ) ្របកស/េសចក�ីសេ្រមចអនុ�� តេបីក េរងច្រក/សហ្រគាស/សិប្បកម�
របស្់រកសួង/មន�ីរឧស្សោហកម� និងសិប្បកម� (ថតចម�ង) 

- គ) េបី្រក�មហុ៊ន្រត�វមាន លក�ន�ិកៈ្រក�មហុ៊ន  លិខិតប�� ក់្រក�មហុ៊ន វ�ិ� បន
ប័្រតប�� ក់ករចុះេឈ� ះក�ុងប�� ីពណិជ�កម� វ�ិ� បនប័្រតចុះប�� ីអករេលី
តៃម�បែន�ម និងប័ណ�ប៉ាតង ់(មានសុពលភាព ថតចម�ង) 

- ឃ) គំនូសប�ង់ទតីងំផលិតកម� (េបីចបំាច់) 
- ង) ប�� ីរយេឈ� ះវត�ុធាតុេដមី និងបរមិាណករេ្របី្របាសវ់ត�ុធាតុេដមីរបស់

ផលិតកម� 
- ច) គំនូសបំ្រព�ញៃនែខ្សសង� កផ់លិតកម� 
- ឆ) ប�� ីរយេឈ� ះ េ្រគឿងច្រក ម៉ាសីុន និងឧបករណ៍េ្របី្របាសក់�ុងផលិតកម� 
- ជ) គ្រម�ស� កស�� ែដលមានបំណងេ្រប្ីរបាសស់�� ចុះប�� ីផលិតផល 
- ឈ) វ�ិ� បនប្រតវភិាគផលិតផល (េនមានសុពលភាពមុនបីែខ) 
- ញ) វ�ិ� បនប្រតចុះប�� ីពណិជ�ស�� ៃនផលិតផល (្របសិនេបមីាន)  
- ដ) ) វ�ិ� បនប្រតបាកូដ GS1 Cambodia (្របសិនេបីមាន) 
- ឯកសរែដលទកទ់ងេទនឹង: (ខ), (គ), (ឃ), (ង) or (ច)ឬឯកសរ

េផ្សងេទៀតេបចីបំាច់។  

្រត�វកររយៈេពល ៥ៃថ�ស្រមាប់ករ
េចញអជា� បណ័�ចុះប�� ីផលិតផល 
េ្របីស�� ស�ង់ដរកម�ុជា 
 
 

កៃ្រមេសវស្រមាបក់រសំុអជា� បណ័�ចុះ
ប�� ីផលិតផល េ្របីស�� ស�ង់ដរកម�ុជា
(ច ប ផ)ដូចខងេ្រកម៖ 

- ្រត�វបង់ចនំួន ៣០០.០០០ េរៀល 
កំណតស់មា� ល៖់ ចំេពះករណីេលក 
អ�ក្រត�វករបន�អជា� ប័ណ� ចំេពះតៃម�
និងត្រម�វករៃនឯកសរគឺដូចគា� េទនងឹ
េពលេស�ីសំុដំបូងផងែដរ។ 
 

- ច្បោប់ស�ីពសី�ង់ដរកម�ុជា 
- ្របកសេលខ៧១៧ 

សហវ ្របក ចុះៃថ�ទី 
០៨ ែខកក�ដ ឆា�  ំ
២០១៥ 
 

ដណំាកក់ល ៨ វ�ិ� បនប្រតចុះប�� ីពណិជ�
ស��   
(តមករស�្័រគចិត�) 
 

្រកសួងពណិជ�កម� 
 

១០ឆា�  ំ
 

ក- ចំេពះម៉ាកែដលទក់ទងនងឹ
ទំនិញឬេសវ ែដលបានចុះប�� ីរចួ
េហយី ករេ្របី្របាសម៉់ាកេនាះ េដយ
ជនណាមួយេ្រកពីមា� សេ់ដីម ្រត�វ
មានករយល្់រពមពីមា� សម៉់ាកេដមីជា
មុនសិន។ 

នាយកដ� នកម�សិទ�ិប��  ៃន្រកសួង
ពណិជ�កម� 
 

រលព់ក្យសំុ្រត�វែតភា� ប់មកជាមួយនូវ គ្រម�ៃនម៉ាកែដល្រត�វករចុះប�� ីពណិជ�សញ្
ញា។ ករចុះប�� ីពណិជ�ស�� ចប់សព�្រគប់ល�ឹកណា�� បនប្រតចុះប�� ីពណិជ�
ស�� បានេចញជូនដលអ់�កេស�ីសំុ និងេបាះពុម�ផ្សោយេនេលី្រពឹត�ប្រតរបស្់រកសួង
ពណិជ�កម�។ 

េលកអ�កត្រម�វឱ្យបំេពញសំណំុឯកសរមយួចំននួដូចខងេ្រកមស្រមាបេ់ស�ីសំុ
វ�ិ� បនប្រតចុះប�� ីពណិជ�ស�� ៖ 

្រត�វកររយៈេពល ព៣ីែខ េទ៩ែខ
ស្រមាប់ករចុះប�� ីពណិជ�ស��  ។ 
វអ្រសយ័េទតមក្រមតិៃនភាពស�ុ
្រគស� ញៃនម៉ាក។ 

កៃ្រមេសវគមឺានដូចខងេ្រកម៖ 
- ២៦០.០០០េរៀលស្រមាប់ករចុះ

ប�� ីពណិជ�ស��  
- ៣០.000េរៀល ស្រមាប់ពក្យសំុ 

- ច្បោបស់�ីពីម៉ាក ពណិជ�
នាម និង អំេពីៃនករ
្របកួត្របែជងមនិេស� ះ
្រតង ់

- ្របកសេលខ២០៦
ពណ ្របក ចុះៃថ�ទី 
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            ខ- មា� សេ់ដីមៃនម៉ាកមាន
សិទ�ិប�ឹងេទតុលករ្របឆាងំនឹងជន
ណាមា� ក ់ែដលេ្របី្របាសេ់ដយ
រេំលភនូវម៉ាករបសខ់�ួន េដយគា� ន
ករយល្់រពមពមីា� សេ់ដីម។ មា� ស់
េដីមក៏មានសិទ�បិ�ឹង ផងែដរចំេពះ
ករេ្របី្របាសនូ់វស�� ែដល្របហក់
្របែហលនឹងម៉ាកែដលខ�ួនបានចុះ
ប�� ីរចួេហយី នងិករេ្របី្របាសម៉់ាក
ែដលទក់ទនិេទនងឹទំនញិនងិ េសវ
ែដល្របហក់្របែហល េទនងឹទំនញិ
ឬេសវៃនម៉ាកែដលចុះប�� ីរចួេហយី 
ែដលអចបណា� លឱ្យមានករភាន់
្រចឡជំាសធារណៈ។ 
            គ- សិទ�ិែដលទទួលបាន
តមរយៈករចុះប�� ី ម៉ាកនឹងមនិរប់
ប��ូ លនូវករដក់លក់ទនំិញេនេលី
ទីផ្សោរក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 
េដយមា� សែ់ដលបានចុះប�� ីឬេដយ
មានករយល ់្រពមពីមា� សម៉់ាកេនាះ
េទ។ 

- បំេពញសំណំុឯកសរTM Form-2016 001  

- គ្រម�ៃនម៉ាក ទងំ១៥ េទតមចំណាត់ថា� ក់នីមយួៗៃនពក្យសំុ។ ក�ុងករណី
មានករបែន�ម ្រត�វែតដូចគា�  េហយីមានទហំមំិនេលីសព ី៨ សម X ៨សម 

- ប�� ីៃនផលិតផល ែដល្រត�វចុះប�� ីពណិជ�ស��  និងប�� ីចណំាតថ់ា� ក ់ឫចំ
ណាត់ថា� ក់អន�រជាតិ។ 

- បង់្របាក់េទតម្របកសរមួរបស្់រកសួងេសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ ជាមយួនឹង
្រកសួងពណិជ�កម�  

- អ�កតណំាងសិទ�ិ ្របសិនេបីមាន  
- លិខិត្របគលសិ់ទ� ិ 
- ករបកែ្របពក្យបរេទស 
- បណ�ុ ំ ៃនម៉ាកលម�តិ្របសិនេបមីាន 
- លក�ខណ� ត្រម�វជាអប្បបរមា 

o េឈ� ះអ�កដក់ពក្យេស�ីសំុប�� ីម៉ាក 
o អសយ័ដ� នទំនាកទ់ំនង 
o គ្រម�ម៉ាកែដលេស�ីសំុប�� ី 
o យថា្របេភទរបសទ់ំនញិ ឫេសវែដលេស�សំុីចុះប�� ីក�ុងចនំាត់ថា� ក់

នីមួយៗ 
o កៃ្រមៃនករដក់ពក្យេស�ីសំុចុះប�� ីម៉ាក ែដលត្រម�វស្រមាបច់ំនាត់ថា� ក់

នីមួយៗៃនទំនិញឫេសវែដលសំុចុះប�� ីម៉ាក 
េលកអ�កអចេធ�ីករជទំសត់វ៉កំឡុងេពល៩០ៃថ�គិតចប់ពីៃថ�ែដលបានេបាះពុម�
ផ្សោយេនេលី្រពតឹ�ប្រតរបស្់រកសួងពណិជ�កម�។ ចំេពះអ�កេស�ីសំុែដលេនេ្រក
្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា អចជទំសត់វ៉បានតមរយៈតណំាងឫភា� ក់ងរែដលេន
ក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ 

សមា� ល៖់ េដីម្បរីក្សោសុពលភាព ៃនករចុះ
ប�� ីម៉ាក ឬករចុះប�� ីម៉ាកសេឡងីវញិ 
មា� សម៉់ាក ែដលបានចុះប�� ីរចួ  
្រត�វ្របកសអ់ំពកីរេ្របី្របាសម៉់ាក ឬមិន
បានេ្របី្របាសម៉់ាក ក�ុង រយៈេពល ០១ 
(មួយ)ឆា�  ំបនា� ប់ពខីួបេលីកទី ០៥(្របា)ំ
ឆា�  ំៃនកលបរេិច�ទចុះប�� ីម៉ាក ។ 
ម៉ាក ែដលបានចុះប�� ីរចួ ប៉ុែន�មិនបានេ្របី
្របាសេ់សះក�ុងរយៈេពល ៥ (្របា)ំឆា�  ំ្រត�វ
លុបេចញពបី�� ីម៉ាក ។ ្របសិនេបមីា� ស់
ម៉ាក បង� ញថា កលៈេទសៈពិេសសបាន
ររងំករេ្របី ្របាសម៉់ាក េហយីគា� ន
បំណងមិនេ្រប ីឬេបាះបង់េចលម៉ាកេនាះ
េទ ម៉ាកេនាះនឹងមិន្រត�វលុបេចញ ពបី�� ី
េឡយី ។ ជនណាែដលពក់ពន័�អចេស�ីសំុ
ឱ្យ្រកសួងពណិជ�កម� លុបម៉ាកេចញពី
ប�� ី ក�ុងរយៈេពល ១(មយួ) ែខមុនកល
បរេិច�ទ ៥(្របា)ំឆា�  ំៃនករមិនេ្របី្របាស ់ឬ
េ្រកយកលបរេិច�ទេនះ ។ 

២៤ ែខកក�ដ ឆា�  ំ
២០១៤ 

- ្របកសេលខ១៦៤៣ 
្របក ចុះៃថ�ទ ី១៦ ែខធ�ូ
ឆា�  ំ២០១៤ 
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