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

លករ់យេលកីរផ�តផ់�ងវ់ត�ុធាតុេដីមកសកិម�



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

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

្រកសួង កសិកម� រុក� ្របមាញ់ 
និងេនសទ
អជា� បណ�អជីវកម�លកដំុ់ 
លករ់យេលីករផ�តផ់�ងវ់ត�ុ
ធាតុេដីមកសិកម�

អគ�នាយកដ� នពន�ដរ

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

្រកសងួករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ

ករ្រត�តពិនិត្យេពលដំេណីរករ
េស�សុីំ

ករ្រត�តពិនិត្យេពលដំេណីរ
ករអជីវកម�

ខ�ុ ំចង់េបីកអជីវកម� លក់ដំុ លក់រយ េលកីរ
ផ�ត់ផ�ង់វត�ុធាតុេដីមកសកិម�ថ�មីយួ

្រកសងួ កសកិម� រុក� ្របមាញ់ 
និងេនសទ
ករ្រត�តពិនិត្យេដយម�ន�ី្រកសងួ 

កសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ

សលរជធានីភ�េំពញ
ករ្រត�តពិនិត្យទីតងំ

្រកសងួមហៃផ�
ករ្រត�តពិនិត្យសន�ិសុខ និងសុវត�ិភាព
អគ�ីភយ័

្រកសងួករងរ និងបណ�ុ ះបណា� ល
វជិា� ជីវៈ
ករ្រត�តពិនិត្យតមច្បោបក់រងរ

សលរជធានីភ�េំពញ
ករ្រត�តពិនិត្យទីតងំ

ដ្យោ្រកមស្រមាបក់រេស�រីសំុអជា� បណ� នងិករ
្រត�តពនិតិ្យស្រមាបអ់ជវីកម�

លកដុ់ ំលករ់យេលីករផ�តផ់�ងវ់ត�ុធាតុេដមីកសិកម�

្រកសងួ កសកិម� រុក� ្របមាញ់ 
និងេនសទ
ករ្រត�តពិនិត្យេដយម�ន�ី្រកសងួ

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�
លកដំុ់ លករ់យេលកីរផ�តផ់�ងវ់ត�ុធាតុេដីមកសកិម�

នីមយួៗ



ដណំាក់កលក�ុងករេស�រីសំុអជា� បណ�ស្រមាប់អជវីកម�លក់ដុ ំលក់រយេលី

ករផ�ត់ផ�ង់វត�ុធាតុេដមីកសិកម� (មនិជាប់ពក់ព័ន�សកម�ភាពនាេំចញ នាចូំល) 
ដណំាក់កល១
េលក អ�កអចេធ�ីករេស�ីសុំតមរយៈ ្រកសួង កសិកម� រុក�
្របមាញ់ និងេនសទ ឫមន�ីរកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនស 
េខត� ្រក�ង

ដណំាក់កល២
េរៀបចំឯកសរដូចមានក�ុងឧបសម�័ន�១១

ដណំាក់កល៣
បង់កៃ្រមដូចមានបង� ញក�ុងឧបសម�័ន�១១

ដណំាក់កល៤
ទទលួបានអជា� បណ�ស្រមាប់អជីវកម�
លក់ដំុ លក់រយេលីករផ�ត់ផ�ង់វត�ុធាតុេដីម
កសិកម� 

ខ�ុ ំចង់េស�ីរសុំអជា� បណ�ស្រមាប់អជីវកម�
លក់ដុំ លក់រយេលីករផ�ត់ផ�ង់វត�ុធាតុេដីម
កសិកម� (មិនជាប់ពក់ព័ន�សកម�ភាពនាំ

េចញ នាចូំល) 

បនួដំណាក់កល-
រយៈេពល១៥ៃថ� - ៣០ៃថ�



បណ�ពត័ម៍ានសខំន់ៗ ស្រមាបអ់ជីវកម�លកដំុ់ 
លករ់យេលកីរផ�តផ់�ងវ់ត�ុធាតុេដីមកសកិម�



 

ការស្នើ្  ុំអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បនប័ត្រ្ត្ាប់ អាជើវ
កម្មលក់ដ ុំ លក់រាយសលើការផ្គរ់ផ្គង់វរថ ធារ សដើម្

ក្កិម្ម 
  

សរើត្រវូានអាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បនប័ត្រអ្វើខ្លះ្ត្ាប់ដុំ
សណ្ើ ការអាជើវកម្មលក់ដ ុំ លក់រាយ សលើការផ្គរ់ផ្គង់វរថ 
ធារ សដើម្ក្កិម្ម 
 

ត្រប់អាជើវកម្មដដលលក់ដ ុំ លក់រាយ សលើការផ្គរ់ផ្គង់វរថ ធារ 
សដើម្ក្ិកម្ម ដូចជ្ញ ថ្ន ុ្ំ រវលអិរ ជើរើម្ើ ត្ាប់ពូជ ចុំណ្ើ ្រវ 
និងឱ្ថ្ត្ាប់ពាបាល្រវ កន ងត្ពះរាជ្ញណាចត្កកម្ព 
ជ្ញត្រូវានអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បនប័ត្រម្ួយចុំនួនដូចខាង
សត្កាម្្ត្ាប់ដុំសណ្ើ រការ៖ 

- វញិ្ញា បនប័ត្របញ្ញា ក់ការច ះស ម្ ះកន ងបញ្ា ើពាណិ្ជាកម្ម 
- អាជ្ញា បណ្ណអាជើវកម្មលក់ដ ុំ លក់រាយសលើការផ្គរ់ផ្គង់វរថ 
ធារ សដើម្ក្ិកម្ម 

- ការច ះបញ្ា ើពនធដារ ពនធបា៉ា រង់ អាករសលើរម្ម្លបដនថម្ និង
ពនធត្បថ្ប់ត្ា 

- លិខ្ិរអ្ន ញ្ញា រ(សបើកទើាុំងអាជើវកម្ម) 
- ច ះបញ្ា ិការត្បកា្សបើក្ហត្ា្ ស្ៀវសៅបញ្ា ើត្បចុំ
ត្ររះស្ថថ ន ស្ៀវសៅសបើកត្បាក់ ច ះទិដាា កាបទបញ្ញា ម្ផ្ៃ
កន ង(កន ងកុំឡ ងសពល៣០ម្ថៃ)។ 

- ពនធសលើស្ថល កយើសោ 
- លិខ្ិរអ្ន ញ្ញា រស្ថល កយើសោ 
 

 

 

 
A joint initiative by 

 

 

សរើសោកអ្នកអាចច ះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បនប័ត្រសៅ
ឯណា? 
ត្រប់អាជើវកម្មដដលលក់ដ ុំ លក់រាយ សលើការផ្គរ់ផ្គង់វរថ ធារ 
សដើម្ក្ិកម្មកន ងត្ពះរាជ្ញណាចត្កកម្ព ជ្ញត្រូវ អាជ្ញា បណ្ណ
អាជើវកម្មលក់ដ ុំ លក់រាយសលើការផ្គរ់ផ្គង់វរថ ធារ សដើម្ក្ិកម្ម  
និងអាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បនប័ត្រជ្ញប់ទាក់ទងម្ួយចុំនួនសទៀរ។ 
សោកអ្នកអាចស្វើការស ន្ើ  ្ ុំអាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បនប័ត្រទាុំង
ស ះសៅ៖ 

- ចុំសពាះអាជ្ញា បណ្ណអាជើវកម្មលក់ដ ុំ លក់រាយសលើការផ្គរ់
ផ្គង់វរថ ធារ សដើម្ក្ិកម្ម សោក អ្នកអាចស្វើការ  ្ុំច ះ
អាជ្ញា បណ្ណសនះាម្រយៈត្ក្ួង ក្ិកម្ម រ កាា ត្បាញ់ 
និងសនស្ថទ សៅភ្នុំសពញ ឬម្នៃើរក្ិកម្ម រ កាា ត្បាញ់ និង
សនស្ថទភ្នុំសពញ សខ្រត   

- ចុំសពាះវញិ្ញា បនប័ត្របញ្ញា ក់ការច ះស ម្ ះកន ងបញ្ា ើ
ពាណិ្ជាកម្ម សោក អ្នកអាចស្វើការ  ្ុំច ះវញិ្ញា បនប័ត្រ
បញ្ញា ក់ការច ះស ម្ ះកន ងបញ្ា ើពាណិ្ជាកម្ម ាម្រយៈ
ត្បព័នធ វ្័យត្បវរតកម្ម្ត្ាប់ច ះបញ្ា ើពាណិ្ជាកម្ម 
www.businessregistration.moc.gov.kh ឬសោក 
អ្នកអាចអ្សញ្ា ើញសៅកាន់  យកដាា នច ះបញ្ា ើពាណិ្ជា

កម្មរប្់ត្ក្ួងពាណិ្ជាកម្ម ឬម្នៃើរពាណិ្ជាកម្មសខ្រត
ត្កុង សដើម្បើជូយ និងផ្តល់ជ្ញព័រ៌ាន្ត្ាប់ការច ះបញ្ា ើ
ពាណិ្ជាកម្មរប្់សោក អ្នក។ 

- ចុំសពាះការច ះបញ្ា ើពនធដារ ពនធបា៉ា រង់ អាករសលើរម្ម្ល
បដនថម្ និងពនធត្បថ្ប់ត្ា សោក អ្នកអាចស្វើការ  ្ុំច ះ
បញ្ា ើ សៅអ្រគ យកដាា នពនធដារ(ស្ថោជ្ញរិពនធដារ) 
ឬការយិាល័យពនធដារ ត្្ុក ខ្ណ្ឌ  

- ចុំសពាះលិខ្ិរអ្ន ញ្ញា រ(សបើកទើាុំងអាជើវកម្ម) សោក 
អ្នកអាចអ្សញ្ា ើញសៅកាន់ស្ថោរាជធានើ សខ្រតត្កុងដដល
អាជើវកម្មសោកអ្នក ថ្ិរសៅ 

- ចុំសពាះ ច ះបញ្ា ិការត្បកា្សបើក្ហត្ា្ ស្ៀវសៅ
បញ្ា ើត្បចុំត្ររះស្ថថ ន ស្ៀវសៅសបើកត្បាក់ ច ះទិដាា កាបទ
បញ្ញា ម្ផ្ៃកន ង សោក អ្នកអាចអ្សញ្ា ើញសៅកាន់ត្ក្ួង
ការងារ និងបណ្ត ះបណាត លវជិ្ញា ជើវៈ        ឬាម្ត្បព័នធ
បសចេកវទិាព័រ៍ាន(ាម្រយៈត្បព័នធonlineទទួល
ស្ថគ ល់សដាយត្ក្ួងការងារ)។ 

- ចុំសពាះពនធសលើស្ថល កយើសោ សោក អ្នកអាចស្ វើការ្  ុំច ះ
បញ្ា ើបាន សៅអ្រគ យកដាា នពនធដារ  ឬការយិាល័យពនធ
ដារ ត្្ុក ខ្ណ្ឌ  

- ចុំសពាះលិខ្ិរអ្ន ញ្ញា រស្ថល កយើសោ សោក អ្នកអាច
អ្សញ្ា ើញសៅកាន់ស្ថោរាជធានើ សខ្រត ត្កុង ដដល
អាជើវកម្មសោកអ្នក ថ្ិរសៅ 

សរើសោកអ្នកត្រវូាន្ុំណ្ ុំ ឯកស្ថរអ្វើខ្លះសដើម្បើស្នើ
 ្ ុំអាជ្ញា បណ្ណអាជើវកម្មលក់ដ ុំ លក់រាយសលើការផ្គរ់

ផ្គង់វរថ ធារ សដើម្ក្កិម្ម? 
សោកអ្នករត្ម្ូវឱយាន្ុំណ្ ុំ ឯកស្ថរម្ួយចុំនួន ដូចខាងសត្កាម្
្ត្ាប់ដុំសណ្ើ រការស ន្ើ  ្ ុំ៖ 

- បុំសពញពាកយ  ្ុំដដលានត្ា 
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- ត្បវរតិរូប្សងាបម្នាេ ្់អាជើវកម្មភ្ជា ប់ជ្ញម្ួយរូបថរ    
៤X៦ ដដលានការបញ្ញា ក់សដាយអាជ្ញា ្រមូ្លដាា ន 

- អ្រត្ញ្ញា ណ្ប័ណ្ណថរចម្លងចុំនួន២ចាប់ 
- កិចេ្នាអាជើវកម្ម  
- លិខ្ិរអ្ន ញ្ញា រចុំសពាះទើាុំង ត្ ក សចញសដាយត្ក្ួង 

ម្នៃើរបរដិាា ន (ចុំសពាះដរថ្ន ុ្ំ ុំោប់្រវលអិរដរ
ប៉ា សណាណ ះ) 

 

សរើអាជ្ញា បណ្ណអាជើវកម្មសនះ ផ្តល់អ្រថត្បសយាជន៍
អ្វើខ្លះដល់អាជើវកម្មសោកអ្នក? 
អាជ្ញា បណ្ណអាជើវកម្មលក់ដ ុំ លក់រាយសលើការផ្គរ់ផ្គង់វរថ 
ធារ សដើម្ក្ិកម្មសនះផ្តល់អ្រថត្បសយាជន៍ដូចខាងសត្កាម្៖ 
1. អាជើវកម្មសោកអ្នកត្រូវសរទទួលស្ថគ ល់ថ្ជ្ញនិរិប រគល
និងទទួលបានការការពារសដាយចាប់ ម្នត្ពះរាជ្ញ
ណាចត្កកម្ព ជ្ញ 

2. ផ្តល់ទុំន កចិរតដល់ម្ដរូអាជើវកម្ម ដដលានស្ថរៈ
ុ្ំខាន់្ត្ាប់ឧរតម្ភ្ជព និងកាោន វរតភ្ជពកន ង

អាជើវកម្ម ត្ពម្ទាុំងជត្ម្ុញឱយទទួលបាន្នធាន
្ត្ាប់អាជើវកម្ម ដូចជ្ញហរិញ្ាបបទានជ្ញសដើម្ 

3. សោកអ្នកទទួលបានការត្បរកាជ្ញម្ន្រនតើជុំ ញសលើការ
ចប់សផ្តើម្អាជើវកម្ម ដុំសណ្ើ រការអាជើវកម្ម និងការ
ការពារអ្រិថិជន 

សរើការត្ររួពិនិរយអ្វើខ្លះដដលនរងសកើរាន 
្ត្ាប់អាជើវកម្មសនះ? 
កុំឡ ងសពលស ន្ើ  ្ ុំអាជ្ញា បណ្ណអាជើវកម្មលក់ដ ុំ លក់រាយ
សលើការផ្គរ់ផ្គង់វរថ ធារ សដើម្ក្ិកម្ម សោកអ្នកត្រូវទទួល
រងការត្រួរពិនិរយ (១)ការត្រួរពិនិរយសដាយត្ក្ួង 
ក្ិកម្ម រ កាា ត្បាញ់ និងសនស្ថទ ឬម្នៃើរក្ិកម្ម រ កាា

ត្បាញ់ និងសនស្ថទភ្នុំសពញ សខ្រត   (២)ត្រួរពិនិរយ
ទើាុំងសដាយអាជ្ញា ្រមូ្លដាា ន សដាយត្ក្ួងម្ោម្ផ្ៃ 
 
សៅសពលដដលសោកអ្នក ដុំសណ្ើ ការអាជើវកម្មលក់ដ ុំ លក់
រាយសលើការផ្គរ់ផ្គង់វរថ ធារ សដើម្ក្ិកម្ម សោកអ្នកត្រូវ
ទទួលរងការត្រួរពិនិរយ (១)ត្បព័នធត្រប់ត្រងអ្រគើភ័្យ 
និងត្បព័នធការពារ ្នតិ  ្ខ្  ្វរថិភ្ជពសដាយត្ក្ួង
ម្ោម្ផ្ៃ (២)អ្្ិការកិចេការងារសដាយត្ក្ួងការងារ 
និងបណ្ត ះបណាត លវជិ្ញា ជើវៈ (៣) ត្រួរពិនិរយសដាយ
អាជ្ញា ្រមូ្លដាា ន សដាយត្ក្ួងម្ោម្ផ្ៃ (៤)ត្រួរពិនិរយ
សដាយត្ក្ួង ក្ិកម្ម រ កាា ត្បាញ់ និងសនស្ថទ ឬម្នៃើរ
ក្ិកម្ម រ កាា ត្បាញ់ និងសនស្ថទភ្នុំសពញ សខ្រត  ។  
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បញ្ជ ីនៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័ត្រ លិខិរអៃុញ្ញា រសត្ាបអ់ាជីវកម្មលក់ដុុំ លក់រាយលលីការផ្គរ់ផ្គង់វរថុធារុលដីម្កសិកម្ម (មិ្ៃជ្ញប់ពាក់ព័ៃធសកម្មភាពនុំលេញ នុំេូល)  

ដុំណាកក់ាល ត្បលេទអាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស្ថថ បៃ័ាៃសម្រថ
កិេចកនុងការលេញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

សុពល
ភាព 

កម្មវរថុរបសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

លរីខាុ ុំអាេេុុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រលៅឯណា? 

 

លរីខាុ ុំត្រវូាៃសុំណុ្ុំ ឯកស្ថរអវីខលុះលដីម្បអីាេេុុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

លរីខាុ ុំត្រវូរងច់ុំរយៈលពលប ុនម ៃ
លដីម្បទីទលួបាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

លរីខាុ ុំត្រវូេុំណាយប ុនម ៃលដីម្បទីទលួ
បាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយុរតិលោង 

 

ដុំណាកក់ាល ១ វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារេុុះ
ល ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
 

ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម 
 

៩៩ឆ្ន ាំ ផ្តលៃូ់វភាពត្សបេាប់ដលត់្កុម្
ហ ុៃសហត្ាសពាណិ្ជជតាម្រយៈ
ការេុុះល ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 

លោក អនកអាេល្វីការសុុំេុុះវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការេុុះល ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
តាម្រយៈត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់េុុះ
បញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ម
www.businessregistration.moc.gov.
kh ឬលោក អនកអាេអលញ្ជ ីញលៅកាៃ ់
នយកដ្ឋា ៃេុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម ឬម្ៃទីរពាណិ្ជជកម្ម
លខរតត្កុង លដមី្បជូីយ ៃងិផ្តលជ់្ញព័រ៌ាៃ
សត្ាប់ការេុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
លោក អនក។ 
 
 

លោក អនករត្ម្ូវឱ្យាៃសុំណុ្ុំ ឯកស្ថរម្យួេុំៃៃួដូេខាងលត្កាម្សត្ាប់ដុំលណី្រការ
សុុំេុុះវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់ការេុុះល ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មតាម្ត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរត
កម្ម ៖ 
- ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ាសយដ្ឋា ៃដដលអាេជ្ញ វកិ័យបត្រអគគិសៃ ីវកិ័យបត្រទកឹ ឬ

កិេចសៃាជួលផ្ធុះឬអារ លិខរិនត្បសណី្យជ៍្ញលដមី្ 

- លកខៃតិកៈត្កមុ្ហ ុៃ 

- អរតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខរិឆ្លងដដៃរបសា់ច សហ់ ុៃ ៃិងអេិបាល 
- រូបថរ ៤ x ៦ 
- លសេកតីត្បកាសលដ្ឋយសុទធេរិតរបសអ់េិបាល ថាាម ៃជ្ញប់លោសនពរក៍នុងកេិច

ការពាណិ្ជជកម្ម រដាបបលវណី្ ឬត្ពហមទណ្ឌ  ៃងិម្ិៃដម្ៃជ្ញម្ន្រៃតរីាជការសីុវលិនៃ
ត្ពុះរាជ្ញណាេត្កកម្ពុជ្ញ 

- កនុងករណី្ាច សហ់ ុៃជ្ញៃរីិបុគគល៖ 

o េាប់េម្លងឯកស្ថរគរិយុរតិនៃការេុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កមុ្
ហ ុៃលដីម្លដ្ឋយាៃការបញ្ញជ កត់្សបតាម្ការរត្ម្ូវរបសប់ញ្ារតិ
េាប់នៃត្ពុះរាជ្ញណាេត្កកម្ពុជ្ញ 

o លសេកតីសលត្ម្េកនុងការបលងកីរត្កមុ្ហ ុៃ ៃងិការដរងតាុំងអនក
រុំណាងៃីរបុិគគលជ្ញាច សហ់ ុៃ  

- កនុងកុំឡុងលពល៣០នថៃ គរិចបព់ីនថៃលេញវញិ្ញា បៃបត្រេុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
តាម្ត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរតកម្ម ត្កមុ្ហ ុៃត្រូវលផ្ាីម្កនយកដ្ឋា ៃេុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម
ៃូវឯកស្ថរដូេខាងលត្កាម្៖ 

o លកខៃតិកៈេាប់លដីម្េុំៃៃួ០២េាប់  
o ករណី្ាច សហ់ ុៃជ្ញៃរីិបុគគល៖ 

 លសេកតីសលត្ម្េកនុងការបលងកីរត្កមុ្ហ ុៃ ៃិងដរងតាុំង
អនករុំណាងៃីរបុិគគលាច សហ់ ុៃ េាប់លដមី្េុំៃៃួ០១
េាប ់

 លិខិរេាប់លដីម្បញ្ញជ ក់អុំពីល ម្ ុះគណ្ៃីរបសត់្កុម្
ហ ុៃដដលបាៃលបីកលៅ្នារណាម្ួយេុំៃួៃ០១
េាប ់

- កនុងករណី្ នយកដ្ឋា ៃេុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មម្ិៃបាៃទទួលលកខៃតកិៈេាប់លដមី្ 
កនុងថិរលវោ៣០នថៃលៃុះលទ ត្កសួងពាណិ្ជជកម្មអាេជុំោសៃ់ឹងការេុុះបញ្ជ ី ៃងិ
លុបលចលការេុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម។ 

 

លដីម្បទីទួលបាៃវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់
ការេុុះល ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
ត្រូវការរយៈលពលពី០៣នថៃ លៅ០៥នថៃ 
បនទ បព់ីបាៃបុំលពញសុំណុ្ុំ ឯកស្ថរ
ត្រឹម្ត្រូវៃងិត្គប់ត្ាៃ់តាម្រយៈត្បពៃ័ធ
សវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់េុុះបញ្ជ ី
ពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ ្
ម្។ 
 

កនត្ម្លសវាសត្ាបក់ារសុុំវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការេុុះល ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្មគាឺៃេុំៃួៃ ១.៦៨០.០០០ លរៀល 
 

- េាប់សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជ
កម្ម ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្ម 

- េាប់សតីពីវលិស្ថ្ៃកម្ម
សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជកម្ម 
ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 

- ត្បកាសលលខ២១៣ព
.ណ្ េបព ត្បក េុុះនថៃ
ទី ២៤ ដខម្ិថុន ឆ្ន ុំ 
២០១៦ 

- ត្បកាសលលខ២៩៩ព
.ណ្ េបព ត្បក េុុះនថៃ
ទី ២៩ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ 
២០១៥ 

- ត្បកាសរមួ្លលខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
េុុះនថៃទ ី១៦ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ 
២០១៤ 

- តារាងឧបសម្ព័ៃធ១ភាជ ប់
ៃឹងត្បកាសរមួ្លលខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
េុុះនថៃទ ី១៦ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ 
២០១៤ 

 
 

 វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារេុុះ
ល ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
 

ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម 
 

៩៩ឆ្ន ុំ ត្បសិៃលបីលោកអនកេុុះបញ្ជ ីជ្ញស្ថខា 
ឬការោិលយ័រុំណាង 
 

លោក អនកអាេល្វីការសុុំេុុះវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការេុុះល ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
តាម្រយៈត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់េុុះ
បញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ម
www.businessregistration.moc.gov.
kh ឬលោក អនកអាេអលញ្ជ ីញលៅកាៃ ់
នយកដ្ឋា ៃេុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម ឬម្ៃទីរពាណិ្ជជកម្ម
លខរតត្កុង លដមី្បជូីយ ៃងិផ្តលជ់្ញព័រ៌ាៃ
សត្ាប់ការេុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
លោក អនក។ 
 

លោក អនករត្ម្ូវឱ្យាៃសុំណុ្ុំ ឯកស្ថរម្យួេុំៃៃួដូេខាងលត្កាម្សត្ាប់ដុំលណី្រការ
សុុំេុុះវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់ការេុុះល ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មតាម្ត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរត
កម្ម ៖ 
- ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ាសយដ្ឋា ៃដដលអាេជ្ញ វកិ័យបត្រអគគិសៃ ីវកិ័យបត្រទកឹ ឬ

កិេចសៃាជួលផ្ធុះឬអារ លិខរិនត្បណី្យជ៍្ញលដីម្ 

- េាប់េម្លងឯកស្ថរគរិយុរតិនៃការេុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កមុ្ហ ុៃលដីម្
លដ្ឋយាៃការបញ្ញជ ក់ដដលទទួលស្ថគ លល់ដ្ឋយេាប ់

- លសេកតីសលត្ម្េរបសត់្កមុ្ហ ុៃលដីម្បលងកីរស្ថខា ឬការោិលយ័រុំណាង ៃិង
ដរងតាុំងអេិបាលស្ថខាឬការោិលយ័រុំណាង 

- អរតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខរិឆ្លងដដៃរបស ់ នយកការោិលយ័រុំណាង
ឬស្ថខា 

- រូបថរ ៤ x ៦ 

លដីម្បទីទួលបាៃវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់
ការេុុះល ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
ត្រូវការរយៈលពលពី០៣នថៃ លៅ០៥នថៃ 
បនទ បព់ីបាៃបុំលពញសុំណុ្ុំ ឯកស្ថរ
ត្រឹម្ត្រូវៃងិត្គប់ត្ាៃ់តាម្រយៈត្បពៃ័ធ
សវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់េុុះបញ្ជ ី
ពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ ្
ម្។ 
 

កនត្ម្លសវាសត្ាបក់ារសុុំវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការេុុះល ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្មគាឺៃេុំៃួៃ ១.៦៨០.០០០ លរៀល 
 

- េាប់សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជ
កម្ម ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្ម 

- េាប់សតីពីវលិស្ថ្ៃកម្ម
សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជកម្ម 
ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 

- ត្បកាសលលខ២១៣ព
.ណ្ េបព ត្បក េុុះនថៃ
ទី ២៤ ដខម្ិថុន ឆ្ន ុំ 
២០១៦ 

- ត្បកាសលលខ២៩៩ព
.ណ្ េបព ត្បក េុុះនថៃ

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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ដុំណាកក់ាល ត្បលេទអាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស្ថថ បៃ័ាៃសម្រថ
កិេចកនុងការលេញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

សុពល
ភាព 

កម្មវរថុរបសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

លរីខាុ ុំអាេេុុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រលៅឯណា? 

 

លរីខាុ ុំត្រវូាៃសុំណុ្ុំ ឯកស្ថរអវីខលុះលដីម្បអីាេេុុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

លរីខាុ ុំត្រវូរងច់ុំរយៈលពលប ុនម ៃ
លដីម្បទីទលួបាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

លរីខាុ ុំត្រវូេុំណាយប ុនម ៃលដីម្បទីទលួ
បាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយុរតិលោង 

 

 - លសេកតីត្បកាសលដ្ឋយសុទធេរិតរបសន់យកការោិលយ័រុំណាង ថាាម ៃជ្ញប់
លោសនពរក៍នុងកេិចការពាណិ្ជជកម្ម រដាបបលវណី្ ឬត្ពហមទណ្ឌ  ៃិងម្ិៃដម្ៃជ្ញ
ម្ន្រៃតីរាជការសីុវលិនៃត្ពុះរាជ្ញណាេត្កកម្ពុជ្ញ 
 

ទី ២៩ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ 
២០១៥ 

- ត្បកាសរមួ្លលខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
េុុះនថៃទ ី១៦ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ 
២០១៤ 

- តារាងឧបសម្ព័ៃធ១ភាជ ប់
ៃឹងត្បកាសរមួ្លលខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
េុុះនថៃទ ី១៦ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ 
២០១៤ 

 

 វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារេុុះ
ល ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
 

ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម 
 

៩៩ឆ្ន ុំ ត្បសិៃលបីលោកអនកេុុះបញ្ជ ីជ្ញត្កមុ្
ហ ុៃសហកម្មសិទធិ 
 

លោក អនកអាេល្វីការសុុំេុុះវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការេុុះល ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
តាម្រយៈត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់េុុះ
បញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ម
www.businessregistration.moc.gov.
kh ឬលោក អនកអាេអលញ្ជ ីញលៅកាៃ ់
នយកដ្ឋា ៃេុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម ឬម្ៃទីរពាណិ្ជជកម្ម
លខរតត្កុង លដមី្បជូីយ ៃងិផ្តលជ់្ញព័រ៌ាៃ
សត្ាប់ការេុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
លោក អនក។ 
 
 

លោក អនករត្ម្ូវឱ្យាៃសុំណុ្ុំ ឯកស្ថរម្យួេុំៃៃួដូេខាងលត្កាម្សត្ាប់ដុំលណី្រការ
សុុំេុុះវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់ការេុុះល ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មតាម្ត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរត
កម្ម ៖ 
- ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ាសយដ្ឋា ៃដដលអាេជ្ញ វកិ័យបត្រអគគិសៃ ីវកិ័យបត្រទកឹ ឬ

កិេចសៃាជួលផ្ធុះឬអារ លិខរិនត្បសណី្យជ៍្ញលដមី្ 

- កិេចសៃាបលងកីរត្កមុ្ហ ុៃ  

- អរតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខរិឆ្លងដដៃរបសា់ច សហ់ ុៃ ៃិងអេិបាល 
- រូបថរ ៤ x ៦ 
- លសេកតីត្បកាសលដ្ឋយសុទធេរិតរបសអ់េិបាល ថាាម ៃជ្ញប់លោសនពរក៍នុងកេិច

ការពាណិ្ជជកម្ម រដាបបលវណី្ ឬត្ពហមទណ្ឌ  ៃងិម្ិៃដម្ៃជ្ញម្ន្រៃតរីាជការសីុវលិនៃ
ត្ពុះរាជ្ញណាេត្កកម្ពុជ្ញ 

- កនុងករណី្សហកម្មសិទធិករជ្ញៃីរបុិគគល: 

o េាប់េម្លងឯកស្ថរគរិយុរតិនៃការេុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កមុ្
ហ ុៃលដីម្លដ្ឋយាៃការបញ្ញជ កត់្សបតាម្ការរត្ម្ូវរបសប់ញ្ារតិ
េាប់នៃត្ពុះរាជ្ញណាេត្កកម្ពុជ្ញ 

o លសេកតីសលត្ម្េកនុងការបលងកីរត្កមុ្ហ ុៃ ៃងិការដរងតាុំងអនក
រុំណាងៃីរបុិគគលជ្ញសហកម្មសិទធិករ 

- កនុងកុំឡុងលពល៣០នថៃ គរិចបព់ីនថៃលេញវញិ្ញា បៃបត្រេុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
តាម្ត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរតកម្ម ត្កមុ្ហ ុៃត្រូវលផ្ាីម្កនយកដ្ឋា ៃេុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម
ៃូវឯកស្ថរដូេខាងលត្កាម្៖ 

o កិេចសៃាបលងកីរត្កមុ្ហ ុៃេាប់លដមី្េុំៃៃួ០២េាប ់
o ករណី្សហកម្មសិទធិករជ្ញៃរីបុិគកល៖ 

 លសេកតីសលត្ម្េកនុងការបលងកីរត្កមុ្ហ ុៃ ៃិងដរងតាុំង
អនករុំណាងៃីរបុិគគលជ្ញសហកម្មសិទធិករេាប់លដីម្ 
េុំៃួៃ០១េាប ់

- កនុងករណី្ នយកដ្ឋា ៃេុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មម្ិៃបាៃទទួលលកខៃតកិៈេាប់លដមី្ 
កនុងថិរលវោ៣០នថៃលៃុះលទ ត្កសួងពាណិ្ជជកម្មអាេជុំោសៃ់ឹងការេុុះបញ្ជ ី ៃងិ
លុបលចលការេុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម។ 

លដីម្បទីទួលបាៃវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់
ការេុុះល ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
ត្រូវការរយៈលពលពី០៣នថៃ លៅ០៥នថៃ 
បនទ បព់ីបាៃបុំលពញសុំណុ្ុំ ឯកស្ថរ
ត្រឹម្ត្រូវៃងិត្គប់ត្ាៃ់តាម្រយៈត្បពៃ័ធ
សវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់េុុះបញ្ជ ី
ពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ ្
ម្។ 
 

កនត្ម្លសវាសត្ាបក់ារសុុំវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការេុុះល ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្មគាឺៃេុំៃួៃ ១.៦៨០.០០០ លរៀល 
 

- េាប់សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជ
កម្ម ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្ម 

- េាប់សតីពីវលិស្ថ្ៃកម្ម
សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជកម្ម 
ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 

- ត្បកាសលលខ២១៣ព
.ណ្ េបព ត្បក េុុះនថៃ
ទី ២៤ ដខម្ិថុន ឆ្ន ុំ 
២០១៦ 

- ត្បកាសលលខ២៩៩ព
.ណ្ េបព ត្បក េុុះនថៃ
ទី ២៩ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ 
២០១៥ 

- ត្បកាសរមួ្លលខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
េុុះនថៃទ ី១៦ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ 
២០១៤ 

- តារាងឧបសម្ព័ៃធ១ភាជ ប់
ៃឹងត្បកាសរមួ្លលខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
េុុះនថៃទ ី១៦ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ 
២០១៤ 

 

 វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារេុុះ
ល ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
 

ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម 
 

៩៩ឆ្ន ុំ ត្បសិៃលបីលោកអនកេុុះបញ្ជ ីជ្ញសហ
ត្ាសឯកបុគគល 
 

លោក អនកអាេល្វីការសុុំេុុះវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការេុុះល ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
តាម្រយៈត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់េុុះ
បញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ម
www.businessregistration.moc.gov.
kh ឬលោក អនកអាេអលញ្ជ ីញលៅកាៃ ់

លោក អនករត្ម្ូវឱ្យាៃសុំណុ្ុំ ឯកស្ថរម្យួេុំៃៃួដូេខាងលត្កាម្សត្ាប់ដុំលណី្រការ
សុុំេុុះវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់ការេុុះល ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មតាម្ត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរត
កម្ម ៖ 
- ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ាសយដ្ឋា ៃដដលអាេជ្ញ វកិ័យបត្រអគគិសៃ ីវកិ័យបត្រទកឹ ឬ

កិេចសៃាជួលផ្ធុះឬអារ លិខរិនត្បសណី្យជ៍្ញលដមី្ 

- អរតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខរិឆ្លងដដៃរបសឯ់កកម្មសិទធិករ 

លដីម្បទីទួលបាៃវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់
ការេុុះល ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
ត្រូវការរយៈលពល ពី០៣ លៅ០៥នថៃ 
បនទ បព់ីបាៃបុំលពញសុំណុ្ុំ ឯកស្ថរ
ត្រឹម្ត្រូវៃងិត្គប់ត្ាៃ់តាម្រយៈត្បពៃ័ធ
សវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់េុុះបញ្ជ ី

កនត្ម្លសវាសត្ាបក់ារសុុំវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការេុុះល ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
(ឯកកម្មសិទធិ) គឺាៃេុំៃៃួ ៣០០. ០០០ 
លរៀល 
 

- េាប់សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជ
កម្ម ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្ម 

- េាប់សតីពីវលិស្ថ្ៃកម្ម
សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជកម្ម 
ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 

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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ដុំណាកក់ាល ត្បលេទអាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស្ថថ បៃ័ាៃសម្រថ
កិេចកនុងការលេញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

សុពល
ភាព 

កម្មវរថុរបសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

លរីខាុ ុំអាេេុុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រលៅឯណា? 

 

លរីខាុ ុំត្រវូាៃសុំណុ្ុំ ឯកស្ថរអវីខលុះលដីម្បអីាេេុុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

លរីខាុ ុំត្រវូរងច់ុំរយៈលពលប ុនម ៃ
លដីម្បទីទលួបាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

លរីខាុ ុំត្រវូេុំណាយប ុនម ៃលដីម្បទីទលួ
បាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយុរតិលោង 

 

នយកដ្ឋា ៃេុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម ឬម្ៃទីរពាណិ្ជជកម្ម
លខរតត្កុង លដមី្បជូីយ ៃងិផ្តលជ់្ញព័រ៌ាៃ
សត្ាប់ការេុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
លោក អនក។ 
 
 

- រូបថរ ៤ x ៦របសឯ់កកម្មសិទធកិរ 
- លសេកតីត្បកាសលដ្ឋយសុទធេរិតរបសឯ់កកម្មសិទធិករថា ថាាម ៃជ្ញប់លោសនពរ ៍

កនុងកេិចការពាណិ្ជជកម្ម រដាបបលវណី្ ឬត្ពហមទណ្ឌ  ៃងិម្ៃិដម្ៃជ្ញម្ន្រៃតរីាជការ
សីុវលិនៃត្ពុះរាជ្ញណាេត្កកម្ពុជ្ញ។ 

 

ពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ ្
ម្។ 
 

- ត្បកាសលលខ២១៣ព
.ណ្ េបព ត្បក េុុះនថៃ
ទី ២៤ ដខម្ិថុន ឆ្ន ុំ 
២០១៦ 

- ត្បកាសលលខ២៩៩ព
.ណ្ េបព ត្បក េុុះនថៃ
ទី ២៩ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ 
២០១៥ 

- ត្បកាសរមួ្លលខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
េុុះនថៃទ ី១៦ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ 
២០១៤ 

- តារាងឧបសម្ព័ៃធ១ភាជ ប់
ៃឹងត្បកាសរមួ្លលខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
េុុះនថៃទ ី១៦ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ 
២០១៤ 

 

ដុំណាកក់ាល ២ លិខិរអៃុញ្ញា រអាជីវកម្មលក់ដុុំ 
លក់រាយលលីការផ្គរ់ផ្គង់វរថុធារុ
លដីម្កសិកម្ម 
 

ត្កសួង កសិកម្ម រុកាខ
ត្បាញ់ ៃិងលៃស្ថទ 
 

៣ឆ្ន ុំ 
 

ទទួលបាៃភាពត្សបេាប់សត្ាប់
អាជីវកម្មលោកអនកជ្ញម្ួយត្កសួង 
កសិកម្ម រុកាខ ត្បាញ់ ៃងិលៃស្ថទ  
 

លោក អនកអាេល្វកីារសុុំេុុះ លិខិរ
អៃុញ្ញា រអាជីវកម្មលក់ដុុំ លករ់ាយលលីការ
ផ្គរ់ផ្គង់វរថុធារុលដីម្កសិកម្មលៅម្ៃទីរ
កសិកម្ម រុកាខ ត្បាញ់ ៃងិលៃស្ថទ ឫ
ស្ថកសួរពរ័៌ាៃលៅ 
ត្កសួង កសិកម្ម រុកាខ ត្បាញ់ ៃងិលៃស្ថទ 
 

 លោក អនករត្ម្ូវឱ្យាៃសុំណុ្ុំ ឯកស្ថរម្យួេុំៃៃួដូេខាងលត្កាម្សត្ាប់ដុំលណី្រការ
សុុំលិខិរអៃុញ្ញា រអាជីវកម្មលក់ដុុំ លករ់ាយលលីការផ្គរ់ផ្គង់វរថុធារុលដីម្កសិកម្ម 
- បុំលពញពាកយសុុំដដលាៃត្តា 
- ត្បវរតិរូបសលងខបនៃាច សអ់ាជីវកម្មភាជ ប់ជ្ញម្ួយរូបថរ៤X៦ ដដលាៃការ

បញ្ញជ ក់លដ្ឋយអាជ្ញា ្រមូ្លដ្ឋា ៃ 
- អរតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណថរេម្លងេុំៃៃួ២េាប ់
- កិេចសៃាអាជីវកម្ម  
- លិខិរអៃុញ្ញា រេុំលពាុះទីតាុំងសតុក លេញលដ្ឋយត្កសួង ម្ៃទីរបរដិ្ឋា ៃ (េុំលពាុះដរ

ថាន ុំសុំោប់សរវលអិរដរប ុលណាណ ុះ) 

លដីម្បទីទួលបាៃលិខរិអៃុញ្ញា រអាជីវ
កម្មលកដុ់ុំ លករ់ាយលលីការផ្គរ់ផ្គង់វរថុ
ធារុលដីម្កសិកម្មបនទ ប់ពីបាៃបុំលពញ
សុំណុ្ុំ ឯកស្ថរត្រឹម្ត្រូវៃិងត្គប់ត្ាៃ់ 
(លេញលដ្ឋយម្ៃទីរកសិកម្ម រុកាខ
ត្បាញ់ ៃិងលៃស្ថទ) ត្រូវការរយៈ
លពល៖ 

- ១៥នថៃ េុំលពាុះជីលត្កាម្
៥០លតាៃ 

- ៣០នថៃ  េុំលពាុះជីលលីស
ពី៥០លតាៃ 

- ១៥នថៃេុំលពាុះថាន ុំកសិកម្ម
លត្កាម្១លតាៃ 

- ៣០នថៃេុំលពាុះថាន ុំ
កសិកម្មលលីសព១ីលតាៃ 
 

  

កនត្ម្លសវាសត្ាបក់ារសុុំលិខិរអៃុញ្ញា រ
អាជីវកម្មលក់ដុុំ លករ់ាយលលីការផ្គរ់ផ្គង់
វរថុធារុលដមី្កសិកម្មដូេខាងលត្កាម្៖ 

- ៥០.០០០លរៀល េុំលពាុះជីលត្កាម្
៥០លតាៃ  

- ១០០.០០០លរៀល េុំលពាុះជីលលីស
ព៥ី០លតាៃ-១០០លតាៃ 

- ១៥០.០០០លរៀល េុំលពាុះជីលលីស
ព១ី០០លតាៃ-៥០០លតាៃ  

- ២០០.០០០លរៀល េុំលពាុះជីលលីស
ព៥ី០០លតាៃ-១.០០០លតាៃ 

- ៤០០.០០០លរៀល េុំលពាុះជីលលីស
ព១ី.០០០លតាៃ-២.០០០លតាៃ 

- ត្រូវយកកនត្ម្មូ្លដ្ឋា ៃសត្ាប់
បរាិណ្២០០០លតាៃបូកបដៃថម្
កនត្ម្តាម្បរាិណ្ដូេាៃដេង
ខាងលលី េុំលពាុះជីលលីសព២ី.០០០
លតាៃ 

- ៥០.០០០លរៀល េុំលពាុះថាន ុំកសិកម្ម
លត្កាម្១លតាៃ  

- ១០០.០០០លរៀល េុំលពាុះថាន ុំ
កសិកម្មលលីសព១ីលតាៃ-៥លតាៃ 

- ១៥០.០០០លរៀល េុំលពាុះថាន ុំ
កសិកម្មលលីសព៥ីលតាៃ-១០លតាៃ  

- ២០០.០០០លរៀល េុំលពាុះថាន ុំ
កសិកម្មលលីសព១ី០លតាៃ-២០
លតាៃ 

- េាប់សតីពីការត្គប់ត្គង
ថាន ុំកសិកម្ម ៃងិជី
កសិកម្ម 

- ត្បកាសរមួ្លលខ 
១០១៣ សហវ.ត្បក
េុុះនថៃទ ី២៨ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ 
២០១២ 

- ត្បកាសលលខ ៤១៥ 
ត្បក.សកសេុុះនថៃទី 
១៧ ដខសីហា ឆ្ន ុំ 
២០១២ 
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ដុំណាកក់ាល ត្បលេទអាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស្ថថ បៃ័ាៃសម្រថ
កិេចកនុងការលេញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

សុពល
ភាព 

កម្មវរថុរបសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

លរីខាុ ុំអាេេុុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រលៅឯណា? 

 

លរីខាុ ុំត្រវូាៃសុំណុ្ុំ ឯកស្ថរអវីខលុះលដីម្បអីាេេុុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

លរីខាុ ុំត្រវូរងច់ុំរយៈលពលប ុនម ៃ
លដីម្បទីទលួបាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

លរីខាុ ុំត្រវូេុំណាយប ុនម ៃលដីម្បទីទលួ
បាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយុរតិលោង 

 

- ៤០០.០០០លរៀល េុំលពាុះថាន ុំ
កសិកម្មលលីសព២ី០លតាៃ-៥០
លតាៃ 

- ត្រូវយកកនត្ម្មូ្លដ្ឋា ៃសត្ាប់
បរាិណ្៥០លតាៃបូកបដៃថម្កនត្ម្
តាម្បរាិណ្ដូេាៃដេងខាង
លលី េុំលពាុះថាន ុំកសិកម្មលលីសពី
លតាៃ៥០លតាៃ 

- សត្ាប់ការលសនីសុុំលិខិរអៃុញ្ញា រ
លក់ដុុំលករ់ាយៃូវថាន ុំកសិកម្ម ៃិង
ជីកសិកម្មត្រូវបង់កនត្ម្សរុបរមួ្
តាម្កត្ម្រិបរាិណ្ថាន ុំកសិកម្ម 
ៃិងជកីសិកម្មដដលលសនីសុុំត្បរិបរតិ
ការដូេាៃបង្ហា ញខាងលលី 
 
 

ដុំណាកក់ាល 
៣ 

ការេុុះបញ្ជ ីពៃធដ្ឋរ1 
 

កុំណ្រ់សាគ ល៖់ ាច សអ់ាជីវ
កម្មចុំបាេ់ល្វីការេុុះបញ្ជ ីពៃធ
ដ្ឋរលៅរដាបាលស្ថរលពពីៃធកនុងរ
យៈលពល ១៥នថៃ នៃនថៃល្វកីារ
លត្កាយពីាច សអ់ាជីវកម្ម ចប ់ផ្ ្
លរីម្ល្វីសកម្មភាពលសដាកិេច ឬ
លត្កាយពីទទួលបាៃលិខរិ
បញ្ញជ ក់ការេុុះបញ្ជ ី ឬលិខិរ
អៃុញ្ញា រលេញលដ្ឋយត្កសួង ឬ
ស្ថថ បៃ័ពាកព់័ៃធ។ 

អគគនយកដ្ឋា ៃពៃធ
ដ្ឋរ ឬការោិលយ័
ពៃធដ្ឋរ ត្សុក ខណ្ឌ  
 

អេិនន្រៃតយ ៍ ៃិយម្ៃ័យរបសអ់នកជ្ញបព់ៃធ៖ 

- អនកជ្ញប់ពៃធរូេ គឺជ្ញ សហត្ាស
ឯកកម្មសិទធ ឬសហត្ាសឯកសហ
កម្មសិទធ ដដល៖ 

ក. ាៃផ្លរបរត្បចុំឆ្ន ុំចប់ពី២៥០
ោៃលរៀល ត្បដហល (៦២.៥០០
ដុោល  សហរដាអាលម្រកិ) រហូរដល ់
៧០០ ោៃលរៀល ត្បដហល 
(១៧៥.០០០ដុោល សហរដាអាលម្រ ិ
ក) 
ខ. ាៃផ្លរបរកនុងរយៈលពលបីដខ
ជ្ញប់ានណាម្ួយដដលបញ្ចប់កនុងឆ្ន ុំ
ត្បរិទៃិេរៃត ចបព់ី ៦០ោៃលរៀល
លឡងីលៅ ត្បដហល (១៥.០០០ដុោល  
សហរដាអាលម្រកិ)  
គ.   រ ុំពឹងថាាៃផ្លរបរកនុងរយៈ
លពលបីដខជ្ញប់ាន ខាងមុ្ខចប់ពចីប់
ពី ៦០ោៃលរៀលលឡងីលៅ ត្បដហល 
(១៥.០០០ដុោល  សហរដាអាលម្រកិ) 
ឃ. េូលរមួ្លដញនថល ពិលត្ាុះនថលឬសទង់
នថល កនុងការផ្គរ់ផ្គងទ់ុំៃញិ ៃិងលសវា
កម្មរមួ្ោុំងភាសីុលរមួ្លដញនថល។  
 

- អនកជ្ញប់ពៃធម្្យម្ គឺជ្ញ៖  
ក. សហត្ាសដដលាៃផ្លរបរ
ត្បចុំឆ្ន ុំចបព់ី៧០០ោៃលរៀល 
ត្បដហល (១៧៥.០០០ដុោល សហ

អគគនយកដ្ឋា ៃពៃធដ្ឋរ ឬការោិលយ័ពៃធ
ដ្ឋរ ត្សុក ខណ្ឌ  ឬតាម្រយៈត្បពៃ័ធលអឡេិ
ត្រូៃិេ 
 

លោកអនករត្ម្ូវឱ្យបុំលពញសុំណុ្ុំ ឯកស្ថរម្យួេុំៃៃួដូេខាងលត្កាម្សត្ាប់ដុំលណី្រ
ការលសនសុីុំេុុះបញ្ជ ីពៃធដ្ឋរ៖ 

េុំលពាុះអនកជ្ញបព់ៃធម្្យម្ ៃិងអនកជ្ញប់ពៃធ្ ុំ (សហត្ាសឯកបុគគល ៃងិសហត្ាស
ៃីរិបុគគល) 
- ត្បធាៃត្កមុ្ត្បឹកាេបិាល ឬាច សស់ហត្ាសត្រូវបាៃរត្ម្ូវឱ្យម្កថររូប លសកៃ

ត្ាម្នដលដ្ឋយផ្ទទ លល់ៅរដាបាលស្ថលពីពៃធ 
- កនុងករណី្ចុំបាេ់ អនកជ្ញប់ពៃធអាេលសនីសុុំឱ្យរដាបាលស្ថរលពពីៃធផ្តលល់សវាលៅ

ថររូប ៃិងលសកៃត្ាម្នដដលទ់ីតាុំងសហត្ាស ឬទកីដៃលងសម្ត្សបណាម្ួយ 
- លិខិរអៃុញ្ញា រ ឬលិខិរបញ្ញជ ក់ការេុុះបញ្ជ ីលេញលដ្ឋយត្កសួង ឬស្ថថ បៃ័ពាក់

ព័ៃធ (ឧោហរណ៍្ វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់ការេុុះល ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
លេញលដ្ឋយ ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម) 

- លកខៃតិកៈសត្ាប់ៃីរបុិគគល ឬ/ៃិង 
- ព័រ៍ាៃគណី្្នាររបសស់ហត្ាស ដូេជ្ញលិខរិបញ្ញជ ក់គណ្ៃី្នារ 

របាយការណ៍្្នារ ឬលសៀវលៅគណ្ៃីដដលលេញលដ្ឋយ្នារ 
- អរតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខរិឆ្លងដដៃដដលាៃសុពលភាព 
- រូបថរបេចុបបៃនម្ិៃលលីសពីរយៈលពល ៣ដខដដលាៃទុំហុំ ៣៥ X ៤៥ ម្ីលី

ដម្ ត្រ ៃងិាៃនផ្ទខាងលត្កាយពណ៌្ស េុំៃួៃ ២សៃលឹកដដលាៃបញ្ញជ ក់ល ម្ ុះ
ាច សរូ់បថរ ៃងិេុុះហរថលលខាទទួលខុសត្រូវលដ្ឋយត្បធាៃត្កុម្ត្បកឹាេិបាល 

- ប័ណ្ណកម្មសិទធិកាៃ់កាបទ់ីតាុំង ឬកិេចសៃាជួលទតីាុំងត្បកបអាជីវកម្ម 
- លិខិរបញ្ញជ ក់ការបង់ត្បាកព់ៃធអេលត្ទពយ ឬពរ័៌ាៃអេលត្ទពយ 
- ឯកស្ថរលផ្េងៗដដលលេញលដ្ឋយអាជ្ញា ្រពាក់ពៃ័ធ។ 
េុំលពាុះអនកជ្ញបព់ៃធរូេ ឬបុគគលោុំងឡាយណាដដលាៃសកម្មភាពលសដាកិេចលៅ
កនុងត្ពុះរាជ្ញណាេត្កកម្ពុជ្ញ ឬាៃកត្ម្រិផ្លរបរត្បចុំឆ្ន ុំ២៥០ ោៃលរៀល ឬាៃ
ផ្លរបរកនុងរយៈលពលបីដខណាម្យួដដលបញ្ចបក់នុងឆ្ន ុំត្បរិទៃិេរៃតលត្កាម្៦០ ោៃ
លរៀលត្រូវបាៃរត្ម្ូវឱ្យាៃភាជ បជ់្ញម្ួយៃូវ៖ 

លដីម្បទីទួលបាៃការេុុះបញ្ជ ីពៃធដ្ឋរ 
- ត្រូវការរយៈលពល ព០ី១នថៃ លៅ

០៧នថៃ នៃនថៃល្វីការ េុំលពាុះ 
ការេុុះបញ្ជ ីតាម្ត្បព័ៃធលអឡេិ
ត្រូៃិេ 

- ឬត្រូវការរយៈលពល ពី០៧នថៃ 
លៅ១០នថៃ នៃនថៃល្វីការ េុំលពាុះ 
ការេុុះបញ្ជ ីលៅរដាបាលស្ថរលពី
ពៃធលដ្ឋយផ្ទទ ល ់

 
 

- កនត្ម្លសវាសត្ាបក់ារសុុំការេុុះ
ល ម្ ុះបញ្ជ ីពៃធដ្ឋរសត្ាបអ់នក
ជ្ញប់ពៃធរូេ គ ឺ២០.០០០លរៀល 

- កនត្ម្លសវាសត្ាបក់ារសុុំការេុុះ
ល ម្ ុះបញ្ជ ីពៃធដ្ឋរសត្ាបអ់នក
ជ្ញប់ពៃធម្្យម្ ៃិងអនកជ្ញបព់ៃធ្ ុំ 
គឺ ៤០០.០០០លរៀល 

 

- េាប់សតីពសី្ថរលពីពៃធ 
- ត្បកាសលលខ៤៩៦

សហវ េុុះនថៃទី ០៦ ដខ
លម្ស្ថ ឆ្ន ុំ ២០១៦ 

- ត្បកាសលលខ១៨១៩
សហវ. ត្បក េុុះនថៃទី 
២៥ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ ២០១៥ 

 

                                                           
1 ការផ្គរ់ផ្គង់ម្ិៃជ្ញប់អាករាៃដូេរលៅ(១) លសវានត្បសណី្យស៍្ថធារណ្ៈ (២)លសវារបស់ម្ៃទីរលពទយៃិងគលីៃិក លសវាខាងលវជជស្ថន្រសតៃិងទៃតស្ថន្រសតៃិងការលក់ទុំៃិញបនទ ប់បៃេុំខាងលវជជស្ថន្រសត ៃិងទៃតស្ថន្រសតដដលោក់ទិៃៃិងការបុំលពញលសវាោុំងលៃុះ (៣)លសវាដឹកជញ្ជូ ៃអនកដុំលណី្រលដ្ឋយត្បព័ៃធដឹកជញ្ជូ ៃស្ថធារណ្ៈដដលជ្ញកម្មសិទធិោុំងត្សុងរបស់រដា (៤) ការដឹកជញ្ជូ ៃស្ថធារណ្ៈ (៥)លសវាធានរា ប់រង (៦)លសវាជ្ញមូ្លដ្ឋា ៃខាង
ហរិញ្ាវរថុដដលត្រូវកុំណ្រ់លដ្ឋយត្បកាសរបស់ត្កសួងលសដាកិេច ៃិងហរិញ្ាវរថុ (៧)ការនុំេូលសាា រៈលត្បីត្បាស់ផ្ទទ ល់ខលួៃដដលរេួពៃធគយ កនុងកត្ម្ិររនម្លដដលត្រូវកុំណ្រ់លដ្ឋយត្បកាសរបស់ត្កសួង លសដាកិេច ៃិងហរិញ្ាវរថុ (៨)សកម្មភាពម្ិៃដសវងរកេុំលណ្ញលដីម្បបីុំលរផី្លត្បលោជៃ៍ស្ថធារណ្ៈ ដដលបាៃទទួលស្ថគ ល់លដ្ឋយរដាម្ន្រៃតីត្កសួង លសដាកិេច ៃិងហរិញ្ាវរថ។ 
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ដុំណាកក់ាល ត្បលេទអាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស្ថថ បៃ័ាៃសម្រថ
កិេចកនុងការលេញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

សុពល
ភាព 

កម្មវរថុរបសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

លរីខាុ ុំអាេេុុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រលៅឯណា? 

 

លរីខាុ ុំត្រវូាៃសុំណុ្ុំ ឯកស្ថរអវីខលុះលដីម្បអីាេេុុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

លរីខាុ ុំត្រវូរងច់ុំរយៈលពលប ុនម ៃ
លដីម្បទីទលួបាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

លរីខាុ ុំត្រវូេុំណាយប ុនម ៃលដីម្បទីទលួ
បាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយុរតិលោង 

 

រដាអាលម្រកិ) រហូរដល ់ ២.០០០ 
ោៃលរៀល ត្បដហល (៥០០.០០០
ដុោល សហរដាអាលម្រកិ) 
ខ. សហត្ាសដដលបាៃេុុះបញ្ជ ីជ្ញ
ៃីរិបុគគល 
គ.    ស្ថថ បៃ័រដាថាន ក់លត្កាម្ជ្ញរ ិសាគម្ 
ៃិងអងគការម្ិៃដម្ៃរដ្ឋា េបិាល 
- អនកជ្ញប់ពៃធ្ុំ គឺជ្ញ៖ 

ក. សហត្ាសដដលាៃផ្លរបរ
ត្បចុំឆ្ន ុំលលីសពី ២.០០០ ោៃលរៀល 
ត្បដហល (៥០០.០០០ដុោល សហ
រដាអាលម្រកិ) 
 

ខ. ស្ថខាត្កុម្ហ ុៃបរលទស 

គ. សហត្ាសដដលបាៃេុុះបញ្ជ ីជ្ញ
គលត្ាងវៃិិលោគដដលាៃលកខណ្ៈ
សម្បរតត្គប់ត្ាៃ់ ដដលអៃុម្័រលដ្ឋយ
ត្កុម្ត្បឹកាអេិវឌ្ឍៃក៍ម្ពុជ្ញ 
ឃ. ស្ថថ បៃ័រដា លបសកកម្មទូរ ៃិង
កុងស ុលបរលទស អងគការអៃតរជ្ញរ ិ
ៃិងទភីាន ក់ង្ហរសហត្បរិបរតិការ
បលេចកលទសរបសរ់ដ្ឋា េិបាលនន។ 

 

- លិខិរអៃុញ្ញា រ ឬលិខិរបញ្ញជ ក់ការេុុះបញ្ជ ីលេញលដ្ឋយត្កសួង ឬស្ថថ បៃ័ពាក់
ព័ៃធ (ឧោហរណ៍្ វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់ការេុុះល ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
លេញលដ្ឋយ ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម) លបាីៃ 

- អរតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខរិឆ្លងដដៃដដលាៃសុពលភាព 
- រូបថរបេចុបបៃនម្ិៃលលីសពីរយៈលពល ៣ដខដដលាៃទុំហុំ ៣៥ X ៤៥ ម្ីលី

ដម្ ត្រ ៃងិាៃនផ្ទខាងលត្កាយពណ៌្ស េុំៃួៃ ២សៃលឹកដដលាៃបញ្ញជ ក់ល ម្ ុះ
ាច សរូ់បថរ ៃងិេុុះហរថលលខាទទួលខុសត្រូវលដ្ឋយាច សរូ់បថរ 

- ប័ណ្ណកម្មសិទធិកាៃ់កាបទ់ីតាុំង ឬកិេចសៃាជួលទតីាុំងត្បកបអាជីវកម្ម 
- លិខិរបញ្ញជ ក់ការបង់ត្បាកព់ៃធអេលត្ទពយ ឬពរ័៌ាៃអេលត្ទពយ 

 
កុំណ្រស់ាគ ល៖់េុំលពាុះសុំណុ្ុំ ឯកស្ថរោុំងអសដ់ដលជ្ញេាប់េម្លងត្រូវាៃការ
បញ្ញជ ក់ពមី្ន្រៃតីពៃធដ្ឋរាៃសម្រថកិេច ឬត្កសួង ស្ថថ ប័ៃពាក់ពៃ័ធ។ េុំលពាុះអនកជ្ញបព់ៃធ
ដដលាៃអាសយ័ដ្ឋា ៃខុសពអីរតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខិរឆ្លងដដៃដដលាៃសុពល
ភាព លនុះអនកជ្ញប់ពៃធចុំបាេ់ត្រូវផ្តលៃូ់វលសៀវលៅត្គួស្ថរ ឬលសៀវលៅស្ថន ក់លៅដដល
លេញលដ្ឋយអាជ្ញា ្រាៃសម្រថកិេច។ 

 

ដុំណាកក់ាល 
៣  

ប័ណ្ណពៃធបា រង ់ អគគនយកដ្ឋា ៃពៃធ
ដ្ឋរ ឬការោិលយ័
ពៃធដ្ឋរ ត្សុក ខណ្ឌ  
 

១ឆ្ន ុំ  អគគនយកដ្ឋា ៃពៃធដ្ឋរ ឬការោិលយ័ពៃធ
ដ្ឋរ ត្សុក ខណ្ឌ  
 

លោកអនករត្ម្ូវឱ្យបុំលពញសុំណុ្ុំ ឯកស្ថរម្យួេុំៃៃួដូេខាងលត្កាម្សត្ាប់ដុំលណី្រ
ការលសនសុីុំេុុះបញ្ជ ីពៃធដ្ឋរ៖ 

- បុំលពញពាកយសុុំ (ពាកយសុុំទត្ម្ង ់FORM PR 008) លោកអនក អាេោញយកពី
លគហទុំព័រ  www.tax.gov.kh 

- ត្បសិៃលបីអាសយ័ដ្ឋា ៃនៃទីស្ថន ក់ការខុសពីអាសយ័ដ្ឋា ៃលពលេុុះបញ្ជ ីលោក
អនករត្ម្ូវឱ្យភាជ បម់្កជ្ញម្ួយ៖  

o ប័ណ្ណកម្មសិទធកិាៃ់កាបទ់ីតាុំង ឬកិេចសៃាជួលទតីាុំងត្បកបអាជីវ
កម្ម ៃងិលិខិរត្បកាសពៃធការទុ់កលលីការជួលទីតាុំង (េាប់
េម្លង) 

o លិខិរបញ្ញជ ក់ការបង់ត្បាកព់ៃធអេលត្ទពយ ឬព័រ៌ាៃអេលត្ទពយ 
(ត្បសិៃលបីាៃ) 

កុំណ្រស់ាគ ល៖់េុំលពាុះសុំណុ្ុំ ឯកស្ថរោុំងអសដ់ដលជ្ញេាប់េម្លងត្រូវាៃការ
បញ្ញជ ក់ពមី្ន្រៃតីពៃធដ្ឋរាៃសម្រថកិេច ឬត្កសួង ស្ថថ ប័ៃពាក់ពៃ័ធ។ 

 

លដីម្បទីទួលបាៃបណ័្ណពៃធបា រង ់
- ត្រូវការរយៈលពល ព០ី១នថៃ លៅ

០៧នថៃ នៃនថៃល្វីការ េុំលពាុះ 
ការេុុះបញ្ជ ីតាម្ត្បព័ៃធលអឡេិ
ត្រូៃិេ 

- ឬត្រូវការរយៈលពល ពី០៧នថៃ 
លៅ១០នថៃ នៃនថៃល្វីការ េុំលពាុះ 
ការេុុះបញ្ជ ីលៅរដាបាលស្ថរលពី
ពៃធលដ្ឋយផ្ទទ ល ់

 

កនត្ម្លសវាសត្ាបក់ារសុុំប័ណ្ណពៃធបា រ
ងដូ់េខាងលត្កាម្៖ 
- អនកជ្ញប់ពៃធរូេ ត្រូវបងព់ៃធបា រង់

េុំៃួៃ ៤០០.០០០លរៀល 

- អនកជ្ញប់ពៃធម្្យម្ត្រូវបងព់ៃធបា រ
ងេ់ុំៃៃួ ១.២០០.000 លរៀល 

- អនកជ្ញប់ពៃធ្ ុំ៖ 

o ផ្លរបរលលីសពី 
១០.000.000.000 លរៀល
ត្រូវបងព់ៃធបា រងេ់ុំៃួៃ 
៥.000.000 លរៀល 

o ផ្លរបរ 
១០.000.000.000 លរៀល 
ឬរិេជ្ញងត្រូវបងព់ៃធបា រង់
េុំៃួៃ ៣.000.000 លរៀល 

o េុំលពាុះអនកជ្ញបព់ៃធ្ុំដដល
ាៃស្ថខា ឃ្ល ុំង លរាងេត្ក 
លរាងជ្ញងសត្ាប់សកម្មភាព
អាជីវកម្មដរម្ួយដដលសថិរ
លៅតាម្រាជធាៃី លខរតលផ្េង
ាន ត្រូវបងព់ៃធបា រងេ់ុំៃួៃ 
៣.000.000 លរៀល 
 

- េាប់សតីពសី្ថរលពីពៃធ 
- លសេកតីដណ្នុំលលខ 

០៣២ អពដ េុុះនថៃទ ី
០៤ ដខម្ករា ឆ្ន ុំ 
២០១៦ 

- ត្បកាសលលខ១៨២១
សហវ ត្បក េុុះនថៃទី 
២៥ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ ២០១៥ 

- ត្បកាសលលខ៩៧០
សហវ ត្បក េុុះនថៃទី 
២៧ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ ២០១២ 
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ដុំណាកក់ាល ត្បលេទអាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស្ថថ បៃ័ាៃសម្រថ
កិេចកនុងការលេញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

សុពល
ភាព 

កម្មវរថុរបសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

លរីខាុ ុំអាេេុុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រលៅឯណា? 

 

លរីខាុ ុំត្រវូាៃសុំណុ្ុំ ឯកស្ថរអវីខលុះលដីម្បអីាេេុុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

លរីខាុ ុំត្រវូរងច់ុំរយៈលពលប ុនម ៃ
លដីម្បទីទលួបាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

លរីខាុ ុំត្រវូេុំណាយប ុនម ៃលដីម្បទីទលួ
បាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយុរតិលោង 

 

ដុំណាកក់ាល 
៣  

ពៃធត្បថាប់ត្តា អគគនយកដ្ឋា ៃពៃធ
ដ្ឋរ ឬការោិលយ័
ពៃធដ្ឋរ ត្សុក ខណ្ឌ  
 

អេិនន្រៃតយ ៍ ផ្តលគ់រិយុរតិលលីឯកស្ថរសតីពីលិខិរ
សតីពីការបលងករីត្កុម្ហ ុៃ 

អគគនយកដ្ឋា ៃពៃធដ្ឋរ ឬការោិលយ័ពៃធ
ដ្ឋរ ត្សុក ខណ្ឌ  
 

លោកអនកត្រូវជ្ញប់ពៃធត្បថាប់ត្តាេុំលពាុះលិខិរាៃលកខណ្ៈគរិយុរតិដូេខាងលត្កាម្ 
៖ 
- លិខិរសតីពីការបលងកីរត្កុម្ហ ុៃ   
សាគ ល៖់ អនកជ្ញបព់ៃធត្រូវាៃការពវកិេចបង់ពៃធត្បថាប់ត្តាឱ្យបាៃេប់សពវត្គប់កនុង
រយៈលពល០៣ដខ បនទ ប់ពកីារសលត្ម្េរបសស់្ថថ បៃ័ ឫអាជ្ញា ្រាៃាៃសម្រថកេិច 
លដ្ឋយភាជ ប់ម្កជ្ញម្ួយៃូវឯកស្ថរពាកព់័ៃធលិខិរោុំងលនុះ។ 

លដីម្បបីងព់ៃធត្បថាប់ត្តា 
- ត្រូវការរយៈលពល ព០ី១នថៃ លៅ

០៣នថៃ នៃនថៃល្វីការ  
 

កនត្ម្លសវាសត្ាបក់ារបងព់ៃធត្បថាប់
ត្តាដូេខាងលត្កាម្៖ 
- លិខិរសតីពីការបលងកីរត្កុម្ហ ុៃ

 ១.0០០.០០០ លរៀល 
 

- េាប់សតីពសី្ថរលពីពៃធ 
- ត្បកាសលលខ២៧៣

សហវ ត្បក េុុះនថៃទី 
១៧ដខម្នី ឆ្ន ុំ 
២០១៦ 

 

-  
ដុំណាកក់ាល ៤ លិខិរអៃុញ្ញា រ(លបីកទីតាុំង

អាជីវកម្ម) 
ស្ថោរាជធាៃី
េនុំលពញ ឬស្ថោ
លខរតនន 

១ឆ្ន ុំ - ជ្ញព័រ៌ាៃដលអ់ាជ្ញា ្រមូ្លដ ្
ឋាៃ 

- ធានបាៃៃូវសៃតិសុខ ៃិងស
ណាត ប់ធាន បស់្ថធារណ្ៈកដូ៏េជ្ញ
ាច សអ់ាជីវកម្ម 

 

ស្ថោរាជធាៃេីនុំលពញ ឬស្ថោលខរតនន 
(កនុងករណី្ទីតាុំងអាជីវកម្មលៅតាម្បណាត
លខរត) 

លោកអនករត្ម្ូវឱ្យបុំលពញសុំណុ្ុំ ឯកស្ថរម្យួេុំៃៃួដូេខាងលត្កាម្សត្ាប់ដុំលណី្រ
ការលសនសុីុំលិខិរអៃុញ្ញា រ(លបីកទីតាុំងអាជីវកម្ម) 

- ទត្ម្ង់ពាកយសុុំលិខិរអៃុញ្ញា រ ជ្ញទត្ម្ងលិ់ខិររដាបាល 

- រូបថរាច សអ់ាជីវកម្ម 
- វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារេុុះល ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
- កិេចសៃារវាងាច សអ់ាជីវកម្ម ជ្ញម្យួៃងឹអាជ្ញា ្រមូ្លដ្ឋា ៃ។ លាលលៅកិេច

សៃាលនុះគឺលដីម្ប៖ី 
o ធានថាម្ៃិប ុះពាលដ់លស់ៃតិសុខ សណាត ប់ធាន បស់្ថធារណ្ៈ វបប្ម្ ៍

សុខាលភាពត្បជ្ញជៃ 

o ម្ិៃាៃសលម្លងរ ុំខាៃប ុះពាលដ់លអ់នកជិរខាង 
o ហាម្យកទីតាុំងអាជីវកម្មលដីម្បលីត្បីត្បាស ់ៃិងដេកចយលត្គឿងញាណ្ 

o ហាម្យកទីតាុំងអាជីវកម្មជ្ញកដៃលងជញួដូរផ្លូវលេទ ៃិងបលត្ម្ីផ្លូវលេទ 
ដដលល្វីឱ្យប ុះពាលដ់លវ់បប្ម្៌ ត្បនពណី្ ទុំលៃៀម្ទាល ប់ ៃងិរនម្លន្រសតី 
ៃិងត្គសួ្ថរ 

o បង្ហក រ ៃងិទប់ស្ថក រ់ជលាល ុះននកនុងទីតាុំងអាជីវកម្ម 
o សហការជ្ញម្ួយអាជ្ញា ្រមូ្លដ្ឋា ៃកនុងការកុំណ្រ់សកម្មភាពសងេយ័បទ

លលមីសលផ្េងៗ 

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 

ដុំណាកក់ាល ៥ េុុះបញ្ជ ិការត្បកាសលបីកសហ
ត្ាស 
(ត្រូវជូៃដុំណឹ្ងដលត់្កសួង
ការង្ហរ ៃងិបណ្តុ ុះបណាត លវជិ្ញជ
ជីវៈសតីពីការចបដ់ុំលណី្រការ 
ៃិងជួលបុគគលិក កនុងកុំឡុង
លពល៣០នថៃ) 
 
 

ត្កសួងការង្ហរ ៃិងប
ណ្តុ ុះបណាត លវជិ្ញជ ជី
វៈ 

អេិនន្រៃតយ ៍ - ធានបាៃភាពត្សបេាប ់  
- ធាន ៃងិការពារផ្ល

ត្បលោជៃ៍ៃងិសិទធិរបសស់ហ
ត្ាស 

- ត្កសួងការង្ហរ ៃិងបណ្តុ ុះបណាត ល
វជិ្ញជ ជីវៈ ឫតាម្ត្បព័ៃធបលេចកវទិាពរ័៍
ាៃ(តាម្រយៈត្បព័ៃធonlineទទួល
ស្ថគ លល់ដ្ឋយត្កសួងការង្ហរ) 

- កនុងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិលោជិរ ចបព់ី ១នក់ រហូរដល់
៧នក់ នយកដ្ឋា ៃ ឬម្ៃទីរការង្ហរ
អាេជួយលរៀបេុំកត្ម្ងសុំណុ្ុំ ឯក
ស្ថរពាកព់័ៃធលដមី្បេុីុះបញ្ជ ិការ
ត្បកាសលបីកសហត្ាស 

 

លោកអនករត្ម្ូវឱ្យបុំលពញសុំណុ្ុំ ឯកស្ថរម្យួេុំៃៃួដូេខាងលត្កាម្សត្ាប់ដុំលណី្រ
ការលសនសុីុំេុុះបញ្ជ ិការត្បកាសលបីកសហត្ាស 
- ពាកយលសនីសុុំ  
- លកខៃតិកៈសហត្ាស (ត្បសិៃលបាីៃ) 
- ប័ណ្ណពៃធបា រង ់

- វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារេុុះល ម្ ុះកនុងត្កសួង (ឧោហរណ៍្ ត្កសួងពាណិ្ជជ
កម្ម ជ្ញលដីម្) 

លដីម្បទីទួលបាៃការេុុះបញ្ជ ិកា
ត្បកាសលបីកសហត្ាសត្រូវការរយៈ
លពល ១៥នថៃនៃនថៃល្វីការ 
 
 

កនត្ម្លសវាសត្ាបក់ារសុុំេុុះបញ្ជ ិការ
ត្បកាសលបីកសហត្ាសដូេខាងលត្កាម្៖ 

- ៃិលោជិរចប់ព ីចបព់ី ១នក ់
រហូរដល៧់នក់ត្រូវបង់េុំៃៃួ 
២០.០០០ លរៀល 

- ៃិលោជិរចប់ព ីចបព់ី ៨នក ់
រហូរដល១់០០នក់ត្រូវបងេ់ុំៃួៃ 
៣០.០០០ លរៀល 

- ៃិលោជិរចប់ព ីចបព់ី ១០១
នក់ រហូរដល៥់០០នក់ត្រូវបង់
េុំៃួៃ ១០០.០០០ លរៀល 

- ៃិលោជិរចប់ព ីចបព់ី ៥០១
នក់ លឡងីលៅត្រូវបង់េុំៃួៃ 
២០០.០០០ លរៀល 

- េាប់សតីពីការង្ហរ 
- ត្បកាសលលខ២២៨ 

កប ត្បក េុុះនថៃទី ២៦ 
ដខកញ្ញា  ឆ្ន ុំ ២០១៤ 

- ត្បកាសលលខ១០០៩ 
សហវ ត្បក េុុះនថៃទី 
២៨ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ ២០១២ 
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ដុំណាកក់ាល ត្បលេទអាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស្ថថ បៃ័ាៃសម្រថ
កិេចកនុងការលេញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

សុពល
ភាព 

កម្មវរថុរបសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

លរីខាុ ុំអាេេុុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រលៅឯណា? 

 

លរីខាុ ុំត្រវូាៃសុំណុ្ុំ ឯកស្ថរអវីខលុះលដីម្បអីាេេុុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

លរីខាុ ុំត្រវូរងច់ុំរយៈលពលប ុនម ៃ
លដីម្បទីទលួបាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

លរីខាុ ុំត្រវូេុំណាយប ុនម ៃលដីម្បទីទលួ
បាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយុរតិលោង 

 

ដុំណាកក់ាល ៥ េុុះបញ្ជ ិកាលសៀវលៅបញ្ជ ីត្បចុំ
ត្គឹុះស្ថថ ៃ 

ត្កសួងការង្ហរ ៃិងប
ណ្តុ ុះបណាត លវជិ្ញជ ជី
វៈ 

អេិនន្រៃតយ ៍ - ធានបាៃភាពត្សបេាប ់  
- ធាន ៃងិការពារផ្ល

ត្បលោជៃ៍ៃងិសិទធិរបសស់ហ
ត្ាស 

- ត្កសួងការង្ហរ ៃិងបណ្តុ ុះបណាត ល
វជិ្ញជ ជីវៈ 

- កនុងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិលោជិរ ចប់ព១ីនក ់ រហូរដល់
៧នក់ម្ៃទីរការង្ហរអាេជួយលរៀបេុំ
កត្ម្ងសុំណុ្ុំ ឯកស្ថរពាក់ព័ៃធលដីម្បី
េុុះបញ្ជ ិកាលសៀវលៅបញ្ជ ីត្បចុំ
ត្គឹុះស្ថថ ៃលដ្ឋយម្ៃិគរិកនត្ម្លសវា 

- កនុងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិលោជិរ ចបព់ី៨នក់ រហូរដល់
១០០នក ់ត្កសួងការង្ហរ ៃងិ ប
ណ្តុ ុះបណាត លវជិ្ញជ ជីវៈៃងឹផ្តលជូ់ៃ
ដរម្នត្បសណី្យ ៍រនម្ល៣.០០០ 
លរៀល ៃិងជួយលរៀបេុំកត្ម្ងសុំណុ្ុំ
ឯកស្ថរពាកព់័ៃធម្ៃិគរិកនត្ម្លសវា 

- កនុងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិលោជិរ ចបព់ី១០១លឡងីលៅ
នយកដ្ឋា ៃអ្កិារកិេចការង្ហរនៃ 
ត្កសួងការង្ហរ ៃិង បណ្តុ ុះបណាត ល
វជិ្ញជ ជីវៈៃឹងផ្តលជូ់ៃដរម្
នត្បសណី្យ ៍រនម្ល៣.០០០ លរៀល 
ៃិងជយួលរៀបេុំកត្ម្ងសុំណុ្ុំ ឯកស្ថរ
ពាក់ពៃ័ធម្ិៃគិរកនត្ម្លសវា 

លោកអនករត្ម្ូវឱ្យបុំលពញសុំណុ្ុំ ឯកស្ថរម្យួេុំៃៃួដូេខាងលត្កាម្សត្ាប់ដុំលណី្រ
ការលសនសុីុំេុុះបញ្ជ ិកាលសៀវលៅបញ្ជ ីត្បចុំត្គឹុះស្ថថ ៃ 
- ពាកយលសនីសុុំ  
- លកខៃតិកៈសហត្ាស (ត្បសិៃលបាីៃ) 
- ប័ណ្ណពៃធបា រង ់

- វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារេុុះល ម្ ុះកនុងត្កសួង (ឧោហរណ៍្ ត្កសួងពាណិ្ជជ
កម្ម ជ្ញលដីម្) 

លដីម្បទីទួលបាៃការេុុះបញ្ជ ិកា
លសៀវលៅបញ្ជ ីត្បចុំត្គឹុះស្ថថ ៃត្រូវការរ
យៈលពល ៧នថៃនៃនថៃល្វីការ 
 
 

កនត្ម្លសវាសត្ាបក់ារសុុំេុុះបញ្ជ ិការ
លសៀវលៅបញ្ជ ីត្បចុំត្គឹុះស្ថថ ៃដូេខាង
លត្កាម្៖ 

- ៃិលោជិរចប់ព ីចបព់ី ១នក ់
រហូរដល៧់នក់ត្រូវបង់េុំៃៃួ 
២០.០០០ លរៀល 

- ៃិលោជិរចប់ព ីចបព់ី ៨នក ់
រហូរដល១់០០នក់ត្រូវបងេ់ុំៃួៃ 
៤០.០០០ លរៀល 

- ៃិលោជិរចប់ព ីចបព់ី ១០១
នក់ រហូរដល៥់០០នក់ត្រូវបង់
េុំៃួៃ ៨០.០០០ លរៀល 

- ៃិលោជិរចប់ព ីចបព់ី ៥០១
នក់ លឡងីលៅត្រូវបង់េុំៃួៃ 
៨០.០០០ លរៀល 

- េាប់សតីពីការង្ហរ 
- ត្បកាសលលខ២២៨ 

កប ត្បក េុុះនថៃទី ២៦ 
ដខកញ្ញា  ឆ្ន ុំ ២០១៤ 

- ត្បកាសលលខ១០០៩ 
សហវ ត្បក េុុះនថៃទី 
២៨ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ ២០១២ 

 

ដុំណាកក់ាល ៥ េុុះបញ្ជ ិកាលសៀវលៅលបកីត្បាក ់

 
ត្កសួងការង្ហរ ៃិងប
ណ្តុ ុះបណាត លវជិ្ញជ ជី
វៈ 

អេិនន្រៃតយ ៍ - ធានបាៃភាពត្សបេាប ់  
- ធាន ៃងិការពារផ្ល

ត្បលោជៃ៍ៃងិសិទធិរបសស់ហ
ត្ាស 

- ត្កសួងការង្ហរ ៃិងបណ្តុ ុះបណាត ល
វជិ្ញជ ជីវៈ ឫតាម្ត្បព័ៃធបលេចកវទិាពរ័៍
ាៃ(តាម្រយៈត្បព័ៃធonlineទទួល
ស្ថគ លល់ដ្ឋយត្កសួងការង្ហរ) 

- កនុងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិលោជិរ ចប់ព១ីនក ់ រហូរដល់
៧នក់ម្ៃទីរការង្ហរអាេជួយលរៀបេុំ
កត្ម្ងសុំណុ្ុំ ឯកស្ថរពាក់ព័ៃធលដីម្បី
េុុះបញ្ជ ិកាលសៀវលៅលបកីត្បាកល់ដ្ឋយ
ម្ិៃគរិកនត្ម្លសវា 

- កនុងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិលោជិរ ចបព់ី៨នក់ រហូរដល់
១០០នក ់ត្កសួងការង្ហរ ៃងិ ប
ណ្តុ ុះបណាត លវជិ្ញជ ជីវៈៃងឹផ្តលជូ់ៃ
ដរម្នត្បសណី្យ ៍រនម្ល៣.០០០ 
លរៀល ៃិងជួយលរៀបេុំកត្ម្ងសុំណុ្ុំ
ឯកស្ថរពាកព់័ៃធម្ៃិគរិកនត្ម្លសវា 

- កនុងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិលោជិរ ចបព់ី១០១លឡងីលៅ
នយកដ្ឋា ៃអ្កិារកិេចការង្ហរនៃ 
ត្កសួងការង្ហរ ៃិង បណ្តុ ុះបណាត ល
វជិ្ញជ ជីវៈៃឹងផ្តលជូ់ៃដរម្

លោកអនករត្ម្ូវឱ្យបុំលពញសុំណុ្ុំ ឯកស្ថរម្យួេុំៃៃួដូេខាងលត្កាម្សត្ាប់ដុំលណី្រ
ការលសនសុីុំេុុះបញ្ជ ិកាលសៀវលៅលបីកត្បាក ់

- ពាកយលសនីសុុំ  
- លកខៃតិកៈសហត្ាស (ត្បសិៃលបាីៃ) 
- ប័ណ្ណពៃធបា រង ់

- វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារេុុះល ម្ ុះកនុងត្កសួង (ឧោហរណ៍្ ត្កសួងពាណិ្ជជ
កម្ម ជ្ញលដីម្) 

លដីម្បទីទួលបាៃការេុុះបញ្ជ ិកា
លសៀវលៅលបីកត្បាកត់្រូវការរយៈលពល 
៧នថៃនៃនថៃល្វីការ 
 
 

កនត្ម្លសវាសត្ាបក់ារសុុំេុុះបញ្ជ ិការ
លសៀវលៅលបីកត្បាកដូ់េខាងលត្កាម្៖ 

- ៃិលោជិរចប់ព ីចបព់ី ១នក ់
រហូរដល៧់នក់ត្រូវបង់េុំៃៃួ 
៤០.០០០ លរៀល 

- ៃិលោជិរចប់ព ីចបព់ី ៨នក ់
រហូរដល១់០០នក់ត្រូវបងេ់ុំៃួៃ 
៦០.០០០ លរៀល 

- ៃិលោជិរចប់ព ីចបព់ី ១០១
នក់ រហូរដល៥់០០នក់ត្រូវបង់
េុំៃួៃ ១២០.០០០ លរៀល 

- ៃិលោជិរចប់ព ីចបព់ី ៥០១
នក់ លឡងីលៅត្រូវបង់េុំៃួៃ 
១២០.០០០ លរៀល 

- េាប់សតីពីការង្ហរ 
- ត្បកាសលលខ២២៨ 

កប ត្បក េុុះនថៃទី ២៦ 
ដខកញ្ញា  ឆ្ន ុំ ២០១៤ 

- ត្បកាសលលខ១០០៩ 
សហវ ត្បក េុុះនថៃទី 
២៨ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ ២០១២ 

-  
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ដុំណាកក់ាល ត្បលេទអាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស្ថថ បៃ័ាៃសម្រថ
កិេចកនុងការលេញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

សុពល
ភាព 

កម្មវរថុរបសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

លរីខាុ ុំអាេេុុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រលៅឯណា? 

 

លរីខាុ ុំត្រវូាៃសុំណុ្ុំ ឯកស្ថរអវីខលុះលដីម្បអីាេេុុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

លរីខាុ ុំត្រវូរងច់ុំរយៈលពលប ុនម ៃ
លដីម្បទីទលួបាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

លរីខាុ ុំត្រវូេុំណាយប ុនម ៃលដីម្បទីទលួ
បាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយុរតិលោង 

 

នត្បសណី្យ ៍រនម្ល៣.០០០ លរៀល 
ៃិងជយួលរៀបេុំកត្ម្ងសុំណុ្ុំ ឯកស្ថរ
ពាក់ពៃ័ធម្ិៃគិរកនត្ម្លសវា 

ដុំណាកក់ាល ៥ េុុះទិដ្ឋា កាបទបញ្ញជ នផ្ទកនុង 

 

ត្កសួងការង្ហរ ៃិងប
ណ្តុ ុះបណាត លវជិ្ញជ ជី
វៈ 

អេិនន្រៃតយ ៍ - ធានបាៃភាពត្សបេាប ់  
- ធាន ៃងិការពារផ្ល

ត្បលោជៃ៍ៃងិសិទធិរបសស់ហ
ត្ាស ៃិងកម្មករ ៃិលោជិរ 

- ត្កសួងការង្ហរ ៃិងបណ្តុ ុះបណាត ល
វជិ្ញជ ជីវៈ ឫតាម្ត្បព័ៃធបលេចកវទិាពរ័៍
ាៃ(តាម្រយៈត្បព័ៃធonlineទទួល
ស្ថគ លល់ដ្ឋយត្កសួងការង្ហរ) 

 

លោកអនករត្ម្ូវឱ្យបុំលពញសុំណុ្ុំ ឯកស្ថរម្យួេុំៃៃួដូេខាងលត្កាម្សត្ាប់ដុំលណី្រ
ការលសនសុីុំេុុះទិដ្ឋា កាបទបញ្ញជ នផ្ទកនុង 

- ពាកយលសនីសុុំ 
- លកខៃតិកៈសហត្ាស (ត្បសិៃលបាីៃ) 
- ប័ណ្ណពៃធបា រង ់

- វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារេុុះល ម្ ុះកនុងត្កសួង (ឧោហរណ៍្ ត្កសួងពាណិ្ជជ
កម្ម ជ្ញលដីម្) 

លដីម្បទីទួលបាៃការេុុះទិដ្ឋា កាបទ
បញ្ញជ នផ្ទកនុងត្រូវការរយៈលពល ៦០នថៃ
នៃនថៃល្វីការ 
 
 

កនត្ម្លសវាសត្ាបក់ារសុុំេុុះទដិ្ឋា កាបទ
បញ្ញជ នផ្ទកនុងដូេខាងលត្កាម្៖ 

- ៃិលោជិរចប់ព ីចបព់ី ៨នក ់
រហូរដល១់០០នក់ត្រូវបងេ់ុំៃួៃ 
៧០.០០០ លរៀល 

- ៃិលោជិរចប់ព ីចបព់ី ១០១
នក់ រហូរដល៥់០០នក់ត្រូវបង់
េុំៃួៃ ៣០០.០០០ លរៀល 

- ៃិលោជិរចប់ព ីចបព់ី ៥០១
នក់ លឡងីលៅត្រូវបង់េុំៃួៃ 
៦០០.០០០ លរៀល 

- េាប់សតីពីការង្ហរ 
- ត្បកាសលលខ២២៨ 

កប ត្បក េុុះនថៃទី ២៦ 
ដខកញ្ញា  ឆ្ន ុំ ២០១៤ 

- ត្បកាសលលខ១០០៩ 
សហវ ត្បក េុុះនថៃទី 
២៨ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ ២០១២ 
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