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

ផលតិនំបុង័ និងផលតិផលពកព់ន័�



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�តពិនិត្យេពលដំេណីរករ
េស�សុីំ

ករ្រត�តពិនិត្យេពល
ដំេណីរករអជីវកម�

ខ�ុ ំចង់េបីកអជីវកម�ផលតិនំប័ុង នំេខក 
នំបី៊សេស�តថ�មីយួ

វទិ្យោស� នស�ង់ដរកម�ុជា 

ករ្រត�តពិនិត្យគុណភាពផលិតផល

សលរជធានីភ�េំពញ
ករ្រត�តពិនិត្យទីតងំ

ករ្រត�តពិនិត្យគុណភាពផលិតផល

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

ដ្យោ្រកមស្រមាប់ករេស�រីសំុអជា� បណ� និង
ករ្រត�តពិនតិ្យស្រមាប់អជីវកម� ផលិតនំប័ុង

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

វទិ្យោស� នស�ង់ដរកម�ុជា 



ដំណាកក់លសខំន់ៗ ក�ុងករេស�សុីអំជា� បណ�ស្រមាបអ់ជីវកម�
ផលតិនំបុង័ និងផលតិផលពកព់ន័�



ដណំាក់កលក�ុងករេស�រីសំុអជា� បណ� ឬវ�ិ� បនប័្រតស្រមាប់អជវី
កម�ផលិតនប័ុំង នងិផលិតផលពក់ព័ន�

ដណំាក់កល១
េលក អ�កអចេធ�ីករេស�ីសុំតមរយៈ អគ�
នាយកដ� នសហ្រគាសធុនតូច និងមធ្យម និង
សិប្បកម� ឫមន�ីរឧស្សោហកម� និងសិប្បកម�េខត�
្រក�ង

ដណំាក់កល២
េរៀបចំឯកសរដូចមានក�ុងឧបសម�័ន�៩

ដណំាក់កល៣
បង់កៃ្រមដូចមានបង� ញក�ុងឧបសម�័ន�៩

ដណំាក់កល៤
ទទលួបានអជា� បណ�ដំេណីរករស្រមាប់
អជីវកម�

ខ�ុ ំចង់េស�ីរសុំអជា� បណ�ដំេណីរករស្រមាប់
អជីវកម� ផលិតនំប័ុង និងផលិតផល

ពក់ព័ន�

បួនដំណាក់កល-
រយៈេពល១០ៃថ�



បណ�ពត័ម៍ានសខំន់ៗ ស្រមាបអ់ជីវកម�ផលតិនំបុង័ និង
ផលតិផលពកព់ន័�



 

ការស្នើ្  ុំវញិ្ញា បនប័ត្រ្ត្ាប់ដុំស ើ ការអាជើវកម្មផ
លរិនុំប ង័ និងផលរិផលពាក់ព័នធ 

 

សរើត្រវូានអាជ្ញា ប ណឬវញិ្ញា បនប័ត្រអ្វើខ្លះ្ត្ាប់ដុំ
ស ើ ការអាជើវកម្ម ផលរិនុំប ង័? 

ត្រប់អាជើវកម្មផលិរនុំប ័ង ដដលដុំស ើ ការកន ងត្ពះរាជ្ញណា
ចត្កកម្ព ជ្ញត្រូវានអាជ្ញា ប ណ ឬវញិ្ញា បនប័ត្រម្ួយចុំនួនដូច
ខាងសត្កាម្្ត្ាប់ដុំស ើ រការ៖ 

- វញិ្ញា បនប័ត្របញ្ញា ក់ការច ះស ម្ ះកន ងបញ្ា ើពា ិជាកម្ម 
- ត្បកា្បសងកើរសរាងចត្កធ នរូច ម្ធយម្ និង្ិបបកម្ម 
- វញិ្ញា បនប័ត្រដុំស ើ ការសរាងចត្កធ នរូច ម្ធយម្ និង

្ិបបកម្ម 
- អាជ្ញា ប័ ណច ះបញ្ា ើផលិរផល សត្បើ្ញ្ញា ត្ង់ដារកម្ព ជ្ញ 

(ច ប ផ) 
- ការច ះបញ្ា ើពនធដារ ពនធប៉ា រង់ អាករសលើរម្ម្លបដនែម្ និង

ពនធត្បថាប់ត្ា 
- លិខ្ិរអ្ន ញ្ញា រ(សបើកទើាុំងអាជើវកម្ម) 
- ច ះបញ្ា ិការត្បកា្សបើក្ហត្ា្ ស្ៀវសៅបញ្ា ើ

ត្បចុំត្ររះស្ថែ ន ស្ៀវសៅសបើកត្បក់ ច ះទិដាា កាបទបញ្ញា
ម្ផៃកន ងកន ងកុំឡ ងសពល៣០ម្ងៃ។ 

- វញិ្ញា បនបត្រច ះបញ្ា ើពា ិជា្ញ្ញា  (ាម្ការ្ម័ត្រ
ចិរត)  

- ពនធសលើស្ថល កយើសោ 
- លិខ្ិរអ្ន ញ្ញា រស្ថល កយើសោ 
 

 
A joint initiative by 

 

 
 

 

 
សរើសោកអ្នកអាចច ះអាជ្ញា ប ណ ឬវញិ្ញា បនប័ត្រ
សៅឯណា? 

ត្រប់អាជើវកម្មផលិរនុំប ័ង ដដលដុំស ើ ការកន ង ត្ពះរាជ្ញ
ណាចត្កកម្ព ជ្ញ ត្រូវានត្បកា្បសងកើរសរាងចត្កធ នរូច 
ម្ធយម្ និង្ិបបកម្ម វញិ្ញា បនប័ត្រដុំស ើ ការសរាងចត្កធ នរូច 
ម្ធយម្ និង្ិបបកម្ម  និងអាជ្ញា ប ណ ឬវញិ្ញា បនប័ត្រជ្ញប់
ទាក់ទងម្ួយចុំនួនសទៀរ។ សោកអ្នកអាចសធវើការស ន្ើ  ្ ុំអាជ្ញា
ប ណ ឬវញិ្ញា បនប័ត្រទាុំងស ះសៅ៖ 

- ចុំសពាះត្បកា្បសងកើរសរាងចត្កធ នរូច ម្ធយម្ និង
្ិបបកម្ម និងវញិ្ញា បនប័ត្រដុំស ើ ការសរាងចត្កធ នរូច 
ម្ធយម្ និង្ិបបកម្ម សោកអ្នក អាចស ន្ើ  ្ ុំបនសៅ 
អ្រគ យកដាា ន្ហត្ា្ធ នរូច ម្ធយម្ ឬ
ការយិាល័យត្ចកសចញចូលដរម្ួយ ម្នត្ក្ួងឧ្ាហកម្ម 
និង្ិបបកម្ម 
 

- ចុំ សពាះ វញិ្ញា បនប័ ត្របញ្ញា ក់ការច ះ ស ម្ ះកន ងបញ្ា ើ
ពា ិជាកម្ម សោក អ្នកអាចសធវើការ  ្ុំច ះវញិ្ញា បនប័ត្រ
បញ្ញា ក់ការច ះស ម្ ះកន ងបញ្ា ើពា ិជាកម្ម ាម្រយៈ
ត្បព័នធ វ្័យត្បវរតកម្ម្ត្ាប់ច ះបញ្ា ើពា ិជាកម្ម 
www.businessregistration.moc.gov.kh ឬសោក 
អ្នកអាចអ្សញ្ា ើញសៅកាន់ យកដាា នច ះបញ្ា ើពា ិជាកម្ម
រប្់ត្ក្ួងពា ិជាកម្ម ឬម្នៃើរពា ិជាកម្មសខ្រតត្កងង 
សដើម្បើជយួ និងផតល់ជ្ញព័រ៌ាន្ត្ាប់ការច ះបញ្ា ើ
ពា ិជាកម្មរប្់សោក អ្នក។ 

- ចុំសពាះអាជ្ញា ប័ ណច ះបញ្ា ើផលិរផល សត្បើ្ញ្ញា ត្ង់ដារ
កម្ព ជ្ញ (ច ប ផ) សោកអ្នក អាចស ន្ើ  ្ ុំបនសៅវទិា
ស្ថែ ន ត្ង់ដារកម្ព ជ្ញ ម្នត្ក្ួងឧ្ាហកម្ម និង្ិបប
កម្ម 

- ចុំសពាះការច ះបញ្ា ើពនធដារ ពនធប៉ា រង់ អាករសលើរម្ម្ល
បដនែម្ និងពនធត្បថាប់ត្ា សោក អ្នកអាចសធវើការ  ្ុំច ះ
បញ្ា ើ សៅអ្រគ យកដាា នពនធដារ(ស្ថោជ្ញរិពនធដារ) 
ឬការយិាល័យពនធដារ ត្ ង្ក ខ្ ឌ    

 

- ចុំសពាះលិខ្ិរអ្ន ញ្ញា រ (សបើកទើាុំងអាជើវកម្ម) សោក 
អ្នកអាចអ្សញ្ា ើញសៅកាន់ស្ថោរាជធានើ សខ្រតត្កងងដដល
អាជើវកម្មសោកអ្នក ែ្ិរសៅ 

- ចុំសពាះ ច ះបញ្ា ិការត្បកា្សបើក្ហត្ា្ ស្ៀវសៅ
បញ្ា ើត្បចុំត្ររះស្ថែ ន ស្ៀវសៅសបើកត្បក់ ច ះទិដាា កាបទ
បញ្ញា ម្ផៃកន ង សោក អ្នកអាចអ្សញ្ា ើញសៅកាន់ត្ក្ួង
ការងារ និងប ត ះបណាត លវជិ្ញា ជើវៈ     ឫាម្ត្បព័នធបច ្
សចកវទិាព័រ៍ាន(ាម្រយៈត្បព័នធonlineទទួលស្ថគ ល់
សដាយត្ក្ួងការងារ)។ 

 
 

http://www.google.com.kh/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGm7_BlcrNAhUHJ5QKHVa4BsgQjRwIBw&url=http://www.phnompenhpost.com/business/sme-policy-roll-out-2015&bvm=bv.125596728,d.dGo&psig=AFQjCNEQCYfu98NXKfzXQ8kEEJahoSvg2Q&ust=1467183790962338
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- ចុំសពាះវញិ្ញា បនបត្រច ះបញ្ា ើពា ិជា្ញ្ញា  សោក អ្នក
អាចអ្សញ្ា ើញសៅកាន់  យកដាា នកម្ម្ិទធិបញ្ញា ម្ន
ត្ក្ួងពា ិជាកម្ម 

- ចុំសពាះពនធសលើស្ថល កយើសោ សោក អ្នកអាចសធវើការ្  ុំច ះ
បញ្ា ើបន សៅអ្រគ យកដាា នពនធដារ  ឬការយិាល័យ
ពនធដារ ត្្ងក ខ្ ឌ  

- ចុំសពាះលិខ្ិរអ្ន ញ្ញា រស្ថល កយើសោ សោក អ្នកអាច
អ្សញ្ា ើញសៅកាន់ស្ថោរាជធានើ សខ្រត ត្កងង ដដលអាជើវកម្ម
សោកអ្នក ែ្ិរសៅ 

 

សរើសោកអ្នកត្រូវាន ុ្ំ  ុំ ឯកស្ថរអ្វើខ្លះ សដើម្បើ
ស្នើ  ្ ុំ? 

សោកអ្នករត្ម្ូវឱ្យាន្ុំ  ុំ ឯកស្ថរម្ួយចុំនួន ដូចខាងសត្កាម្
្ត្ាប់ដុំស ើ រការស ន្ើ  ្ ុំ៖ 

- ពាកយ  ្ុំ ភ្ជា ប់ជ្ញម្ួយរូបងរទុំហុំ (៤X៦) ម្ួយ្នលរក 
- ត្បកា្បសងកើរសរាងចត្កធ នរូច ម្ធយម្ និង្ិបបកម្ម 
- ចាប់ចម្លងអ្រត្ញ្ញា  ប ណ ឫលិខ្ិរឆ្លងដដន 
- រុំនូ្បុំត្ពួញផលិរកម្ម 
- រូបងរស្ថល កយើសោ និងដខ្ែ្ងាវ ក់ផលិរកម្ម 
- រូបងរ (៤X៦) បើ្នលរក 
ឯកស្ថរសផែងៗសទៀរ: 
- វញិ្ញា បនប័ត្រវភិ្ជររ  ភ្ជពសចញសដាយ វទិាស្ថែ ន

ត្ង់ដារកម្ព ជ្ញ 
- ស្ថល ក្ញ្ញា ផលិរផល 
- លិខ្ិរវាយរម្ម្លផលប៉ាះពាល់បរដិាា ន(ត្ប្ិនសបើ

ចុំបច់) 

 

 

សរើវញិ្ញា បនប័ត្រដុំស ើ ការសរាងចត្ក ធ នរូច 
ម្ធយម្ និង្បិបកម្មសនះ ផតល់អ្រែត្បសយាជន៍អ្វើ
ខ្លះដល់អាជើវកម្មសោកអ្នក? 

វញិ្ញា បនប័ត្រដុំស ើ ការសរាងចត្កធ នរូច ម្ធយម្ និង
្ិបបកម្មសនះផតល់អ្រែត្បសយាជន៍ដូចខាងសត្កាម្៖ 

 

1. អាជើវកម្មសោកអ្នកត្រូវសរទទួលស្ថគ ល់ថាជ្ញ និរិប រគល
និងទទួលបនការការពារសដាយចាប់ ម្នត្ពះរាជ្ញ
ណាចត្កកម្ព ជ្ញ 

2. ផតល់ទុំន កចិរតដល់ម្ដរូអាជើវកម្ម ដដលានស្ថរៈ
ុ្ំខាន់្ត្ាប់ឧរតម្ភ្ជព និងកាោន វរតភ្ជពកន ង

អាជើវកម្ម ត្ពម្ទាុំងជត្ម្ងញឱ្យទទួលបនធនធាន
្ត្ាប់អាជើវកម្ម ដូចជ្ញហរិញ្ាបបទានជ្ញសដើម្ 

3. សោកអ្នកទទួលបនការត្បរកាពើម្ន្រនតើជុំ ញសលើការ
ចប់សផតើម្អាជើវកម្ម ដុំស ើ រការអាជើវកម្ម និងការ
ការពារអ្រិងិជន 

សរើការត្រួរពិនិរយអ្វើខ្លះ ដដលនរងសកើរាន 
្ត្ាប់អាជើវកម្មសនះ? 

កុំឡ ងសពលស ន្ើ  ្ ុំ វញិ្ញា បនប័ត្រដុំស ើ ការសរាងចត្ក
ធ ន រូច ម្ធយម្ និង្ិបបកម្ម សោកអ្នកត្រូវទទួលរងការ
ត្រួរពិនិរយ(១) ការត្រួរពិនិរយរ  ភ្ជពផលិរផល 
សដាយត្ក្ួងឧ្ាហកម្ម និង្ិបបកម្ម (២)ត្រួរពិនិរយ
ទើាុំងសដាយស្ថោរាជធានើ សខ្រតត្កងង។ល។ 

សៅសពលដដលសោកអ្នក ដុំស ើ ការអាជើវកម្មផលិរ នុំប ័ង 
សោកអ្នកត្រូវទទួលរងការត្រួរពិនិរយ (១)ការត្រួរពិនិរយ
រ  ភ្ជពផលិរផល (២) ការត្រួរពិនិរយអ្ ម័្យ 
សដាយត្ក្ួង  ្ខាភិបល (៣) ត្បព័នធត្រប់ត្រងអ្រគើភ័យ 
និងត្បព័នធការពារ ្នតិ  ្ខ្  ្វរែិភ្ជពសដាយត្ក្ួង

ម្ោម្ផៃ (៤)អ្ធិការកិចចការងារសដាយត្ក្ួងការងារ 
និងប ត ះបណាត លវជិ្ញា ជើវៈ  (៥) ត្រួរពិនិរយបរដិាា ន 
សដាយត្ក្ួងបរដិាា ន (៦) ត្រួរពិនិរយសដាយអាជ្ញា ធរមូ្ល
ដាា ន សដាយត្ក្ួងម្ោម្ផៃ។ 
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បញ្ជ ីនៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័ត្រសត្ាប់អាជីវកម្មផលិរៃំប ង័ ៃិងផលិរផលពាក់ព័ៃធ  
ដំណាកក់ាល ត្បភេទអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ 
 

ស្ថា បៃ័ាៃសម្រា
កិច្ចកន ងការភច្ញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស ពល
ភាព 

កម្មវរា របសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

ភរីខា ំអាច្ច្ ុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រភៅឯណា? 

 

ភរីខា ំត្រវូាៃសំណ្ ំ ឯកស្ថរអ្វីខលុះភដីម្បអីាច្ច្ ុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ភរីខា ំត្រវូរងច់រំយៈភពលប  ន្មម ៃ
ភដីម្បទីទលួបាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ភរីខា ំត្រវូចំ្ណាយប  ន្មម ៃភដីម្បទីទលួ
បាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយ រតិភោង 

 

ដណំាកក់ាល ១ វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារច្ ុះ
ភ ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
 

ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម 
 

៩៩ឆ្ន ាំ ផតលៃូ់វភាពត្សបច្ាប់ដលត់្កុម្
ហ  ៃសហត្ាសពាណិ្ជជតាម្រយៈ
ការច្ ុះភ ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 

ភោក អ្នកអាច្ភ្វីការស ំច្ ុះវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការច្ ុះភ ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
តាម្រយៈត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់ច្ ុះ
បញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ម
www.businessregistration.moc.gov.
kh ឬភោក អ្នកអាច្អ្ភញ្ជ ីញភៅកាៃ ់
ន្មយកដ្ឋា ៃច្ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម ឬម្ៃទីរពាណិ្ជជកម្ម
ភខរតត្កុង ភដមី្បជូីយ ៃងិផតលជ់្ញព័រ៌ាៃ
សត្ាប់ការច្ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ភោក អ្នក។ 
 
 

ភោក អ្នករត្ម្ូវឱ្យាៃសំណ្ ំ ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងភត្កាម្សត្ាប់ដំភណី្រការ
ស ំច្ ុះវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់ការច្ ុះភ ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មតាម្ត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរត
កម្ម ៖ 
- ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ាសយដ្ឋា ៃដដលអាច្ជ្ញ វកិ័យបត្រអ្គគិសៃ ីវកិ័យបត្រទកឹ ឬ

កិច្ចសៃាជួលផធុះឬអ្ារ លិខរិនត្បសណី្យជ៍្ញភដមី្ 

- លកខៃតិកៈត្កមុ្ហ  ៃ 

- អ្រតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខរិឆ្លងដដៃរបសា់ច សហ់  ៃ ៃិងអ្េិបាល 
- រូបថរ ៤ x ៦ 
- ភសច្កតីត្បកាសភដ្ឋយស ទធច្រិតរបសអ់្េិបាល ថាាម ៃជ្ញប់ភោសនពរក៍ន ងកចិ្ច

ការពាណិ្ជជកម្ម រដាបបភវណី្ ឬត្ពហមទណ្ឌ  ៃងិម្ិៃដម្ៃជ្ញម្ន្រៃតរីាជការស ីវលិនៃ
ត្ពុះរាជ្ញណាច្ត្កកម្ព ជ្ញ 

- កន ងករណី្ាច សហ់  ៃជ្ញៃរីិប គគល៖ 

o ច្ាប់ច្ម្លងឯកស្ថរគរិយ រតិនៃការច្ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កមុ្
ហ  ៃភដីម្ភដ្ឋយាៃការបញ្ញជ កត់្សបតាម្ការរត្ម្ូវរបសប់ញ្ារតិ
ច្ាប់នៃត្ពុះរាជ្ញណាច្ត្កកម្ព ជ្ញ 

o ភសច្កតីសភត្ម្ច្កន ងការបភងកីរត្កមុ្ហ  ៃ ៃងិការដរងតាងំអ្នក
រំណាងៃីរបិ គគលជ្ញាច សហ់  ៃ  

- កន ងកឡំ ងភពល៣០នថៃ គរិចបព់ីនថៃភច្ញវញិ្ញា បៃបត្រច្ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
តាម្ត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរតកម្ម ត្កមុ្ហ  ៃត្រូវភផាីម្កន្មយកដ្ឋា ៃច្ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម
ៃូវឯកស្ថរដូច្ខាងភត្កាម្៖ 

o លកខៃតិកៈច្ាប់ភដីម្ច្ំៃៃួ០២ច្ាប់  
o ករណី្ាច សហ់  ៃជ្ញៃរីិប គគល៖ 

 ភសច្កតីសភត្ម្ច្កន ងការបភងកីរត្កមុ្ហ  ៃ ៃិងដរងតាងំ
អ្នករណំាងៃីរបិ គគលាច សហ់  ៃ ច្ាប់ភដមី្ច្ំៃៃួ០១
ច្ាប ់

 លិខិរច្ាប់ភដីម្បញ្ញជ ក់អ្ំពីភ ម្ ុះគណ្ៃីរបសត់្កុម្
ហ  ៃដដលបាៃភបីកភៅ្ន្មារណាម្ួយច្ៃំួៃ០១
ច្ាប ់

- កន ងករណី្ ន្មយកដ្ឋា ៃច្ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មម្ៃិបាៃទទួលលកខៃតកិៈច្ាប់ភដមី្ 
កន ងថិរភវោ៣០នថៃភៃុះភទ ត្កសួងពាណិ្ជជកម្មអាច្ជោំសៃ់ឹងការច្ ុះបញ្ជ ី ៃងិ
ល បភចលការច្ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម។ 

 

ភដីម្បទីទួលបាៃវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់
ការច្ ុះភ ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
ត្រូវការរយៈភពលពី០៣នថៃ ភៅ០៥នថៃ 
បន្មទ បព់ីបាៃបំភពញសំណ្ ំ ឯកស្ថរ
ត្រឹម្ត្រូវៃងិត្គប់ត្ាៃ់តាម្រយៈត្បពៃ័ធ
សវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់ច្ ុះបញ្ជ ី
ពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ ្
ម្។ 
 

កនត្ម្ភសវាសត្ាបក់ារស ំវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការច្ ុះភ ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្មគាឺៃច្ៃំួៃ ១.៦៨០.០០០ ភរៀល 
 

- ច្ាប់សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជ
កម្ម ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្ម 

- ច្ាប់សតីពីវភិស្ថ្ៃកម្ម
សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជកម្ម 
ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 

- ត្បកាសភលខ២១៣ព
.ណ្ ច្បព ត្បក ច្ ុះនថៃ
ទី ២៤ ដខម្ិថ ន្ម ឆ្ន  ំ
២០១៦ 

- ត្បកាសភលខ២៩៩ព
.ណ្ ច្បព ត្បក ច្ ុះនថៃ
ទី ២៩ ដខ្នូ ឆ្ន  ំ
២០១៥ 

- ត្បកាសរមួ្ភលខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
ច្ ុះនថៃទ ី១៦ ដខ្នូ ឆ្ន  ំ
២០១៤ 

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

 
 

 វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារច្ ុះ
ភ ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
 

ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម 
 

៩៩ឆ្ន  ំ ត្បសិៃភបីភោកអ្នកច្ ុះបញ្ជ ីជ្ញស្ថខា 
ឬការោិលយ័រណំាង 
 

ភោក អ្នកអាច្ភ្វីការស ំច្ ុះវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការច្ ុះភ ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
តាម្រយៈត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់ច្ ុះ
បញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ម
www.businessregistration.moc.gov.
kh ឬភោក អ្នកអាច្អ្ភញ្ជ ីញភៅកាៃ ់
ន្មយកដ្ឋា ៃច្ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម ឬម្ៃទីរពាណិ្ជជកម្ម
ភខរតត្កុង ភដមី្បជូីយ ៃងិផតលជ់្ញព័រ៌ាៃ
សត្ាប់ការច្ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ភោក អ្នក។ 
 

ភោក អ្នករត្ម្ូវឱ្យាៃសំណ្ ំ ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងភត្កាម្សត្ាប់ដំភណី្រការ
ស ំច្ ុះវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់ការច្ ុះភ ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មតាម្ត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរត
កម្ម ៖ 
- ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ាសយដ្ឋា ៃដដលអាច្ជ្ញ វកិ័យបត្រអ្គគិសៃ ីវកិ័យបត្រទកឹ ឬ

កិច្ចសៃាជួលផធុះឬអ្ារ លិខរិនត្បណី្យជ៍្ញភដីម្ 

- ច្ាប់ច្ម្លងឯកស្ថរគរិយ រតិនៃការច្ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កមុ្ហ  ៃភដីម្
ភដ្ឋយាៃការបញ្ញជ ក់ដដលទទួលស្ថគ លភ់ដ្ឋយច្ាប ់

- ភសច្កតីសភត្ម្ច្របសត់្កមុ្ហ  ៃភដីម្បភងកីរស្ថខា ឬការោិលយ័រណំាង ៃិង
ដរងតាងំអ្េិបាលស្ថខាឬការោិលយ័រណំាង 

- អ្រតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខរិឆ្លងដដៃរបស ់ ន្មយកការោិលយ័រណំាង
ឬស្ថខា 

- រូបថរ ៤ x ៦ 

ភដីម្បទីទួលបាៃវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់
ការច្ ុះភ ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
ត្រូវការរយៈភពលពី០៣នថៃ ភៅ០៥នថៃ 
បន្មទ បព់ីបាៃបំភពញសំណ្ ំ ឯកស្ថរ
ត្រឹម្ត្រូវៃងិត្គប់ត្ាៃ់តាម្រយៈត្បពៃ័ធ
សវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់ច្ ុះបញ្ជ ី
ពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ ្
ម្។ 
 

កនត្ម្ភសវាសត្ាបក់ារស ំវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការច្ ុះភ ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្មគាឺៃច្ៃំួៃ ១.៦៨០.០០០ ភរៀល 
 

- ច្ាប់សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជ
កម្ម ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្ម 

- ច្ាប់សតីពីវភិស្ថ្ៃកម្ម
សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជកម្ម 
ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 

- ត្បកាសភលខ២១៣ព
.ណ្ ច្បព ត្បក ច្ ុះនថៃ
ទី ២៤ ដខម្ិថ ន្ម ឆ្ន  ំ
២០១៦ 

- ត្បកាសភលខ២៩៩ព
.ណ្ ច្បព ត្បក ច្ ុះ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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 - ភសច្កតីត្បកាសភដ្ឋយស ទធច្រិតរបសន់្មយកការោិលយ័រណំាង ថាាម ៃជ្ញប់
ភោសនពរក៍ន ងកចិ្ចការពាណិ្ជជកម្ម រដាបបភវណី្ ឬត្ពហមទណ្ឌ  ៃិងម្ិៃដម្ៃជ្ញ
ម្ន្រៃតីរាជការស ីវលិនៃត្ពុះរាជ្ញណាច្ត្កកម្ព ជ្ញ 
 

ទី ២៩ ដខ្នូ ឆ្ន  ំ
២០១៥ 

- ត្បកាសរមួ្ភលខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
ច្ ុះនថៃទ ី១៦ ដខ្នូ ឆ្ន  ំ
២០១៤ 

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

 

 វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារច្ ុះ
ភ ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
 

ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម 
 

៩៩ឆ្ន  ំ ត្បសិៃភបីភោកអ្នកច្ ុះបញ្ជ ីជ្ញត្កមុ្
ហ  ៃសហកម្មសិទធិ 
 

ភោក អ្នកអាច្ភ្វីការស ំច្ ុះវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការច្ ុះភ ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
តាម្រយៈត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់ច្ ុះ
បញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ម
www.businessregistration.moc.gov.
kh ឬភោក អ្នកអាច្អ្ភញ្ជ ីញភៅកាៃ ់
ន្មយកដ្ឋា ៃច្ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម ឬម្ៃទីរពាណិ្ជជកម្ម
ភខរតត្កុង ភដមី្បជូីយ ៃងិផតលជ់្ញព័រ៌ាៃ
សត្ាប់ការច្ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ភោក អ្នក។ 
 
 

ភោក អ្នករត្ម្ូវឱ្យាៃសំណ្ ំ ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងភត្កាម្សត្ាប់ដំភណី្រការ
ស ំច្ ុះវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់ការច្ ុះភ ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មតាម្ត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរត
កម្ម ៖ 
- ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ាសយដ្ឋា ៃដដលអាច្ជ្ញ វកិ័យបត្រអ្គគិសៃ ីវកិ័យបត្រទកឹ ឬ

កិច្ចសៃាជួលផធុះឬអ្ារ លិខរិនត្បសណី្យជ៍្ញភដមី្ 

- កិច្ចសៃាបភងកីរត្កមុ្ហ  ៃ  

- អ្រតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខរិឆ្លងដដៃរបសា់ច សហ់  ៃ ៃិងអ្េិបាល 
- រូបថរ ៤ x ៦ 
- ភសច្កតីត្បកាសភដ្ឋយស ទធច្រិតរបសអ់្េិបាល ថាាម ៃជ្ញប់ភោសនពរក៍ន ងកចិ្ច

ការពាណិ្ជជកម្ម រដាបបភវណី្ ឬត្ពហមទណ្ឌ  ៃងិម្ិៃដម្ៃជ្ញម្ន្រៃតរីាជការស ីវលិនៃ
ត្ពុះរាជ្ញណាច្ត្កកម្ព ជ្ញ 

- កន ងករណី្សហកម្មសិទធិករជ្ញៃីរបិ គគល: 

o ច្ាប់ច្ម្លងឯកស្ថរគរិយ រតិនៃការច្ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កមុ្
ហ  ៃភដីម្ភដ្ឋយាៃការបញ្ញជ កត់្សបតាម្ការរត្ម្ូវរបសប់ញ្ារតិ
ច្ាប់នៃត្ពុះរាជ្ញណាច្ត្កកម្ព ជ្ញ 

o ភសច្កតីសភត្ម្ច្កន ងការបភងកីរត្កមុ្ហ  ៃ ៃងិការដរងតាងំអ្នក
រំណាងៃីរបិ គគលជ្ញសហកម្មសិទធិករ 

- កន ងកឡំ ងភពល៣០នថៃ គរិចបព់ីនថៃភច្ញវញិ្ញា បៃបត្រច្ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
តាម្ត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរតកម្ម ត្កមុ្ហ  ៃត្រូវភផាីម្កន្មយកដ្ឋា ៃច្ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម
ៃូវឯកស្ថរដូច្ខាងភត្កាម្៖ 

o កិច្ចសៃាបភងកីរត្កមុ្ហ  ៃច្ាប់ភដមី្ច្ំៃៃួ០២ច្ាប ់
o ករណី្សហកម្មសិទធិករជ្ញៃីរបិ គកល៖ 

 ភសច្កតីសភត្ម្ច្កន ងការបភងកីរត្កមុ្ហ  ៃ ៃិងដរងតាងំ
អ្នករណំាងៃីរបិ គគលជ្ញសហកម្មសិទធិករច្ាប់ភដីម្ 
ច្ំៃួៃ០១ច្ាប ់

- កន ងករណី្ ន្មយកដ្ឋា ៃច្ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មម្ិៃបាៃទទួលលកខៃតកិៈច្ាប់ភដមី្ 
កន ងថិរភវោ៣០នថៃភៃុះភទ ត្កសួងពាណិ្ជជកម្មអាច្ជោំសៃ់ឹងការច្ ុះបញ្ជ ី ៃងិ
ល បភចលការច្ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម។ 

ភដីម្បទីទួលបាៃវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់
ការច្ ុះភ ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
ត្រូវការរយៈភពលពី០៣នថៃ ភៅ០៥នថៃ 
បន្មទ បព់ីបាៃបំភពញសំណ្ ំ ឯកស្ថរ
ត្រឹម្ត្រូវៃងិត្គប់ត្ាៃ់តាម្រយៈត្បពៃ័ធ
សវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់ច្ ុះបញ្ជ ី
ពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ ្
ម្។ 
 

កនត្ម្ភសវាសត្ាបក់ារស ំវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការច្ ុះភ ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្មគាឺៃច្ៃំួៃ ១.៦៨០.០០០ ភរៀល 
 

- ច្ាប់សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជ
កម្ម ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្ម 

- ច្ាប់សតីពីវភិស្ថ្ៃកម្ម
សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជកម្ម 
ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 

- ត្បកាសភលខ២១៣ព
.ណ្ ច្បព ត្បក ច្ ុះនថៃ
ទី ២៤ ដខម្ិថ ន្ម ឆ្ន  ំ
២០១៦ 

- ត្បកាសភលខ២៩៩ព
.ណ្ ច្បព ត្បក ច្ ុះនថៃ
ទី ២៩ ដខ្នូ ឆ្ន  ំ
២០១៥ 

- ត្បកាសរមួ្ភលខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
ច្ ុះនថៃទ ី១៦ ដខ្នូ ឆ្ន  ំ
២០១៤ 

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

 

 វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារច្ ុះ
ភ ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
 

ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម 
 

៩៩ឆ្ន  ំ ត្បសិៃភបីភោកអ្នកច្ ុះបញ្ជ ីជ្ញសហ
ត្ាសឯកប គគល 
 

ភោក អ្នកអាច្ភ្វីការស ំច្ ុះវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការច្ ុះភ ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
តាម្រយៈត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់ច្ ុះ
បញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ម
www.businessregistration.moc.gov.
kh ឬភោក អ្នកអាច្អ្ភញ្ជ ីញភៅកាៃ ់
ន្មយកដ្ឋា ៃច្ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម ឬម្ៃទីរពាណិ្ជជកម្ម
ភខរតត្កុង ភដមី្បជូីយ ៃងិផតលជ់្ញព័រ៌ាៃ
សត្ាប់ការច្ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ភោក អ្នក។ 

ភោក អ្នករត្ម្ូវឱ្យាៃសំណ្ ំ ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងភត្កាម្សត្ាប់ដំភណី្រការ
ស ំច្ ុះវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់ការច្ ុះភ ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មតាម្ត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរត
កម្ម ៖ 
- ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ាសយដ្ឋា ៃដដលអាច្ជ្ញ វកិ័យបត្រអ្គគិសៃ ីវកិ័យបត្រទកឹ ឬ

កិច្ចសៃាជួលផធុះឬអ្ារ លិខរិនត្បសណី្យជ៍្ញភដមី្ 

- អ្រតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខរិឆ្លងដដៃរបសឯ់កកម្មសិទធិករ 
- រូបថរ ៤ x ៦របសឯ់កកម្មសិទធកិរ 
- ភសច្កតីត្បកាសភដ្ឋយស ទធច្រិតរបសឯ់កកម្មសិទធិករថា ថាាម ៃជ្ញប់ភោសនពរ ៍

កន ងកចិ្ចការពាណិ្ជជកម្ម រដាបបភវណី្ ឬត្ពហមទណ្ឌ  ៃងិម្ៃិដម្ៃជ្ញម្ន្រៃតរីាជការ
ស ីវលិនៃត្ពុះរាជ្ញណាច្ត្កកម្ព ជ្ញ។ 

 

ភដីម្បទីទួលបាៃវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់
ការច្ ុះភ ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
ត្រូវការរយៈភពល ពី០៣ ភៅ០៥នថៃ 
បន្មទ បព់ីបាៃបំភពញសំណ្ ំ ឯកស្ថរ
ត្រឹម្ត្រូវៃងិត្គប់ត្ាៃ់តាម្រយៈត្បពៃ័ធ
សវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់ច្ ុះបញ្ជ ី
ពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ ្
ម្។ 
 

កនត្ម្ភសវាសត្ាបក់ារស ំវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការច្ ុះភ ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
(ឯកកម្មសិទធិ) គឺាៃច្ំៃៃួ ៣០០. ០០០ 
ភរៀល 
 

- ច្ាប់សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជ
កម្ម ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្ម 

- ច្ាប់សតីពីវភិស្ថ្ៃកម្ម
សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជកម្ម 
ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 

- ត្បកាសភលខ២១៣ព
.ណ្ ច្បព ត្បក ច្ ុះនថៃ
ទី ២៤ ដខម្ិថ ន្ម ឆ្ន  ំ
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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- ត្បកាសភលខ២៩៩ព
.ណ្ ច្បព ត្បក ច្ ុះនថៃ
ទី ២៩ ដខ្នូ ឆ្ន  ំ
២០១៥ 

- ត្បកាសរមួ្ភលខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
ច្ ុះនថៃទ ី១៦ ដខ្នូ ឆ្ន  ំ
២០១៤ 

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

 

 

ដណំាកក់ាល ២ 
ត្បកាសបភងករីភរាងច្ត្ក  ្ៃរូច្ 
ម្្យម្ ៃិងសិបបកម្ម 
 

ត្កសួងឧសាហកម្ម 
ៃិងសិបបកម្ម 

អ្ច្ិនន្រៃតយ ៍  ភោក អ្នកអាច្ភ្វីការភសនីស ំតាម្រយៈ អ្គគ
ន្មយកដ្ឋា ៃសហត្ាស  ្ៃរូច្ ៃងិម្្យម្ 
ៃិងសិបបកម្ម ឫការោិលយ័ត្ច្កភច្ញ
ចូ្លដរម្ួយរបសត់្កសួងឧសាហកម្ម ៃងិ
សិបបកម្ម 
 
 

ភោក អ្នករត្ម្ូវឱ្យាៃសំណ្ ំ ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងភត្កាម្សត្ាប់ដំភណី្រការ
ភសនសី ំ៖ 

- ពាកយស ំ ភាជ ប់ជ្ញម្យួរូបថរទំហ ំ(៤X៦)ម្ួយសៃលឹក 
- ច្ាប់ច្ម្លងអ្រតសញ្ញា ណ្បណ្ណ ឫលិខរិឆ្លងដដៃ 
- បលង់បង្ហា ញទីតាងំភរាងច្ត្ក ឫសិបបកម្ម អ្ម្ជ្ញម្ួយហរាភលខា ឫស្ថន ម្ភម្នដ

របសា់ច សអ់ាជីវកម្ម 
- បលង់រមួ្ បលងអ់្ារ បលង់ទតីាងំភត្គឿងច្ត្ក ៃងិបរកិាខ រ ៃិងគៃូំសបំត្ពញួ

បភច្ចកភទសដខែសង្ហវ ក់ផលិរកម្ម 
- គំៃូសបំត្ពញួនៃដខែសង្ហវ ក់ផលិរកម្ម 
- លិខិរអ្ៃ ញ្ញា រភបីកទីតាងំអាជីវកម្ម ភដ្ឋយអាជ្ញា ្រមូ្លដ្ឋា ៃ 
 

ឯកស្ថរភផែងៗភទៀរ: 
- វញិ្ញា បៃប័ត្រវភិាគគ ណ្ភាពភច្ញភដ្ឋយ វទិាស្ថា ៃសតង់ដ្ឋរកម្ព ជ្ញ 
- វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារច្ ុះភ ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មភច្ញភដ្ឋយត្កសូង

ពាណិ្ជជកម្ម 
- ស្ថល កសញ្ញា ផលិរផល 
- កិច្ចសៃាជួលទីតាងំត្បសិៃភបមី្ិៃដម្ៃជ្ញាច សទ់ីតាងំអាជីវកម្ម 
- លិខិរវាយរនម្លផលប ុះពាលប់រដិ្ឋា ៃ(ត្បសិៃភបីចបំាច្់) 

ភដីម្បទីទួលបាៃត្បកាសបភងកីរភរាង
ច្ត្ក  ្ៃរូច្ ម្្យម្ ៃិងសិបបកម្ម 
ត្រូវការរយៈភពល ១០នថៃ បន្មទ ប់ពី
បាៃបំភពញសំណ្ ំ ឯកស្ថរត្រឹម្ត្រូវ
ៃិងត្គប់ត្ាៃ ់

 

កនត្ម្ភសវាសត្ាបក់ារស ំត្បកាសបភងករី
ភរាងច្ត្ក  ្ៃរូច្ ម្្យម្ ៃិងសិបបកម្ម៖ 

- ១៥០.០០០ភរៀល ភបីភដមី្ទ ៃោប
ជ្ញងឫភសមីរ ៥០.០០០ដ ោល សហ
រដាអាភម្រកិ 

- ៣០០.០០០ភរៀល ភបីភដមី្ទ ៃ
ចប់ព៥ី០.០០០ដ ោល សហរដាអា
ភម្រកិ រហូរដល ់ ២៥០.០០០
ដ ោល សហរដាអាភម្រកិ 

- ៥០០.០០០ភរៀល ភបីភដមី្ទ ៃចប់
ព២ី៥០.០០០ដ ោល សហរដាអាភម្
រកិ រហូរដល ់ ៥០០.០០០ដ ោល
សហរដាអាភម្រកិ 

- ច្ាប់សតីពកីារត្គប់ត្គង
ភរាងច្ត្ក ៃិងសិបបកម្ម 

- ត្បកាសភលខ៧១៧ 
សហវ ត្បក ច្ ុះនថៃទី 
០៨ ដខកកកដ្ឋ ឆ្ន  ំ
២០១៥ 

 

 

ដណំាកក់ាល ២ 
វញិ្ញា បៃប័ត្រដំភណី្ការភរាង
ច្ត្ក  ្ៃរូច្ ម្្យម្ ៃិងសិបប
កម្ម 
 

ត្កសួងឧសាហកម្ម 
ៃិងសិបបកម្ម 

បីឆ្ន  ំ  ភោក អ្នកអាច្ភ្វីការភសនីស ំតាម្រយៈ អ្គគ
ន្មយកដ្ឋា ៃសហត្ាស  ្ៃរូច្ ៃងិម្្យម្ 
ៃិងសិបបកម្ម ឫការោិលយ័ត្ច្កភច្ញ
ចូ្លដរម្ួយរបសត់្កសួងឧសាហកម្ម ៃងិ
សិបបកម្ម 
 
 

ភោក អ្នករត្ម្ូវឱ្យាៃសំណ្ ំ ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងភត្កាម្សត្ាប់ដំភណី្រការ
ភសនសី ំ៖ 

- ពាកយស ំ ភាជ ប់ជ្ញម្យួរូបថរទំហ ំ(៤X៦) ម្ួយសៃលកឹ 
- ត្បកាសបភងករីភរាងច្ត្ក  ្ៃរូច្ ម្្យម្ ៃងិសិបបកម្ម 
- ច្ាប់ច្ម្លងអ្រតសញ្ញា ណ្បណ្ណ ឫលិខរិឆ្លងដដៃ 
- គំៃូសបំត្ពញួផលិរកម្ម 
- រូបថរផ្លល កយភីោ ៃិងដខែសង្ហវ ក់ផលិរកម្ម 
- រូបថរ (៤X៦) បីសៃលឹក 
ឯកស្ថរភផែងៗភទៀរ: 
- វញិ្ញា បៃប័ត្រវភិាគគ ណ្ភាពភច្ញភដ្ឋយ វទិាស្ថា ៃសតង់ដ្ឋរកម្ព ជ្ញ 
- ស្ថល កសញ្ញា ផលិរផល 
- លិខិរវាយរនម្លផលប ុះពាលប់រដិ្ឋា ៃ(ត្បសិៃភបីចបំាច្់) 

ភដីម្បទីទួលបាៃវញិ្ញា បៃប័ត្រដំភណី្
ការភរាងច្ត្ក  ្ៃរូច្ ម្្យម្ ៃិងសិបប
កម្មត្រូវការរយៈភពល ១០នថៃ បន្មទ ប់
ពីបាៃបំភពញសំណ្ ំ ឯកស្ថរត្រមឹ្ត្រូវ
ៃិងត្គប់ត្ាៃ ់
 

កនត្ម្ភសវាសត្ាបក់ារស ំវញិ្ញា បៃប័ត្រដំ
ភណី្ការភរាងច្ត្ក  ្ៃរូច្ ម្្យម្ ៃិង
សិបបកម្ម៖ 

- ៧៥.០០០ភរៀល ភបីភដមី្ទ ៃោប
ជ្ញងឫភសមីរ ៥០.០០០ដ ោល សហ
រដាអាភម្រកិ 

- ១៥០.០០០ភរៀល ភបីភដមី្ទ ៃចប់
ព៥ី០.០០០ដ ោល សហរដាអាភម្រកិ 
រហូរដល ់ ២៥០.០០០ដ ោល
សហរដាអាភម្រកិ 

- ៣០០.០០០ភរៀល ភបីភដមី្ទ ៃ
ចប់ព២ី៥០.០០០ដ ោល សហរដា
អាភម្រកិ រហូរដល ់ ៥០០.០០០
ដ ោល សហរដាអាភម្រកិ 

- ច្ាប់សតីពកីារត្គប់ត្គង
ភរាងច្ត្ក ៃិងសិបបកម្ម 

- ត្បកាសភលខ៧១៧ 
សហវ ត្បក ច្ ុះនថៃទី 
០៨ ដខកកកដ្ឋ ឆ្ន  ំ
២០១៥ 
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ដណំាកក់ាល 
៣ 

ការច្ ុះបញ្ជ ីពៃធដ្ឋរ1 
 

កំណ្រ់សាគ ល៖់ ាច សអ់ាជីវ
កម្មចបំាច្់ភ្វីការច្ ុះបញ្ជ ីពៃធ
ដ្ឋរភៅរដាបាលស្ថរភពពីៃធកន ងរ
យៈភពល ១៥នថៃ នៃនថៃភ្វកីារ
ភត្កាយពីាច សអ់ាជីវកម្ម ចប ់ផ ្
ភរីម្ភ្វីសកម្មភាពភសដាកិច្ច ឬ
ភត្កាយពីទទួលបាៃលិខរិ
បញ្ញជ ក់ការច្ ុះបញ្ជ ី ឬលិខិរ
អ្ៃ ញ្ញា រភច្ញភដ្ឋយត្កសួង ឬ
ស្ថា បៃ័ពាកព់័ៃធ។ 

អ្គគន្មយកដ្ឋា ៃពៃធ
ដ្ឋរ ឬការោិលយ័
ពៃធដ្ឋរ ត្សុក ខណ្ឌ  
 

អ្ច្ិនន្រៃតយ ៍ ៃិយម្ៃ័យរបសអ់្នកជ្ញបព់ៃធ៖ 

- អ្នកជ្ញប់ពៃធរូច្ គឺជ្ញ សហត្ាស
ឯកកម្មសិទធ ឬសហត្ាសឯកសហ
កម្មសិទធ ដដល៖ 

ក. ាៃផលរបរត្បចឆំ្ន ចំប់ពី២៥០
ោៃភរៀល ត្បដហល (៦២.៥០០
ដ ោល  សហរដាអាភម្រកិ) រហូរដល ់
៧០០ ោៃភរៀល ត្បដហល 
(១៧៥.០០០ដ ោល សហរដាអាភម្រ ិ
ក) 
ខ. ាៃផលរបរកន ងរយៈភពលបីដខ
ជ្ញប់ានណាម្ួយដដលបញ្ចប់កន ងឆ្ន ំ
ត្បរិទៃិច្រៃត ចបព់ី ៦០ោៃភរៀល
ភឡងីភៅ ត្បដហល (១៥.០០០ដ ោល  
សហរដាអាភម្រកិ)  
គ.   រពំឹងថាាៃផលរបរកន ងរយៈ
ភពលបីដខជ្ញប់ាន ខាងម្ ខចប់ពចីប់
ពី ៦០ោៃភរៀលភឡងីភៅ ត្បដហល 
(១៥.០០០ដ ោល  សហរដាអាភម្រកិ) 
ឃ. ចូ្លរមួ្ភដញនថល ពិភត្ាុះនថលឬសទង់
នថល កន ងការផគរ់ផគងទ់ំៃញិ ៃិងភសវា
កម្មរមួ្ោងំភាស ីលរមួ្ភដញនថល។  
 

- អ្នកជ្ញប់ពៃធម្្យម្ គឺជ្ញ៖  
ក. សហត្ាសដដលាៃផលរបរ
ត្បចឆំ្ន ចំបព់ី៧០០ោៃភរៀល 
ត្បដហល (១៧៥.០០០ដ ោល សហ
រដាអាភម្រកិ) រហូរដល ់ ២.០០០ 
ោៃភរៀល ត្បដហល (៥០០.០០០
ដ ោល សហរដាអាភម្រកិ) 
ខ. សហត្ាសដដលបាៃច្ ុះបញ្ជ ីជ្ញ
ៃីរិប គគល 
គ.    ស្ថា បៃ័រដាថាន ក់ភត្កាម្ជ្ញរ ិសាគម្ 
ៃិងអ្ងគការម្ិៃដម្ៃរដ្ឋា េបិាល 
- អ្នកជ្ញប់ពៃធ្ ំគឺជ្ញ៖ 

ក. សហត្ាសដដលាៃផលរបរ
ត្បចឆំ្ន ភំលីសពី ២.០០០ ោៃភរៀល 
ត្បដហល (៥០០.០០០ដ ោល សហ
រដាអាភម្រកិ) 
 

ខ. ស្ថខាត្កុម្ហ  ៃបរភទស 

គ. សហត្ាសដដលបាៃច្ ុះបញ្ជ ីជ្ញ
គភត្ាងវៃិិភោគដដលាៃលកខណ្ៈ
សម្បរតត្គប់ត្ាៃ់ ដដលអ្ៃ ម្័រភដ្ឋយ
ត្កុម្ត្បឹកាអ្េិវឌ្ឍៃក៍ម្ព ជ្ញ 
ឃ. ស្ថា បៃ័រដា ភបសកកម្មទូរ ៃិង
ក ងស  លបរភទស អ្ងគការអ្ៃតរជ្ញរ ិ
ៃិងទភីាន ក់ង្ហរសហត្បរិបរតិការ
បភច្ចកភទសរបសរ់ដ្ឋា េិបាលន្មន្ម។ 

អ្គគន្មយកដ្ឋា ៃពៃធដ្ឋរ ឬការោិលយ័ពៃធ
ដ្ឋរ ត្សុក ខណ្ឌ  ឬតាម្រយៈត្បពៃ័ធភអ្ឡចិ្
ត្រូៃិច្ 
 

ភោកអ្នករត្ម្ូវឱ្យបំភពញសំណ្ ំ ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងភត្កាម្សត្ាប់ដំភណី្រ
ការភសនសី ំច្ ុះបញ្ជ ីពៃធដ្ឋរ៖ 

ច្ំភពាុះអ្នកជ្ញបព់ៃធម្្យម្ ៃិងអ្នកជ្ញប់ពៃធ្ ំ (សហត្ាសឯកប គគល ៃងិសហត្ាស
ៃីរិប គគល) 
- ត្បធាៃត្កមុ្ត្បឹកាេបិាល ឬាច សស់ហត្ាសត្រូវបាៃរត្ម្ូវឱ្យម្កថររូប ភសកៃ

ត្ាម្នដភដ្ឋយផ្លទ លភ់ៅរដាបាលស្ថភពីពៃធ 
- កន ងករណី្ចបំាច្់ អ្នកជ្ញប់ពៃធអាច្ភសនីស ំឱ្យរដាបាលស្ថរភពពីៃធផតលភ់សវាភៅ

ថររូប ៃិងភសកៃត្ាម្នដដលទ់ីតាងំសហត្ាស ឬទកីដៃលងសម្ត្សបណាម្ួយ 
- លិខិរអ្ៃ ញ្ញា រ ឬលិខិរបញ្ញជ ក់ការច្ ុះបញ្ជ ីភច្ញភដ្ឋយត្កសួង ឬស្ថា បៃ័ពាក់

ព័ៃធ (ឧោហរណ៍្ វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់ការច្ ុះភ ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
ភច្ញភដ្ឋយ ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម) 

- លកខៃតិកៈសត្ាប់ៃីរបិ គគល ឬ/ៃិង 
- ព័រ៍ាៃគណី្្ន្មាររបសស់ហត្ាស ដូច្ជ្ញលិខរិបញ្ញជ ក់គណ្ៃី្ន្មារ 

របាយការណ៍្្ន្មារ ឬភសៀវភៅគណ្ៃីដដលភច្ញភដ្ឋយ្ន្មារ 
- អ្រតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខរិឆ្លងដដៃដដលាៃស ពលភាព 
- រូបថរបច្ច បបៃនម្ិៃភលីសពីរយៈភពល ៣ដខដដលាៃទំហ ំ៣៥ X ៤៥ ម្ីលី

ដម្ ត្រ ៃងិាៃនផទខាងភត្កាយពណ៌្ស ច្ៃំួៃ ២សៃលឹកដដលាៃបញ្ញជ ក់ភ ម្ ុះ
ាច សរូ់បថរ ៃងិច្ ុះហរាភលខាទទួលខ សត្រូវភដ្ឋយត្បធាៃត្កុម្ត្បកឹាេិបាល 

- ប័ណ្ណកម្មសិទធិកាៃ់កាបទ់ីតាងំ ឬកិច្ចសៃាជួលទតីាងំត្បកបអាជីវកម្ម 
- លិខិរបញ្ញជ ក់ការបង់ត្បាកព់ៃធអ្ច្លត្ទពយ ឬពរ័៌ាៃអ្ច្លត្ទពយ 
- ឯកស្ថរភផែងៗដដលភច្ញភដ្ឋយអាជ្ញា ្រពាក់ពៃ័ធ។ 
ច្ំភពាុះអ្នកជ្ញបព់ៃធរូច្ ឬប គគលោងំឡាយណាដដលាៃសកម្មភាពភសដាកិច្ចភៅ
កន ងត្ពុះរាជ្ញណាច្ត្កកម្ព ជ្ញ ឬាៃកត្ម្រិផលរបរត្បចឆំ្ន ២ំ៥០ ោៃភរៀល ឬាៃ
ផលរបរកន ងរយៈភពលបីដខណាម្យួដដលបញ្ចបក់ន ងឆ្ន តំ្បរិទៃិច្រៃតភត្កាម្៦០ ោៃ
ភរៀលត្រូវបាៃរត្ម្ូវឱ្យាៃភាជ បជ់្ញម្ួយៃូវ៖ 
- លិខិរអ្ៃ ញ្ញា រ ឬលិខិរបញ្ញជ ក់ការច្ ុះបញ្ជ ីភច្ញភដ្ឋយត្កសួង ឬស្ថា បៃ័ពាក់

ព័ៃធ (ឧោហរណ៍្ វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់ការច្ ុះភ ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
ភច្ញភដ្ឋយ ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម) ភបាីៃ 

- អ្រតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខរិឆ្លងដដៃដដលាៃស ពលភាព 
- រូបថរបច្ច បបៃនម្ិៃភលីសពីរយៈភពល ៣ដខដដលាៃទំហ ំ៣៥ X ៤៥ ម្ីលី

ដម្ ត្រ ៃងិាៃនផទខាងភត្កាយពណ៌្ស ច្ៃំួៃ ២សៃលឹកដដលាៃបញ្ញជ ក់ភ ម្ ុះ
ាច សរូ់បថរ ៃងិច្ ុះហរាភលខាទទួលខ សត្រូវភដ្ឋយាច សរូ់បថរ 

- ប័ណ្ណកម្មសិទធិកាៃ់កាបទ់ីតាងំ ឬកិច្ចសៃាជួលទតីាងំត្បកបអាជីវកម្ម 
- លិខិរបញ្ញជ ក់ការបង់ត្បាកព់ៃធអ្ច្លត្ទពយ ឬពរ័៌ាៃអ្ច្លត្ទពយ 

 
កណំ្រស់ាគ ល៖់ច្ំភពាុះសំណ្ ំ ឯកស្ថរោងំអ្សដ់ដលជ្ញច្ាប់ច្ម្លងត្រូវាៃការ
បញ្ញជ ក់ពមី្ន្រៃតីពៃធដ្ឋរាៃសម្រាកិច្ច ឬត្កសួង ស្ថា ប័ៃពាក់ពៃ័ធ។ ច្ំភពាុះអ្នកជ្ញបព់ៃធ
ដដលាៃអាសយ័ដ្ឋា ៃខ សពីអ្រតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខិរឆ្លងដដៃដដលាៃស ពល
ភាព ភន្មុះអ្នកជ្ញប់ពៃធចបំាច្់ត្រូវផតលៃូ់វភសៀវភៅត្គួស្ថរ ឬភសៀវភៅស្ថន ក់ភៅដដល
ភច្ញភដ្ឋយអាជ្ញា ្រាៃសម្រាកិច្ច។ 

 

ភដីម្បទីទួលបាៃការច្ ុះបញ្ជ ីពៃធដ្ឋរ 
- ត្រូវការរយៈភពល ព០ី១នថៃ ភៅ

០៧នថៃ នៃនថៃភ្វីការ ច្ំភពាុះ 
ការច្ ុះបញ្ជ ីតាម្ត្បព័ៃធភអ្ឡចិ្
ត្រូៃិច្ 

- ឬត្រូវការរយៈភពល ពី០៧នថៃ 
ភៅ១០នថៃ នៃនថៃភ្វីការ ច្ំភពាុះ 
ការច្ ុះបញ្ជ ីភៅរដាបាលស្ថរភពី
ពៃធភដ្ឋយផ្លទ ល ់

 
 

- កនត្ម្ភសវាសត្ាបក់ារស ំការច្ ុះ
ភ ម្ ុះបញ្ជ ីពៃធដ្ឋរសត្ាបអ់្នក
ជ្ញប់ពៃធរូច្ គ ឺ២០.០០០ភរៀល 

- កនត្ម្ភសវាសត្ាបក់ារស ំការច្ ុះ
ភ ម្ ុះបញ្ជ ីពៃធដ្ឋរសត្ាបអ់្នក
ជ្ញប់ពៃធម្្យម្ ៃិងអ្នកជ្ញបព់ៃធ្ ំ 
គឺ ៤០០.០០០ភរៀល 

 

- ច្ាប់សតីពសី្ថរភពីពៃធ 
- ត្បកាសភលខ៤៩៦

សហវ ច្ ុះនថៃទី ០៦ ដខ
ភម្ស្ថ ឆ្ន  ំ២០១៦ 

- ត្បកាសភលខ១៨១៩
សហវ. ត្បក ច្ ុះនថៃទី 
២៥ ដខ្នូ ឆ្ន  ំ២០១៥ 

 

                                                           
1 ការផគរ់ផគង់ម្ិៃជ្ញប់អាករាៃដូច្រភៅ(១) ភសវានត្បសណី្យស៍្ថធារណ្ៈ (២)ភសវារបស់ម្ៃទីរភពទយៃិងគលីៃិក ភសវាខាងភវជជស្ថន្រសតៃិងទៃតស្ថន្រសតៃិងការលក់ទំៃិញបន្មទ ប់បៃែខំាងភវជជស្ថន្រសត ៃិងទៃតស្ថន្រសតដដលោក់ទិៃៃិងការបំភពញភសវាោងំភៃុះ (៣)ភសវាដឹកជញ្ជូ ៃអ្នកដំភណី្រភដ្ឋយត្បព័ៃធដឹកជញ្ជូ ៃស្ថធារណ្ៈដដលជ្ញកម្មសិទធិោងំត្សុងរបស់រដា (៤) ការដឹកជញ្ជូ ៃស្ថធារណ្ៈ (៥)ភសវាធាន្មរា ប់រង (៦)ភសវាជ្ញមូ្លដ្ឋា ៃខាង
ហរិញ្ាវរា ដដលត្រូវកំណ្រ់ភដ្ឋយត្បកាសរបស់ត្កសួងភសដាកិច្ច ៃិងហរិញ្ាវរា  (៧)ការន្មចូំ្លសាា រៈភត្បីត្បាស់ផ្លទ ល់ខលួៃដដលរចួ្ពៃធគយ កន ងកត្ម្ិររនម្លដដលត្រូវកំណ្រ់ភដ្ឋយត្បកាសរបស់ត្កសួង ភសដាកិច្ច ៃិងហរិញ្ាវរា  (៨)សកម្មភាពម្ិៃដសវងរកច្ំភណ្ញភដីម្បបីំភរផីលត្បភោជៃ៍ស្ថធារណ្ៈ ដដលបាៃទទួលស្ថគ ល់ភដ្ឋយរដាម្ន្រៃតីត្កសួង ភសដាកិច្ច ៃិងហរិញ្ាវរា។ 
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ដណំាកក់ាល 
៣  

ប័ណ្ណពៃធបា រង ់ អ្គគន្មយកដ្ឋា ៃពៃធ
ដ្ឋរ ឬការោិលយ័
ពៃធដ្ឋរ ត្សុក ខណ្ឌ  
 

១ឆ្ន  ំ  អ្គគន្មយកដ្ឋា ៃពៃធដ្ឋរ ឬការោិលយ័ពៃធ
ដ្ឋរ ត្សុក ខណ្ឌ  
 

ភោកអ្នករត្ម្ូវឱ្យបំភពញសំណ្ ំ ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងភត្កាម្សត្ាប់ដំភណី្រ
ការភសនសី ំច្ ុះបញ្ជ ីពៃធដ្ឋរ៖ 

- បំភពញពាកយស ំ (ពាកយស ំទត្ម្ង ់FORM PR 008) ភោកអ្នក អាច្ោញយកពី
ភគហទំព័រ  www.tax.gov.kh 

- ត្បសិៃភបីអាសយ័ដ្ឋា ៃនៃទីស្ថន ក់ការខ សពីអាសយ័ដ្ឋា ៃភពលច្ ុះបញ្ជ ីភោក
អ្នករត្ម្ូវឱ្យភាជ បម់្កជ្ញម្ួយ៖  

o ប័ណ្ណកម្មសិទធកិាៃ់កាបទ់ីតាងំ ឬកិច្ចសៃាជួលទតីាងំត្បកបអាជីវ
កម្ម ៃងិលិខិរត្បកាសពៃធការទ់ កភលីការជួលទីតាងំ (ច្ាប់
ច្ម្លង) 

o លិខិរបញ្ញជ ក់ការបង់ត្បាកព់ៃធអ្ច្លត្ទពយ ឬព័រ៌ាៃអ្ច្លត្ទពយ 
(ត្បសិៃភបីាៃ) 

កណំ្រស់ាគ ល៖់ច្ំភពាុះសំណ្ ំ ឯកស្ថរោងំអ្សដ់ដលជ្ញច្ាប់ច្ម្លងត្រូវាៃការ
បញ្ញជ ក់ពមី្ន្រៃតីពៃធដ្ឋរាៃសម្រាកិច្ច ឬត្កសួង ស្ថា ប័ៃពាក់ពៃ័ធ។ 

 

ភដីម្បទីទួលបាៃបណ័្ណពៃធបា រង ់
- ត្រូវការរយៈភពល ព០ី១នថៃ ភៅ

០៧នថៃ នៃនថៃភ្វីការ ច្ំភពាុះ 
ការច្ ុះបញ្ជ ីតាម្ត្បព័ៃធភអ្ឡចិ្
ត្រូៃិច្ 

- ឬត្រូវការរយៈភពល ពី០៧នថៃ 
ភៅ១០នថៃ នៃនថៃភ្វីការ ច្ំភពាុះ 
ការច្ ុះបញ្ជ ីភៅរដាបាលស្ថរភពី
ពៃធភដ្ឋយផ្លទ ល ់

 

កនត្ម្ភសវាសត្ាបក់ារស ំប័ណ្ណពៃធបា រ
ងដូ់ច្ខាងភត្កាម្៖ 
- អ្នកជ្ញប់ពៃធរូច្ ត្រូវបងព់ៃធបា រង់

ច្ំៃួៃ ៤០០.០០០ភរៀល 

- អ្នកជ្ញប់ពៃធម្្យម្ត្រូវបងព់ៃធបា រ
ងច់្ំៃៃួ ១.២០០.000 ភរៀល 

- អ្នកជ្ញប់ពៃធ្ ំ៖ 

o ផលរបរភលីសពី 
១០.000.000.000 ភរៀល
ត្រូវបងព់ៃធបា រងច់្ៃំួៃ 
៥.000.000 ភរៀល 

o ផលរបរ 
១០.000.000.000 ភរៀល 
ឬរិច្ជ្ញងត្រូវបងព់ៃធបា រង់
ច្ំៃួៃ ៣.000.000 ភរៀល 

o ច្ំភពាុះអ្នកជ្ញបព់ៃធ្ំដដល
ាៃស្ថខា ឃ្ល ងំ ភរាងច្ត្ក 
ភរាងជ្ញងសត្ាប់សកម្មភាព
អាជីវកម្មដរម្ួយដដលសាិរ
ភៅតាម្រាជធាៃី ភខរតភផែង
ាន ត្រូវបងព់ៃធបា រងច់្ំៃួៃ 
៣.000.000 ភរៀល 
 

- ច្ាប់សតីពសី្ថរភពីពៃធ 
- ភសច្កតីដណ្ន្មភំលខ 

០៣២ អ្ពដ ច្ ុះនថៃទ ី
០៤ ដខម្ករា ឆ្ន  ំ
២០១៦ 

- ត្បកាសភលខ១៨២១
សហវ ត្បក ច្ ុះនថៃទី 
២៥ ដខ្នូ ឆ្ន  ំ២០១៥ 

- ត្បកាសភលខ៩៧០
សហវ ត្បក ច្ ុះនថៃទី 
២៧ ដខ្នូ ឆ្ន  ំ២០១២ 

 

ដណំាកក់ាល 
៣  

ពៃធត្បថាប់ត្តា អ្គគន្មយកដ្ឋា ៃពៃធ
ដ្ឋរ ឬការោិលយ័
ពៃធដ្ឋរ ត្សុក ខណ្ឌ  
 

អ្ច្ិនន្រៃតយ ៍ ផតលគ់រិយ រតិភលីឯកស្ថរសតីពីលិខិរ
សតីពីការបភងករីត្កុម្ហ  ៃ 

អ្គគន្មយកដ្ឋា ៃពៃធដ្ឋរ ឬការោិលយ័ពៃធ
ដ្ឋរ ត្សុក ខណ្ឌ  
 

ភោកអ្នកត្រូវជ្ញបព់ៃធត្បថាប់ត្តាច្ំភពាុះលិខិរាៃលកខណ្ៈគរិយ រតិដូច្ខាងភត្កាម្ ៖ 
- លិខិរសតីពីការបភងកីរត្កុម្ហ  ៃ   
សាគ ល៖់ អ្នកជ្ញបព់ៃធត្រូវាៃការពវកិច្ចបង់ពៃធត្បថាប់ត្តាឱ្យបាៃច្ប់សពវត្គប់កន ង
រយៈភពល០៣ដខ បន្មទ ប់ពកីារសភត្ម្ច្របសស់្ថា បៃ័ ឫអាជ្ញា ្រាៃាៃសម្រាកចិ្ច 
ភដ្ឋយភាជ ប់ម្កជ្ញម្ួយៃូវឯកស្ថរពាកព់័ៃធលិខិរោងំភន្មុះ។ 

ភដីម្បបីងព់ៃធត្បថាប់ត្តា 
- ត្រូវការរយៈភពល ព០ី១នថៃ ភៅ

០៣នថៃ នៃនថៃភ្វីការ  
 

កនត្ម្ភសវាសត្ាបក់ារបងព់ៃធត្បថាប់
ត្តាដូច្ខាងភត្កាម្៖ 
- លិខិរសតីពីការបភងកីរត្កុម្ហ  ៃ

 ១.0០០.០០០ ភរៀល 

- ច្ាប់សតីពសី្ថរភពីពៃធ 
- ត្បកាសភលខ២៧៣

សហវ ត្បក ច្ ុះនថៃទី 
១៧ដខម្នី្ម ឆ្ន  ំ
២០១៦ 

 

-  
ដណំាកក់ាល ៤ លិខិរអ្ៃ ញ្ញា រ(ភបីកទីតាងំ

អាជីវកម្ម) 
ស្ថោរាជធាៃី
េនំភពញ ឬស្ថោ
ភខរតន្មន្ម 

១ឆ្ន  ំ - ជ្ញព័រ៌ាៃដលអ់ាជ្ញា ្រមូ្លដ ្
ឋាៃ 

- ធាន្មបាៃៃូវសៃតិស ខ ៃិងស
ណាត ប់ធាន បស់្ថធារណ្ៈកដូ៏ច្ជ្ញ
ាច សអ់ាជីវកម្ម 

 

ស្ថោរាជធាៃេីនំភពញ ឬស្ថោភខរតន្មន្ម 
(កន ងករណី្ទីតាងំអាជីវកម្មភៅតាម្បណាត
ភខរត) 

ភោកអ្នករត្ម្ូវឱ្យបំភពញសំណ្ ំ ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងភត្កាម្សត្ាប់ដំភណី្រ
ការភសនសី ំលិខិរអ្ៃ ញ្ញា រ(ភបីកទីតាងំអាជីវកម្ម) 

- ទត្ម្ង់ពាកយស ំលិខិរអ្ៃ ញ្ញា រ ជ្ញទត្ម្ងលិ់ខិររដាបាល 

- រូបថរាច សអ់ាជីវកម្ម 
- វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារច្ ុះភ ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
- កិច្ចសៃារវាងាច សអ់ាជីវកម្ម ជ្ញម្យួៃងឹអាជ្ញា ្រមូ្លដ្ឋា ៃ។ ភាលភៅកិច្ច

សៃាភន្មុះគឺភដីម្ប៖ី 
o ធាន្មថាម្ៃិប ុះពាលដ់លស់ៃតិស ខ សណាត ប់ធាន បស់្ថធារណ្ៈ វបប្ម្ ៍

ស ខាលភាពត្បជ្ញជៃ 

o ម្ិៃាៃសភម្លងរខំាៃប ុះពាលដ់លអ់្នកជិរខាង 
o ោម្យកទីតាងំអាជីវកម្មភដីម្បភីត្បីត្បាស ់ៃិងដច្កចយភត្គឿងញាណ្ 

o ោម្យកទីតាងំអាជីវកម្មជ្ញកដៃលងជញួដូរផលូវភេទ ៃិងបភត្ម្ីផលូវភេទ 
ដដលភ្វីឱ្យប ុះពាលដ់លវ់បប្ម្៌ ត្បនពណី្ ទំភៃៀម្ទាល ប់ ៃងិរនម្លន្រសតី 
ៃិងត្គសួ្ថរ 

o បង្ហក រ ៃងិទប់ស្ថក រ់ជភាល ុះន្មន្មកន ងទីតាងំអាជីវកម្ម 
o សហការជ្ញម្ួយអាជ្ញា ្រមូ្លដ្ឋា ៃកន ងការកំណ្រ់សកម្មភាពសងែយ័បទ

ភលមីសភផែងៗ 
 

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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ដណំាកក់ាល ៥ ច្ ុះបញ្ជ ិការត្បកាសភបីកសហ
ត្ាស 
(ត្រូវជូៃដណឹំ្ងដលត់្កសួង
ការង្ហរ ៃងិបណ្ត ុះបណាត លវជិ្ញជ
ជីវៈសតីពីការចបដ់ំភណី្រការ 
ៃិងជួលប គគលិក កន ងកំឡ ង
ភពល៣០នថៃ) 
 
 

ត្កសួងការង្ហរ ៃិងប
ណ្ត ុះបណាត លវជិ្ញជ ជី
វៈ 

អ្ច្ិនន្រៃតយ ៍ - ធាន្មបាៃភាពត្សបច្ាប ់  
- ធាន្ម ៃងិការពារផល

ត្បភោជៃ៍ៃងិសិទធិរបសស់ហ
ត្ាស 

- ត្កសួងការង្ហរ ៃិងបណ្ត ុះបណាត ល
វជិ្ញជ ជីវៈឫតាម្ត្បពៃ័ធបភច្ចកវទិាព័រ៍
ាៃ(តាម្រយៈត្បព័ៃធonlineទទួល
ស្ថគ លភ់ដ្ឋយត្កសួងការង្ហរ) 

- កន ងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិភោជិរ ចបព់ី ១ន្មក់ រហូរដល់
៧ន្មក់ ន្មយកដ្ឋា ៃ ឬម្ៃទីរការង្ហរ
អាច្ជួយភរៀបច្ំកត្ម្ងសំណ្ ំ ឯក
ស្ថរពាកព់័ៃធភដមី្បចី្ ុះបញ្ជ ិការ
ត្បកាសភបីកសហត្ាស 

 

ភោកអ្នករត្ម្ូវឱ្យបំភពញសំណ្ ំ ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងភត្កាម្សត្ាប់ដំភណី្រ
ការភសនសី ំច្ ុះបញ្ជ ិការត្បកាសភបីកសហត្ាស 
- ពាកយភសនីស ំ 
- លកខៃតិកៈសហត្ាស (ត្បសិៃភបាីៃ) 
- ប័ណ្ណពៃធបា រង ់

- វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារច្ ុះភ ម្ ុះកន ងត្កសួង (ឧោហរណ៍្ ត្កសួងពាណិ្ជជ
កម្ម ជ្ញភដីម្) 

ភដីម្បទីទួលបាៃការច្ ុះបញ្ជ ិកា
ត្បកាសភបីកសហត្ាសត្រូវការរយៈ
ភពល ១៥នថៃនៃនថៃភ្វីការ 
 
 

កនត្ម្ភសវាសត្ាបក់ារស ំច្ ុះបញ្ជ ិការ
ត្បកាសភបីកសហត្ាសដូច្ខាងភត្កាម្៖ 

- ៃិភោជិរចប់ព ីចបព់ី ១ន្មក ់
រហូរដល៧់ន្មក់ត្រូវបង់ច្ំៃៃួ 
២០.០០០ ភរៀល 

- ៃិភោជិរចប់ព ីចបព់ី ៨ន្មក ់
រហូរដល១់០០ន្មក់ត្រូវបងច់្ំៃួៃ 
៣០.០០០ ភរៀល 

- ៃិភោជិរចប់ព ីចបព់ី ១០១
ន្មក់ រហូរដល៥់០០ន្មក់ត្រូវបង់
ច្ំៃួៃ ១០០.០០០ ភរៀល 

- ៃិភោជិរចប់ព ីចបព់ី ៥០១
ន្មក់ ភឡងីភៅត្រូវបង់ច្ៃំួៃ 
២០០.០០០ ភរៀល 

- ច្ាប់សតីពីការង្ហរ 
- ត្បកាសភលខ២២៨ 

កប ត្បក ច្ ុះនថៃទី ២៦ 
ដខកញ្ញា  ឆ្ន  ំ២០១៤ 

- ត្បកាសភលខ១០០៩ 
សហវ ត្បក ច្ ុះនថៃទី 
២៨ ដខ្នូ ឆ្ន  ំ២០១២ 

 

ដណំាកក់ាល ៥ ច្ ុះបញ្ជ ិកាភសៀវភៅបញ្ជ ីត្បចំ
ត្គឹុះស្ថា ៃ 

ត្កសួងការង្ហរ ៃិងប
ណ្ត ុះបណាត លវជិ្ញជ ជី
វៈ 

អ្ច្ិនន្រៃតយ ៍ - ធាន្មបាៃភាពត្សបច្ាប ់  
- ធាន្ម ៃងិការពារផល

ត្បភោជៃ៍ៃងិសិទធិរបសស់ហ
ត្ាស 

- ត្កសួងការង្ហរ ៃិងបណ្ត ុះបណាត ល
វជិ្ញជ ជីវៈឫតាម្ត្បពៃ័ធបភច្ចកវទិាព័រ៍
ាៃ(តាម្រយៈត្បព័ៃធonlineទទួល
ស្ថគ លភ់ដ្ឋយត្កសួងការង្ហរ) 

- កន ងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិភោជិរ ចប់ព១ីន្មក ់ រហូរដល់
៧ន្មក់ម្ៃទីរការង្ហរអាច្ជួយភរៀបច្ំ
កត្ម្ងសំណ្ ំ ឯកស្ថរពាក់ព័ៃធភដីម្បី
ច្ ុះបញ្ជ ិកាភសៀវភៅបញ្ជ ីត្បចំ
ត្គឹុះស្ថា ៃភដ្ឋយម្ៃិគរិកនត្ម្ភសវា 

- កន ងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិភោជិរ ចបព់ី៨ន្មក់ រហូរដល់
១០០ន្មក ់ត្កសួងការង្ហរ ៃងិ ប
ណ្ត ុះបណាត លវជិ្ញជ ជីវៈៃងឹផតលជូ់ៃ
ដរម្នត្បសណី្យ ៍រនម្ល៣.០០០ 
ភរៀល ៃិងជួយភរៀបច្ំកត្ម្ងសំណ្ ំ
ឯកស្ថរពាកព់័ៃធម្ៃិគរិកនត្ម្ភសវា 

- កន ងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិភោជិរ ចបព់ី១០១ភឡងីភៅ
ន្មយកដ្ឋា ៃអ្្កិារកិច្ចការង្ហរនៃ 
ត្កសួងការង្ហរ ៃិង បណ្ត ុះបណាត ល
វជិ្ញជ ជីវៈៃឹងផតលជូ់ៃដរម្
នត្បសណី្យ ៍រនម្ល៣.០០០ ភរៀល 
ៃិងជយួភរៀបច្ំកត្ម្ងសំណ្ ំ ឯកស្ថរ
ពាក់ពៃ័ធម្ិៃគិរកនត្ម្ភសវា 

ភោកអ្នករត្ម្ូវឱ្យបំភពញសំណ្ ំ ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងភត្កាម្សត្ាប់ដំភណី្រ
ការភសនសី ំច្ ុះបញ្ជ ិកាភសៀវភៅបញ្ជ ីត្បចតំ្គឹុះស្ថា ៃ 
- ពាកយភសនីស ំ  
- លកខៃតិកៈសហត្ាស (ត្បសិៃភបាីៃ) 
- ប័ណ្ណពៃធបា រង ់

- វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារច្ ុះភ ម្ ុះកន ងត្កសួង (ឧោហរណ៍្ ត្កសួងពាណិ្ជជ
កម្ម ជ្ញភដីម្) 

ភដីម្បទីទួលបាៃការច្ ុះបញ្ជ ិកា
ភសៀវភៅបញ្ជ ីត្បចតំ្គឹុះស្ថា ៃត្រូវការរ
យៈភពល ៧នថៃនៃនថៃភ្វីការ 
 
 

កនត្ម្ភសវាសត្ាបក់ារស ំច្ ុះបញ្ជ ិការ
ភសៀវភៅបញ្ជ ីត្បចតំ្គឹុះស្ថា ៃដូច្ខាង
ភត្កាម្៖ 

- ៃិភោជិរចប់ព ីចបព់ី ១ន្មក ់
រហូរដល៧់ន្មក់ត្រូវបង់ច្ំៃៃួ 
២០.០០០ ភរៀល 

- ៃិភោជិរចប់ព ីចបព់ី ៨ន្មក ់
រហូរដល១់០០ន្មក់ត្រូវបងច់្ំៃួៃ 
៤០.០០០ ភរៀល 

- ៃិភោជិរចប់ព ីចបព់ី ១០១
ន្មក់ រហូរដល៥់០០ន្មក់ត្រូវបង់
ច្ំៃួៃ ៨០.០០០ ភរៀល 

- ៃិភោជិរចប់ព ីចបព់ី ៥០១
ន្មក់ ភឡងីភៅត្រូវបង់ច្ៃំួៃ 
៨០.០០០ ភរៀល 

- ច្ាប់សតីពីការង្ហរ 
- ត្បកាសភលខ២២៨ 

កប ត្បក ច្ ុះនថៃទី ២៦ 
ដខកញ្ញា  ឆ្ន  ំ២០១៤ 

- ត្បកាសភលខ១០០៩ 
សហវ ត្បក ច្ ុះនថៃទី 
២៨ ដខ្នូ ឆ្ន  ំ២០១២ 

 

ដណំាកក់ាល ៥ ច្ ុះបញ្ជ ិកាភសៀវភៅភបកីត្បាក ់

 
ត្កសួងការង្ហរ ៃិងប
ណ្ត ុះបណាត លវជិ្ញជ ជី
វៈ 

អ្ច្ិនន្រៃតយ ៍ - ធាន្មបាៃភាពត្សបច្ាប ់  
- ធាន្ម ៃងិការពារផល

ត្បភោជៃ៍ៃងិសិទធិរបសស់ហ
ត្ាស 

- ត្កសួងការង្ហរ ៃិងបណ្ត ុះបណាត ល
វជិ្ញជ ជីវៈ 

- កន ងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិភោជិរ ចប់ព១ីន្មក ់ រហូរដល់
៧ន្មក់ម្ៃទីរការង្ហរអាច្ជួយភរៀបច្ំ
កត្ម្ងសំណ្ ំ ឯកស្ថរពាក់ព័ៃធភដីម្បី
ច្ ុះបញ្ជ ិកាភសៀវភៅភបកីត្បាកភ់ដ្ឋយ
ម្ិៃគរិកនត្ម្ភសវា 

- កន ងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិភោជិរ ចបព់ី៨ន្មក់ រហូរដល់
១០០ន្មក ់ត្កសួងការង្ហរ ៃងិ ប
ណ្ត ុះបណាត លវជិ្ញជ ជីវៈៃងឹផតលជូ់ៃ

ភោកអ្នករត្ម្ូវឱ្យបំភពញសំណ្ ំ ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងភត្កាម្សត្ាប់ដំភណី្រ
ការភសនសី ំច្ ុះបញ្ជ ិកាភសៀវភៅភបីកត្បាក ់

- ពាកយភសនីស ំ  
- លកខៃតិកៈសហត្ាស (ត្បសិៃភបាីៃ) 
- ប័ណ្ណពៃធបា រង ់

- វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារច្ ុះភ ម្ ុះកន ងត្កសួង (ឧោហរណ៍្ ត្កសួងពាណិ្ជជ
កម្ម ជ្ញភដីម្) 

ភដីម្បទីទួលបាៃការច្ ុះបញ្ជ ិកា
ភសៀវភៅភបីកត្បាកត់្រូវការរយៈភពល 
៧នថៃនៃនថៃភ្វីការ 
 
 

កនត្ម្ភសវាសត្ាបក់ារស ំច្ ុះបញ្ជ ិការ
ភសៀវភៅភបីកត្បាកដូ់ច្ខាងភត្កាម្៖ 

- ៃិភោជិរចប់ព ីចបព់ី ១ន្មក ់
រហូរដល៧់ន្មក់ត្រូវបង់ច្ំៃៃួ 
៤០.០០០ ភរៀល 

- ៃិភោជិរចប់ព ីចបព់ី ៨ន្មក ់
រហូរដល១់០០ន្មក់ត្រូវបងច់្ំៃួៃ 
៦០.០០០ ភរៀល 

- ៃិភោជិរចប់ព ីចបព់ី ១០១
ន្មក់ រហូរដល៥់០០ន្មក់ត្រូវបង់
ច្ំៃួៃ ១២០.០០០ ភរៀល 

- ច្ាប់សតីពីការង្ហរ 
- ត្បកាសភលខ២២៨ 

កប ត្បក ច្ ុះនថៃទី ២៦ 
ដខកញ្ញា  ឆ្ន  ំ២០១៤ 

- ត្បកាសភលខ១០០៩ 
សហវ ត្បក ច្ ុះនថៃទី 
២៨ ដខ្នូ ឆ្ន  ំ២០១២ 
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ដរម្នត្បសណី្យ ៍រនម្ល៣.០០០ 
ភរៀល ៃិងជួយភរៀបច្ំកត្ម្ងសំណ្ ំ
ឯកស្ថរពាកព់័ៃធម្ៃិគរិកនត្ម្ភសវា 

- កន ងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិភោជិរ ចបព់ី១០១ភឡងីភៅ
ន្មយកដ្ឋា ៃអ្្កិារកិច្ចការង្ហរនៃ 
ត្កសួងការង្ហរ ៃិង បណ្ត ុះបណាត ល
វជិ្ញជ ជីវៈៃឹងផតលជូ់ៃដរម្
នត្បសណី្យ ៍រនម្ល៣.០០០ ភរៀល 
ៃិងជយួភរៀបច្ំកត្ម្ងសំណ្ ំ ឯកស្ថរ
ពាក់ពៃ័ធម្ិៃគិរកនត្ម្ភសវា 

- ៃិភោជិរចប់ព ីចបព់ី ៥០១
ន្មក់ ភឡងីភៅត្រូវបង់ច្ៃំួៃ 
១២០.០០០ ភរៀល 

ដណំាកក់ាល ៥ ច្ ុះទិដ្ឋា កាបទបញ្ញជ នផទកន ង 

 

ត្កសួងការង្ហរ ៃិងប
ណ្ត ុះបណាត លវជិ្ញជ ជី
វៈ 

អ្ច្ិនន្រៃតយ ៍ - ធាន្មបាៃភាពត្សបច្ាប ់  
- ធាន្ម ៃងិការពារផល

ត្បភោជៃ៍ៃងិសិទធិរបសស់ហ
ត្ាស ៃិងកម្មករ ៃិភោជិរ 

- ត្កសួងការង្ហរ ៃិងបណ្ត ុះបណាត ល
វជិ្ញជ ជីវៈ ឫតាម្ត្បព័ៃធបភច្ចកវទិាពរ័៍
ាៃ(តាម្រយៈត្បព័ៃធonlineទទួល
ស្ថគ លភ់ដ្ឋយត្កសួងការង្ហរ) 

 

ភោកអ្នករត្ម្ូវឱ្យបំភពញសំណ្ ំ ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងភត្កាម្សត្ាប់ដំភណី្រ
ការភសនសី ំច្ ុះទិដ្ឋា កាបទបញ្ញជ នផទកន ង 

- ពាកយភសនីស ំ 
- លកខៃតិកៈសហត្ាស (ត្បសិៃភបាីៃ) 
- ប័ណ្ណពៃធបា រង ់

- វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារច្ ុះភ ម្ ុះកន ងត្កសួង (ឧោហរណ៍្ ត្កសួងពាណិ្ជជ
កម្ម ជ្ញភដីម្) 

ភដីម្បទីទួលបាៃការច្ ុះទិដ្ឋា កាបទ
បញ្ញជ នផទកន ងត្រូវការរយៈភពល ៦០នថៃ
នៃនថៃភ្វីការ 
 
 

កនត្ម្ភសវាសត្ាបក់ារស ំច្ ុះទដិ្ឋា កាបទ
បញ្ញជ នផទកន ងដូច្ខាងភត្កាម្៖ 

- ៃិភោជិរចប់ព ីចបព់ី ៨ន្មក ់
រហូរដល១់០០ន្មក់ត្រូវបងច់្ំៃួៃ 
៧០.០០០ ភរៀល 

- ៃិភោជិរចប់ព ីចបព់ី ១០១
ន្មក់ រហូរដល៥់០០ន្មក់ត្រូវបង់
ច្ំៃួៃ ៣០០.០០០ ភរៀល 

- ៃិភោជិរចប់ព ីចបព់ី ៥០១
ន្មក់ ភឡងីភៅត្រូវបង់ច្ៃំួៃ 
៦០០.០០០ ភរៀល 

- ច្ាប់សតីពីការង្ហរ 
- ត្បកាសភលខ២២៨ 

កប ត្បក ច្ ុះនថៃទី ២៦ 
ដខកញ្ញា  ឆ្ន  ំ២០១៤ 

- ត្បកាសភលខ១០០៩ 
សហវ ត្បក ច្ ុះនថៃទី 
២៨ ដខ្នូ ឆ្ន  ំ២០១២ 

 

ដណំាកក់ាល ៦ អាជ្ញា ប័ណ្ណច្ ុះបញ្ជ ីផលិរផល 
ភត្បីសញ្ញា សតង់ដ្ឋរកម្ព ជ្ញ (ច្ ប 
ផ) 
 

 
 

វទិាស្ថា ៃសតងដ់្ឋរ
កម្ព ជ្ញ នៃត្កសួង
ឧសាហកម្ម ៃិង
សិបបកម្ម 

៣ឆ្ន  ំ - ធាន្មបាៃៃូវអ្ៃ ភោម្ភាព
របសផ់លិរផលតាម្សតង់ដ្ឋរ 

 

វទិាស្ថា ៃសតងដ់្ឋរកម្ព ជ្ញ នៃត្កសួង
ឧសាហកម្ម ៃិងសិបបកម្ម 

ភោកអ្នករត្ម្ូវឱ្យបំភពញសំណ្ ំ ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងភត្កាម្សត្ាប់ភសនីស ំ
អាជ្ញា ប័ណ្ណភត្បីសញ្ញា ច្ ុះបញ្ជ ីផលិរផល (ច្ ប ផ)៖ 

- ក) ពាកយភសនីស ំអាជ្ញា បណ័្ណភត្បីសញ្ញា ច្ ុះបញ្ជ ីផលិរផល (ពាកយស ំភៃុះម្ិៃ
អាច្ដកវញិបាៃភឡយីភត្កាយភពលច្ ុះភលខចូ្លរដាបាលរចួ្) 

- ខ) ត្បកាស/ភសច្កតីសភត្ម្ច្អ្ៃ ញ្ញា រភបីក ភរាងច្ត្ក/សហត្ាស/សិបបកម្ម
របសត់្កសួង/ម្ៃទីរឧសាហកម្ម ៃិងសិបបកម្ម (ថរច្ម្លង) 

- គ) ភបីត្កុម្ហ  ៃត្រូវាៃ លកខៃតិកៈត្កុម្ហ  ៃ  លិខិរបញ្ញជ ក់ត្កមុ្ហ  ៃ វញិ្ញា បៃ
ប័ត្របញ្ញជ ក់ការច្ ុះភ ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម វញិ្ញា បៃប័ត្រច្ ុះបញ្ជ ីអាករភលី
រនម្លបដៃាម្ ៃិងប័ណ្ណបា រង ់(ាៃស ពលភាព ថរច្ម្លង) 

- ឃ) គំៃូសបលង់ទតីាងំផលិរកម្ម (ភបីចបំាច្់) 
- ង) បញ្ជ ីរាយភ ម្ ុះវរា ធារ ភដមី្ ៃិងបរាិណ្ការភត្បីត្បាសវ់រា ធារ ភដមី្របស់

ផលិរកម្ម 
- ច្) គំៃូសបំត្ពួញនៃដខែសង្ហវ កផ់លិរកម្ម 
- ឆ្) បញ្ជ ីរាយភ ម្ ុះ ភត្គឿងច្ត្ក ា ស ីៃ ៃិងឧបករណ៍្ភត្បីត្បាសក់ន ងផលិរកម្ម 
- ជ) គត្ម្សូ្ថល កសញ្ញា ដដលាៃបំណ្ងភត្បតី្បាសស់ញ្ញា ច្ ុះបញ្ជ ីផលិរផល 
- ឈ) វញិ្ញា បៃបត្រវភិាគផលិរផល (ភៅាៃស ពលភាពម្ ៃបីដខ) 
- ញ) វញិ្ញា បៃបត្រច្ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជសញ្ញា នៃផលិរផល (ត្បសិៃភបាីៃ)  
- ដ) ) វញិ្ញា បៃបត្របាកូដ GS1 Cambodia (ត្បសិៃភបីាៃ) 
- ឯកស្ថរដដលោកទ់ងភៅៃឹង: (ខ), (គ), (ឃ), (ង) or (ច្)ឬឯកស្ថរ

ភផែងភទៀរភបចីបំាច្់។  

ត្រូវការរយៈភពល ៥នថៃសត្ាប់ការ
ភច្ញអាជ្ញា បណ័្ណច្ ុះបញ្ជ ីផលិរផល 
ភត្បីសញ្ញា សតង់ដ្ឋរកម្ព ជ្ញ 

 
 

កនត្ម្ភសវាសត្ាបក់ារស ំអាជ្ញា បណ័្ណច្ ុះ
បញ្ជ ីផលិរផល ភត្បីសញ្ញា សតង់ដ្ឋរកម្ព ជ្ញ
(ច្ ប ផ)ដូច្ខាងភត្កាម្៖ 

- ត្រូវបង់ច្ៃំួៃ ៣០០.០០០ ភរៀល 
កំណ្រ់សាគ ល៖់ ច្ំភពាុះករណី្ភោក 
អ្នកត្រូវការបៃតអាជ្ញា ប័ណ្ណ ច្ំភពាុះរនម្ល
ៃិងរត្ម្ូវការនៃឯកស្ថរគឺដូច្ាន ភៅៃងឹ
ភពលភសនីស ំដំបូងផងដដរ។ 

 

- ច្ាប់សតីពីសតង់ដ្ឋរកម្ព ជ្ញ 
- ត្បកាសភលខ៧១៧ 

សហវ ត្បក ច្ ុះនថៃទី 
០៨ ដខកកកដ្ឋ ឆ្ន  ំ
២០១៥ 

 

ដណំាកក់ាល ៧ វញិ្ញា បៃបត្រច្ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
សញ្ញា   
(តាម្ការសមត័្គច្ិរត) 
 

ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម 
 

១០ឆ្ន  ំ
 

ក- ច្ំភពាុះា កដដលោក់ទងៃងឹ
ទំៃិញឬភសវា ដដលបាៃច្ ុះបញ្ជ ីរចួ្
ភហយី ការភត្បីត្បាសា់ កភន្មុះ ភដ្ឋយ
ជៃណាម្ួយភត្ៅពីាច សភ់ដីម្ ត្រូវ
ាៃការយលត់្ពម្ពីាច សា់ កភដមី្ជ្ញ
ម្ ៃសិៃ។ 
            ខ- ាច សភ់ដីម្នៃា កាៃ
សិទធិបតឹងភៅរ ោការត្បឆ្ងំៃឹងជៃ

ន្មយកដ្ឋា ៃកម្មសិទធិបញ្ញា  នៃត្កសួង
ពាណិ្ជជកម្ម 
 

រាលព់ាកយស ំត្រូវដរភាជ ប់ម្កជ្ញម្ួយៃូវ គត្ម្ូនៃា កដដលត្រូវការច្ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជសញ្
ញា។ ការច្ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជសញ្ញា ច្ប់សពវត្គប់លគឹកណាញ្ញា បៃបត្រច្ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
សញ្ញា បាៃភច្ញជូៃដលអ់្នកភសនីស ំ ៃិងភបាុះព ម្ពផាយភៅភលីត្ពឹរតបត្ររបសត់្កសួង
ពាណិ្ជជកម្ម។ 

ភោកអ្នករត្ម្ូវឱ្យបំភពញសំណ្ ំ ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងភត្កាម្សត្ាប់ភសនីស ំ
វញិ្ញា បៃបត្រច្ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជសញ្ញា ៖ 

- បំភពញសំណ្ ំ ឯកស្ថរTM Form-2016 001  

ត្រូវការរយៈភពល ពី៣ដខ ភៅ៩ដខ
សត្ាប់ការច្ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជសញ្ញា  ។ 
វាអាត្សយ័ភៅតាម្កត្ម្រិនៃភាពសម 
ត្គស្ថម ញនៃា ក។ 
 
 

កនត្ម្ភសវាគាឺៃដូច្ខាងភត្កាម្៖ 
- ២៦០.០០០ភរៀលសត្ាប់ការច្ ុះ

បញ្ជ ីពាណិ្ជជសញ្ញា  
- ៣០.000ភរៀល សត្ាប់ពាកយស  ំ
សាគ ល៖់ ភដីម្បរីកាស ពលភាព នៃការ
ច្ ុះបញ្ជ ីា ក ឬការច្ ុះបញ្ជ ីា កស្ថភឡងី
វញិ ាច សា់ ក ដដលបាៃច្ ុះបញ្ជ ីរចួ្  

- ច្ាប់សតីពីា ក ពាណិ្ជជ
ន្មម្ ៃិង អ្ំភពីនៃការ
ត្បកួរត្បដជងម្ៃិភស្ថម ុះ
ត្រង ់

- ត្បកាសភលខ២០៦
ពណ្ ត្បក ច្ ុះនថៃទី 
២៤ ដខកកកដ្ឋ ឆ្ន  ំ
២០១៤ 
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ណាាន ក ់ដដលភត្បីត្បាសភ់ដ្ឋយ
រភំោេៃូវា ករបសខ់លួៃ ភដ្ឋយាម ៃ
ការយលត់្ពម្ពាីច សភ់ដីម្។ ាច ស់
ភដីម្ក៏ាៃសិទធបិតឹង ផងដដរច្ំភពាុះ
ការភត្បីត្បាសៃូ់វសញ្ញា ដដលត្បោក់
ត្បដហលៃឹងា កដដលខលួៃបាៃច្ ុះ
បញ្ជ ីរចួ្ភហយី ៃងិការភត្បីត្បាសា់ ក
ដដលោក់ទៃិភៅៃងឹទំៃញិៃងិ ភសវា
ដដលត្បោក់ត្បដហល ភៅៃងឹទំៃញិ
ឬភសវានៃា កដដលច្ ុះបញ្ជ ីរចួ្ភហយី 
ដដលអាច្បណាត លឱ្យាៃការភាៃ់
ត្ច្ឡជំ្ញស្ថធារណ្ៈ។ 
            គ- សិទធិដដលទទួលបាៃ
តាម្រយៈការច្ ុះបញ្ជ ី ា កៃឹងម្ៃិរាប់
បញ្ចូ លៃូវការដ្ឋក់លក់ទៃំិញភៅភលី
ទីផារកន ងត្ពុះរាជ្ញណាច្ត្កកម្ព ជ្ញ 
ភដ្ឋយាច សដ់ដលបាៃច្ ុះបញ្ជ ីឬភដ្ឋយ
ាៃការយល ់ត្ពម្ពីាច សា់ កភន្មុះ
ភទ។ 

- គត្ម្ូនៃា ក ោងំ១៥ ភៅតាម្ច្ំណារ់ថាន ក់ៃីម្យួៗនៃពាកយស ំ។ កន ងករណី្
ាៃការបដៃាម្ ត្រូវដរដូច្ាន  ភហយីាៃទហំមំ្ិៃភលីសព ី៨ សម្ X ៨សម្ 

- បញ្ជ ីនៃផលិរផល ដដលត្រូវច្ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជសញ្ញា  ៃិងបញ្ជ ីច្ណំារថ់ាន ក ់ឫច្ំ
ណារ់ថាន ក់អ្ៃតរជ្ញរិ។ 

- បង់ត្បាក់ភៅតាម្ត្បកាសរមួ្របសត់្កសួងភសដាកិច្ច ៃិងហរិញ្ាវរា  ជ្ញម្យួៃឹង
ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម  

- អ្នករណំាងសិទធិ ត្បសិៃភបីាៃ  
- លិខិរត្បគលសិ់ទធ ិ 
- ការបកដត្បពាកយបរភទស 
- បណ្ត ំ នៃា កលម្អរិត្បសិៃភបាីៃ 
- លកខខណ្ឌ រត្ម្ូវជ្ញអ្បបបរា 

o ភ ម្ ុះអ្នកដ្ឋក់ពាកយភសនីស ំបញ្ជ ីា ក 
o អាសយ័ដ្ឋា ៃទំន្មកទ់ំៃង 
o គត្ម្ូា កដដលភសនីស ំបញ្ជ ី 
o យថាត្បភេទរបសទ់ំៃញិ ឫភសវាដដលភសនសី ំច្ ុះបញ្ជ ីកន ងច្នំ្មរ់ថាន ក់

ៃីម្ួយៗ 
o កនត្ម្នៃការដ្ឋក់ពាកយភសនីស ំច្ ុះបញ្ជ ីា ក ដដលរត្ម្ូវសត្ាបច់្ំន្មរ់ថាន ក់

ៃីម្ួយៗនៃទំៃិញឫភសវាដដលស ចំ្ ុះបញ្ជ ីា ក 
ភោកអ្នកអាច្ភ្វីការជោំសរ់វា កំឡ ងភពល៩០នថៃគិរចប់ពីនថៃដដលបាៃភបាុះព ម្ព
ផាយភៅភលីត្ពរឹតបត្ររបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ម។ ច្ំភពាុះអ្នកភសនីស ំដដលភៅភត្ៅ
ត្ពុះរាជ្ញណាច្ត្កកម្ព ជ្ញ អាច្ជោំសរ់វា បាៃតាម្រយៈរណំាងឫភាន ក់ង្ហរដដលភៅ
កន ងត្ពុះរាជ្ញណាច្ត្កកម្ព ជ្ញ។ 

ត្រូវត្បកាសអ់្ំពកីារភត្បីត្បាសា់ ក ឬម្ិៃ
បាៃភត្បីត្បាសា់ ក កន ង រយៈភពល ០១ 
(ម្ួយ)ឆ្ន  ំ បន្មទ ប់ពខីួបភលីកទី ០៥
(ត្បា)ំឆ្ន  ំនៃកាលបរភិច្េទច្ ុះបញ្ជ ីា ក ។ 
ា ក ដដលបាៃច្ ុះបញ្ជ ីរចួ្ ប  ដៃតម្ៃិបាៃ
ភត្បីត្បាសភ់ស្ថុះកន ងរយៈភពល ៥ (ត្បា)ំ
ឆ្ន  ំ ត្រូវល បភច្ញពបីញ្ជ ីា ក ។ 
ត្បសិៃភបីាច សា់ ក បង្ហា ញថា កាលៈភទ
សៈពិភសសបាៃរារាងំការភត្បី ត្បាសា់ ក 
ភហយីាម ៃបណំ្ងម្ិៃភត្ប ី ឬភបាុះបង់
ភចលា កភន្មុះភទ ា កភន្មុះៃឹងម្ិៃត្រូវ
ល បភច្ញ ពីបញ្ជ ីភឡយី ។ ជៃណាដដល
ពាក់ពៃ័ធអាច្ភសនីស ំឱ្យត្កសួងពាណិ្ជជ
កម្ម ល បា កភច្ញពបីញ្ជ ី កន ងរយៈភពល 
១(ម្ួយ) ដខម្ ៃកាលបរភិច្េទ ៥(ត្បា)ំ
ឆ្ន  ំ នៃការម្ិៃភត្បីត្បាស ់ ឬភត្កាយកាល
បរភិច្េទភៃុះ ។ 

- ត្បកាសភលខ១៦៤៣ 
ត្បក ច្ ុះនថៃទ ី១៦ ដខ្នូ
ឆ្ន  ំ២០១៤ 
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