
អាជ្ញា បណ្ណ និងការត្រួរពិនិរយ
របសភ់្នា កង់ារដែលមានសមរថកិច្ចសត្មាប់

អាជីវកមមភភ្នជនីយដ្ឋា នថ្មី



អាជ្ញា បណ្ណ និងវញិ្ញា បនប័ត្រ ភសេងង អាជ្ញា បណ្ណ និងវញិ្ញា បនប័ត្រសខានន់ 
- មុនែខភណី្រការអាជវីកមម- - ភពលែខភណី្រការអាជីវកមម -

ត្កសងួពាណិ្ជជកមម
វញិ្ញា បនបត័្របញ្ញជ កក់ារចុ្ុះ
ភ ម្ ុះកាុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកមម

ត្កសួងភេសច្រណ៍្
អាជ្ញា បណ្ណសត្មាបែ់ខភណី្ការ
អាជីវកមមភភ្នជនីយដ្ឋា ន

អគ្គនាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ

សាលារាជធានីភ្ាខភពញ
លិខិរអនុញ្ញា រ (ភបីកេីតខង
អាជីវកមម)

ត្កសងួការងារ និងបណុ្្ុះបណ្្តលវជិ្ញជ ជីវ 

ការត្ររួពិនិរយភពលែខភណី្រការភសាសុីខ ការត្ររួពិនិរយភពល
ែខភណី្រការអាជីវកមម

ខាុ ខច្ង់ភបីកភភ្នជនីយដ្ឋា នថ្មមីយួ

ត្កសងួមហាផ្សេៃ
ការត្រួរពិនិរយសនិ្សុខ និងសុវរថិភ្នព
អគ្គីភ្យ័

ត្កសងួសុានភិ្បាល
ការត្រួរពិនិរយ អនាមយ័

សាលារាជធានីភ្ាខភពញ
ការត្រួរពិនិរយេីតខង

ត្កសងួសុានភិ្បាល
ការត្រួរពិនិរយ អនាមយ័

ត្កសងួមហាផ្សេៃ
ការត្រួរពិនិរយសនិ្សុខ និងសុវរថិភ្នព
អគ្គីភ្យ័

ត្កសងួការងារ និងបណុ្្ុះ
បណ្្តលវជិ្ញជ ជីវ 
ការត្រួរពិនិរយតមច្ាបក់ារងារ

ែាត្កាមសត្មាប់ការភសារីសុខអាជ្ញា បណ្ណ និង
ការត្រួរពិនិរយសត្មាប់អាជីវកមម

ភភ្នជនីយដ្ឋា នថ្មី

អគ្គនាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ
ពនធភលីសាា កយភីហា

លិខិរអនុញ្ញា រសាា កយភីហា
សាលារាជធានីភ្ាខភពញ

ចុ្ុះបញ្ជ ិការត្បកាសភបីកសហត្ាស ចុ្ុះបញ្ជ ិកាភសៀវភៅបញ្ជ ីត្បចខ
ត្គ្រុះសាថ ន ចុ្ុះបញ្ជ ិកាភសៀវភៅភបីកត្បាក់ ចុ្ុះេិដ្ឋា កាបេបញ្ញជ ផ្សេៃកាុង(ត្រូវជូនែខណ្រ ងែលត់្កសួងការងារ និងបណុ្្ុះបណ្្តលវជិ្ញជ ជីវ សី្ពកីារ
ចប់ែខភណី្រការ និងជួលបុគ្គលិក កាុងកខឡុងភពល៣០ផ្ថ្ៃ)

ការចុ្ុះបញ្ជ ីពនធដ្ឋរ អាករបដនថម 
បណ្ណពនធបា៉ា រង ់និងពនធត្បថាបត់្តអាជ្ញា បណ្ណ និងវញិ្ញា បនប័ត្រសខានន់ ច្ខននួ៤



ែខណ្តកក់ាលសខានន ់កាុងការភសាសុីខអាជ្ញា បណ្ណភេសច្រណ៍្
សត្មាបអ់ាជីវកមមភភ្នជនីយដ្ឋា នថ្មី



ែខណ្តក់កាលកាុងការភសារីសុខអាជ្ញា បណ្ណភេសច្រណ៍្
សត្មាប់អាជវីកមមភភ្នជនយីដ្ឋា នថ្មី

ែខណ្តក់កាល១
ភលាកអាក អាច្ភសាីសុខបាន ភៅត្កសួង
ភេសច្រណ៍្ ឬភៅតមបណ្្តមនៃីរ
ភេសច្រណ៍្ភខរ្ត្កុងឬភលាកអាកអាច្ភសាី
សុខបានតមរយ ភគ្ហេខព័រ 
http://cambodiatourismindustry.org/

ែខណ្តក់កាល២
ភរៀបច្ខឯកសារែូច្មានកាុងឧបសមព័នធ៣

ែខណ្តក់កាល៣
បង់កផ្ត្មែូច្មានបងាា ញកាុងឧបសមព័នធ៣

ែខណ្តក់កាល៤
េេលួបានអាជ្ញា បណ្ណភេសច្រណ៍្សត្មាប់
អាជីវកមមភភ្នជនីយដ្ឋា ន

ខាុ ខច្ង់ភសាីរសុខអាជ្ញា បណ្ណភេសច្រណ៍្
សត្មាប់អាជីវកមមភភ្នជនីយដ្ឋា នថ្មី

បួនែខណ្តក់កាល-
រយ ភពល២៨ផ្ថ្ៃ



បណ្ណពរ័ម៍ានសខានន ់សត្មាប់
អាជីវកមមភភ្នជនីយដ្ឋា នថ្មី



 

ការស្នើ្  ុំអាជ្ញា បណ្ណសេ្ចរណ៍្ ្ ម្រាប់ដុំសណ្ើ ការ
អាជើវកម្មសោជនើយដ្ឋា នថ្មើកន ងម្ររះរាជ្ញណាចម្រកកម្ព ជ្ញ 

 

សរើម្ររវូានអាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បនប័ម្ររអ្វើខ្លះ្ម្រាប់ដុំ
សណ្ើ ការអាជើវកម្មសោជនើយដ្ឋា នថ្មើ កន ងម្ររះរាជ្ញ
ណាចម្រកកម្ព ជ្ញ? 
ម្ររប់សោជនើយដ្ឋា នថ្មើ ដដលដុំសណ្ើ ការកន ងម្ររះរាជ្ញណាចម្រក
កម្ព ជ្ញ ម្ររូ វានអាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បនប័ម្ររម្ួយចុំនួន
ដូចខាងសម្រកាម្្ម្រាប់ដុំសណ្ើ រការ៖ 
- វញិ្ញា បនប័ម្ររបញ្ញា ក់ការច ះស ម្ ះកន ងបញ្ា ើពាណិ្ជាកម្ម 
- អាជ្ញា បណ្ណសេ្ចរណ៍្្ម្រាប់ដុំសណ្ើ ការអាជើវកម្ម

សោជនើយដ្ឋា ន 
- ការច ះបញ្ា ើរនធដ្ឋរ រនធប៉ា រង់ អាករសលើរម្ម្លបដនែម្ និង

រនធម្របថាប់ម្រា 
- លិខ្ិរអ្ន ញ្ញា រ(សបើកេើាុំងអាជើវកម្ម)ច ះបញ្ា ិការ

ម្របកា្សបើក្ហម្រា្ ស្ៀវសៅបញ្ា ើម្របចុំម្រររះស្ថែ ន 
ស្ៀវសៅសបើកម្របក់ ច ះេិដ្ឋា កាបេបញ្ញា ម្ទៃកន ង)កន ងកុំ
ឡ ងសរល៣០ម្ថ្ៃ(។  

- រនធសលើស្ថល កយើសោ 
- លិខ្ិរអ្ន ញ្ញា រស្ថល កយើសោ 

 
A joint initiative by 

 

 

សរើសោកអ្នកអាចច ះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បនប័ម្ររសៅ
ឯណា? 
ម្ររប់សោជនើយដ្ឋា នថ្មើ ដដលដុំសណ្ើ ការកន ងម្ររះរាជ្ញណាចម្រក
កម្ព ជ្ញម្ររូវានអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បនប័ម្ររម្ួយចុំនួន។ សោក
អ្នកអាចស្វើការស ន្ើ  ្ ុំអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បនប័ម្ររទុំងស ះ
សៅ៖  
 

- ចុំសពាះអាជ្ញា បណ្ណសេ្ចរណ៍្ ្ ម្រាប់ដុំសណ្ើ ការអាជើវ
កម្មសោជនើយដ្ឋា ន សោកអ្នក អាចស ន្ើ  ្ ុំបន សៅម្រក្ួង
សេ្ចរណ៍្ ឬសៅាម្បណាា ម្នៃើរសេ្ចរណ៍្សខ្រាម្រកុង
សដើម្បើជួយ និងទាល់ជ្ញរ័រ៌ាន ម្្រាប់ការស ន្ើ  ្ ុំរប្់
សោកអ្នក ឬសោកអ្នកអាចស ន្ើ  ្ ុំបនាម្រយៈសរហេុំរ័រ 
http://cambodiatourismindustry.org/។ 

- ចុំសពាះវញិ្ញា បនប័ម្ររបញ្ញា ក់ការច ះស ម្ ះកន ងបញ្ា ើ
ពាណិ្ជាកម្ម សោក អ្នកអាចស្វើការ  ្ុំច ះវញិ្ញា បនប័ម្ររ
បញ្ញា ក់ការច ះស ម្ ះកន ងបញ្ា ើពាណិ្ជាកម្ម ាម្រយៈ
ម្របរ័នធ វ្័យម្របវរាកម្ម្ម្រាប់ច ះបញ្ា ើពាណិ្ជាកម្ម 
www.businessregistration.moc.gov.kh ឬសោក 
អ្នកអាចអ្សញ្ា ើញសៅកាន់ យកដ្ឋា នច ះបញ្ា ើពាណិ្ជាកម្ម
រប្់ម្រក្ួងពាណិ្ជាកម្ម ឬម្នៃើរពាណិ្ជាកម្មសខ្រាម្រកុង 
សដើម្បើជួយ និងទាល់ជ្ញរ័រ៌ាន្ម្រាប់ការច ះបញ្ា ើ
ពាណិ្ជាកម្មរប្់សោកអ្នក។ 

- ចុំសពាះការច ះបញ្ា ើរនធដ្ឋរ រនធប៉ា រង់ អាករសលើរម្ម្ល
បដនែម្ និងរនធម្របថាប់ម្រា សោក អ្នកអាចស្វើការ
 ្ុំច ះបញ្ា ើ   សៅអ្រគ យកដ្ឋា នរនធដ្ឋរ(ស្ថោជ្ញរិ

រនធដ្ឋរ) ឬការយិាល័យរនធដ្ឋរ ម្រ្ុក ខ្ណ្ឌ   
- ចុំសពាះលិខ្ិរអ្ន ញ្ញា រ(សបើកេើាុំងអាជើវកម្ម) សោក 

អ្នកអាចអ្សញ្ា ើញសៅកាន់ស្ថោរាជធានើ សខ្រាម្រកុង
ដដលអាជើវកម្មសោកអ្នក ែ្ិរសៅ 

- ចុំសពាះ ច ះបញ្ា ិការម្របកា្សបើក្ហម្រា្ ស្ៀវសៅ
បញ្ា ើម្របចុំម្រររះស្ថែ ន ស្ៀវសៅសបើកម្របក់ ច ះេិដ្ឋា កាបេ
បញ្ញា ម្ទៃកន ង សោក អ្នកអាចអ្សញ្ា ើញសៅកាន់ម្រក្ួង
ការងារ និងបណ្ា ះបណាា លវជិ្ញា ជើវៈ     ឬាម្ម្របរ័នធប
សចេកវេិារ័រ៍ាន(ាម្រយៈម្របរ័នធonlineេេួលស្ថគ ល់
សដ្ឋយម្រក្ួងការងារ)។ 

- ចុំសពាះរនធសលើស្ថល កយើសោ សោក អ្នកអាចស្ វើការ្  ុំច ះ
បញ្ា ើបន សៅអ្រគ យកដ្ឋា នរនធដ្ឋរ  ឬការយិាល័យ
រនធដ្ឋរ ម្រ្ុក ខ្ណ្ឌ  

-  ចុំសពាះលិខ្ិរអ្ន ញ្ញា រស្ថល កយើសោ សោក អ្នកអាច
អ្សញ្ា ើញសៅកាន់ស្ថោរាជធានើ សខ្រា ម្រកុង ដដល
អាជើវកម្ម សោកអ្នក ែ្ិរសៅ 

 

សរើសោកអ្នកម្ររវូាន្ុំណ្ ុំ ឯកស្ថរអ្វើខ្លះសដើម្បើស្នើ
 ្ ុំអាជ្ញា បណ្ណ? 

 

សោកអ្នករម្រម្ូវឱ្យាន្ុំណ្ ុំ ឯកស្ថរម្ួយចុំនួន ដូចខាងសម្រកាម្
្ម្រាប់ដុំសណ្ើ រការស ន្ើ  ្ ុំ  អាជ្ញា បណ្ណសេ្ចរណ៍្ ្ម្រាប់
ដុំសណ្ើ ការអាជើវកម្មសោជនើយដ្ឋា នថ្មើ៖ 
 

- លិខ្ិរអ្ន ញ្ញា រដ្ឋក់េើាុំងស្វើអាជើវកម្មសចញសដ្ឋយ
ស្ថោរាជធានើ សខ្រា 

- អ្រា្ញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខ្ិរឆ្លងដដន(ថ្រចម្លង) 

- វញិ្ញា បនប័ម្ររបញ្ញា ក់ការច ះស ម្ ះកន ងបញ្ា ើពាណិ្ជាកម្ម 
- លិខ្ិរអ្ន ញ្ញា រស្ថង្ង់ ឬជួ្ជ លសចញសដ្ឋយ

ម្រក្ួងសរៀបចុំដដនដើនរររូបនើយកម្ម និង ុ្ំណ្ង់ 
- លិខ្ិរបញ្ញា ក់រើម្របរ័នធម្ររប់ម្ររងអ្រគើភ័យ និងម្របរ័នធ

ការពារ ្នាិ  ្ខ្  ្វរែិោរ សចញសដ្ឋយម្រក្ួង
ម្ោម្ទៃ ឬ ន្ងការនររបលរាជធានើ សខ្រា 
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- លិខ្ិរបញ្ញា ក់រើអ្ ម័្យសចញសដ្ឋយ ម្រក្ួង ឬ 

ម្នៃើរ  ្ខាភិបល 

- កិចេ្នាសាររ និងអ្ន វរាចាប់ ា្ើរើសេ្ចរណ៍្ និង
ចាប់រដា  ជ្ញ្រាន 

- រូបថ្រ ៤ x ៦ ចុំនួនបើ្នលរក 

 

សរើអាជ្ញា បណ្ណសេ្ចរណ៍្ ម្្រាប់ដុំសណ្ើ ការអាជើវ
កម្មសោជនើយដ្ឋា នទាល់អ្រែម្របសយាជន៍អ្វើខ្លះដល់
អាជើវកម្មសោកអ្នក? 
អាជ្ញា បណ្ណសេ្ចរណ៍្្ម្រាប់ដុំសណ្ើ ការអាជើវកម្ម
សោជនើយដ្ឋា នទាល់អ្រែម្របសយាជន៍ដូចខាងសម្រកាម្៖ 
1. អាជើវកម្មសោកអ្នកម្ររូវសរេេួលស្ថគ ល់ថាជ្ញនិរិប រគល

និងេេួលបនការការពារសដ្ឋយចាប់ ម្នម្ររះរាជ្ញ
ណាចម្រកកម្ព ជ្ញ 

2. ទាល់េុំន កចិរាដល់ម្ដរូអាជើវកម្ម ដដលានស្ថរៈ
ុ្ំខាន់្ម្រាប់ឧរាម្ោរ និងកាោន វរាោរកន ង

អាជើវកម្ម ម្ររម្ទុំងជម្រម្ុញឱ្យេេួលបន្នធាន
្ម្រាប់អាជើវកម្ម ដូចជ្ញហរិញ្ាបបទនជ្ញសដើម្ 

3. សោកអ្នកេេួលបនការម្របរការើម្ន្រនាើជុំ ញសលើការ
ចប់សទាើម្អាជើវកម្ម ដុំសណ្ើ រការអាជើវកម្ម និងការ
ការពារអ្រិថ្ិជន 

4. ម្រប្ិនសបើ សោកអ្នកដុំសណ្ើ រការអាជើវកម្ម    
សោជនើយដ្ឋា នសដ្ឋយរ ុំានអាជ្ញា បណ្ណ
សេ្ច រណ៍្្ម្រាប់ដុំ សណ្ើ ការអាជើវកម្ម
សោជនើយដ្ឋា ន សោកអ្នកម្ររូវេេួលការផាករិន័យ
ជ្ញេរកម្របក់ចប់រើ ២.០០០.០០០សរៀល រហូរដល់ 
២០.០០០.០០០សរៀល 

 

សរើការម្រររួរិនិរយអ្វើខ្លះដដលនរងសកើរាន ្ម្រាប់
អាជើវកម្មសោជនើយដ្ឋា នថ្មើ? 
 

កុំឡ ងសរលស ន្ើ  ្ ុំអាជ្ញា បណ្ណសេ្ចរណ៍្ ម្្រាប់ដុំសណ្ើ រការ
អាជើវកម្មសោជនើយដ្ឋា នថ្មើ សោកអ្នកម្ររូវេេួលរងការ
ម្ររួររិនិរយដូចខាងសម្រកាម្៖ 
 (១) ម្របរ័នធម្ររប់ម្ររងអ្រគើភ័យ និងម្របរ័នធការពារ្ នាិ  ្ខ្ 
 ្វរែិោរសដ្ឋយម្រក្ួងម្ោម្ទៃ (២) អ្ ម័្យ សដ្ឋយ 

ម្រក្ួង  ្ខាភិបល; (៣) ម្ររួររិនិរយេើាុំងអាជើវកម្ម
សដ្ឋយអាជ្ញា ្រមូ្លដ្ឋា ន 
 

សលើ្រើសនះសៅសេៀរ សោកអ្នកម្ររូវេេួលរងការម្ររួរ
រិនិរយកុំឡ ងសរលដុំសណ្ើ រការអាជើវកម្ម (១)អ្ ម័្យ 
សដ្ឋយម្រក្ួង  ្ខាភិបល (២)ម្របរ័នធម្ររប់ម្ររងអ្រគើភ័យ 
និងម្របរ័នធការពារ ្នាិ  ្ខ្  ្វរែិោរសដ្ឋយម្រក្ួង
ម្ោម្ទៃ (៣) អ្្ិការកិចេការងារសដ្ឋយម្រក្ួងការងារ 
និងបណ្ា ះបណាា លវជិ្ញា ជើវៈ (៤)ម្ររួររិនិរយេើាុំង
អាជើវកម្មសដ្ឋយអាជ្ញា ្រមូ្លដ្ឋា ន។ 
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បញ្ជ ីនៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័ត្រសត្ាប់ដំណណី្ការអាជីវកម្មណោជៃីយដ្ឋា ៃថ្ម ី
 

ដំណាកក់ាល ត្បណេទអាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស្ថា បៃ័ាៃសម្រា
កិច្ចកនុងការណច្ញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

សុពល
ោព 

កម្មវរាុរបសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

ណរីខាុ ំអាច្ចុ្ុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រណៅឯណា? 

 

ណរីខាុ ំត្រវូាៃសំណំុ្ឯកស្ថរអ្វីខលុះណដីម្បអីាច្ចុ្ុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ណរីខាុ ំត្រវូរងច់រំយៈណពលប ុន្មម ៃ
ណដីម្បទីទលួបាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ណរីខាុ ំត្រវូចំ្ណាយប ុន្មម ៃណដីម្បទីទលួ
បាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយុរតិណោង 

 

ដណំាកក់ាល ១ វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារចុ្ុះ
ណ ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
 

ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម 
 

៩៩ឆ្ន ាំ - ផ្តលៃូ់វោពត្សបច្ាប់ដលត់្កុម្
ហ ុៃសហត្ាសពាណិ្ជជតាម្រយៈ
ការចុ្ុះណ ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 

ណោក អ្នកអាច្ណ្វីការសំុចុ្ុះវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការចុ្ុះណ ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
តាម្រយៈត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់ចុ្ុះ
បញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ម
www.businessregistration.moc.gov.
kh ឬណោក អ្នកអាច្អ្ណញ្ជ ីញណៅកាៃ ់
ន្មយកដ្ឋា ៃចុ្ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម ឬម្ៃទីរពាណិ្ជជកម្ម
ណខរតត្កុង ណដមី្បជូីយ ៃងិផ្តលជ់្ញព័រ៌ាៃ
សត្ាប់ការចុ្ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ណោក អ្នក។ 
 
 

ណោក អ្នករត្ម្ូវឱ្យាៃសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងណត្កាម្សត្ាប់ដំណណី្រការ
សំុចុ្ុះវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់ការចុ្ុះណ ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មតាម្ត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរត
កម្ម ៖ 
- ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ាសយដ្ឋា ៃដដលអាច្ជ្ញ វកិ័យបត្រអ្គគិសៃ ីវកិ័យបត្រទកឹ ឬ

កិច្ចសៃាជួលផ្ធុះឬអ្ារ លិខរិនត្បសណី្យជ៍្ញណដមី្ 

- លកខៃតិកៈត្កមុ្ហ ុៃ 

- អ្រតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខរិឆ្លងដដៃរបសា់ច សហ់ ុៃ ៃិងអ្េិបាល 
- រូបថ្រ ៤ x ៦ 
- ណសច្កតីត្បកាសណដ្ឋយសុទធច្រិតរបសអ់្េិបាល ថាាម ៃជ្ញប់ណោសនពរក៍នុងកចិ្ច

ការពាណិ្ជជកម្ម រដាបបណវណី្ ឬត្ពហមទណ្ឌ  ៃងិម្ិៃដម្ៃជ្ញម្ន្រៃតរីាជការសីុវលិនៃ
ត្ពុះរាជ្ញណាច្ត្កកម្ពុជ្ញ 

- កនុងករណី្ាច សហ់ ុៃជ្ញៃរីិបុគគល៖ 

o ច្ាប់ច្ម្លងឯកស្ថរគរិយុរតិនៃការចុ្ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កមុ្
ហ ុៃណដីម្ណដ្ឋយាៃការបញ្ញជ កត់្សបតាម្ការរត្ម្ូវរបសប់ញ្ារតិ
ច្ាប់នៃត្ពុះរាជ្ញណាច្ត្កកម្ពុជ្ញ 

o ណសច្កតីសណត្ម្ច្កនុងការបណងកីរត្កមុ្ហ ុៃ ៃងិការដរងតាងំអ្នក
រំណាងៃីរបុិគគលជ្ញាច សហ់ ុៃ  

- កនុងកឡុំងណពល៣០នថ្ៃ គរិចបព់ីនថ្ៃណច្ញវញិ្ញា បៃបត្រចុ្ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
តាម្ត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរតកម្ម ត្កមុ្ហ ុៃត្រូវណផ្ាីម្កន្មយកដ្ឋា ៃចុ្ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម
ៃូវឯកស្ថរដូច្ខាងណត្កាម្៖ 

o លកខៃតិកៈច្ាប់ណដីម្ច្ំៃៃួ០២ច្ាប់  
o ករណី្ាច សហ់ ុៃជ្ញៃរីិបុគគល៖ 

 ណសច្កតីសណត្ម្ច្កនុងការបណងកីរត្កមុ្ហ ុៃ ៃិងដរងតាងំ
អ្នករណំាងៃីរបុិគគលាច សហ់ ុៃ ច្ាប់ណដមី្ច្ំៃៃួ០១
ច្ាប ់

 លិខិរច្ាប់ណដីម្បញ្ញជ ក់អ្ំពីណ ម្ ុះគណ្ៃីរបសត់្កុម្
ហ ុៃដដលបាៃណបីកណៅ្ន្មារណាម្ួយច្ៃំួៃ០១
ច្ាប ់

- កនុងករណី្ ន្មយកដ្ឋា ៃចុ្ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មម្ៃិបាៃទទួលលកខៃតកិៈច្ាប់ណដមី្ 
កនុងថ្ិរណវោ៣០នថ្ៃណៃុះណទ ត្កសួងពាណិ្ជជកម្មអាច្ជោំសៃ់ឹងការចុ្ុះបញ្ជ ី ៃងិ
លុបណចលការចុ្ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម។ 

 

ណដីម្បទីទួលបាៃវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់
ការចុ្ុះណ ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
ត្រូវការរយៈណពលពី០៣នថ្ៃ ណៅ០៥នថ្ៃ 
បន្មទ បព់ីបាៃបំណពញសំណំុ្ឯកស្ថរ
ត្រឹម្ត្រូវៃងិត្គប់ត្ាៃ់តាម្រយៈត្បពៃ័ធ
សវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់ចុ្ុះបញ្ជ ី
ពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ ្
ម្។ 
 

កនត្ម្ណសវាសត្ាបក់ារសំុវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការចុ្ុះណ ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្មគាឺៃច្ៃំួៃ ១.៦៨០.០០០ ណរៀល 
 

- ច្ាប់សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជ
កម្ម ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្ម 

- ច្ាប់សតីពីវណិស្ថ្ៃកម្ម
សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជកម្ម 
ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 

- ត្បកាសណលខ២១៣ព
.ណ្ ច្បព ត្បក ចុ្ុះនថ្ៃ
ទី ២៤ ដខម្ិថុ្ន្ម ឆ្ន  ំ
២០១៦ 

- ត្បកាសណលខ២៩៩ព
.ណ្ ច្បព ត្បក ចុ្ុះនថ្ៃ
ទី ២៩ ដខ្នូ ឆ្ន  ំ
២០១៥ 

- ត្បកាសរមួ្ណលខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
ចុ្ុះនថ្ៃទ ី១៦ ដខ្នូ ឆ្ន  ំ
២០១៤ 

- តារាងឧបសម្ព័ៃធ១ោជ ប់
ៃឹងត្បកាសរមួ្ណលខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
ចុ្ុះនថ្ៃទ ី១៦ ដខ្នូ ឆ្ន  ំ
២០១៤ 

 
 

 វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារចុ្ុះ
ណ ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
 

ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម 
 

៩៩ឆ្ន  ំ ត្បសិៃណបីណោកអ្នកចុ្ុះបញ្ជ ីជ្ញស្ថខា 
ឬការោិលយ័រណំាង 
 

ណោក អ្នកអាច្ណ្វីការសំុចុ្ុះវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការចុ្ុះណ ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
តាម្រយៈត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់ចុ្ុះ
បញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ម
www.businessregistration.moc.gov.
kh ឬណោក អ្នកអាច្អ្ណញ្ជ ីញណៅកាៃ ់
ន្មយកដ្ឋា ៃចុ្ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម ឬម្ៃទីរពាណិ្ជជកម្ម
ណខរតត្កុង ណដមី្បជូីយ ៃងិផ្តលជ់្ញព័រ៌ាៃ

ណោក អ្នករត្ម្ូវឱ្យាៃសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងណត្កាម្សត្ាប់ដំណណី្រការ
សំុចុ្ុះវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់ការចុ្ុះណ ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មតាម្ត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរត
កម្ម ៖ 
- ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ាសយដ្ឋា ៃដដលអាច្ជ្ញ វកិ័យបត្រអ្គគិសៃ ីវកិ័យបត្រទកឹ ឬ

កិច្ចសៃាជួលផ្ធុះឬអ្ារ លិខរិនត្បណី្យជ៍្ញណដីម្ 

- ច្ាប់ច្ម្លងឯកស្ថរគរិយុរតិនៃការចុ្ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កមុ្ហ ុៃណដីម្
ណដ្ឋយាៃការបញ្ញជ ក់ដដលទទួលស្ថគ លណ់ដ្ឋយច្ាប ់

- ណសច្កតីសណត្ម្ច្របសត់្កមុ្ហ ុៃណដីម្បណងកីរស្ថខា ឬការោិលយ័រណំាង ៃិង
ដរងតាងំអ្េិបាលស្ថខាឬការោិលយ័រណំាង 

ណដីម្បទីទួលបាៃវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់
ការចុ្ុះណ ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
ត្រូវការរយៈណពលពី០៣នថ្ៃ ណៅ០៥នថ្ៃ 
បន្មទ បព់ីបាៃបំណពញសំណំុ្ឯកស្ថរ
ត្រឹម្ត្រូវៃងិត្គប់ត្ាៃ់តាម្រយៈត្បពៃ័ធ
សវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់ចុ្ុះបញ្ជ ី
ពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ ្
ម្។ 
 

កនត្ម្ណសវាសត្ាបក់ារសំុវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការចុ្ុះណ ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្មគាឺៃច្ៃំួៃ ១.៦៨០.០០០ ណរៀល 
 

- ច្ាប់សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជ
កម្ម ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្ម 

- ច្ាប់សតីពីវណិស្ថ្ៃកម្ម
សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជកម្ម 
ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 

- ត្បកាសណលខ២១៣ព
.ណ្ ច្បព ត្បក ចុ្ុះនថ្ៃ
ទី ២៤ ដខម្ិថុ្ន្ម 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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ដំណាកក់ាល ត្បណេទអាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស្ថា បៃ័ាៃសម្រា
កិច្ចកនុងការណច្ញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

សុពល
ោព 

កម្មវរាុរបសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

ណរីខាុ ំអាច្ចុ្ុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រណៅឯណា? 

 

ណរីខាុ ំត្រវូាៃសំណំុ្ឯកស្ថរអ្វីខលុះណដីម្បអីាច្ចុ្ុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ណរីខាុ ំត្រវូរងច់រំយៈណពលប ុន្មម ៃ
ណដីម្បទីទលួបាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ណរីខាុ ំត្រវូចំ្ណាយប ុន្មម ៃណដីម្បទីទលួ
បាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយុរតិណោង 

 

សត្ាប់ការចុ្ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ណោក អ្នក។ 
 
 

- អ្រតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខរិឆ្លងដដៃរបស ់ ន្មយកការោិលយ័រណំាង
ឬស្ថខា 

- រូបថ្រ ៤ x ៦ 
- ណសច្កតីត្បកាសណដ្ឋយសុទធច្រិតរបសន់្មយកការោិលយ័រណំាង ថាាម ៃជ្ញប់

ណោសនពរក៍នុងកចិ្ចការពាណិ្ជជកម្ម រដាបបណវណី្ ឬត្ពហមទណ្ឌ  ៃិងម្ិៃដម្ៃជ្ញ
ម្ន្រៃតីរាជការសីុវលិនៃត្ពុះរាជ្ញណាច្ត្កកម្ពុជ្ញ 
 

- ត្បកាសណលខ២៩៩ព
.ណ្ ច្បព ត្បក ចុ្ុះនថ្ៃ
ទី ២៩ ដខ្នូ ឆ្ន  ំ
២០១៥ 

- ត្បកាសរមួ្ណលខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
ចុ្ុះនថ្ៃទ ី១៦ ដខ្នូ ឆ្ន  ំ
២០១៤ 

- តារាងឧបសម្ព័ៃធ១ោជ ប់
ៃឹងត្បកាសរមួ្ណលខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
ចុ្ុះនថ្ៃទ ី១៦ ដខ្នូ ឆ្ន  ំ
២០១៤ 

 

 វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារចុ្ុះ
ណ ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
 

ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម 
 

៩៩ឆ្ន  ំ ត្បសិៃណបីណោកអ្នកចុ្ុះបញ្ជ ីជ្ញត្កមុ្
ហ ុៃសហកម្មសិទធិ 
 

ណោក អ្នកអាច្ណ្វីការសំុចុ្ុះវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការចុ្ុះណ ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
តាម្រយៈត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់ចុ្ុះ
បញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ម
www.businessregistration.moc.gov.
kh ឬណោក អ្នកអាច្អ្ណញ្ជ ីញណៅកាៃ ់
ន្មយកដ្ឋា ៃចុ្ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម ឬម្ៃទីរពាណិ្ជជកម្ម
ណខរតត្កុង ណដមី្បជូីយ ៃងិផ្តលជ់្ញព័រ៌ាៃ
សត្ាប់ការចុ្ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ណោក អ្នក។ 
 
 

ណោក អ្នករត្ម្ូវឱ្យាៃសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងណត្កាម្សត្ាប់ដំណណី្រការ
សំុចុ្ុះវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់ការចុ្ុះណ ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មតាម្ត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរត
កម្ម ៖ 
- ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ាសយដ្ឋា ៃដដលអាច្ជ្ញ វកិ័យបត្រអ្គគិសៃ ីវកិ័យបត្រទកឹ ឬ

កិច្ចសៃាជួលផ្ធុះឬអ្ារ លិខរិនត្បសណី្យជ៍្ញណដមី្ 

- កិច្ចសៃាបណងកីរត្កមុ្ហ ុៃ  

- អ្រតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខរិឆ្លងដដៃរបសា់ច សហ់ ុៃ ៃិងអ្េិបាល 
- រូបថ្រ ៤ x ៦ 
- ណសច្កតីត្បកាសណដ្ឋយសុទធច្រិតរបសអ់្េិបាល ថាាម ៃជ្ញប់ណោសនពរក៍នុងកចិ្ច

ការពាណិ្ជជកម្ម រដាបបណវណី្ ឬត្ពហមទណ្ឌ  ៃងិម្ិៃដម្ៃជ្ញម្ន្រៃតរីាជការសីុវលិនៃ
ត្ពុះរាជ្ញណាច្ត្កកម្ពុជ្ញ 

- កនុងករណី្សហកម្មសិទធិករជ្ញៃីរបុិគគល: 

o ច្ាប់ច្ម្លងឯកស្ថរគរិយុរតិនៃការចុ្ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កមុ្
ហ ុៃណដីម្ណដ្ឋយាៃការបញ្ញជ កត់្សបតាម្ការរត្ម្ូវរបសប់ញ្ារតិ
ច្ាប់នៃត្ពុះរាជ្ញណាច្ត្កកម្ពុជ្ញ 

o ណសច្កតីសណត្ម្ច្កនុងការបណងកីរត្កមុ្ហ ុៃ ៃងិការដរងតាងំអ្នក
រំណាងៃីរបុិគគលជ្ញសហកម្មសិទធិករ 

- កនុងកឡុំងណពល៣០នថ្ៃ គរិចបព់ីនថ្ៃណច្ញវញិ្ញា បៃបត្រចុ្ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
តាម្ត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរតកម្ម ត្កមុ្ហ ុៃត្រូវណផ្ាីម្កន្មយកដ្ឋា ៃចុ្ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម
ៃូវឯកស្ថរដូច្ខាងណត្កាម្៖ 

o កិច្ចសៃាបណងកីរត្កមុ្ហ ុៃច្ាប់ណដមី្ច្ំៃៃួ០២ច្ាប ់
o ករណី្សហកម្មសិទធិករជ្ញៃីរបុិគកល៖ 

 ណសច្កតីសណត្ម្ច្កនុងការបណងកីរត្កមុ្ហ ុៃ ៃិងដរងតាងំ
អ្នករណំាងៃីរបុិគគលជ្ញសហកម្មសិទធិករច្ាប់ណដីម្ 
ច្ំៃួៃ០១ច្ាប ់

- កនុងករណី្ ន្មយកដ្ឋា ៃចុ្ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មម្ិៃបាៃទទួលលកខៃតកិៈច្ាប់ណដមី្ 
កនុងថ្ិរណវោ៣០នថ្ៃណៃុះណទ ត្កសួងពាណិ្ជជកម្មអាច្ជោំសៃ់ឹងការចុ្ុះបញ្ជ ី ៃងិ
លុបណចលការចុ្ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម។ 

ណដីម្បទីទួលបាៃវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់
ការចុ្ុះណ ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
ត្រូវការរយៈណពលពី០៣នថ្ៃ ណៅ០៥នថ្ៃ 
បន្មទ បព់ីបាៃបំណពញសំណំុ្ឯកស្ថរ
ត្រឹម្ត្រូវៃងិត្គប់ត្ាៃ់តាម្រយៈត្បពៃ័ធ
សវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់ចុ្ុះបញ្ជ ី
ពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ ្
ម្។ 
 

កនត្ម្ណសវាសត្ាបក់ារសំុវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការចុ្ុះណ ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្មគាឺៃច្ៃំួៃ ១.៦៨០.០០០ ណរៀល 
 

- ច្ាប់សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជ
កម្ម ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្ម 

- ច្ាប់សតីពីវណិស្ថ្ៃកម្ម
សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជកម្ម 
ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 

- ត្បកាសណលខ២១៣ព
.ណ្ ច្បព ត្បក ចុ្ុះនថ្ៃ
ទី ២៤ ដខម្ិថុ្ន្ម ឆ្ន  ំ
២០១៦ 

- ត្បកាសណលខ២៩៩ព
.ណ្ ច្បព ត្បក ចុ្ុះនថ្ៃ
ទី ២៩ ដខ្នូ ឆ្ន  ំ
២០១៥ 

- ត្បកាសរមួ្ណលខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
ចុ្ុះនថ្ៃទ ី១៦ ដខ្នូ ឆ្ន  ំ
២០១៤ 

- តារាងឧបសម្ព័ៃធ១ោជ ប់
ៃឹងត្បកាសរមួ្ណលខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
ចុ្ុះនថ្ៃទ ី១៦ ដខ្នូ ឆ្ន  ំ
២០១៤ 

 

http://www.businessregistration.moc.gov.kh/
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ដំណាកក់ាល ត្បណេទអាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស្ថា បៃ័ាៃសម្រា
កិច្ចកនុងការណច្ញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

សុពល
ោព 

កម្មវរាុរបសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

ណរីខាុ ំអាច្ចុ្ុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រណៅឯណា? 

 

ណរីខាុ ំត្រវូាៃសំណំុ្ឯកស្ថរអ្វីខលុះណដីម្បអីាច្ចុ្ុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ណរីខាុ ំត្រវូរងច់រំយៈណពលប ុន្មម ៃ
ណដីម្បទីទលួបាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ណរីខាុ ំត្រវូចំ្ណាយប ុន្មម ៃណដីម្បទីទលួ
បាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយុរតិណោង 

 

 វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារចុ្ុះ
ណ ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
 

ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម 
 

៩៩ឆ្ន  ំ ត្បសិៃណបីណោកអ្នកចុ្ុះបញ្ជ ីជ្ញសហ
ត្ាសឯកបុគគល 
 

ណោក អ្នកអាច្ណ្វីការសំុចុ្ុះវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការចុ្ុះណ ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
តាម្រយៈត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់ចុ្ុះ
បញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ម
www.businessregistration.moc.gov.
kh ឬណោក អ្នកអាច្អ្ណញ្ជ ីញណៅកាៃ ់
ន្មយកដ្ឋា ៃចុ្ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម ឬម្ៃទីរពាណិ្ជជកម្ម
ណខរតត្កុង ណដមី្បជូីយ ៃងិផ្តលជ់្ញព័រ៌ាៃ
សត្ាប់ការចុ្ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ណោក អ្នក។ 
 
 

ណោក អ្នករត្ម្ូវឱ្យាៃសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងណត្កាម្សត្ាប់ដំណណី្រការ
សំុចុ្ុះវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់ការចុ្ុះណ ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មតាម្ត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរត
កម្ម ៖ 
- ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ាសយដ្ឋា ៃដដលអាច្ជ្ញ វកិ័យបត្រអ្គគិសៃ ីវកិ័យបត្រទកឹ ឬ

កិច្ចសៃាជួលផ្ធុះឬអ្ារ លិខរិនត្បសណី្យជ៍្ញណដមី្ 

- អ្រតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខរិឆ្លងដដៃរបសឯ់កកម្មសិទធិករ 
- រូបថ្រ ៤ x ៦របសឯ់កកម្មសិទធកិរ 
- ណសច្កតីត្បកាសណដ្ឋយសុទធច្រិតរបសឯ់កកម្មសិទធិករថា ថាាម ៃជ្ញប់ណោសនពរ ៍

កនុងកចិ្ចការពាណិ្ជជកម្ម រដាបបណវណី្ ឬត្ពហមទណ្ឌ  ៃងិម្ៃិដម្ៃជ្ញម្ន្រៃតរីាជការ
សីុវលិនៃត្ពុះរាជ្ញណាច្ត្កកម្ពុជ្ញ។ 

 

ណដីម្បទីទួលបាៃវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់
ការចុ្ុះណ ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
ត្រូវការរយៈណពល ពី០៣ ណៅ០៥នថ្ៃ 
បន្មទ បព់ីបាៃបំណពញសំណំុ្ឯកស្ថរ
ត្រឹម្ត្រូវៃងិត្គប់ត្ាៃ់តាម្រយៈត្បពៃ័ធ
សវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់ចុ្ុះបញ្ជ ី
ពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ ្
ម្។ 
 

កនត្ម្ណសវាសត្ាបក់ារសំុវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការចុ្ុះណ ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
(ឯកកម្មសិទធិ) គឺាៃច្ំៃៃួ ៣០០. ០០០ 
ណរៀល 
 

- ច្ាប់សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជ
កម្ម ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្ម 

- ច្ាប់សតីពីវណិស្ថ្ៃកម្ម
សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជកម្ម 
ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 

- ត្បកាសណលខ២១៣ព
.ណ្ ច្បព ត្បក ចុ្ុះនថ្ៃ
ទី ២៤ ដខម្ិថុ្ន្ម ឆ្ន  ំ
២០១៦ 

- ត្បកាសណលខ២៩៩ព
.ណ្ ច្បព ត្បក ចុ្ុះនថ្ៃ
ទី ២៩ ដខ្នូ ឆ្ន  ំ
២០១៥ 

- ត្បកាសរមួ្ណលខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
ចុ្ុះនថ្ៃទ ី១៦ ដខ្នូ ឆ្ន  ំ
២០១៤ 

- តារាងឧបសម្ព័ៃធ១ោជ ប់
ៃឹងត្បកាសរមួ្ណលខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
ចុ្ុះនថ្ៃទ ី១៦ ដខ្នូ ឆ្ន  ំ
២០១៤ 

 

 

ដណំាកក់ាល ២ 
អាជ្ញា បណ្ណណទសច្រណ៍្ 
សត្ាប់ដំណណី្ការអាជីវកម្ម
ណោជៃីយដ្ឋា ៃថ្ម ី
 

ត្កសួងណទសច្រណ៍្ ១ឆ្ន  ំ ណដីម្បតី្គប់ត្គងណលីអាជីវកម្ម ៃិង
សកម្មោពណទសច្រណ៍្ កនុងណាលណៅ
ជត្ម្ុញ ៃិងណលីកកម្ពសគុ់ណ្ោពណស
វាកម្មណទសច្រណ៍្ រមួ្បញ្ចូ លោងំការ
ជំណរឿៃសាិរិណទសច្រណ៍្ ក៏ដូច្ជ្ញជត្ម្ុ
ញទីផ្ារណទសច្រណ៍្កនុងត្សុក ៃិង
ណត្ៅត្សុក។ 
 

ច្ំណពាុះអាជ្ញា បណ្ណណទសច្រណ៍្ សត្ាប់ដំ
ណណី្ការអាជីវកម្មណោជៃីយដ្ឋា ៃ ណោក
អ្នក អាច្ណសនីសំុបាៃ ណៅត្កសួង
ណទសច្រណ៍្ ឬណៅតាម្បណាត ម្ៃទីរ
ណទសច្រណ៍្ណខរតត្កុងណដីម្បជូីយ ៃងិផ្តល់
ជ្ញព័រ៌ាៃសត្ាប់ការណសនីសំុរបសណ់ោក
អ្នក ឬណោកអ្នកអាច្ណសនីសំុបាៃតាម្រយៈ
ណគហទំព័រ 
http://cambodiatourismindustry.org/  
 

ណោកអ្នករត្ម្ូវឱ្យាៃសំណំុ្ឯកស្ថរម្ួយច្ំៃួៃដូច្ខាងណត្កាម្សត្ាប់ដំណណី្រការ
ណសនសំុី៖ 

- លិខិរអ្ៃុញ្ញា រដ្ឋក់ទីតាងំណ្វីអាជីវកម្មណច្ញណដ្ឋយស្ថោរាជធាៃី ណខរត  
- អ្រតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខរិឆ្លងដដៃ(ថ្រច្ម្លង) 

- វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារចុ្ុះណ ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
- លិខិរអ្ៃុញ្ញា រស្ថងសង់ ឬជួសជុលណច្ញណដ្ឋយត្កសួងណរៀបច្ំដដៃដីៃគររូប

ៃីយកម្ម ៃងិសំណ្ង ់
- លិខិរបញ្ញជ ក់ពីត្បព័ៃធត្គប់ត្គងអ្គគេី័យ ៃិងត្បព័ៃធការពារ សៃតិសុខ សុវរាិ

ោព ណច្ញណដ្ឋយត្កសួងម្ហានផ្ទ ឬសនងការៃគរបាលរាជធាៃី ណខរត 
- លិខិរបញ្ញជ ក់ពអី្ន្មម្័យណច្ញណដ្ឋយ ត្កសួង ឬម្ៃទីរសុខាេបិាល 
- កិច្ចសៃាណារព ៃងិអ្ៃុវរតច្ាប់សតីពីណទសច្រណ៍្ ៃិងច្ាប់រដាន្មន្មជ្ញ្រាៃ  
- រូបថ្រ ៤ x ៦ ច្ំៃៃួបីសៃលកឹ 

 

ណដីម្បទីទួលបាៃអាជ្ញា  
បណ្ណណទសច្រណ៍្ សត្ាប់ដំណណី្ការ
អាជីវកម្មណោជៃយីដ្ឋា ៃ ត្រូវការរយៈ
ណពល ២០នថ្ៃនៃនថ្ៃណ្វីការ បន្មទ បព់ី
ណោកអ្នកដ្ឋក់ពាកយណសនីសំុដដលាៃ
ោជ ប់ជ្ញម្យួសំណំុ្ឯកស្ថរត្គប់ត្ាៃ់
ៃិងត្រមឹ្ត្រូវ។ កនុងករណី្ដដលត្កសួង 
ឬម្ៃទីរណទសច្រណ៍្ ណខរត ត្កុង
បដិណស្ម្ៃិផ្តលអ់ាជ្ញា  
បណ្ណណទសច្រណ៍្ ត្កសួង ឬម្ៃទីរ
ណទសច្រណ៍្ ណខរត ត្កុងៃឹងបញ្ញជ ក់
ណហរុផ្លជ្ញោយលក័ខអ្កសរដល់
ាច សអ់ាជីវកម្ម ម្ៃិណលីសពី១០នថ្ៃ 
គិរពីនថ្ៃបាៃទទួលពាកយ។ 
ត្បសិៃណបីកនុងករណី្ដដលណោកអ្នក
ម្ិៃអាច្ដ្ឋកជូ់ៃៃូវឯកស្ថរត្គប់ត្ាៃ់
ោៃ់ណពលណវោណន្មុះណទ ណោកអ្នក
អាច្ណសនីសំុជំពាកឯ់កស្ថរជ្ញបណណាត ុះ
អាសៃនកនុងកំឡុងរយៈណពល៣ដខ។ 
ច្ំណពាុះករណី្ណៃុះត្កសួង ឬម្ៃទីរ
ណទសច្រណ៍្ ណខរត ត្កុងៃឹងផ្តលជូ់ៃៃូវ
អាជ្ញា  

កនត្ម្ណសវាសត្ាបក់ារសំុអាជ្ញា  
បណ្ណណទសច្រណ៍្ សត្ាប់ដំណណី្ការ
អាជីវកម្មណោជៃយីដ្ឋា ៃ គដូឺច្ខាង
ណត្កាម្៖ 
- ៣០០.០០០ណរៀល (សត្ាប់ណេាៀវ

រិច្ជ្ញង ឫ៥០ន្មក់) 
- ៦០០.០០០ណរៀល (សត្ាប់ណេាៀវ

ចប់ព៥ី១ន្មក់ ដល១់០០ន្មក់) 
- ៨០០.០០០ណរៀល (សត្ាប់ណេាៀវ

ចប់ព១ី០១ន្មក ់ ដល២់០០
ន្មក់) 

- ១.៣០០.០០០ណរៀល (សត្ាប់
ណេាៀវចប់ព២ី០១ន្មក ់ ដល៣់០០
ន្មក់) 

- ១.៦០០.០០០ណរៀល (សត្ាប់
ណេាៀវចប់ព៣ី០១ន្មក់ណឡងីណៅ) 

ណោកអ្នកអាច្ណ្វីការទូោរ់បង់កនត្ម្ណស
វាតាម្រយៈគណ្ណៃយយវងីរបសត់្កសួង
បាៃ។ 
 

- ច្ាប់សតីពណីទសច្រណ៍្ 

- អ្ៃុត្ករឹណលខ ២៥៨ 
អ្ៃត្ក.បក សតពីីការ
ណរៀបច្ំៃិងការត្បត្ពឹរត
ណៅរបសត់្កសួង
ណទសច្រណ៌្ 

- ត្បកាសណលខ០៦៣
ត្បក ចុ្ុះនថ្ៃទ ី១៨ ដខក
កកដ្ឋ ឆ្ន  ំ២០០៧ 

- ត្បកាសរមួ្ណលខ ៩៩៧ 
សហវ.ត្បកចុ្ុះនថ្ៃទ ី
២៨ ដខ្នូ ឆ្ន  ំ២០១២ 

http://www.businessregistration.moc.gov.kh/
http://www.businessregistration.moc.gov.kh/
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ដំណាកក់ាល ត្បណេទអាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស្ថា បៃ័ាៃសម្រា
កិច្ចកនុងការណច្ញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

សុពល
ោព 

កម្មវរាុរបសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

ណរីខាុ ំអាច្ចុ្ុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រណៅឯណា? 

 

ណរីខាុ ំត្រវូាៃសំណំុ្ឯកស្ថរអ្វីខលុះណដីម្បអីាច្ចុ្ុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ណរីខាុ ំត្រវូរងច់រំយៈណពលប ុន្មម ៃ
ណដីម្បទីទលួបាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ណរីខាុ ំត្រវូចំ្ណាយប ុន្មម ៃណដីម្បទីទលួ
បាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយុរតិណោង 

 

បណ្ណណទសច្រណ៍្ាៃរយៈណពល៣ដខ
ជ្ញបណណាត ុះអាសៃន។ 
ច្ំណពាុះករណី្ណោកអ្នកត្រូវការបៃត
អាជ្ញា  
បណ្ណ ណោកអ្នកត្រូវណសនីសំុឲ្យបាៃមុ្ៃ
កាលកំណ្រ១់ដខណដ្ឋយាៃោជ ប់ម្ក
ជ្ញម្ួយៃូវអាជ្ញា  
បណ្ណចស ់ៃិងបណ្ណបា រង់។ 
 

ដណំាកក់ាល 
៣ 

ការចុ្ុះបញ្ជ ីពៃធដ្ឋរ1 
 

កំណ្រ់សាគ ល៖់ ាច សអ់ាជីវ
កម្មចបំាច្់ណ្វីការចុ្ុះបញ្ជ ីពៃធ
ដ្ឋរណៅរដាបាលស្ថរណពពីៃធកនុងរ
យៈណពល ១៥នថ្ៃ នៃនថ្ៃណ្វកីារ
ណត្កាយពីាច សអ់ាជីវកម្ម ចប ់ផ្ ្
ណរីម្ណ្វីសកម្មោពណសដាកិច្ច ឬ
ណត្កាយពីទទួលបាៃលិខរិ
បញ្ញជ ក់ការចុ្ុះបញ្ជ ី ឬលិខិរ
អ្ៃុញ្ញា រណច្ញណដ្ឋយត្កសួង ឬ
ស្ថា បៃ័ពាកព់័ៃធ។ 

អ្គគន្មយកដ្ឋា ៃពៃធ
ដ្ឋរ ឬការោិលយ័
ពៃធដ្ឋរ ត្សុក ខណ្ឌ  
 

អ្ច្ិនន្រៃតយ ៍ ៃិយម្ៃ័យរបសអ់្នកជ្ញបព់ៃធ៖ 

- អ្នកជ្ញប់ពៃធរូច្ គឺជ្ញ សហត្ាស
ឯកកម្មសិទធ ឬសហត្ាសឯកសហ
កម្មសិទធ ដដល៖ 

ក. ាៃផ្លរបរត្បចឆំ្ន ចំប់ពី២៥០
ោៃណរៀល ត្បដហល (៦២.៥០០
ដុោល  សហរដាអាណម្រកិ) រហូរដល ់
៧០០ ោៃណរៀល ត្បដហល 
(១៧៥.០០០ដុោល សហរដាអាណម្រ ិ
ក) 
ខ. ាៃផ្លរបរកនុងរយៈណពលបីដខ
ជ្ញប់ានណាម្ួយដដលបញ្ចប់កនុងឆ្ន ំ
ត្បរិទៃិច្រៃត ចបព់ី ៦០ោៃណរៀល
ណឡងីណៅ ត្បដហល (១៥.០០០ដុោល  
សហរដាអាណម្រកិ)  
គ.   រពំឹងថាាៃផ្លរបរកនុងរយៈ
ណពលបីដខជ្ញប់ាន ខាងមុ្ខចប់ពចីប់
ពី ៦០ោៃណរៀលណឡងីណៅ ត្បដហល 
(១៥.០០០ដុោល  សហរដាអាណម្រកិ) 
ឃ. ចូ្លរមួ្ណដញនថ្ល ពិណត្ាុះនថ្លឬសទង់
នថ្ល កនុងការផ្គរ់ផ្គងទ់ំៃញិ ៃិងណសវា
កម្មរមួ្ោងំោសីុលរមួ្ណដញនថ្ល។  
 

- អ្នកជ្ញប់ពៃធម្្យម្ គឺជ្ញ៖  
ក. សហត្ាសដដលាៃផ្លរបរ
ត្បចឆំ្ន ចំបព់ី៧០០ោៃណរៀល 
ត្បដហល (១៧៥.០០០ដុោល សហ
រដាអាណម្រកិ) រហូរដល ់ ២.០០០ 
ោៃណរៀល ត្បដហល (៥០០.០០០
ដុោល សហរដាអាណម្រកិ) 

អ្គគន្មយកដ្ឋា ៃពៃធដ្ឋរ ឬការោិលយ័ពៃធ
ដ្ឋរ ត្សុក ខណ្ឌ  ឬតាម្រយៈត្បពៃ័ធណអ្ឡចិ្
ត្រូៃិច្ 
 

ណោកអ្នករត្ម្ូវឱ្យបំណពញសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងណត្កាម្សត្ាប់ដំណណី្រ
ការណសនសំុីចុ្ុះបញ្ជ ីពៃធដ្ឋរ៖ 

ច្ំណពាុះអ្នកជ្ញបព់ៃធម្្យម្ ៃិងអ្នកជ្ញប់ពៃធ្ ំ (សហត្ាសឯកបុគគល ៃងិសហត្ាស
ៃីរិបុគគល) 
- ត្បធាៃត្កមុ្ត្បឹកាេបិាល ឬាច សស់ហត្ាសត្រូវបាៃរត្ម្ូវឱ្យម្កថ្ររូប ណសកៃ

ត្ាម្នដណដ្ឋយផ្ទទ លណ់ៅរដាបាលស្ថណពីពៃធ 
- កនុងករណី្ចបំាច្់ អ្នកជ្ញប់ពៃធអាច្ណសនីសំុឱ្យរដាបាលស្ថរណពពីៃធផ្តលណ់សវាណៅ

ថ្ររូប ៃិងណសកៃត្ាម្នដដលទ់ីតាងំសហត្ាស ឬទកីដៃលងសម្ត្សបណាម្ួយ 
- លិខិរអ្ៃុញ្ញា រ ឬលិខិរបញ្ញជ ក់ការចុ្ុះបញ្ជ ីណច្ញណដ្ឋយត្កសួង ឬស្ថា បៃ័ពាក់

ព័ៃធ (ឧោហរណ៍្ វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់ការចុ្ុះណ ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
ណច្ញណដ្ឋយ ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម) 

- លកខៃតិកៈសត្ាប់ៃីរបុិគគល ឬ/ៃិង 
- ព័រ៍ាៃគណី្្ន្មាររបសស់ហត្ាស ដូច្ជ្ញលិខរិបញ្ញជ ក់គណ្ៃី្ន្មារ 

របាយការណ៍្្ន្មារ ឬណសៀវណៅគណ្ៃីដដលណច្ញណដ្ឋយ្ន្មារ 
- អ្រតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខរិឆ្លងដដៃដដលាៃសុពលោព 
- រូបថ្របច្ចុបបៃនម្ិៃណលីសពីរយៈណពល ៣ដខដដលាៃទំហ ំ៣៥ X ៤៥ ម្ីលី

ដម្ ត្រ ៃងិាៃនផ្ទខាងណត្កាយពណ៌្ស ច្ៃំួៃ ២សៃលឹកដដលាៃបញ្ញជ ក់ណ ម្ ុះ
ាច សរូ់បថ្រ ៃងិចុ្ុះហរាណលខាទទួលខុសត្រូវណដ្ឋយត្បធាៃត្កុម្ត្បកឹាេិបាល 

- ប័ណ្ណកម្មសិទធិកាៃ់កាបទ់ីតាងំ ឬកិច្ចសៃាជួលទតីាងំត្បកបអាជីវកម្ម 
- លិខិរបញ្ញជ ក់ការបង់ត្បាកព់ៃធអ្ច្លត្ទពយ ឬពរ័៌ាៃអ្ច្លត្ទពយ 
- ឯកស្ថរណផ្សងៗដដលណច្ញណដ្ឋយអាជ្ញា ្រពាក់ពៃ័ធ។ 
ច្ំណពាុះអ្នកជ្ញបព់ៃធរូច្ ឬបុគគលោងំឡាយណាដដលាៃសកម្មោពណសដាកិច្ចណៅ
កនុងត្ពុះរាជ្ញណាច្ត្កកម្ពុជ្ញ ឬាៃកត្ម្រិផ្លរបរត្បចឆំ្ន ២ំ៥០ ោៃណរៀល ឬាៃ
ផ្លរបរកនុងរយៈណពលបីដខណាម្យួដដលបញ្ចបក់នុងឆ្ន តំ្បរិទៃិច្រៃតណត្កាម្៦០ ោៃ
ណរៀលត្រូវបាៃរត្ម្ូវឱ្យាៃោជ បជ់្ញម្ួយៃូវ៖ 
- លិខិរអ្ៃុញ្ញា រ ឬលិខិរបញ្ញជ ក់ការចុ្ុះបញ្ជ ីណច្ញណដ្ឋយត្កសួង ឬស្ថា បៃ័ពាក់

ព័ៃធ (ឧោហរណ៍្ វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់ការចុ្ុះណ ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
ណច្ញណដ្ឋយ ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម) ណបាីៃ 

- អ្រតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខរិឆ្លងដដៃដដលាៃសុពលោព 

ណដីម្បទីទួលបាៃការចុ្ុះបញ្ជ ីពៃធដ្ឋរ 
- ត្រូវការរយៈណពល ព០ី១នថ្ៃ ណៅ

០៧នថ្ៃ នៃនថ្ៃណ្វីការ ច្ំណពាុះ 
ការចុ្ុះបញ្ជ ីតាម្ត្បព័ៃធណអ្ឡចិ្
ត្រូៃិច្ 

- ឬត្រូវការរយៈណពល ពី០៧នថ្ៃ 
ណៅ១០នថ្ៃ នៃនថ្ៃណ្វីការ ច្ំណពាុះ 
ការចុ្ុះបញ្ជ ីណៅរដាបាលស្ថរណពី
ពៃធណដ្ឋយផ្ទទ ល ់

 
 

- កនត្ម្ណសវាសត្ាបក់ារសំុការចុ្ុះ
ណ ម្ ុះបញ្ជ ីពៃធដ្ឋរសត្ាបអ់្នក
ជ្ញប់ពៃធរូច្ គ ឺ២០.០០០ណរៀល 

- កនត្ម្ណសវាសត្ាបក់ារសំុការចុ្ុះ
ណ ម្ ុះបញ្ជ ីពៃធដ្ឋរសត្ាបអ់្នក
ជ្ញប់ពៃធម្្យម្ ៃិងអ្នកជ្ញបព់ៃធ្ ំ 
គឺ ៤០០.០០០ណរៀល 

 

- ច្ាប់សតីពសី្ថរណពីពៃធ 
- ត្បកាសណលខ៤៩៦

សហវ ចុ្ុះនថ្ៃទី ០៦ ដខ
ណម្ស្ថ ឆ្ន  ំ២០១៦ 

- ត្បកាសណលខ១៨១៩
សហវ. ត្បក ចុ្ុះនថ្ៃទី 
២៥ ដខ្នូ ឆ្ន  ំ២០១៥ 

 

                                                           
1 ការផ្គរ់ផ្គង់ម្ិៃជ្ញប់អាករាៃដូច្រណៅ(១) ណសវានត្បសណី្យស៍្ថធារណ្ៈ (២)ណសវារបស់ម្ៃទីរណពទយៃិងគលីៃិក ណសវាខាងណវជជស្ថន្រសតៃិងទៃតស្ថន្រសតៃិងការលក់ទំៃិញបន្មទ ប់បៃសខំាងណវជជស្ថន្រសត ៃិងទៃតស្ថន្រសតដដលោក់ទិៃៃិងការបំណពញណសវាោងំណៃុះ (៣)ណសវាដឹកជញ្ជូ ៃអ្នកដំណណី្រណដ្ឋយត្បព័ៃធដឹកជញ្ជូ ៃស្ថធារណ្ៈដដលជ្ញកម្មសិទធិោងំត្សុងរបស់រដា (៤) ការដឹកជញ្ជូ ៃស្ថធារណ្ៈ (៥)ណសវាធាន្មរា ប់រង (៦)ណសវាជ្ញមូ្លដ្ឋា ៃខាង
ហរិញ្ាវរាុដដលត្រូវកំណ្រ់ណដ្ឋយត្បកាសរបស់ត្កសួងណសដាកិច្ច ៃិងហរិញ្ាវរាុ (៧)ការន្មចូំ្លសាា រៈណត្បីត្បាស់ផ្ទទ ល់ខលួៃដដលរចួ្ពៃធគយ កនុងកត្ម្ិររនម្លដដលត្រូវកំណ្រ់ណដ្ឋយត្បកាសរបស់ត្កសួង ណសដាកិច្ច ៃិងហរិញ្ាវរាុ (៨)សកម្មោពម្ិៃដសវងរកច្ំណណ្ញណដីម្បបីំណរផី្លត្បណោជៃ៍ស្ថធារណ្ៈ ដដលបាៃទទួលស្ថគ ល់ណដ្ឋយរដាម្ន្រៃតីត្កសួង ណសដាកិច្ច ៃិងហរិញ្ាវរាុ ។ 
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ដំណាកក់ាល ត្បណេទអាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស្ថា បៃ័ាៃសម្រា
កិច្ចកនុងការណច្ញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

សុពល
ោព 

កម្មវរាុរបសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

ណរីខាុ ំអាច្ចុ្ុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រណៅឯណា? 

 

ណរីខាុ ំត្រវូាៃសំណំុ្ឯកស្ថរអ្វីខលុះណដីម្បអីាច្ចុ្ុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ណរីខាុ ំត្រវូរងច់រំយៈណពលប ុន្មម ៃ
ណដីម្បទីទលួបាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ណរីខាុ ំត្រវូចំ្ណាយប ុន្មម ៃណដីម្បទីទលួ
បាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយុរតិណោង 

 

ខ. សហត្ាសដដលបាៃចុ្ុះបញ្ជ ីជ្ញ
ៃីរិបុគគល 
គ.    ស្ថា បៃ័រដាថាន ក់ណត្កាម្ជ្ញរ ិសាគម្ 
ៃិងអ្ងគការម្ិៃដម្ៃរដ្ឋា េបិាល 
- អ្នកជ្ញប់ពៃធ្ ំគឺជ្ញ៖ 

ក. សហត្ាសដដលាៃផ្លរបរ
ត្បចឆំ្ន ណំលីសពី ២.០០០ ោៃណរៀល 
ត្បដហល (៥០០.០០០ដុោល សហ
រដាអាណម្រកិ) 
 

ខ. ស្ថខាត្កុម្ហ ុៃបរណទស 

គ. សហត្ាសដដលបាៃចុ្ុះបញ្ជ ីជ្ញ
គណត្ាងវៃិិណោគដដលាៃលកខណ្ៈ
សម្បរតត្គប់ត្ាៃ់ ដដលអ្ៃុម្័រណដ្ឋយ
ត្កុម្ត្បឹកាអ្េិវឌ្ឍៃក៍ម្ពុជ្ញ 
ឃ. ស្ថា បៃ័រដា ណបសកកម្មទូរ ៃិង
កុងស ុលបរណទស អ្ងគការអ្ៃតរជ្ញរ ិ
ៃិងទោីន ក់ងារសហត្បរិបរតិការ
បណច្ចកណទសរបសរ់ដ្ឋា េិបាលន្មន្ម។ 

 

- រូបថ្របច្ចុបបៃនម្ិៃណលីសពីរយៈណពល ៣ដខដដលាៃទំហ ំ៣៥ X ៤៥ ម្ីលី
ដម្ ត្រ ៃងិាៃនផ្ទខាងណត្កាយពណ៌្ស ច្ៃំួៃ ២សៃលឹកដដលាៃបញ្ញជ ក់ណ ម្ ុះ
ាច សរូ់បថ្រ ៃងិចុ្ុះហរាណលខាទទួលខុសត្រូវណដ្ឋយាច សរូ់បថ្រ 

- ប័ណ្ណកម្មសិទធិកាៃ់កាបទ់ីតាងំ ឬកិច្ចសៃាជួលទតីាងំត្បកបអាជីវកម្ម 
- លិខិរបញ្ញជ ក់ការបង់ត្បាកព់ៃធអ្ច្លត្ទពយ ឬពរ័៌ាៃអ្ច្លត្ទពយ 

 
កណំ្រស់ាគ ល៖់ច្ំណពាុះសំណំុ្ឯកស្ថរោងំអ្សដ់ដលជ្ញច្ាប់ច្ម្លងត្រូវាៃការ
បញ្ញជ ក់ពមី្ន្រៃតីពៃធដ្ឋរាៃសម្រាកិច្ច ឬត្កសួង ស្ថា ប័ៃពាក់ពៃ័ធ។ ច្ំណពាុះអ្នកជ្ញបព់ៃធ
ដដលាៃអាសយ័ដ្ឋា ៃខុសពីអ្រតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខិរឆ្លងដដៃដដលាៃសុពល
ោព ណន្មុះអ្នកជ្ញប់ពៃធចបំាច្់ត្រូវផ្តលៃូ់វណសៀវណៅត្គសស្ថរ ឬណសៀវណៅស្ថន ក់ណៅដដល
ណច្ញណដ្ឋយអាជ្ញា ្រាៃសម្រាកិច្ច។ 

 

ដណំាកក់ាល 
៣  

ប័ណ្ណពៃធបា រង ់ អ្គគន្មយកដ្ឋា ៃពៃធ
ដ្ឋរ ឬការោិលយ័
ពៃធដ្ឋរ ត្សុក ខណ្ឌ  
 

១ឆ្ន  ំ  អ្គគន្មយកដ្ឋា ៃពៃធដ្ឋរ ឬការោិលយ័ពៃធ
ដ្ឋរ ត្សុក ខណ្ឌ  
 

ណោកអ្នករត្ម្ូវឱ្យបំណពញសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងណត្កាម្សត្ាប់ដំណណី្រ
ការណសនសំុីចុ្ុះបញ្ជ ីពៃធដ្ឋរ៖ 

- បំណពញពាកយសំុ (ពាកយសំុទត្ម្ង ់FORM PR 008) ណោកអ្នក អាច្ោញយកពី
ណគហទំព័រ  www.tax.gov.kh 

- ត្បសិៃណបីអាសយ័ដ្ឋា ៃនៃទីស្ថន ក់ការខុសពីអាសយ័ដ្ឋា ៃណពលចុ្ុះបញ្ជ ីណោក
អ្នករត្ម្ូវឱ្យោជ បម់្កជ្ញម្ួយ៖  

o ប័ណ្ណកម្មសិទធកិាៃ់កាបទ់ីតាងំ ឬកិច្ចសៃាជួលទតីាងំត្បកបអាជីវ
កម្ម ៃងិលិខិរត្បកាសពៃធការទុ់កណលីការជួលទីតាងំ (ច្ាប់
ច្ម្លង) 

o លិខិរបញ្ញជ ក់ការបង់ត្បាកព់ៃធអ្ច្លត្ទពយ ឬព័រ៌ាៃអ្ច្លត្ទពយ 
(ត្បសិៃណបីាៃ) 

កណំ្រស់ាគ ល៖់ច្ំណពាុះសំណំុ្ឯកស្ថរោងំអ្សដ់ដលជ្ញច្ាប់ច្ម្លងត្រូវាៃការ
បញ្ញជ ក់ពមី្ន្រៃតីពៃធដ្ឋរាៃសម្រាកិច្ច ឬត្កសួង ស្ថា ប័ៃពាក់ពៃ័ធ។ 

 

ណដីម្បទីទួលបាៃបណ័្ណពៃធបា រង ់
- ត្រូវការរយៈណពល ព០ី១នថ្ៃ ណៅ

០៧នថ្ៃ នៃនថ្ៃណ្វីការ ច្ំណពាុះ 
ការចុ្ុះបញ្ជ ីតាម្ត្បព័ៃធណអ្ឡចិ្
ត្រូៃិច្ 

- ឬត្រូវការរយៈណពល ពី០៧នថ្ៃ 
ណៅ១០នថ្ៃ នៃនថ្ៃណ្វីការ ច្ំណពាុះ 
ការចុ្ុះបញ្ជ ីណៅរដាបាលស្ថរណពី
ពៃធណដ្ឋយផ្ទទ ល ់

 

កនត្ម្ណសវាសត្ាបក់ារសំុប័ណ្ណពៃធបា រ
ងដូ់ច្ខាងណត្កាម្៖ 
- អ្នកជ្ញប់ពៃធរូច្ ត្រូវបងព់ៃធបា រង់

ច្ំៃួៃ ៤០០.០០០ណរៀល 

- អ្នកជ្ញប់ពៃធម្្យម្ត្រូវបងព់ៃធបា រ
ងច់្ំៃៃួ ១.២០០.000 ណរៀល 

- អ្នកជ្ញប់ពៃធ្ ំ៖ 

o ផ្លរបរណលីសពី 
១០.000.000.000 ណរៀល
ត្រូវបងព់ៃធបា រងច់្ៃំួៃ 
៥.000.000 ណរៀល 

o ផ្លរបរ 
១០.000.000.000 ណរៀល 
ឬរិច្ជ្ញងត្រូវបងព់ៃធបា រង់
ច្ំៃួៃ ៣.000.000 ណរៀល 

o ច្ំណពាុះអ្នកជ្ញបព់ៃធ្ំដដល
ាៃស្ថខា ឃ្ល ងំ ណរាងច្ត្ក 
ណរាងជ្ញងសត្ាប់សកម្មោព
អាជីវកម្មដរម្ួយដដលសាិរ
ណៅតាម្រាជធាៃី ណខរតណផ្សង
ាន ត្រូវបងព់ៃធបា រងច់្ំៃួៃ 
៣.000.000 ណរៀល 
 

- ច្ាប់សតីពសី្ថរណពីពៃធ 
- ណសច្កតីដណ្ន្មណំលខ 

០៣២ អ្ពដ ចុ្ុះនថ្ៃទ ី
០៤ ដខម្ករា ឆ្ន  ំ
២០១៦ 

- ត្បកាសណលខ១៨២១
សហវ ត្បក ចុ្ុះនថ្ៃទី 
២៥ ដខ្នូ ឆ្ន  ំ២០១៥ 

- ត្បកាសណលខ៩៧០
សហវ ត្បក ចុ្ុះនថ្ៃទី 
២៧ ដខ្នូ ឆ្ន  ំ២០១២ 

 

ដណំាកក់ាល 
៣  

ពៃធត្បថាប់ត្តា អ្គគន្មយកដ្ឋា ៃពៃធ
ដ្ឋរ ឬការោិលយ័
ពៃធដ្ឋរ ត្សុក ខណ្ឌ  

អ្ច្ិនន្រៃតយ ៍ ផ្តលគ់រិយុរតិណលីឯកស្ថរសតីពីលិខិរ
សតីពីការបណងករីត្កុម្ហ ុៃ 

អ្គគន្មយកដ្ឋា ៃពៃធដ្ឋរ ឬការោិលយ័ពៃធ
ដ្ឋរ ត្សុក ខណ្ឌ  
 

ណោកអ្នកត្រូវជ្ញបព់ៃធត្បថាប់ត្តាច្ំណពាុះលិខិរាៃលកខណ្ៈគរិយុរតិដូច្ខាងណត្កាម្ ៖ 
- លិខិរសតីពីការបណងកីរត្កុម្ហ ុៃ   

ណដីម្បបីងព់ៃធត្បថាប់ត្តា 
- ត្រូវការរយៈណពល ព០ី១នថ្ៃ ណៅ

០៣នថ្ៃ នៃនថ្ៃណ្វីការ  

កនត្ម្ណសវាសត្ាបក់ារបងព់ៃធត្បថាប់
ត្តាដូច្ខាងណត្កាម្៖ 

- ច្ាប់សតីពសី្ថរណពីពៃធ 
- ត្បកាសណលខ២៧៣

សហវ ត្បក ចុ្ុះនថ្ៃទី 



Page 6 of 8 
 

ដំណាកក់ាល ត្បណេទអាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស្ថា បៃ័ាៃសម្រា
កិច្ចកនុងការណច្ញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

សុពល
ោព 

កម្មវរាុរបសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

ណរីខាុ ំអាច្ចុ្ុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រណៅឯណា? 

 

ណរីខាុ ំត្រវូាៃសំណំុ្ឯកស្ថរអ្វីខលុះណដីម្បអីាច្ចុ្ុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ណរីខាុ ំត្រវូរងច់រំយៈណពលប ុន្មម ៃ
ណដីម្បទីទលួបាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ណរីខាុ ំត្រវូចំ្ណាយប ុន្មម ៃណដីម្បទីទលួ
បាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយុរតិណោង 

 

 សាគ ល៖់ អ្នកជ្ញបព់ៃធត្រូវាៃការពវកិច្ចបង់ពៃធត្បថាប់ត្តាឱ្យបាៃច្ប់សពវត្គប់កនុង
រយៈណពល០៣ដខ បន្មទ ប់ពកីារសណត្ម្ច្របសស់្ថា បៃ័ ឫអាជ្ញា ្រាៃាៃសម្រាកចិ្ច 
ណដ្ឋយោជ ប់ម្កជ្ញម្ួយៃូវឯកស្ថរពាកព់័ៃធលិខិរោងំណន្មុះ។ 

 លិខិរសតីពីការបណងកីរត្កុម្ហ ុៃ        
១.0០០.០០០ ណរៀល 

១៧ដខម្នី្ម ឆ្ន  ំ
២០១៦ 

 

-  
ដណំាកក់ាល ៤ លិខិរអ្ៃុញ្ញា រ(ណបីកទីតាងំ

អាជីវកម្ម) 
ស្ថោរាជធាៃី
េនំណពញ ឬស្ថោ
ណខរតន្មន្ម 

១ឆ្ន  ំ - ជ្ញព័រ៌ាៃដលអ់ាជ្ញា ្រមូ្លដ ្
ឋាៃ 

- ធាន្មបាៃៃូវសៃតិសុខ ៃិងស
ណាត ប់ធាន បស់្ថធារណ្ៈកដូ៏ច្ជ្ញ
ាច សអ់ាជីវកម្ម 

 

ស្ថោរាជធាៃេីនំណពញ ឬស្ថោណខរតន្មន្ម 
(កនុងករណី្ទីតាងំអាជីវកម្មណៅតាម្បណាត
ណខរត) 

ណោកអ្នករត្ម្ូវឱ្យបំណពញសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងណត្កាម្សត្ាប់ដំណណី្រ
ការណសនសំុីលិខិរអ្ៃុញ្ញា រ(ណបីកទីតាងំអាជីវកម្ម) 

- ទត្ម្ង់ពាកយសំុលិខិរអ្ៃុញ្ញា រ ជ្ញទត្ម្ងលិ់ខិររដាបាល 

- រូបថ្រាច សអ់ាជីវកម្ម 
- វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារចុ្ុះណ ម្ ុះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
- កិច្ចសៃារវាងាច សអ់ាជីវកម្ម ជ្ញម្យួៃងឹអាជ្ញា ្រមូ្លដ្ឋា ៃ។ ណាលណៅកិច្ច

សៃាណន្មុះគឺណដីម្ប៖ី 
o ធាន្មថាម្ៃិប ុះពាលដ់លស់ៃតិសុខ សណាត ប់ធាន បស់្ថធារណ្ៈ វបប្ម្ ៍

សុខាលោពត្បជ្ញជៃ 

o ម្ិៃាៃសណម្លងរខំាៃប ុះពាលដ់លអ់្នកជិរខាង 
o ហាម្យកទីតាងំអាជីវកម្មណដីម្បណីត្បីត្បាស ់ៃិងដច្កចយណត្គឿងញាណ្ 

o ហាម្យកទីតាងំអាជីវកម្មជ្ញកដៃលងជញួដូរផ្លូវណេទ ៃិងបណត្ម្ីផ្លូវណេទ 
ដដលណ្វីឱ្យប ុះពាលដ់លវ់បប្ម្៌ ត្បនពណី្ ទំណៃៀម្ទាល ប់ ៃងិរនម្លន្រសតី 
ៃិងត្គសស្ថរ 

o បងាក រ ៃងិទប់ស្ថក រ់ជណាល ុះន្មន្មកនុងទីតាងំអាជីវកម្ម 
o សហការជ្ញម្ួយអាជ្ញា ្រមូ្លដ្ឋា ៃកនុងការកំណ្រ់សកម្មោពសងសយ័បទ

ណលមីសណផ្សងៗ 
 

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 

ដណំាកក់ាល ៥ ចុ្ុះបញ្ជ ិការត្បកាសណបីកសហ
ត្ាស 
(ត្រូវជូៃដណឹំ្ងដលត់្កសួង
ការងារ ៃងិបណ្តុ ុះបណាត លវជិ្ញជ
ជីវៈសតីពីការចបដ់ំណណី្រការ 
ៃិងជួលបុគគលិក កនុងកំឡុង
ណពល៣០នថ្ៃ) 
 
 

ត្កសួងការងារ ៃិងប
ណ្តុ ុះបណាត លវជិ្ញជ ជី
វៈ 

អ្ច្ិនន្រៃតយ ៍ - ធាន្មបាៃោពត្សបច្ាប ់  
- ធាន្ម ៃងិការពារផ្ល

ត្បណោជៃ៍ៃងិសិទធិរបសស់ហ
ត្ាស 

- ត្កសួងការងារ ៃិងបណ្តុ ុះបណាត ល
វជិ្ញជ ជីវៈឫតាម្ត្បពៃ័ធបណច្ចកវទិាព័រ៍
ាៃ(តាម្រយៈត្បព័ៃធonlineទទួល
ស្ថគ លណ់ដ្ឋយត្កសួងការងារ) 

- កនុងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិណោជិរ ចបព់ី ១ន្មក់ រហូរដល់
៧ន្មក់ ន្មយកដ្ឋា ៃ ឬម្ៃទីរការងារ
អាច្ជួយណរៀបច្ំកត្ម្ងសំណំុ្ឯក
ស្ថរពាកព់័ៃធណដមី្បចុី្ុះបញ្ជ ិការ
ត្បកាសណបីកសហត្ាស 

 

ណោកអ្នករត្ម្ូវឱ្យបំណពញសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងណត្កាម្សត្ាប់ដំណណី្រ
ការណសនសំុីចុ្ុះបញ្ជ ិការត្បកាសណបីកសហត្ាស 
- ពាកយណសនីសំុ  
- លកខៃតិកៈសហត្ាស (ត្បសិៃណបាីៃ) 
- ប័ណ្ណពៃធបា រង ់

- វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារចុ្ុះណ ម្ ុះកនុងត្កសួង (ឧោហរណ៍្ ត្កសួងពាណិ្ជជ
កម្ម ជ្ញណដីម្) 

ណដីម្បទីទួលបាៃការចុ្ុះបញ្ជ ិកា
ត្បកាសណបីកសហត្ាសត្រូវការរយៈ
ណពល ១៥នថ្ៃនៃនថ្ៃណ្វីការ 
 
 

កនត្ម្ណសវាសត្ាបក់ារសំុចុ្ុះបញ្ជ ិការ
ត្បកាសណបីកសហត្ាសដូច្ខាងណត្កាម្៖ 

- ៃិណោជិរចប់ព ីចបព់ី ១ន្មក ់
រហូរដល៧់ន្មក់ត្រូវបង់ច្ំៃៃួ 
២០.០០០ ណរៀល 

- ៃិណោជិរចប់ព ីចបព់ី ៨ន្មក ់
រហូរដល១់០០ន្មក់ត្រូវបងច់្ំៃួៃ 
៣០.០០០ ណរៀល 

- ៃិណោជិរចប់ព ីចបព់ី ១០១
ន្មក់ រហូរដល៥់០០ន្មក់ត្រូវបង់
ច្ំៃួៃ ១០០.០០០ ណរៀល 

- ៃិណោជិរចប់ព ីចបព់ី ៥០១
ន្មក់ ណឡងីណៅត្រូវបង់ច្ៃំួៃ 
២០០.០០០ ណរៀល 

- ច្ាប់សតីពីការងារ 
- ត្បកាសណលខ២២៨ 

កប ត្បក ចុ្ុះនថ្ៃទី ២៦ 
ដខកញ្ញា  ឆ្ន  ំ២០១៤ 

- ត្បកាសណលខ១០០៩ 
សហវ ត្បក ចុ្ុះនថ្ៃទី 
២៨ ដខ្នូ ឆ្ន  ំ២០១២ 

 

ដណំាកក់ាល ៥ ចុ្ុះបញ្ជ ិកាណសៀវណៅបញ្ជ ីត្បចំ
ត្គឹុះស្ថា ៃ 

ត្កសួងការងារ ៃិងប
ណ្តុ ុះបណាត លវជិ្ញជ ជី
វៈ 

អ្ច្ិនន្រៃតយ ៍ - ធាន្មបាៃោពត្សបច្ាប ់  
- ធាន្ម ៃងិការពារផ្ល

ត្បណោជៃ៍ៃងិសិទធិរបសស់ហ
ត្ាស 

- ត្កសួងការងារ ៃិងបណ្តុ ុះបណាត ល
វជិ្ញជ ជីវៈឫតាម្ត្បពៃ័ធបណច្ចកវទិាព័រ៍
ាៃ(តាម្រយៈត្បព័ៃធonlineទទួល
ស្ថគ លណ់ដ្ឋយត្កសួងការងារ) 

- កនុងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិណោជិរ ចប់ព១ីន្មក ់ រហូរដល់
៧ន្មក់ម្ៃទីរការងារអាច្ជួយណរៀបច្ំ
កត្ម្ងសំណំុ្ឯកស្ថរពាក់ព័ៃធណដីម្បី
ចុ្ុះបញ្ជ ិកាណសៀវណៅបញ្ជ ីត្បចំ
ត្គឹុះស្ថា ៃណដ្ឋយម្ៃិគរិកនត្ម្ណសវា 

ណោកអ្នករត្ម្ូវឱ្យបំណពញសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងណត្កាម្សត្ាប់ដំណណី្រ
ការណសនសំុីចុ្ុះបញ្ជ ិកាណសៀវណៅបញ្ជ ីត្បចតំ្គឹុះស្ថា ៃ 
- ពាកយណសនីសំុ  
- លកខៃតិកៈសហត្ាស (ត្បសិៃណបាីៃ) 
- ប័ណ្ណពៃធបា រង ់

- វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារចុ្ុះណ ម្ ុះកនុងត្កសួង (ឧោហរណ៍្ ត្កសួងពាណិ្ជជ
កម្ម ជ្ញណដីម្) 

ណដីម្បទីទួលបាៃការចុ្ុះបញ្ជ ិកា
ណសៀវណៅបញ្ជ ីត្បចតំ្គឹុះស្ថា ៃត្រូវការរ
យៈណពល ៧នថ្ៃនៃនថ្ៃណ្វីការ 
 
 

កនត្ម្ណសវាសត្ាបក់ារសំុចុ្ុះបញ្ជ ិការ
ណសៀវណៅបញ្ជ ីត្បចតំ្គឹុះស្ថា ៃដូច្ខាង
ណត្កាម្៖ 

- ៃិណោជិរចប់ព ីចបព់ី ១ន្មក ់
រហូរដល៧់ន្មក់ត្រូវបង់ច្ំៃៃួ 
២០.០០០ ណរៀល 

- ៃិណោជិរចប់ព ីចបព់ី ៨ន្មក ់
រហូរដល១់០០ន្មក់ត្រូវបងច់្ំៃួៃ 
៤០.០០០ ណរៀល 

- ច្ាប់សតីពីការងារ 
- ត្បកាសណលខ២២៨ 

កប ត្បក ចុ្ុះនថ្ៃទី ២៦ 
ដខកញ្ញា  ឆ្ន  ំ២០១៤ 

- ត្បកាសណលខ១០០៩ 
សហវ ត្បក ចុ្ុះនថ្ៃទី 
២៨ ដខ្នូ ឆ្ន  ំ២០១២ 
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ដំណាកក់ាល ត្បណេទអាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស្ថា បៃ័ាៃសម្រា
កិច្ចកនុងការណច្ញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

សុពល
ោព 

កម្មវរាុរបសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

ណរីខាុ ំអាច្ចុ្ុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រណៅឯណា? 

 

ណរីខាុ ំត្រវូាៃសំណំុ្ឯកស្ថរអ្វីខលុះណដីម្បអីាច្ចុ្ុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ណរីខាុ ំត្រវូរងច់រំយៈណពលប ុន្មម ៃ
ណដីម្បទីទលួបាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ណរីខាុ ំត្រវូចំ្ណាយប ុន្មម ៃណដីម្បទីទលួ
បាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយុរតិណោង 

 

- កនុងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិណោជិរ ចបព់ី៨ន្មក់ រហូរដល់
១០០ន្មក ់ត្កសួងការងារ ៃងិ ប
ណ្តុ ុះបណាត លវជិ្ញជ ជីវៈៃងឹផ្តលជូ់ៃ
ដរម្នត្បសណី្យ ៍រនម្ល៣.០០០ 
ណរៀល ៃិងជួយណរៀបច្ំកត្ម្ងសំណំុ្
ឯកស្ថរពាកព់័ៃធម្ៃិគរិកនត្ម្ណសវា 

- កនុងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិណោជិរ ចបព់ី១០១ណឡងីណៅ
ន្មយកដ្ឋា ៃអ្្កិារកិច្ចការងារនៃ 
ត្កសួងការងារ ៃិង បណ្តុ ុះបណាត ល
វជិ្ញជ ជីវៈៃឹងផ្តលជូ់ៃដរម្
នត្បសណី្យ ៍រនម្ល៣.០០០ ណរៀល 
ៃិងជយួណរៀបច្ំកត្ម្ងសំណំុ្ឯកស្ថរ
ពាក់ពៃ័ធម្ិៃគិរកនត្ម្ណសវា 

- ៃិណោជិរចប់ព ីចបព់ី ១០១
ន្មក់ រហូរដល៥់០០ន្មក់ត្រូវបង់
ច្ំៃួៃ ៨០.០០០ ណរៀល 

- ៃិណោជិរចប់ព ីចបព់ី ៥០១
ន្មក់ ណឡងីណៅត្រូវបង់ច្ៃំួៃ 
៨០.០០០ ណរៀល 

ដណំាកក់ាល ៥ ចុ្ុះបញ្ជ ិកាណសៀវណៅណបកីត្បាក ់

 
ត្កសួងការងារ ៃិងប
ណ្តុ ុះបណាត លវជិ្ញជ ជី
វៈ 

អ្ច្ិនន្រៃតយ ៍ - ធាន្មបាៃោពត្សបច្ាប ់  
- ធាន្ម ៃងិការពារផ្ល

ត្បណោជៃ៍ៃងិសិទធិរបសស់ហ
ត្ាស 

- ត្កសួងការងារ ៃិងបណ្តុ ុះបណាត ល
វជិ្ញជ ជីវៈឫតាម្ត្បពៃ័ធបណច្ចកវទិាព័រ៍
ាៃ(តាម្រយៈត្បព័ៃធonlineទទួល
ស្ថគ លណ់ដ្ឋយត្កសួងការងារ) 

- កនុងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិណោជិរ ចប់ព១ីន្មក ់ រហូរដល់
៧ន្មក់ម្ៃទីរការងារអាច្ជួយណរៀបច្ំ
កត្ម្ងសំណំុ្ឯកស្ថរពាក់ព័ៃធណដីម្បី
ចុ្ុះបញ្ជ ិកាណសៀវណៅណបកីត្បាកណ់ដ្ឋយ
ម្ិៃគរិកនត្ម្ណសវា 

- កនុងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិណោជិរ ចបព់ី៨ន្មក់ រហូរដល់
១០០ន្មក ់ត្កសួងការងារ ៃងិ ប
ណ្តុ ុះបណាត លវជិ្ញជ ជីវៈៃងឹផ្តលជូ់ៃ
ដរម្នត្បសណី្យ ៍រនម្ល៣.០០០ 
ណរៀល ៃិងជួយណរៀបច្ំកត្ម្ងសំណំុ្
ឯកស្ថរពាកព់័ៃធម្ៃិគរិកនត្ម្ណសវា 

- កនុងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិណោជិរ ចបព់ី១០១ណឡងីណៅ
ន្មយកដ្ឋា ៃអ្្កិារកិច្ចការងារនៃ 
ត្កសួងការងារ ៃិង បណ្តុ ុះបណាត ល
វជិ្ញជ ជីវៈៃឹងផ្តលជូ់ៃដរម្
នត្បសណី្យ ៍រនម្ល៣.០០០ ណរៀល 
ៃិងជយួណរៀបច្ំកត្ម្ងសំណំុ្ឯកស្ថរ
ពាក់ពៃ័ធម្ិៃគិរកនត្ម្ណសវា 

ណោកអ្នករត្ម្ូវឱ្យបំណពញសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងណត្កាម្សត្ាប់ដំណណី្រ
ការណសនសំុីចុ្ុះបញ្ជ ិកាណសៀវណៅណបីកត្បាក ់

- ពាកយណសនីសំុ  
- លកខៃតិកៈសហត្ាស (ត្បសិៃណបាីៃ) 
- ប័ណ្ណពៃធបា រង ់

- វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារចុ្ុះណ ម្ ុះកនុងត្កសួង (ឧោហរណ៍្ ត្កសួងពាណិ្ជជ
កម្ម ជ្ញណដីម្) 

ណដីម្បទីទួលបាៃការចុ្ុះបញ្ជ ិកា
ណសៀវណៅណបីកត្បាកត់្រូវការរយៈណពល 
៧នថ្ៃនៃនថ្ៃណ្វីការ 
 
 

កនត្ម្ណសវាសត្ាបក់ារសំុចុ្ុះបញ្ជ ិការ
ណសៀវណៅណបីកត្បាកដូ់ច្ខាងណត្កាម្៖ 

- ៃិណោជិរចប់ព ីចបព់ី ១ន្មក ់
រហូរដល៧់ន្មក់ត្រូវបង់ច្ំៃៃួ 
៤០.០០០ ណរៀល 

- ៃិណោជិរចប់ព ីចបព់ី ៨ន្មក ់
រហូរដល១់០០ន្មក់ត្រូវបងច់្ំៃួៃ 
៦០.០០០ ណរៀល 

- ៃិណោជិរចប់ព ីចបព់ី ១០១
ន្មក់ រហូរដល៥់០០ន្មក់ត្រូវបង់
ច្ំៃួៃ ១២០.០០០ ណរៀល 

- ៃិណោជិរចប់ព ីចបព់ី ៥០១
ន្មក់ ណឡងីណៅត្រូវបង់ច្ៃំួៃ 
១២០.០០០ ណរៀល 

- ច្ាប់សតីពីការងារ 
- ត្បកាសណលខ២២៨ 

កប ត្បក ចុ្ុះនថ្ៃទី ២៦ 
ដខកញ្ញា  ឆ្ន  ំ២០១៤ 

- ត្បកាសណលខ១០០៩ 
សហវ ត្បក ចុ្ុះនថ្ៃទី 
២៨ ដខ្នូ ឆ្ន  ំ២០១២ 

-  
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ដំណាកក់ាល ត្បណេទអាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស្ថា បៃ័ាៃសម្រា
កិច្ចកនុងការណច្ញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

សុពល
ោព 

កម្មវរាុរបសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

ណរីខាុ ំអាច្ចុ្ុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រណៅឯណា? 

 

ណរីខាុ ំត្រវូាៃសំណំុ្ឯកស្ថរអ្វីខលុះណដីម្បអីាច្ចុ្ុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ណរីខាុ ំត្រវូរងច់រំយៈណពលប ុន្មម ៃ
ណដីម្បទីទលួបាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ណរីខាុ ំត្រវូចំ្ណាយប ុន្មម ៃណដីម្បទីទលួ
បាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយុរតិណោង 

 

ដណំាកក់ាល ៥ ចុ្ុះទិដ្ឋា កាបទបញ្ញជ នផ្ទកនុង 

 

ត្កសួងការងារ ៃិងប
ណ្តុ ុះបណាត លវជិ្ញជ ជី
វៈ 

អ្ច្ិនន្រៃតយ ៍ - ធាន្មបាៃោពត្សបច្ាប ់  
- ធាន្ម ៃងិការពារផ្ល

ត្បណោជៃ៍ៃងិសិទធិរបសស់ហ
ត្ាស ៃិងកម្មករ ៃិណោជិរ 

- ត្កសួងការងារ ៃិងបណ្តុ ុះបណាត ល
វជិ្ញជ ជីវៈឫតាម្ត្បពៃ័ធបណច្ចកវទិាព័រ៍
ាៃ(តាម្រយៈត្បព័ៃធonlineទទួល
ស្ថគ លណ់ដ្ឋយត្កសួងការងារ) 

 

ណោកអ្នករត្ម្ូវឱ្យបំណពញសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងណត្កាម្សត្ាប់ដំណណី្រ
ការណសនសំុីចុ្ុះទិដ្ឋា កាបទបញ្ញជ នផ្ទកនុង 

- ពាកយណសនីសំុ 
- លកខៃតិកៈសហត្ាស (ត្បសិៃណបាីៃ) 
- ប័ណ្ណពៃធបា រង ់

- វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារចុ្ុះណ ម្ ុះកនុងត្កសួង (ឧោហរណ៍្ ត្កសួងពាណិ្ជជ
កម្ម ជ្ញណដីម្) 

ណដីម្បទីទួលបាៃការចុ្ុះទិដ្ឋា កាបទ
បញ្ញជ នផ្ទកនុងត្រូវការរយៈណពល ៦០នថ្ៃ
នៃនថ្ៃណ្វីការ 
 
 

កនត្ម្ណសវាសត្ាបក់ារសំុចុ្ុះទដិ្ឋា កាបទ
បញ្ញជ នផ្ទកនុងដូច្ខាងណត្កាម្៖ 

- ៃិណោជិរចប់ព ីចបព់ី ៨ន្មក ់
រហូរដល១់០០ន្មក់ត្រូវបងច់្ំៃួៃ 
៧០.០០០ ណរៀល 

- ៃិណោជិរចប់ព ីចបព់ី ១០១
ន្មក់ រហូរដល៥់០០ន្មក់ត្រូវបង់
ច្ំៃួៃ ៣០០.០០០ ណរៀល 

- ៃិណោជិរចប់ព ីចបព់ី ៥០១
ន្មក់ ណឡងីណៅត្រូវបង់ច្ៃំួៃ 
៦០០.០០០ ណរៀល 

- ច្ាប់សតីពីការងារ 
- ត្បកាសណលខ២២៨ 

កប ត្បក ចុ្ុះនថ្ៃទី ២៦ 
ដខកញ្ញា  ឆ្ន  ំ២០១៤ 

- ត្បកាសណលខ១០០៩ 
សហវ ត្បក ចុ្ុះនថ្ៃទី 
២៨ ដខ្នូ ឆ្ន  ំ២០១២ 
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