
អាជ្ញា បណ្ណ និងការត្រួរពិនិរយ
របសភ់្នា កង់ារដែលមានសមរថកិច្ចសត្មាបអ់ាជីវកមម

ផលរិបដនែ និងែំណាបដ់ផែឈ ថី្មមីយួ
ែូច្ជ្ញ ផលរិទឹកសដណ្ែ ក ទឹកឈមេស ទឹកឈប៉េងឈ ៉េ ៉ោះ



អាជ្ញា បណ្ណ និងវញិ្ញា បនប័ត្រ ឈផងង អាជ្ញា បណ្ណ និងវញិ្ញា បនប័ត្រសាំនន់ 
- មុនែំឈណី្រការអាជវីកមម- - ឈពលែំឈណី្រការអាជីវកមម -

ត្កសងួពាណិ្ជជកមម
វញិ្ញា បនបត័្របញ្ញជ កក់ារចុ្៉ោះ
ឈ ម្ ៉ោះកាុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកមម

ត្កសួងឧសាហកមម និងសិបបកមម
- ត្បកាសបឈងកីរឈោងច្ត្កធុនរូច្ មធយម 
និងសិបបកមម
- វញិ្ញា បនប័ត្រែំឈណី្ការឈោងច្ត្កធុន
រូច្ មធយម និងសិបបកមម

អគ្គនាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ

សាលាោជធានីភ្ាឈំពញ
លិខិរអនុញ្ញា រ (ឈបីកទីតងំ
អាជីវកមម)

ត្កសងួការងារ និងបណ្ែុ ៉ោះបណាែ លវជិ្ញជ ជីវៈ

ការត្ររួពិនិរយឈពលែំឈណី្រការឈសាសុីំ
ការត្ររួពិនិរយឈពល
ែំឈណី្រការអាជីវកមម

ខាុ ំច្ង់ឈបីកអាជីវកមមផលរិបដនែ និងែំណាប់ដផែឈ ថី្មី
មួយ ឧទាហរណ៍្ែូច្ជ្ញ ផលរិទឹកសដណ្ែ ក ទឹកឈមេស 
ទឹកឈប៉េងឈ ៉េ ៉ោះ

វទិាសាថ នសែង់ដ្ឋរកមពុជ្ញ 
ការត្រួរពិនិរយគុ្ណ្ភ្នពផលិរផល

សាលាោជធានីភ្ាឈំពញ
ការត្រួរពិនិរយទីតងំ

វទិាសាថ នសែង់ដ្ឋរកមពុជ្ញ 
ការត្រួរពិនិរយគុ្ណ្ភ្នពផលិរផល
ត្កសងួសុានភិ្ ល
ការត្រួរពិនិរយ អនាមយ័
ត្កសងួមហាផ្ផេ
ការត្រួរពិនិរយសនែិសុខ និងសុវរថិភ្នពអគ្គីភ្័យ

ែាត្កាមសត្មាប់ការឈសារីសំុអាជ្ញា បណ្ណ និង
ការត្រួរពិនិរយសត្មាប់អាជីវកមម ផលិរបដនែ 

និងែំណាប់ដផែឈ ី

អាជ្ញា បណ្ណចុ្៉ោះបញ្ជ ីផលិរផល ឈត្បីសញ្ញា សែងដ់្ឋរកមពុជ្ញ
(ច្ ប ផ)

វញិ្ញា បនបត្រចុ្៉ោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជសញ្ញា
(តមការសមត័្គ្ចិ្រែ)

ត្កសួងពាណិ្ជជកមម

វទិាសាថ នសែង់ដ្ឋរកមពុជ្ញ 

ត្កសងួសុានភិ្ ល
ការត្រួរពិនិរយ អនាមយ័

ត្កសួងការងារ និងបណ្ែុ ៉ោះបណាែ លវជិ្ញជ ជីវៈ

ត្កសងួបរដិ្ឋា ន
សាលាោជធានីភ្ាឈំពញ

ការត្រួរពិនិរយតមច្ាប់ការងារ

ការត្រួរពិនិរយបរដិ្ឋា ន

ការត្រួរពិនិរយទីតងំ

អគ្គនាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ
ពនធឈលីសាែ កយឈីហា

លិខិរអនុញ្ញា រសាែ កយឈីហា
សាលាោជធានីភ្ាឈំពញ

ចុ្៉ោះបញ្ជ ិការត្បកាសឈបីកសហត្ាស ចុ្៉ោះបញ្ជ ិកាឈសៀវឈៅបញ្ជ ីត្បចំ
ត្គ្ឹ៉ោះសាថ ន ចុ្៉ោះបញ្ជ ិកាឈសៀវឈៅឈបីកត្ ក់ ចុ្៉ោះទិដ្ឋា កាបទបញ្ញជ ផ្ផេកាុង(ត្រូវជូនែំណឹ្ងែលត់្កសួងការងារ និងបណ្ែុ ៉ោះបណាែ លវជិ្ញជ ជីវៈសែីពកីារចប់ែំឈណី្រការ និងជួលបុគ្គលិក កាុងកំឡុងឈពល៣០ផ្ថ្ៃ)

ការចុ្៉ោះបញ្ជ ីពនធដ្ឋរ អាករបដនថម 
បណ្ណពនធ ៉េ រង ់និងពនធត្បថាបត់្តអាជ្ញា បណ្ណ និងវញិ្ញា បនប័ត្រសាំនន់ ចំ្ននួ៤

អាជ្ញា បណ្ណសត្មាបឈ់ត្បីសញ្ញា បញ្ញជ ក់
ផលិរផល CS

វទិាសាថ នសែង់ដ្ឋរកមពុជ្ញ 



ែំណាកក់ាលសាំនន ់កាុងការឈសាសុីអំាជ្ញា បណ្ណសត្មាប់
អាជីវកមមផលរិបដនែ និងែំណាបដ់ផែឈ ថី្មមីយួ 
ែូច្ជ្ញ ផលរិទឹកសដណ្ែ ក ទឹកឈមេស ទឹកឈប៉េងឈ ៉េ ៉ោះ



ែណំាក់កាលកាុងការឈសារីសំុអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បនប័ត្រ
សត្មាប់អាជវីកមមផលិរបដនែ នងិែណំាប់ដផែឈ ី
(ផលិរទកឹសដណ្ែ ក ទកឹឈមេស ទកឹឈប៉េងឈ ៉េ ៉ោះ)

ែណំាក់កាល១ឈលាក អាកអាច្ឈធវីការឈសាីសុំតមរយៈ អគ្គ
នាយកដ្ឋា នសហត្ាសធុនរូច្ និងមធយម និង
សិបបកមម ឫមនេីរឧសាហកមម និងសិបបកមមឈខរែ
ត្កុង

ែណំាក់កាល២
ឈរៀបចំ្ឯកសារែូច្មានកាុងឧបសមព័នធ៧

ែណំាក់កាល៣
បង់កផ្ត្មែូច្មានបងាា ញកាុងឧបសមព័នធ៧

ែណំាក់កាល៤
ទទលួ នអាជ្ញា បណ្ណែំឈណី្រការសត្មាប់
អាជីវកមម

ខាុ ំច្ង់ឈសាីរសុំអាជ្ញា បណ្ណែំឈណី្រការសត្មាប់
អាជីវកមម ផលិរទឹកសដណ្ែ ក ទឹកឈមេស 

ទឹកឈប៉េងឈ ៉េ ៉ោះ

បួនែំណាក់កាល-
រយៈឈពល១០ផ្ថ្ៃ



បណ្ណពរ័ម៍ានសាំនន ់សត្មាប់
អាជីវកមមផលរិបដនែ និងែំណាបដ់ផែឈ ថី្មមីយួ 
ែូច្ជ្ញ ផលរិទឹកសដណ្ែ ក ទឹកឈមេស ទឹកឈប៉េងឈ ៉េ ៉ោះ



 

ការស្នើ្  ុំវញិ្ញា បនប័ត្រ្ត្ាប់ដុំស ើ ការអាជើវកម្ម 
ផលរិទឹក្ណ្ ែ ក ទឹកសម្េ្  ទឹកសប៉េងស ៉េ ៉ោះ 

 

សរើត្រវូានអាជ្ញា ប ណ ឬវញិ្ញា បនប័ត្រអ្វើខ្ល៉ោះ្ត្ាប់
ដុំស ើ ការអាជើវកម្ម ផលរិទឹក្ណ្ ែ ក ទឹកសម្េ្  
ទឹកសប៉េងស ៉េ ៉ោះ? 

ត្រប់អាជើវកម្មផលិរទឹក្ណ្ ែ ក ទឹកសម្េ្ ទឹកសប៉េងស ៉េ ៉ោះ 
ណ្ដលដុំស ើ ការកន ងត្រ៉ោះរាជ្ញណាចត្កកម្ព ជ្ញត្រូវានអាជ្ញា ប ណ 
ឬវញិ្ញា បនប័ត្រម្ួយចុំនួនដូចខាងសត្កាម្្ត្ាប់ដុំស ើ 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 ែ្ង់ដារកម្ព ជ្ញ 

(ច ប ផ) 
- អាជ្ញា ប័ ណ្ត្ាប់សត្បើ្ញ្ញា បញ្ញា ក់ផលិរផល CS  
- ការច ៉ោះបញ្ា ើរនធដារ រនធ ៉េ រង់ អាករសលើរម្ម្លបណ្នែម្ និង

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

ត្បចុំត្រឹ៉ោះស្ថែ ន ស្ៀវសៅសបើកត្ ក់ ច ៉ោះទិដាា កាបទបញ្ញា
ម្ផេកន ងកន ងកុំឡ ងសរល៣០ម្ងៃ។ 

- វញិ្ញា បនបត្រច ៉ោះបញ្ា ើពា ិជា្ញ្ញា  (ាម្ការ្ ម័ត្រចិរែ) 
- រនធសលើស្ថល កយើសោ 
- លិខ្ិរអ្ន ញ្ញា រស្ថល កយើសោ 

 

 
A joint initiative by 

 

 

សរើសោកអ្នកអាចច ៉ោះអាជ្ញា ប ណ ឬវញិ្ញា បនប័ត្រសៅ
ឯណា? 

ត្រប់អាជើវកម្មផលិរទឹក្ណ្ ែ ក ទឹកសម្េ្ ទឹកសប៉េងស ៉េ ៉ោះ
ណ្ដលដុំស ើ ការកន ងត្រ៉ោះរាជ្ញណាចត្កកម្ព ជ្ញ ត្រូវាន
ត្បកា្បសងកើរសរាងចត្កធ នរូច ម្ធយម្ និង្ិបបកម្ម 
វញិ្ញា បនប័ត្រដុំស ើ ការសរាងចត្កធ នរូច ម្ធយម្ និង្ិបបកម្ម  
និងអាជ្ញា ប ណ ឬវញិ្ញា បនប័ត្រជ្ញប់ទាក់ទងម្ួយចុំនួនសទៀរ។ 
សោកអ្នកអាចសធវើការស ន្ើ  ្ ុំ អាជ្ញា ប ណ ឬវញិ្ញា បនប័ត្រទាុំង
ស ៉ោះសៅ៖ 

- ចុំសពា៉ោះត្បកា្បសងកើរសរាងចត្កធ នរូច ម្ធយម្ និង្ិបបកម្ម 
និងវញិ្ញា បនប័ត្រដុំស ើ ការសរាងចត្កធ នរូច ម្ធយម្ និង
្ិបបកម្ម សោកអ្នក អាចស ន្ើ  ្ ុំ នសៅ អ្រគ យកដាា ន
្ហត្ា្ធ នរូច ម្ធយម្ ឬការយិាល័យត្ចកសចញចូល
ណ្រម្ួយម្នត្ក្ួងឧ្ាហកម្ម និង្ិបបកម្ម 

- ចុំសពា៉ោះវញិ្ញា បនប័ត្របញ្ញា ក់ការច ៉ោះស ម្ ៉ោះកន ងបញ្ា ើ
ពា ិជាកម្ម សោក អ្នកអាចសធវើការ  ្ុំច ៉ោះវញិ្ញា បនប័ត្រ 

 

បញ្ញា ក់ការច ៉ោះស ម្ ៉ោះកន ងបញ្ា ើពា ិជាកម្ម ាម្រយៈ
ត្បរ័នធ វ្័យត្បវរែកម្ម្ត្ាប់ច ៉ោះបញ្ា ើពា ិជាកម្ម 
www.businessregistration.moc.gov.kh ឬសោក 
អ្នកអាចអ្សញ្ា ើញសៅកាន់  យកដាា នច ៉ោះបញ្ា ើពា ិជាកម្ម
រប្់ត្ក្ួងពា ិជាកម្ម ឬម្នេើរពា ិជាកម្មសខ្រែត្កុង 
សដើម្បើជូយ និងផែល់ជ្ញរ័រ៌ាន្ត្ាប់ការច ៉ោះបញ្ា ើ
ពា ិជាកម្មរប្់សោក អ្នក។ 

- ចុំសពា៉ោះអាជ្ញា ប័ ណច ៉ោះបញ្ា ើផលិរផល សត្បើ្ញ្ញា ែ្ង់ដារ
កម្ព ជ្ញ (ច ប ផ) និងអាជ្ញា ប័ ណ្ត្ាប់សត្បើ្ញ្ញា
បញ្ញា ក់ផលិរផល CS សោកអ្នក អាចស ន្ើ  ្ ុំ នសៅ
វទិាស្ថែ ន ែ្ង់ដារកម្ព ជ្ញ ម្នត្ក្ួងឧ្ាហកម្ម និង
្ិបបកម្ម 

- ចុំសពា៉ោះការច ៉ោះបញ្ា ើរនធដារ រនធ ៉េ រង់ អាករសលើរម្ម្ល
បណ្នែម្ និងរនធត្បថាប់ត្ា សោក អ្នកអាចសធវើការ  ្ុំច ៉ោះ
បញ្ា ើ សៅអ្រគ យកដាា នរនធដារ(ស្ថោជ្ញរិរនធដារ) 
ឬការយិាល័យរនធដារ ត្្ុក ខ្ ឌ  

 

- ចុំសពា៉ោះលិខ្ិរអ្ន ញ្ញា រ(សបើកទើាុំងអាជើវកម្ម) សោក 
អ្នកអាចអ្សញ្ា ើញសៅកាន់ស្ថោរាជធានើ សខ្រែត្កុងណ្ដល
អាជើវកម្មសោកអ្នក ែ្ិរសៅ 

- ចុំសពា៉ោះ ច ៉ោះបញ្ា ិការត្បកា្សបើក្ហត្ា្ ស្ៀវសៅ
បញ្ា ើត្បចុំត្រឹ៉ោះស្ថែ ន ស្ៀវសៅសបើកត្ ក់ ច ៉ោះទិដាា កាបទ
បញ្ញា ម្ផេកន ង សោក អ្នកអាចអ្សញ្ា ើញសៅកាន់ត្ក្ួង
ការងារ និងប ែ ៉ោះបណាែ លវជិ្ញា ជើវៈ        ឬាម្ត្បរ័នធ
បសចេកវទិារ័រ៍ាន(ាម្រយៈត្បរ័នធonlineទទួល
ស្ថគ ល់សដាយត្ក្ួងការងារ)។ 

- ចុំសពា៉ោះវញិ្ញា បនបត្រច ៉ោះបញ្ា ើពា ិជា្ញ្ញា សោក អ្នក
អាចអ្សញ្ា ើញសៅកាន់  យកដាា នកម្ម្ិទធិបញ្ញា ម្ន
ត្ក្ួងពា ិជាកម្ម 
 

http://www.google.com.kh/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid28CMo8rNAhVIFZQKHU0PC7wQjRwIBw&url=http://www.racha.org.kh/blog/2013/05/fortifying-fish-and-soy-sauce-to-keep-cambodia-healthy&bvm=bv.125596728,d.dGo&psig=AFQjCNF7SibzPsjmktoop9reQsWJkvKgfg&ust=1467187742205865
http://yeacambodia.org/


 

- ចុំសពា៉ោះរនធសលើស្ថល កយើសោ សោក អ្នកអាចសធវើការ្  ុំច ៉ោះ
បញ្ា ើ ន សៅអ្រគ យកដាា នរនធដារ  ឬការយិាល័យ
រនធដារ ត្្ុក ខ្ ឌ  

- ចុំសពា៉ោះលិខ្ិរអ្ន ញ្ញា រស្ថល កយើសោ សោក អ្នកអាច
អ្សញ្ា ើញសៅកាន់ស្ថោរាជធានើ សខ្រែ ត្កុង ណ្ដលអាជើវកម្ម
សោកអ្នក ែ្ិរសៅ 
 
 

សរើសោកអ្នកត្រូវាន ុ្ំ  ុំ ឯកស្ថរអ្វើខ្ល៉ោះ សដើម្បើ
ស្នើ  ្ ុំ? 

សោកអ្នករត្ម្ូវឱ្យាន្ុំ  ុំ ឯកស្ថរម្ួយចុំនួន ដូចខាង
សត្កាម្្ត្ាប់ដុំស ើ រការស ន្ើ  ្ ុំ៖ 

- ពាកយ  ្ុំ ភ្ជា ប់ជ្ញម្ួយរូបងរទុំហុំ (៤X៦) ម្ួយ្នលឹក 
- ត្បកា្បសងកើរសរាងចត្កធ នរូច ម្ធយម្ និង្ិបបកម្ម 
- ចាប់ចម្លងអ្រែ្ញ្ញា  ប ណ ឫលិខ្ិរឆ្លងណ្ដន 
- រុំនូ្បុំត្រួញផលិរកម្ម 
- រូបងរស្ថល កយើសោ និងណ្ខ្ែ្ងាវ ក់ផលិរកម្ម 
- រូបងរ (៤X៦) បើ្នលឹក 
ឯកស្ថរសផែងៗសទៀរ: 
- វញិ្ញា បនប័ត្រវភិ្ជររ  ភ្ជរសចញសដាយ វទិាស្ថែ ន

ែ្ង់ដារកម្ព ជ្ញ 
- ស្ថល ក្ញ្ញា ផលិរផល 
- លិខ្ិរវាយរម្ម្លផលប៉េ៉ោះពាល់បរដិាា ន(ត្ប្ិនសបើ

ចុំ ច់) 

 
 
 
 

 
 

សរើវញិ្ញា បនប័ត្រដុំស ើ ការសរាងចត្កធ នរូច 
ម្ធយម្ និង្បិបកម្មសន៉ោះ ផែល់អ្រែត្បសយាជន៍អ្វើខ្ល៉ោះ
ដល់អាជើវកម្មសោកអ្នក? 

វញិ្ញា បនប័ត្រដុំស ើ ការសរាងចត្កធ នរូច ម្ធយម្ និង្ិបបកម្ម
សន៉ោះផែល់អ្រែត្បសយាជន៍ដូចខាងសត្កាម្៖ 
1. អាជើវកម្មសោកអ្នកត្រូវសរទទួលស្ថគ ល់ថាជ្ញ និរិប រគល
និងទទួល នការការពារសដាយចាប់ម្ន ត្រ៉ោះរាជ្ញ
ណាចត្កកម្ព ជ្ញ 

2. ផែល់ទុំន កចិរែដល់ម្ដរូអាជើវកម្ម ណ្ដលានស្ថរៈ
្ុំខាន់្ត្ាប់ឧរែម្ភ្ជរ និងកាោន វរែភ្ជរកន ង
អាជើវកម្ម ត្រម្ទាុំងជត្ម្ុញឱ្យទទួល នធនធាន
្ត្ាប់អាជើវកម្ម ដូចជ្ញហរិញ្ាបបទានជ្ញសដើម្ 

3. សោកអ្នកទទួល នការត្បឹការើម្ន្រនែើជុំ ញសលើការ
ចប់សផែើម្អាជើវកម្ម ដុំស ើ រការអាជើវកម្ម និងការ
ការពារអ្រិងិជន 

 

សរើការត្ររួរិនិរយអ្វើខ្ល៉ោះណ្ដលនឹងសកើរាន 
្ត្ាប់អាជើវកម្មសន៉ោះ? 
កុំឡ ងសរលស ន្ើ  ្ ុំ វញិ្ញា បនប័ត្រដុំស ើ ការសរាងចត្កធ ន
រូច ម្ធយម្ និង្ិបបកម្ម សោកអ្នកត្រូវទទួលរងការ
ត្រួររិនិរយ(១) ការត្រួររិនិរយរ  ភ្ជរផលិរផល 
សដាយត្ក្ួងឧ្ាហកម្ម និង្ិបបកម្ម (២)ត្រួររិនិរយ
ទើាុំងសដាយស្ថោរាជធានើ សខ្រែត្កុង។ 

 

សៅសរលណ្ដលសោកអ្នក ដុំស ើ ការអាជើវកម្មផលិរ
ទឹក្ណ្ ែ ក ទឹកសម្េ្ ទឹកសប៉េងស ៉េ ៉ោះ សោកអ្នកត្រូវ
ទទួលរងការត្រួររិនិរយ (១)ការត្រួររិនិរយរ  ភ្ជរ
ផលិរផល (២) ការត្រួររិនិរយអ្ ម័្យ សដាយត្ក្ួង 
 

 ្ខាភិ ល (៣) ត្បរ័នធត្រប់ត្រងអ្រគើភ័យ និងត្បរ័នធ
ការពារ ្នែិ  ្ខ្  ្វរែិភ្ជរសដាយត្ក្ួងម្ោម្ផេ (៤)
អ្ធិការកិចេការងារសដាយត្ក្ួងការងារ និងប ែ ៉ោះបណាែ ល
វជិ្ញា ជើវៈ  (៥) ត្រួររិនិរយបរដិាា ន សដាយត្ក្ួងបរដិាា ន 
(៦) ត្រួររិនិរយសដាយអាជ្ញា ធរមូ្លដាា ន សដាយត្ក្ួង
ម្ោម្ផេ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



មា៉េ ត្ទីកផ្នពរ័ម៍ានសត្មាបអ់ាជីវកមម
ផលរិបដនែ និងែំណាបដ់ផែឈ ថី្មមីយួ 

ែូច្ជ្ញ ផលរិទឹកសដណ្ែ ក ទឹកឈមេស ទឹកឈប៉េងឈ ៉េ ៉ោះ
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បញ្ជ ីនៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័ត្រសត្ាប់អាជីវកម្មផលិរទឹកសណ្ណ្ែ ក ទឹកម្ម្េស ទឹកម្ប៉េងម្ ៉េ ៉ោះ 
ដំណាកក់ាល ត្បម្េទអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ 
 

ស្ថា បៃ័ាៃសម្រា
កិច្ចកនុងការម្ច្ញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

សុពល
ភាព 

កម្មវរាុរបសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

ម្រីខាុ ំអាច្ចុ្៉ោះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រម្ៅឯណា? 

 

ម្រីខាុ ំត្រវូាៃសំណំុ្ឯកស្ថរអ្វីខល៉ោះម្ដីម្បអីាច្ចុ្៉ោះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ម្រីខាុ ំត្រវូរងច់រំយៈម្ពលប៉េុន្មម ៃ
ម្ដីម្បទីទលួ ៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ម្រីខាុ ំត្រវូចំ្ណាយប៉េុន្មម ៃម្ដីម្បទីទលួ
 ៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយុរែិម្ោង 

 

ដណំាកក់ាល ១ វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារចុ្៉ោះ
ម្ ម្ ៉ោះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
 

ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម 
 

៩៩ឆ្ន ាំ ផែលៃូ់វភាពត្សបច្ាប់ដលត់្កុម្
ហ ុៃសហត្ាសពាណិ្ជជតាម្រយៈ
ការចុ្៉ោះម្ ម្ ៉ោះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 

ម្ោក អ្នកអាច្ម្្វីការសំុចុ្៉ោះវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការចុ្៉ោះម្ ម្ ៉ោះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
តាម្រយៈត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរែកម្មសត្ាប់ចុ្៉ោះ
បញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ម
www.businessregistration.moc.gov.
kh ឬម្ោក អ្នកអាច្អ្ម្ញ្ជ ីញម្ៅកាៃ ់
ន្មយកដ្ឋា ៃចុ្៉ោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម ឬម្ៃេីរពាណិ្ជជកម្ម
ម្ខរែត្កុង ម្ដមី្បជូីយ ៃងិផែលជ់្ញព័រ៌ាៃ
សត្ាប់ការចុ្៉ោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ម្ោក អ្នក។ 
 
 

ម្ោក អ្នករត្ម្ូវឱ្យាៃសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងម្ត្កាម្សត្ាប់ដំម្ណី្រការ
សំុចុ្៉ោះវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់ការចុ្៉ោះម្ ម្ ៉ោះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មតាម្ត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរែ
កម្ម ៖ 
- ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ាសយដ្ឋា ៃណ្ដលអាច្ជ្ញ វកិ័យបត្រអ្គគិសៃ ីវកិ័យបត្រទកឹ ឬ

កិច្ចសៃាជួលផធ៉ោះឬអ្ារ លិខរិនត្បសណី្យជ៍្ញម្ដមី្ 

- លកខៃែិកៈត្កមុ្ហ ុៃ 

- អ្រែសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខរិឆ្លងណ្ដៃរបសា់ច សហ់ ុៃ ៃិងអ្េិ ល 
- រូបថរ ៤ x ៦ 
- ម្សច្កែីត្បកាសម្ដ្ឋយសុទធច្រិែរបសអ់្េិ ល ថាាម ៃជ្ញប់ម្ោសនពរក៍នុងកចិ្ច

ការពាណិ្ជជកម្ម រដាបបម្វណី្ ឬត្ពហមទណ្ឌ  ៃងិម្ិៃណ្ម្ៃជ្ញម្ន្រៃែរីាជការសីុវលិនៃ
ត្ព៉ោះរាជ្ញណាច្ត្កកម្ពុជ្ញ 

- កនុងករណី្ាច សហ់ ុៃជ្ញៃរីិបុគគល៖ 

o ច្ាប់ច្ម្លងឯកស្ថរគរិយុរែិនៃការចុ្៉ោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កមុ្
ហ ុៃម្ដីម្ម្ដ្ឋយាៃការបញ្ញជ កត់្សបតាម្ការរត្ម្ូវរបសប់ញ្ារែិ
ច្ាប់នៃត្ព៉ោះរាជ្ញណាច្ត្កកម្ពុជ្ញ 

o ម្សច្កែីសម្ត្ម្ច្កនុងការបម្ងកីរត្កមុ្ហ ុៃ ៃងិការណ្រងតាងំអ្នក
រំណាងៃីរបុិគគលជ្ញាច សហ់ ុៃ  

- កនុងកឡុំងម្ពល៣០នថៃ គរិចបព់ីនថៃម្ច្ញវញិ្ញា បៃបត្រចុ្៉ោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
តាម្ត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរែកម្ម ត្កមុ្ហ ុៃត្រូវម្ផាីម្កន្មយកដ្ឋា ៃចុ្៉ោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម
ៃូវឯកស្ថរដូច្ខាងម្ត្កាម្៖ 

o លកខៃែិកៈច្ាប់ម្ដីម្ច្ំៃៃួ០២ច្ាប់  
o ករណី្ាច សហ់ ុៃជ្ញៃរីិបុគគល៖ 

 ម្សច្កែីសម្ត្ម្ច្កនុងការបម្ងកីរត្កមុ្ហ ុៃ ៃិងណ្រងតាងំ
អ្នករណំាងៃីរបុិគគលាច សហ់ ុៃ ច្ាប់ម្ដមី្ច្ំៃៃួ០១
ច្ាប ់

 លិខិរច្ាប់ម្ដីម្បញ្ញជ ក់អ្ំពីម្ ម្ ៉ោះគណ្ៃីរបសត់្កុម្
ហ ុៃណ្ដល ៃម្បីកម្ៅ្ន្មារណាម្ួយច្ៃំួៃ០១
ច្ាប ់

- កនុងករណី្ ន្មយកដ្ឋា ៃចុ្៉ោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មម្ិៃ ៃទទួលលកខៃែកិៈច្ាប់ម្ដមី្ 
កនុងថិរម្វោ៣០នថៃម្ៃ៉ោះម្ទ ត្កសួងពាណិ្ជជកម្មអាច្ជោំសៃ់ឹងការចុ្៉ោះបញ្ជ ី ៃងិ
លុបម្ចលការចុ្៉ោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម។ 

 

ម្ដីម្បទីទួល ៃវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់
ការចុ្៉ោះម្ ម្ ៉ោះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
ត្រូវការរយៈម្ពលពី០៣នថៃ ម្ៅ០៥នថៃ 
បន្មេ បព់ី ៃបំម្ពញសំណំុ្ឯកស្ថរ
ត្រឹម្ត្រូវៃងិត្គប់ត្ាៃ់តាម្រយៈត្បពៃ័ធ
សវយ័ត្បវរែកម្មសត្ាប់ចុ្៉ោះបញ្ជ ី
ពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ ្
ម្។ 
 

កនត្ម្ម្សវាសត្ាបក់ារសំុវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការចុ្៉ោះម្ ម្ ៉ោះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្មគាឺៃច្ៃំួៃ ១.៦៨០.០០០ ម្រៀល 
 

- ច្ាប់សែីពីវធិាៃពាណិ្ជជ
កម្ម ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្ម 

- ច្ាប់សែីពីវមិ្ស្ថ្ៃកម្ម
សែីពីវធិាៃពាណិ្ជជកម្ម 
ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 

- ត្បកាសម្លខ២១៣ព
.ណ្ ច្បព ត្បក ចុ្៉ោះនថៃ
ទី ២៤ ណ្ខម្ិថុន្ម ឆ្ន  ំ
២០១៦ 

- ត្បកាសម្លខ២៩៩ព
.ណ្ ច្បព ត្បក ចុ្៉ោះនថៃ
ទី ២៩ ណ្ខ្នូ ឆ្ន  ំ
២០១៥ 

- ត្បកាសរមួ្ម្លខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
ចុ្៉ោះនថៃទ ី១៦ ណ្ខ្នូ ឆ្ន  ំ
២០១៤ 

- តារាងឧបសម្ព័ៃធ១ភាជ ប់
ៃឹងត្បកាសរមួ្ម្លខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
ចុ្៉ោះនថៃទ ី១៦ ណ្ខ្នូ ឆ្ន  ំ
២០១៤ 

 
 

 វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារចុ្៉ោះ
ម្ ម្ ៉ោះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
 

ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម 
 

៩៩ឆ្ន  ំ ត្បសិៃម្បីម្ោកអ្នកចុ្៉ោះបញ្ជ ីជ្ញស្ថខា 
ឬការោិលយ័រណំាង 
 

ម្ោក អ្នកអាច្ម្្វីការសំុចុ្៉ោះវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការចុ្៉ោះម្ ម្ ៉ោះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
តាម្រយៈត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរែកម្មសត្ាប់ចុ្៉ោះ
បញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ម
www.businessregistration.moc.gov.
kh ឬម្ោក អ្នកអាច្អ្ម្ញ្ជ ីញម្ៅកាៃ ់
ន្មយកដ្ឋា ៃចុ្៉ោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម ឬម្ៃេីរពាណិ្ជជកម្ម
ម្ខរែត្កុង ម្ដមី្បជូីយ ៃងិផែលជ់្ញព័រ៌ាៃ
សត្ាប់ការចុ្៉ោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ម្ោក អ្នក។ 
 

ម្ោក អ្នករត្ម្ូវឱ្យាៃសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងម្ត្កាម្សត្ាប់ដំម្ណី្រការ
សំុចុ្៉ោះវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់ការចុ្៉ោះម្ ម្ ៉ោះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មតាម្ត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរែ
កម្ម ៖ 
- ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ាសយដ្ឋា ៃណ្ដលអាច្ជ្ញ វកិ័យបត្រអ្គគិសៃ ីវកិ័យបត្រទកឹ ឬ

កិច្ចសៃាជួលផធ៉ោះឬអ្ារ លិខរិនត្បណី្យជ៍្ញម្ដីម្ 

- ច្ាប់ច្ម្លងឯកស្ថរគរិយុរែិនៃការចុ្៉ោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កមុ្ហ ុៃម្ដីម្
ម្ដ្ឋយាៃការបញ្ញជ ក់ណ្ដលទទួលស្ថគ លម់្ដ្ឋយច្ាប ់

- ម្សច្កែីសម្ត្ម្ច្របសត់្កមុ្ហ ុៃម្ដីម្បម្ងកីរស្ថខា ឬការោិលយ័រណំាង ៃិង
ណ្រងតាងំអ្េិ លស្ថខាឬការោិលយ័រណំាង 

- អ្រែសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខរិឆ្លងណ្ដៃរបស ់ ន្មយកការោិលយ័រណំាង
ឬស្ថខា 

- រូបថរ ៤ x ៦ 

ម្ដីម្បទីទួល ៃវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់
ការចុ្៉ោះម្ ម្ ៉ោះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
ត្រូវការរយៈម្ពលពី០៣នថៃ ម្ៅ០៥នថៃ 
បន្មេ បព់ី ៃបំម្ពញសំណំុ្ឯកស្ថរ
ត្រឹម្ត្រវូៃងិត្គប់ត្ាៃ់តាម្រយៈត្បពៃ័ធ
សវយ័ត្បវរែកម្មសត្ាប់ចុ្៉ោះបញ្ជ ី
ពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ ្
ម្។ 
 

កនត្ម្ម្សវាសត្ាបក់ារសំុវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការចុ្៉ោះម្ ម្ ៉ោះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្មគាឺៃច្ៃំួៃ ១.៦៨០.០០០ ម្រៀល 
 

- ច្ាប់សែីពីវធិាៃពាណិ្ជជ
កម្ម ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្ម 

- ច្ាប់សែីពីវមិ្ស្ថ្ៃកម្ម
សែីពីវធិាៃពាណិ្ជជកម្ម 
ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 

- ត្បកាសម្លខ២១៣ព
.ណ្ ច្បព ត្បក ចុ្៉ោះនថៃ
ទី ២៤ ណ្ខម្ិថុន្ម ឆ្ន  ំ
២០១៦ 

- ត្បកាសម្លខ២៩៩ព
.ណ្ ច្បព ត្បក ចុ្៉ោះនថៃ

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 ត្បម្េទអាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស្ថា បៃ័ាៃសម្រា
កិច្ចកនុងការម្ច្ញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

សុពល
ភាព 

កម្មវរាុរបសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

ម្រីខាុ ំអាច្ចុ្៉ោះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រម្ៅឯណា? 

 

ម្រីខាុ ំត្រវូាៃសំណំុ្ឯកស្ថរអ្វីខល៉ោះម្ដីម្បអីាច្ចុ្៉ោះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ម្រីខាុ ំត្រវូរងច់រំយៈម្ពលប៉េុន្មម ៃ
ម្ដីម្បទីទលួ ៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ម្រីខាុ ំត្រវូចំ្ណាយប៉េុន្មម ៃម្ដីម្បទីទលួ
 ៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយុរែិម្ោង 

 

 - ម្សច្កែីត្បកាសម្ដ្ឋយសុទធច្រិែរបសន់្មយកការោិលយ័រណំាង ថាាម ៃជ្ញប់
ម្ោសនពរក៍នុងកចិ្ចការពាណិ្ជជកម្ម រដាបបម្វណី្ ឬត្ពហមទណ្ឌ  ៃិងម្ិៃណ្ម្ៃជ្ញ
ម្ន្រៃែីរាជការសីុវលិនៃត្ព៉ោះរាជ្ញណាច្ត្កកម្ពុជ្ញ 
 

ទី ២៩ ណ្ខ្នូ ឆ្ន  ំ
២០១៥ 

- ត្បកាសរមួ្ម្លខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
ចុ្៉ោះនថៃទ ី១៦ ណ្ខ្នូ ឆ្ន  ំ
២០១៤ 

- តារាងឧបសម្ព័ៃធ១ភាជ ប់
ៃឹងត្បកាសរមួ្ម្លខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
ចុ្៉ោះនថៃទ ី១៦ ណ្ខ្នូ ឆ្ន  ំ
២០១៤ 

 

 វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារចុ្៉ោះ
ម្ ម្ ៉ោះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
 

ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម 
 

៩៩ឆ្ន  ំ ត្បសិៃម្បីម្ោកអ្នកចុ្៉ោះបញ្ជ ីជ្ញត្កមុ្
ហ ុៃសហកម្មសិទធិ 
 

ម្ោក អ្នកអាច្ម្្វីការសំុចុ្៉ោះវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការចុ្៉ោះម្ ម្ ៉ោះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
តាម្រយៈត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរែកម្មសត្ាប់ចុ្៉ោះ
បញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ម
www.businessregistration.moc.gov.
kh ឬម្ោក អ្នកអាច្អ្ម្ញ្ជ ីញម្ៅកាៃ ់
ន្មយកដ្ឋា ៃចុ្៉ោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម ឬម្ៃេីរពាណិ្ជជកម្ម
ម្ខរែត្កុង ម្ដមី្បជូីយ ៃងិផែលជ់្ញព័រ៌ាៃ
សត្ាប់ការចុ្៉ោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ម្ោក អ្នក។ 
 
 

ម្ោក អ្នករត្ម្ូវឱ្យាៃសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងម្ត្កាម្សត្ាប់ដំម្ណី្រការ
សំុចុ្៉ោះវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់ការចុ្៉ោះម្ ម្ ៉ោះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មតាម្ត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរែ
កម្ម ៖ 
- ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ាសយដ្ឋា ៃណ្ដលអាច្ជ្ញ វកិ័យបត្រអ្គគិសៃ ីវកិ័យបត្រទកឹ ឬ

កិច្ចសៃាជួលផធ៉ោះឬអ្ារ លិខរិនត្បសណី្យជ៍្ញម្ដមី្ 

- កិច្ចសៃាបម្ងកីរត្កមុ្ហ ុៃ  

- អ្រែសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខរិឆ្លងណ្ដៃរបសា់ច សហ់ ុៃ ៃិងអ្េិ ល 
- រូបថរ ៤ x ៦ 
- ម្សច្កែីត្បកាសម្ដ្ឋយសុទធច្រិែរបសអ់្េិ ល ថាាម ៃជ្ញប់ម្ោសនពរក៍នុងកចិ្ច

ការពាណិ្ជជកម្ម រដាបបម្វណី្ ឬត្ពហមទណ្ឌ  ៃងិម្ិៃណ្ម្ៃជ្ញម្ន្រៃែរីាជការសីុវលិនៃ
ត្ព៉ោះរាជ្ញណាច្ត្កកម្ពុជ្ញ 

- កនុងករណី្សហកម្មសិទធិករជ្ញៃីរបុិគគល: 

o ច្ាប់ច្ម្លងឯកស្ថរគរិយុរែិនៃការចុ្៉ោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កមុ្
ហ ុៃម្ដីម្ម្ដ្ឋយាៃការបញ្ញជ កត់្សបតាម្ការរត្ម្ូវរបសប់ញ្ារែិ
ច្ាប់នៃត្ព៉ោះរាជ្ញណាច្ត្កកម្ពុជ្ញ 

o ម្សច្កែីសម្ត្ម្ច្កនុងការបម្ងកីរត្កមុ្ហ ុៃ ៃងិការណ្រងតាងំអ្នក
រំណាងៃីរបុិគគលជ្ញសហកម្មសិទធិករ 

- កនុងកឡុំងម្ពល៣០នថៃ គរិចបព់ីនថៃម្ច្ញវញិ្ញា បៃបត្រចុ្៉ោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
តាម្ត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរែកម្ម ត្កមុ្ហ ុៃត្រូវម្ផាីម្កន្មយកដ្ឋា ៃចុ្៉ោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម
ៃូវឯកស្ថរដូច្ខាងម្ត្កាម្៖ 

o កិច្ចសៃាបម្ងកីរត្កមុ្ហ ុៃច្ាប់ម្ដមី្ច្ំៃៃួ០២ច្ាប ់
o ករណី្សហកម្មសិទធិករជ្ញៃីរបុិគកល៖ 

 ម្សច្កែីសម្ត្ម្ច្កនុងការបម្ងកីរត្កមុ្ហ ុៃ ៃិងណ្រងតាងំ
អ្នករណំាងៃីរបុិគគលជ្ញសហកម្មសិទធិករច្ាប់ម្ដីម្ 
ច្ំៃួៃ០១ច្ាប ់

- កនុងករណី្ ន្មយកដ្ឋា ៃចុ្៉ោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មម្ិៃ ៃទទួលលកខៃែកិៈច្ាប់ម្ដមី្ 
កនុងថិរម្វោ៣០នថៃម្ៃ៉ោះម្ទ ត្កសួងពាណិ្ជជកម្មអាច្ជោំសៃ់ឹងការចុ្៉ោះបញ្ជ ី ៃងិ
លុបម្ចលការចុ្៉ោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម។ 

ម្ដីម្បទីទួល ៃវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់
ការចុ្៉ោះម្ ម្ ៉ោះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
ត្រូវការរយៈម្ពលពី០៣នថៃ ម្ៅ០៥នថៃ 
បន្មេ បព់ី ៃបំម្ពញសំណំុ្ឯកស្ថរ
ត្រឹម្ត្រូវៃងិត្គប់ត្ាៃ់តាម្រយៈត្បពៃ័ធ
សវយ័ត្បវរែកម្មសត្ាប់ចុ្៉ោះបញ្ជ ី
ពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ ្
ម្។ 
 

កនត្ម្ម្សវាសត្ាបក់ារសំុវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការចុ្៉ោះម្ ម្ ៉ោះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្មគាឺៃច្ៃំួៃ ១.៦៨០.០០០ ម្រៀល 
 

- ច្ាប់សែីពីវធិាៃពាណិ្ជជ
កម្ម ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្ម 

- ច្ាប់សែីពីវមិ្ស្ថ្ៃកម្ម
សែីពីវធិាៃពាណិ្ជជកម្ម 
ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 

- ត្បកាសម្លខ២១៣ព
.ណ្ ច្បព ត្បក ចុ្៉ោះនថៃ
ទី ២៤ ណ្ខម្ិថុន្ម ឆ្ន  ំ
២០១៦ 

- ត្បកាសម្លខ២៩៩ព
.ណ្ ច្បព ត្បក ចុ្៉ោះនថៃ
ទី ២៩ ណ្ខ្នូ ឆ្ន  ំ
២០១៥ 

- ត្បកាសរមួ្ម្លខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
ចុ្៉ោះនថៃទ ី១៦ ណ្ខ្នូ ឆ្ន  ំ
២០១៤ 

- តារាងឧបសម្ព័ៃធ១ភាជ ប់
ៃឹងត្បកាសរមួ្ម្លខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
ចុ្៉ោះនថៃទ ី១៦ ណ្ខ្នូ ឆ្ន  ំ
២០១៤ 

 

 វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារចុ្៉ោះ
ម្ ម្ ៉ោះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
 

ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម 
 

៩៩ឆ្ន  ំ ត្បសិៃម្បីម្ោកអ្នកចុ្៉ោះបញ្ជ ីជ្ញសហ
ត្ាសឯកបុគគល 
 

ម្ោក អ្នកអាច្ម្្វីការសំុចុ្៉ោះវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការចុ្៉ោះម្ ម្ ៉ោះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
តាម្រយៈត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរែកម្មសត្ាប់ចុ្៉ោះ
បញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ម
www.businessregistration.moc.gov.
kh ឬម្ោក អ្នកអាច្អ្ម្ញ្ជ ីញម្ៅកាៃ ់

ម្ោក អ្នករត្ម្ូវឱ្យាៃសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងម្ត្កាម្សត្ាប់ដំម្ណី្រការ
សំុចុ្៉ោះវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់ការចុ្៉ោះម្ ម្ ៉ោះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មតាម្ត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរែ
កម្ម ៖ 
- ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ាសយដ្ឋា ៃណ្ដលអាច្ជ្ញ វកិ័យបត្រអ្គគិសៃ ីវកិ័យបត្រទកឹ ឬ

កិច្ចសៃាជួលផធ៉ោះឬអ្ារ លិខរិនត្បសណី្យជ៍្ញម្ដមី្ 

- អ្រែសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខរិឆ្លងណ្ដៃរបសឯ់កកម្មសិទធិករ 

ម្ដីម្បទីទួល ៃវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់
ការចុ្៉ោះម្ ម្ ៉ោះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
ត្រូវការរយៈម្ពល ពី០៣ ម្ៅ០៥នថៃ 
បន្មេ បព់ី ៃបំម្ពញសំណំុ្ឯកស្ថរ
ត្រឹម្ត្រូវៃងិត្គប់ត្ាៃ់តាម្រយៈត្បពៃ័ធ
សវយ័ត្បវរែកម្មសត្ាប់ចុ្៉ោះបញ្ជ ី

កនត្ម្ម្សវាសត្ាបក់ារសំុវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការចុ្៉ោះម្ ម្ ៉ោះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
(ឯកកម្មសិទធិ) គឺាៃច្ំៃៃួ ៣០០. ០០០ 
ម្រៀល 
 

- ច្ាប់សែីពីវធិាៃពាណិ្ជជ
កម្ម ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្ម 

- ច្ាប់សែីពីវមិ្ស្ថ្ៃកម្ម
សែីពីវធិាៃពាណិ្ជជកម្ម 
ៃិ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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ដំណាកក់ាល ត្បម្េទអាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស្ថា បៃ័ាៃសម្រា
កិច្ចកនុងការម្ច្ញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

សុពល
ភាព 

កម្មវរាុរបសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

ម្រីខាុ ំអាច្ចុ្៉ោះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រម្ៅឯណា? 

 

ម្រីខាុ ំត្រវូាៃសំណំុ្ឯកស្ថរអ្វីខល៉ោះម្ដីម្បអីាច្ចុ្៉ោះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ម្រីខាុ ំត្រវូរងច់រំយៈម្ពលប៉េុន្មម ៃ
ម្ដីម្បទីទលួ ៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ម្រីខាុ ំត្រវូចំ្ណាយប៉េុន្មម ៃម្ដីម្បទីទលួ
 ៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយុរែិម្ោង 

 

ន្មយកដ្ឋា ៃចុ្៉ោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម ឬម្ៃេីរពាណិ្ជជកម្ម
ម្ខរែត្កុង ម្ដមី្បជូីយ ៃងិផែលជ់្ញព័រ៌ាៃ
សត្ាប់ការចុ្៉ោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ម្ោក អ្នក។ 
 
 

- រូបថរ ៤ x ៦របសឯ់កកម្មសិទធកិរ 
- ម្សច្កែីត្បកាសម្ដ្ឋយសុទធច្រិែរបសឯ់កកម្មសិទធិករថា ថាាម ៃជ្ញប់ម្ោសនពរ ៍

កនុងកចិ្ចការពាណិ្ជជកម្ម រដាបបម្វណី្ ឬត្ពហមទណ្ឌ  ៃងិម្ៃិណ្ម្ៃជ្ញម្ន្រៃែរីាជការ
សីុវលិនៃត្ព៉ោះរាជ្ញណាច្ត្កកម្ពុជ្ញ។ 

 

ពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ ្
ម្។ 
 

- ត្បកាសម្លខ២១៣ព
.ណ្ ច្បព ត្បក ចុ្៉ោះនថៃ
ទី ២៤ ណ្ខម្ិថុន្ម ឆ្ន  ំ
២០១៦ 

- ត្បកាសម្លខ២៩៩ព
.ណ្ ច្បព ត្បក ចុ្៉ោះនថៃ
ទី ២៩ ណ្ខ្នូ ឆ្ន  ំ
២០១៥ 

- ត្បកាសរមួ្ម្លខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
ចុ្៉ោះនថៃទ ី១៦ ណ្ខ្នូ ឆ្ន  ំ
២០១៤ 

- តារាងឧបសម្ព័ៃធ១ភាជ ប់
ៃឹងត្បកាសរមួ្ម្លខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
ចុ្៉ោះនថៃទ ី១៦ ណ្ខ្នូ ឆ្ន  ំ
២០១៤ 

 

 

ដណំាកក់ាល ២ 
ត្បកាសបម្ងករីម្រាងច្ត្ក្ុៃរូច្ 
ម្្យម្ ៃិងសិបបកម្ម 
 

ត្កសួងឧសាហកម្ម 
ៃិងសិបបកម្ម 

អ្ច្ិនន្រៃែយ ៍  ម្ោក អ្នកអាច្ម្្វីការម្សនីសំុតាម្រយៈ អ្គគ
ន្មយកដ្ឋា ៃសហត្ាស្ុៃរូច្ ៃងិម្្យម្ 
ៃិងសិបបកម្ម ឫការោិលយ័ត្ច្កម្ច្ញ
ចូ្លណ្រម្ួយរបសត់្កសួងឧសាហកម្ម ៃងិ
សិបបកម្ម 
 
 

ម្ោក អ្នករត្ម្ូវឱ្យាៃសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងម្ត្កាម្សត្ាប់ដំម្ណី្រការ
ម្សនសំុី៖ 

- ពាកយសំុ ភាជ ប់ជ្ញម្យួរូបថរទំហ ំ(៤X៦) ម្ួយសៃលកឹ 
- ច្ាប់ច្ម្លងអ្រែសញ្ញា ណ្បណ្ណ ឫលិខរិឆ្លងណ្ដៃ 
- បលង់បង្ហា ញទីតាងំម្រាងច្ត្ក ឫសិបបកម្ម អ្ម្ជ្ញម្ួយហរាម្លខា ឫស្ថន ម្ម្ម្នដ

របសា់ច សអ់ាជីវកម្ម 
- បលង់រមួ្ បលងអ់្ារ បលង់ទតីាងំម្ត្គឿងច្ត្ក ៃងិបរកិាខ រ ៃិងគៃូំសបំត្ពញួ

បម្ច្ចកម្ទសណ្ខែសង្ហវ ក់ផលិរកម្ម 
- គំៃូសបំត្ពញួនៃណ្ខែសង្ហវ ក់ផលិរកម្ម 
- លិខិរអ្ៃុញ្ញា រម្បកីទីតាងំអាជីវកម្ម ម្ដ្ឋយអាជ្ញា ្រមូ្លដ្ឋា ៃ 
 

ឯកស្ថរម្ផែងៗម្ទៀរ: 
- វញិ្ញា បៃប័ត្រវភិាគគុណ្ភាពម្ច្ញម្ដ្ឋយ វទិាស្ថា ៃសែង់ដ្ឋរកម្ពុជ្ញ 
- វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារចុ្៉ោះម្ ម្ ៉ោះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មម្ច្ញម្ដ្ឋយត្កសូង

ពាណិ្ជជកម្ម 
- ស្ថល កសញ្ញា ផលិរផល 
- កិច្ចសៃាជួលទីតាងំត្បសិៃម្បមី្ិៃណ្ម្ៃជ្ញាច សទ់ីតាងំអាជីវកម្ម 
- លិខិរវាយរនម្លផលប៉េ៉ោះពាលប់រដិ្ឋា ៃ(ត្បសិៃម្បីច ំច្់) 

ម្ដីម្បទីទួល ៃត្បកាសបម្ងកីរម្រាង
ច្ត្ក្ុៃរូច្ ម្្យម្ ៃិងសិបបកម្ម 
ត្រូវការរយៈម្ពល ១០នថៃ បន្មេ ប់ពី
 ៃបំម្ពញសំណំុ្ឯកស្ថរត្រឹម្ត្រូវ
ៃិងត្គប់ត្ាៃ ់

 

កនត្ម្ម្សវាសត្ាបក់ារសំុត្បកាសបម្ងករី
ម្រាងច្ត្ក្ុៃរូច្ ម្្យម្ ៃិងសិបបកម្ម៖ 

- ១៥០.០០០ម្រៀល ម្បីម្ដមី្ទុៃោប
ជ្ញងឫម្សមីរ ៥០.០០០ដុោល សហ
រដាអាម្ម្រកិ 

- ៣០០.០០០ម្រៀល ម្បីម្ដមី្ទុៃ
ចប់ព៥ី០.០០០ដុោល សហរដាអា
ម្ម្រកិ រហូរដល ់ ២៥០.០០០
ដុោល សហរដាអាម្ម្រកិ 

- ៥០០.០០០ម្រៀល ម្បីម្ដមី្ទុៃចប់
ព២ី៥០.០០០ដុោល សហរដាអាម្ម្
រកិ រហូរដល ់ ៥០០.០០០ដុោល
សហរដាអាម្ម្រកិ 

- ច្ាប់សែីពកីារត្គប់ត្គង
ម្រាងច្ត្ក ៃិងសិបបកម្ម 

- ត្បកាសម្លខ៧១៧ 
សហវ ត្បក ចុ្៉ោះនថៃទី 
០៨ ណ្ខកកកដ្ឋ ឆ្ន  ំ
២០១៥ 

 

 

ដណំាកក់ាល ២ 
វញិ្ញា បៃប័ត្រដំម្ណី្ការម្រាង
ច្ត្ក្ុៃរូច្ ម្្យម្ ៃិងសិបប
កម្ម 
 

ត្កសួងឧសាហកម្ម 
ៃិងសិបបកម្ម 

៣ឆ្ន  ំ  ម្ោក អ្នកអាច្ម្្វីការម្សនីសំុតាម្រយៈ អ្គគ
ន្មយកដ្ឋា ៃសហត្ាស្ុៃរូច្ ៃងិម្្យម្ 
ៃិងសិបបកម្ម ឫការោិលយ័ត្ច្កម្ច្ញ
ចូ្លណ្រម្ួយរបសត់្កសួងឧសាហកម្ម ៃងិ
សិបបកម្ម 
 
 

ម្ោក អ្នករត្ម្ូវឱ្យាៃសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងម្ត្កាម្សត្ាប់ដំម្ណី្រការ
ម្សនសំុី៖ 

- ពាកយសំុ ភាជ ប់ជ្ញម្យួរូបថរទំហ ំ(៤X៦) ម្ួយសៃលកឹ 
- ត្បកាសបម្ងករីម្រាងច្ត្ក្ុៃរូច្ ម្្យម្ ៃងិសិបបកម្ម 
- ច្ាប់ច្ម្លងអ្រែសញ្ញា ណ្បណ្ណ ឫលិខរិឆ្លងណ្ដៃ 
- គំៃូសបំត្ពញួផលិរកម្ម 
- រូបថរផ្លល កយមី្ោ ៃិងណ្ខែសង្ហវ ក់ផលិរកម្ម 
- រូបថរ (៤X៦) បីសៃលឹក 
ឯកស្ថរម្ផែងៗម្ទៀរ: 
- វញិ្ញា បៃប័ត្រវភិាគគុណ្ភាពម្ច្ញម្ដ្ឋយ វទិាស្ថា ៃសែង់ដ្ឋរកម្ពុជ្ញ 

ម្ដីម្បទីទួល ៃវញិ្ញា បៃប័ត្រដំម្ណី្
ការម្រាងច្ត្ក្ុៃរូច្ ម្្យម្ ៃិងសិបប
កម្មត្រូវការរយៈម្ពល ១០នថៃ បន្មេ ប់
ពី ៃបំម្ពញសំណំុ្ឯកស្ថរត្រមឹ្ត្រូវ
ៃិងត្គប់ត្ាៃ ់
 

កនត្ម្ម្សវាសត្ាបក់ារសំុវញិ្ញា បៃប័ត្រដំ
ម្ណី្ការម្រាងច្ត្ក្ុៃរូច្ ម្្យម្ ៃិង
សិបបកម្ម៖ 

- ៧៥.០០០ម្រៀល ម្បីម្ដមី្ទុៃោប
ជ្ញងឫម្សមីរ ៥០.០០០ដុោល សហ
រដាអាម្ម្រកិ 

- ១៥០.០០០ម្រៀល ម្បីម្ដមី្ទុៃចប់
ព៥ី០.០០០ដុោល សហរដាអាម្ម្រកិ 
រហូរដល ់ ២៥០.០០០ដុោល
សហរដាអាម្ម្រកិ 

- ច្ាប់សែីពកីារត្គប់ត្គង
ម្រាងច្ត្ក ៃិងសិបបកម្ម 

- ត្បកាសម្លខ៧១៧ 
សហវ ត្បក ចុ្៉ោះនថៃទី 
០៨ ណ្ខកកកដ្ឋ ឆ្ន  ំ
២០១៥ 
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ដំណាកក់ាល ត្បម្េទអាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស្ថា បៃ័ាៃសម្រា
កិច្ចកនុងការម្ច្ញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

សុពល
ភាព 

កម្មវរាុរបសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

ម្រីខាុ ំអាច្ចុ្៉ោះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រម្ៅឯណា? 

 

ម្រីខាុ ំត្រវូាៃសំណំុ្ឯកស្ថរអ្វីខល៉ោះម្ដីម្បអីាច្ចុ្៉ោះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ម្រីខាុ ំត្រវូរងច់រំយៈម្ពលប៉េុន្មម ៃ
ម្ដីម្បទីទលួ ៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ម្រីខាុ ំត្រវូចំ្ណាយប៉េុន្មម ៃម្ដីម្បទីទលួ
 ៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយុរែិម្ោង 

 

- ស្ថល កសញ្ញា ផលិរផល 
- លិខិរវាយរនម្លផលប៉េ៉ោះពាលប់រដិ្ឋា ៃ(ត្បសិៃម្បីច ំច្់) 

- ៣០០.០០០ម្រៀល ម្បីម្ដមី្ទុៃ
ចប់ព២ី៥០.០០០ដុោល សហរដា
អាម្ម្រកិ រហូរដល ់ ៥០០.០០០
ដុោល សហរដាអាម្ម្រកិ 

ដណំាកក់ាល 
៣ 

ការចុ្៉ោះបញ្ជ ីពៃធដ្ឋរ1 
 

កំណ្រ់សាគ ល៖់ ាច សអ់ាជីវ
កម្មច ំច្់ម្្វីការចុ្៉ោះបញ្ជ ីពៃធ
ដ្ឋរម្ៅរដា លស្ថរម្ពពីៃធកនុងរ
យៈម្ពល ១៥នថៃ នៃនថៃម្្វកីារ
ម្ត្កាយពីាច សអ់ាជីវកម្ម ចប ់ផ ្
ម្រីម្ម្្វីសកម្មភាពម្សដាកិច្ច ឬ
ម្ត្កាយពីទទួល ៃលិខរិ
បញ្ញជ ក់ការចុ្៉ោះបញ្ជ ី ឬលិខិរ
អ្ៃុញ្ញា រម្ច្ញម្ដ្ឋយត្កសួង ឬ
ស្ថា បៃ័ពាកព់័ៃធ។ 

អ្គគន្មយកដ្ឋា ៃពៃធ
ដ្ឋរ ឬការោិលយ័
ពៃធដ្ឋរ ត្សុក ខណ្ឌ  
 

អ្ច្ិនន្រៃែយ ៍ ៃិយម្ៃ័យរបសអ់្នកជ្ញបព់ៃធ៖ 

- អ្នកជ្ញប់ពៃធរូច្ គឺជ្ញ សហត្ាស
ឯកកម្មសិទធ ឬសហត្ាសឯកសហ
កម្មសិទធ ណ្ដល៖ 

ក. ាៃផលរបរត្បចឆំ្ន ចំប់ពី២៥០
ោៃម្រៀល ត្បណ្ហល (៦២.៥០០
ដុោល  សហរដាអាម្ម្រកិ) រហូរដល ់
៧០០ ោៃម្រៀល ត្បណ្ហល 
(១៧៥.០០០ដុោល សហរដាអាម្ម្រ ិ
ក) 
ខ. ាៃផលរបរកនុងរយៈម្ពលបីណ្ខ
ជ្ញប់ានណាម្ួយណ្ដលបញ្ចប់កនុងឆ្ន ំ
ត្បរិទៃិច្រៃែ ចបព់ី ៦០ោៃម្រៀល
ម្ឡងីម្ៅ ត្បណ្ហល (១៥.០០០ដុោល  
សហរដាអាម្ម្រកិ)  
គ.   រពំឹងថាាៃផលរបរកនុងរយៈ
ម្ពលបីណ្ខជ្ញប់ាន ខាងមុ្ខចប់ពចីប់
ពី ៦០ោៃម្រៀលម្ឡងីម្ៅ ត្បណ្ហល 
(១៥.០០០ដុោល  សហរដាអាម្ម្រកិ) 
ឃ. ចូ្លរមួ្ម្ដញនថល ពិម្ត្ា៉ោះនថលឬសេង់
នថល កនុងការផគរ់ផគងទ់ំៃញិ ៃិងម្សវា
កម្មរមួ្ោងំភាសីុលរមួ្ម្ដញនថល។  
 

- អ្នកជ្ញប់ពៃធម្្យម្ គឺជ្ញ៖  
ក. សហត្ាសណ្ដលាៃផលរបរ
ត្បចឆំ្ន ចំបព់ី៧០០ោៃម្រៀល 
ត្បណ្ហល (១៧៥.០០០ដុោល សហ
រដាអាម្ម្រកិ) រហូរដល ់ ២.០០០ 
ោៃម្រៀល ត្បណ្ហល (៥០០.០០០
ដុោល សហរដាអាម្ម្រកិ) 
ខ. សហត្ាសណ្ដល ៃចុ្៉ោះបញ្ជ ីជ្ញ
ៃីរិបុគគល 

អ្គគន្មយកដ្ឋា ៃពៃធដ្ឋរ ឬការោិលយ័ពៃធ
ដ្ឋរ ត្សុក ខណ្ឌ  ឬតាម្រយៈត្បពៃ័ធម្អ្ឡចិ្
ត្រូៃិច្ 
 

ម្ោកអ្នករត្ម្ូវឱ្យបំម្ពញសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងម្ត្កាម្សត្ាប់ដំម្ណី្រ
ការម្សនសំុីចុ្៉ោះបញ្ជ ីពៃធដ្ឋរ៖ 

ច្ំម្ពា៉ោះអ្នកជ្ញបព់ៃធម្្យម្ ៃិងអ្នកជ្ញប់ពៃធ្ ំ (សហត្ាសឯកបុគគល ៃងិសហត្ាស
ៃីរិបុគគល) 
- ត្បធាៃត្កមុ្ត្បឹកាេ ិល ឬាច សស់ហត្ាសត្រូវ ៃរត្ម្ូវឱ្យម្កថររូប ម្សកៃ

ត្ាម្នដម្ដ្ឋយផ្លេ លម់្ៅរដា លស្ថម្ពីពៃធ 
- កនុងករណី្ច ំច្់ អ្នកជ្ញប់ពៃធអាច្ម្សនីសំុឱ្យរដា លស្ថរម្ពពីៃធផែលម់្សវាម្ៅ

ថររូប ៃិងម្សកៃត្ាម្នដដលទ់ីតាងំសហត្ាស ឬទកីណ្ៃលងសម្ត្សបណាម្ួយ 
- លិខិរអ្ៃុញ្ញា រ ឬលិខិរបញ្ញជ ក់ការចុ្៉ោះបញ្ជ ីម្ច្ញម្ដ្ឋយត្កសួង ឬស្ថា បៃ័ពាក់

ព័ៃធ (ឧោហរណ៍្ វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់ការចុ្៉ោះម្ ម្ ៉ោះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
ម្ច្ញម្ដ្ឋយ ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម) 

- លកខៃែិកៈសត្ាប់ៃីរបុិគគល ឬ/ៃិង 
- ព័រ៍ាៃគណី្្ន្មាររបសស់ហត្ាស ដូច្ជ្ញលិខរិបញ្ញជ ក់គណ្ៃី្ន្មារ 

រ យការណ៍្្ន្មារ ឬម្សៀវម្ៅគណ្ៃីណ្ដលម្ច្ញម្ដ្ឋយ្ន្មារ 
- អ្រែសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខរិឆ្លងណ្ដៃណ្ដលាៃសុពលភាព 
- រូបថរបច្ចុបបៃនម្ិៃម្លីសពីរយៈម្ពល ៣ណ្ខណ្ដលាៃទំហ ំ៣៥ X ៤៥ ម្ីលី

ណ្ម្៉េត្រ ៃងិាៃនផេខាងម្ត្កាយពណ៌្ស ច្ៃំួៃ ២សៃលឹកណ្ដលាៃបញ្ញជ ក់ម្ ម្ ៉ោះ
ាច សរូ់បថរ ៃងិចុ្៉ោះហរាម្លខាទទួលខុសត្រូវម្ដ្ឋយត្បធាៃត្កុម្ត្បកឹាេិ ល 

- ប័ណ្ណកម្មសិទធិកាៃ់កាបទ់ីតាងំ ឬកិច្ចសៃាជួលទតីាងំត្បកបអាជីវកម្ម 
- លិខិរបញ្ញជ ក់ការបង់ត្ កព់ៃធអ្ច្លត្ទពយ ឬពរ័៌ាៃអ្ច្លត្ទពយ 
- ឯកស្ថរម្ផែងៗណ្ដលម្ច្ញម្ដ្ឋយអាជ្ញា ្រពាក់ពៃ័ធ។ 
ច្ំម្ពា៉ោះអ្នកជ្ញបព់ៃធរូច្ ឬបុគគលោងំឡាយណាណ្ដលាៃសកម្មភាពម្សដាកិច្ចម្ៅ
កនុងត្ព៉ោះរាជ្ញណាច្ត្កកម្ពុជ្ញ ឬាៃកត្ម្រិផលរបរត្បចឆំ្ន ២ំ៥០ ោៃម្រៀល ឬាៃ
ផលរបរកនុងរយៈម្ពលបីណ្ខណាម្យួណ្ដលបញ្ចបក់នុងឆ្ន តំ្បរិទៃិច្រៃែម្ត្កាម្៦០ ោៃ
ម្រៀលត្រូវ ៃរត្ម្ូវឱ្យាៃភាជ បជ់្ញម្ួយៃូវ៖ 
- លិខិរអ្ៃុញ្ញា រ ឬលិខិរបញ្ញជ ក់ការចុ្៉ោះបញ្ជ ីម្ច្ញម្ដ្ឋយត្កសួង ឬស្ថា បៃ័ពាក់

ព័ៃធ (ឧោហរណ៍្ វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់ការចុ្៉ោះម្ ម្ ៉ោះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
ម្ច្ញម្ដ្ឋយ ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម) ម្បាីៃ 

- អ្រែសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខរិឆ្លងណ្ដៃណ្ដលាៃសុពលភាព 
- រូបថរបច្ចុបបៃនម្ិៃម្លីសពីរយៈម្ពល ៣ណ្ខណ្ដលាៃទំហ ំ៣៥ X ៤៥ ម្ីលី

ណ្ម្៉េត្រ ៃងិាៃនផេខាងម្ត្កាយពណ៌្ស ច្ៃំួៃ ២សៃលឹកណ្ដលាៃបញ្ញជ ក់ម្ ម្ ៉ោះ
ាច សរូ់បថរ ៃងិចុ្៉ោះហរាម្លខាទទួលខុសត្រូវម្ដ្ឋយាច សរូ់បថរ 

- ប័ណ្ណកម្មសិទធិកាៃ់កាបទ់ីតាងំ ឬកិច្ចសៃាជួលទតីាងំត្បកបអាជីវកម្ម 

ម្ដីម្បទីទួល ៃការចុ្៉ោះបញ្ជ ីពៃធដ្ឋរ 
- ត្រូវការរយៈម្ពល ព០ី១នថៃ ម្ៅ

០៧នថៃ នៃនថៃម្្វីការ ច្ំម្ពា៉ោះ 
ការចុ្៉ោះបញ្ជ ីតាម្ត្បព័ៃធម្អ្ឡចិ្
ត្រូៃិច្ 

- ឬត្រូវការរយៈម្ពល ពី០៧នថៃ 
ម្ៅ១០នថៃ នៃនថៃម្្វីការ ច្ំម្ពា៉ោះ 
ការចុ្៉ោះបញ្ជ ីម្ៅរដា លស្ថរម្ពី
ពៃធម្ដ្ឋយផ្លេ ល ់

 
 

- កនត្ម្ម្សវាសត្ាបក់ារសំុការចុ្៉ោះ
ម្ ម្ ៉ោះបញ្ជ ីពៃធដ្ឋរសត្ាបអ់្នក
ជ្ញប់ពៃធរូច្ គ ឺ២០.០០០ម្រៀល 

- កនត្ម្ម្សវាសត្ាបក់ារសំុការចុ្៉ោះ
ម្ ម្ ៉ោះបញ្ជ ីពៃធដ្ឋរសត្ាបអ់្នក
ជ្ញប់ពៃធម្្យម្ ៃិងអ្នកជ្ញបព់ៃធ្ ំ 
គឺ ៤០០.០០០ម្រៀល 

 

- ច្ាប់សែីពសី្ថរម្ពីពៃធ 
- ត្បកាសម្លខ៤៩៦

សហវ ចុ្៉ោះនថៃទី ០៦ ណ្ខ
ម្ម្ស្ថ ឆ្ន  ំ២០១៦ 

- ត្បកាសម្លខ១៨១៩
សហវ. ត្បក ចុ្៉ោះនថៃទី 
២៥ ណ្ខ្នូ ឆ្ន  ំ២០១៥ 

 

                                                           
1 ការផគរ់ផគង់ម្ិៃជ្ញប់អាករាៃដូច្រម្ៅ(១) ម្សវានត្បសណី្យស៍្ថធារណ្ៈ (២)ម្សវារបស់ម្ៃេីរម្ពទយៃិងគលីៃិក ម្សវាខាងម្វជជស្ថន្រសែៃិងទៃែស្ថន្រសែៃិងការលក់ទំៃិញបន្មេ ប់បៃែខំាងម្វជជស្ថន្រសែ ៃិងទៃែស្ថន្រសែណ្ដលោក់ទិៃៃិងការបំម្ពញម្សវាោងំម្ៃ៉ោះ (៣)ម្សវាដឹកជញ្ជូ ៃអ្នកដំម្ណី្រម្ដ្ឋយត្បព័ៃធដឹកជញ្ជូ ៃស្ថធារណ្ៈណ្ដលជ្ញកម្មសិទធិោងំត្សុងរបស់រដា (៤) ការដឹកជញ្ជូ ៃស្ថធារណ្ៈ (៥)ម្សវាធាន្មរា៉េប់រង (៦)ម្សវាជ្ញមូ្លដ្ឋា ៃខាង
ហរិញ្ាវរាុណ្ដលត្រូវកំណ្រ់ម្ដ្ឋយត្បកាសរបស់ត្កសួងម្សដាកិច្ច ៃិងហរិញ្ាវរាុ (៧)ការន្មចូំ្លសាា រៈម្ត្បីត្ ស់ផ្លេ ល់ខលួៃណ្ដលរចួ្ពៃធគយ កនុងកត្ម្ិររនម្លណ្ដលត្រូវកំណ្រ់ម្ដ្ឋយត្បកាសរបស់ត្កសួង ម្សដាកិច្ច ៃិងហរិញ្ាវរាុ (៨)សកម្មភាពម្ិៃណ្សវងរកច្ំម្ណ្ញម្ដីម្បបីំម្រផីលត្បម្ោជៃ៍ស្ថធារណ្ៈ ណ្ដល ៃទទួលស្ថគ ល់ម្ដ្ឋយរដាម្ន្រៃែីត្កសួង ម្សដាកិច្ច ៃិងហរិញ្ាវរា។ 
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ដំណាកក់ាល ត្បម្េទអាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស្ថា បៃ័ាៃសម្រា
កិច្ចកនុងការម្ច្ញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

សុពល
ភាព 

កម្មវរាុរបសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

ម្រីខាុ ំអាច្ចុ្៉ោះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រម្ៅឯណា? 

 

ម្រីខាុ ំត្រវូាៃសំណំុ្ឯកស្ថរអ្វីខល៉ោះម្ដីម្បអីាច្ចុ្៉ោះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ម្រីខាុ ំត្រវូរងច់រំយៈម្ពលប៉េុន្មម ៃ
ម្ដីម្បទីទលួ ៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ម្រីខាុ ំត្រវូចំ្ណាយប៉េុន្មម ៃម្ដីម្បទីទលួ
 ៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយុរែិម្ោង 

 

គ.    ស្ថា បៃ័រដាថាន ក់ម្ត្កាម្ជ្ញរ ិសាគម្ 
ៃិងអ្ងគការម្ិៃណ្ម្ៃរដ្ឋា េ ិល 
- អ្នកជ្ញប់ពៃធ្ ំគឺជ្ញ៖ 

ក. សហត្ាសណ្ដលាៃផលរបរ
ត្បចឆំ្ន មំ្លីសពី ២.០០០ ោៃម្រៀល 
ត្បណ្ហល (៥០០.០០០ដុោល សហ
រដាអាម្ម្រកិ) 
 

ខ. ស្ថខាត្កុម្ហ ុៃបរម្ទស 

គ. សហត្ាសណ្ដល ៃចុ្៉ោះបញ្ជ ីជ្ញ
គម្ត្ាងវៃិិម្ោគណ្ដលាៃលកខណ្ៈ
សម្បរែត្គប់ត្ាៃ់ ណ្ដលអ្ៃុម្័រម្ដ្ឋយ
ត្កុម្ត្បឹកាអ្េិវឌ្ឍៃក៍ម្ពុជ្ញ 
ឃ. ស្ថា បៃ័រដា ម្បសកកម្មទូរ ៃិង
កុងស ុលបរម្ទស អ្ងគការអ្ៃែរជ្ញរ ិ
ៃិងទភីាន ក់ង្ហរសហត្បរិបរែិការ
បម្ច្ចកម្ទសរបសរ់ដ្ឋា េិ លន្មន្ម។ 

 

- លិខិរបញ្ញជ ក់ការបង់ត្ កព់ៃធអ្ច្លត្ទពយ ឬពរ័៌ាៃអ្ច្លត្ទពយ 
 

កណំ្រស់ាគ ល៖់ច្ំម្ពា៉ោះសំណំុ្ឯកស្ថរោងំអ្សណ់្ដលជ្ញច្ាប់ច្ម្លងត្រូវាៃការ
បញ្ញជ ក់ពមី្ន្រៃែីពៃធដ្ឋរាៃសម្រាកិច្ច ឬត្កសួង ស្ថា ប័ៃពាក់ពៃ័ធ។ ច្ំម្ពា៉ោះអ្នកជ្ញបព់ៃធ
ណ្ដលាៃអាសយ័ដ្ឋា ៃខុសពីអ្រែសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខិរឆ្លងណ្ដៃណ្ដលាៃសុពល
ភាព ម្ន្ម៉ោះអ្នកជ្ញប់ពៃធច ំច្់ត្រូវផែលៃូ់វម្សៀវម្ៅត្គួស្ថរ ឬម្សៀវម្ៅស្ថន ក់ម្ៅណ្ដល
ម្ច្ញម្ដ្ឋយអាជ្ញា ្រាៃសម្រាកិច្ច។ 

 

ដណំាកក់ាល 
៣  

ប័ណ្ណពៃធ ៉េ រង ់ អ្គគន្មយកដ្ឋា ៃពៃធ
ដ្ឋរ ឬការោិលយ័
ពៃធដ្ឋរ ត្សុក ខណ្ឌ  
 

១ឆ្ន  ំ  អ្គគន្មយកដ្ឋា ៃពៃធដ្ឋរ ឬការោិលយ័ពៃធ
ដ្ឋរ ត្សុក ខណ្ឌ  
 

ម្ោកអ្នករត្ម្ូវឱ្យបំម្ពញសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងម្ត្កាម្សត្ាប់ដំម្ណី្រ
ការម្សនសំុីចុ្៉ោះបញ្ជ ីពៃធដ្ឋរ៖ 

- បំម្ពញពាកយសំុ (ពាកយសំុទត្ម្ង ់FORM PR 008) ម្ោកអ្នក អាច្ោញយកពី
ម្គហទំព័រ  www.tax.gov.kh 

- ត្បសិៃម្បីអាសយ័ដ្ឋា ៃនៃទីស្ថន ក់ការខុសពីអាសយ័ដ្ឋា ៃម្ពលចុ្៉ោះបញ្ជ ីម្ោក
អ្នករត្ម្ូវឱ្យភាជ បម់្កជ្ញម្ួយ៖  

o ប័ណ្ណកម្មសិទធកិាៃ់កាបទ់ីតាងំ ឬកិច្ចសៃាជួលទតីាងំត្បកបអាជីវ
កម្ម ៃងិលិខិរត្បកាសពៃធការទុ់កម្លីការជួលទីតាងំ (ច្ាប់
ច្ម្លង) 

o លិខិរបញ្ញជ ក់ការបង់ត្ កព់ៃធអ្ច្លត្ទពយ ឬព័រ៌ាៃអ្ច្លត្ទពយ 
(ត្បសិៃម្បីាៃ) 

កណំ្រស់ាគ ល៖់ច្ំម្ពា៉ោះសំណំុ្ឯកស្ថរោងំអ្សណ់្ដលជ្ញច្ាប់ច្ម្លងត្រូវាៃការ
បញ្ញជ ក់ពមី្ន្រៃែីពៃធដ្ឋរាៃសម្រាកិច្ច ឬត្កសួង ស្ថា ប័ៃពាក់ពៃ័ធ។ 

 

ម្ដីម្បទីទួល ៃបណ័្ណពៃធ ៉េ រង ់
- ត្រូវការរយៈម្ពល ព០ី១នថៃ ម្ៅ

០៧នថៃ នៃនថៃម្្វីការ ច្ំម្ពា៉ោះ 
ការចុ្៉ោះបញ្ជ ីតាម្ត្បព័ៃធម្អ្ឡចិ្
ត្រូៃិច្ 

- ឬត្រូវការរយៈម្ពល ពី០៧នថៃ 
ម្ៅ១០នថៃ នៃនថៃម្្វីការ ច្ំម្ពា៉ោះ 
ការចុ្៉ោះបញ្ជ ីម្ៅរដា លស្ថរម្ពី
ពៃធម្ដ្ឋយផ្លេ ល ់

 

កនត្ម្ម្សវាសត្ាបក់ារសំុប័ណ្ណពៃធ ៉េ រ
ងដូ់ច្ខាងម្ត្កាម្៖ 
- អ្នកជ្ញប់ពៃធរូច្ ត្រូវបងព់ៃធ ៉េ រង់

ច្ំៃួៃ ៤០០.០០០ម្រៀល 

- អ្នកជ្ញប់ពៃធម្្យម្ត្រូវបងព់ៃធ ៉េ រ
ងច់្ំៃៃួ ១.២០០.000 ម្រៀល 

- អ្នកជ្ញប់ពៃធ្ ំ៖ 

o ផលរបរម្លីសពី 
១០.000.000.000 ម្រៀល
ត្រូវបងព់ៃធ ៉េ រងច់្ៃំួៃ 
៥.000.000 ម្រៀល 

o ផលរបរ 
១០.000.000.000 ម្រៀល 
ឬរិច្ជ្ញងត្រូវបងព់ៃធ ៉េ រង់
ច្ំៃួៃ ៣.000.000 ម្រៀល 

o ច្ំម្ពា៉ោះអ្នកជ្ញបព់ៃធ្ំណ្ដល
ាៃស្ថខា ឃ្ល ងំ ម្រាងច្ត្ក 
ម្រាងជ្ញងសត្ាប់សកម្មភាព
អាជីវកម្មណ្រម្ួយណ្ដលសាិរ
ម្ៅតាម្រាជធាៃី ម្ខរែម្ផែង
ាន ត្រូវបងព់ៃធ ៉េ រងច់្ំៃួៃ 
៣.000.000 ម្រៀល 
 

- ច្ាប់សែីពសី្ថរម្ពីពៃធ 
- ម្សច្កែីណ្ណ្ន្មមំ្លខ 

០៣២ អ្ពដ ចុ្៉ោះនថៃទ ី
០៤ ណ្ខម្ករា ឆ្ន  ំ
២០១៦ 

- ត្បកាសម្លខ១៨២១
សហវ ត្បក ចុ្៉ោះនថៃទី 
២៥ ណ្ខ្នូ ឆ្ន  ំ២០១៥ 

- ត្បកាសម្លខ៩៧០
សហវ ត្បក ចុ្៉ោះនថៃទី 
២៧ ណ្ខ្នូ ឆ្ន  ំ២០១២ 

 

ដណំាកក់ាល 
៣  

ពៃធត្បថាប់ត្តា អ្គគន្មយកដ្ឋា ៃពៃធ
ដ្ឋរ ឬការោិលយ័
ពៃធដ្ឋរ ត្សុក ខណ្ឌ  
 

អ្ច្ិនន្រៃែយ ៍ ផែលគ់រិយុរែិម្លីឯកស្ថរសែីពីលិខិរ
សែីពីការបម្ងករីត្កុម្ហ ុៃ 

អ្គគន្មយកដ្ឋា ៃពៃធដ្ឋរ ឬការោិលយ័ពៃធ
ដ្ឋរ ត្សុក ខណ្ឌ  
 

ម្ោកអ្នកត្រូវជ្ញបព់ៃធត្បថាប់ត្តាច្ំម្ពា៉ោះលិខិរាៃលកខណ្ៈគរិយុរែិដូច្ខាងម្ត្កាម្ ៖ 
- លិខិរសែីពីការបម្ងកីរត្កុម្ហ ុៃ   
សាគ ល៖់ អ្នកជ្ញបព់ៃធត្រូវាៃការពវកិច្ចបង់ពៃធត្បថាប់ត្តាឱ្យ ៃច្ប់សពវត្គប់កនុង
រយៈម្ពល០៣ណ្ខ បន្មេ ប់ពកីារសម្ត្ម្ច្របសស់្ថា បៃ័ ឫអាជ្ញា ្រាៃាៃសម្រាកចិ្ច 
ម្ដ្ឋយភាជ ប់ម្កជ្ញម្ួយៃូវឯកស្ថរពាកព់័ៃធលិខិរោងំម្ន្ម៉ោះ។ 

ម្ដីម្បបីងព់ៃធត្បថាប់ត្តា 
- ត្រូវការរយៈម្ពល ព០ី១នថៃ ម្ៅ

០៣នថៃ នៃនថៃម្្វីការ  
 

កនត្ម្ម្សវាសត្ាបក់ារបងព់ៃធត្បថាប់
ត្តាដូច្ខាងម្ត្កាម្៖ 
- លិខិរសែីពីការបម្ងកីរត្កុម្ហ ុៃ

 ១.0០០.០០០ ម្រៀល 

- ច្ាប់សែីពសី្ថរម្ពីពៃធ 
- ត្បកាសម្លខ២៧៣

សហវ ត្បក ចុ្៉ោះនថៃទី 
១៧ណ្ខម្នី្ម ឆ្ន  ំ
២០១៦ 
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ដំណាកក់ាល ត្បម្េទអាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស្ថា បៃ័ាៃសម្រា
កិច្ចកនុងការម្ច្ញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

សុពល
ភាព 

កម្មវរាុរបសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

ម្រីខាុ ំអាច្ចុ្៉ោះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រម្ៅឯណា? 

 

ម្រីខាុ ំត្រវូាៃសំណំុ្ឯកស្ថរអ្វីខល៉ោះម្ដីម្បអីាច្ចុ្៉ោះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ម្រីខាុ ំត្រវូរងច់រំយៈម្ពលប៉េុន្មម ៃ
ម្ដីម្បទីទលួ ៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ម្រីខាុ ំត្រវូចំ្ណាយប៉េុន្មម ៃម្ដីម្បទីទលួ
 ៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយុរែិម្ោង 

 

-  

ដណំាកក់ាល ៤ លិខិរអ្ៃុញ្ញា រ(ម្បីកទីតាងំ
អាជីវកម្ម) 

ស្ថោរាជធាៃី
េនំម្ពញ ឬស្ថោ
ម្ខរែន្មន្ម 

១ឆ្ន  ំ - ជ្ញព័រ៌ាៃដលអ់ាជ្ញា ្រមូ្លដ ្
ឋាៃ 

- ធាន្ម ៃៃូវសៃែិសុខ ៃិងស
ណាែ ប់ធាន បស់្ថធារណ្ៈកដូ៏ច្ជ្ញ
ាច សអ់ាជីវកម្ម 

 

ស្ថោរាជធាៃេីនំម្ពញ ឬស្ថោម្ខរែន្មន្ម 
(កនុងករណី្ទីតាងំអាជីវកម្មម្ៅតាម្បណាែ
ម្ខរែ) 

ម្ោកអ្នករត្ម្ូវឱ្យបំម្ពញសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងម្ត្កាម្សត្ាប់ដំម្ណី្រ
ការម្សនសំុីលិខិរអ្ៃុញ្ញា រ(ម្បីកទីតាងំអាជីវកម្ម) 

- ទត្ម្ង់ពាកយសំុលិខិរអ្ៃុញ្ញា រ ជ្ញទត្ម្ងលិ់ខិររដា ល 

- រូបថរាច សអ់ាជីវកម្ម 
- វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារចុ្៉ោះម្ ម្ ៉ោះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
- កិច្ចសៃារវាងាច សអ់ាជីវកម្ម ជ្ញម្យួៃងឹអាជ្ញា ្រមូ្លដ្ឋា ៃ។ ម្ាលម្ៅកិច្ច

សៃាម្ន្ម៉ោះគឺម្ដីម្ប៖ី 
o ធាន្មថាម្ៃិប៉េ៉ោះពាលដ់លស់ៃែិសុខ សណាែ ប់ធាន បស់្ថធារណ្ៈ វបប្ម្ ៍

សុខាលភាពត្បជ្ញជៃ 

o ម្ិៃាៃសម្ម្លងរខំាៃប៉េ៉ោះពាលដ់លអ់្នកជិរខាង 
o ោម្យកទីតាងំអាជីវកម្មម្ដីម្បមី្ត្បីត្ ស ់ៃិងណ្ច្កចយម្ត្គឿងញាណ្ 

o ោម្យកទីតាងំអាជីវកម្មជ្ញកណ្ៃលងជញួដូរផលូវម្េទ ៃិងបម្ត្ម្ីផលូវម្េទ 
ណ្ដលម្្វីឱ្យប៉េ៉ោះពាលដ់លវ់បប្ម្៌ ត្បនពណី្ ទំម្ៃៀម្ទាល ប់ ៃងិរនម្លន្រសែី 
ៃិងត្គសួ្ថរ 

o បង្ហក រ ៃងិទប់ស្ថក រ់ជម្ាល ៉ោះន្មន្មកនុងទីតាងំអាជីវកម្ម 
o សហការជ្ញម្ួយអាជ្ញា ្រមូ្លដ្ឋា ៃកនុងការកំណ្រ់សកម្មភាពសងែយ័បទ

ម្លមីសម្ផែងៗ 
 

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 ចុ្៉ោះបញ្ជ ិការត្បកាសម្បីកសហ
ត្ាស 
(ត្រូវជូៃដណឹំ្ងដលត់្កសួង
ការង្ហរ ៃងិបណ្ែុ ៉ោះបណាែ លវជិ្ញជ
ជីវៈសែីពីការចបដ់ំម្ណី្រការ 
ៃិងជួលបុគគលិក កនុងកំឡុង
ម្ពល៣០នថៃ) 
 
 

ត្កសួងការង្ហរ ៃិងប
ណ្ែុ ៉ោះបណាែ លវជិ្ញជ ជី
វៈ 

អ្ច្ិនន្រៃែយ ៍ - ធាន្ម ៃភាពត្សបច្ាប ់  
- ធាន្ម ៃងិការពារផល

ត្បម្ោជៃ៍ៃងិសិទធិរបសស់ហ
ត្ាស 

- ត្កសួងការង្ហរ ៃិងបណ្ែុ ៉ោះបណាែ ល
វជិ្ញជ ជីវៈឫតាម្ត្បពៃ័ធបម្ច្ចកវទិាព័រ៍
ាៃ(តាម្រយៈត្បព័ៃធonlineទទួល
ស្ថគ លម់្ដ្ឋយត្កសួងការង្ហរ) 

- កនុងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិម្ោជិរ ចបព់ី ១ន្មក់ រហូរដល់
៧ន្មក់ ន្មយកដ្ឋា ៃ ឬម្ៃេីរការង្ហរ
អាច្ជួយម្រៀបច្ំកត្ម្ងសំណំុ្ឯក
ស្ថរពាកព់័ៃធម្ដមី្បចុី្៉ោះបញ្ជ ិការ
ត្បកាសម្បីកសហត្ាស 

 

ម្ោកអ្នករត្ម្ូវឱ្យបំម្ពញសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងម្ត្កាម្សត្ាប់ដំម្ណី្រ
ការម្សនសំុីចុ្៉ោះបញ្ជ ិការត្បកាសម្បីកសហត្ាស 
- ពាកយម្សនីសំុ 
- លកខៃែិកៈសហត្ាស (ត្បសិៃម្បាីៃ) 
- ប័ណ្ណពៃធ ៉េ រង ់

- វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារចុ្៉ោះម្ ម្ ៉ោះកនុងត្កសួង (ឧោហរណ៍្ ត្កសួងពាណិ្ជជ
កម្ម ជ្ញម្ដីម្) 

ម្ដីម្បទីទួល ៃការចុ្៉ោះបញ្ជ ិកា
ត្បកាសម្បីកសហត្ាសត្រូវការរយៈ
ម្ពល ១៥នថៃនៃនថៃម្្វីការ 
 
 

កនត្ម្ម្សវាសត្ាបក់ារសំុចុ្៉ោះបញ្ជ ិការ
ត្បកាសម្បីកសហត្ាសដូច្ខាងម្ត្កាម្៖ 

- ៃិម្ោជិរចប់ព ីចបព់ី ១ន្មក ់
រហូរដល៧់ន្មក់ត្រូវបង់ច្ំៃៃួ 
២០.០០០ ម្រៀល 

- ៃិម្ោជិរចប់ព ីចបព់ី ៨ន្មក ់
រហូរដល១់០០ន្មក់ត្រូវបងច់្ំៃួៃ 
៣០.០០០ ម្រៀល 

- ៃិម្ោជិរចប់ព ីចបព់ី ១០១
ន្មក់ រហូរដល៥់០០ន្មក់ត្រូវបង់
ច្ំៃួៃ ១០០.០០០ ម្រៀល 

- ៃិម្ោជិរចប់ព ីចបព់ី ៥០១
ន្មក់ ម្ឡងីម្ៅត្រូវបង់ច្ៃំួៃ 
២០០.០០០ ម្រៀល 

- ច្ាប់សែីពីការង្ហរ 
- ត្បកាសម្លខ២២៨ 

កប ត្បក ចុ្៉ោះនថៃទី ២៦ 
ណ្ខកញ្ញា  ឆ្ន  ំ២០១៤ 

- ត្បកាសម្លខ១០០៩ 
សហវ ត្បក ចុ្៉ោះនថៃទី 
២៨ ណ្ខ្នូ ឆ្ន  ំ២០១២ 

 

ដណំាកក់ាល ៥ ចុ្៉ោះបញ្ជ ិកាម្សៀវម្ៅបញ្ជ ីត្បចំ
ត្គឹ៉ោះស្ថា ៃ 

ត្កសួងការង្ហរ ៃិងប
ណ្ែុ ៉ោះបណាែ លវជិ្ញជ ជី
វៈ 

អ្ច្ិនន្រៃែយ ៍ - ធាន្ម ៃភាពត្សបច្ាប ់  
- ធាន្ម ៃងិការពារផល

ត្បម្ោជៃ៍ៃងិសិទធិរបសស់ហ
ត្ាស 

- ត្កសួងការង្ហរ ៃិងបណ្ែុ ៉ោះបណាែ ល
វជិ្ញជ ជីវៈឫតាម្ត្បពៃ័ធបម្ច្ចកវទិាព័រ៍
ាៃ(តាម្រយៈត្បព័ៃធonlineទទួល
ស្ថគ លម់្ដ្ឋយត្កសួងការង្ហរ) 

- កនុងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិម្ោជិរ ចប់ព១ីន្មក ់ រហូរដល់
៧ន្មក់ម្ៃេីរការង្ហរអាច្ជួយម្រៀបច្ំ
កត្ម្ងសំណំុ្ឯកស្ថរពាក់ព័ៃធម្ដីម្បី
ចុ្៉ោះបញ្ជ ិកាម្សៀវម្ៅបញ្ជ ីត្បចំ
ត្គឹ៉ោះស្ថា ៃម្ដ្ឋយម្ៃិគរិកនត្ម្ម្សវា 

ម្ោកអ្នករត្ម្ូវឱ្យបំម្ពញសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងម្ត្កាម្សត្ាប់ដំម្ណី្រ
ការម្សនសំុីចុ្៉ោះបញ្ជ ិកាម្សៀវម្ៅបញ្ជ ីត្បចតំ្គឹ៉ោះស្ថា ៃ 
- ពាកយម្សនីសំុ  
- លកខៃែិកៈសហត្ាស (ត្បសិៃម្បាីៃ) 
- ប័ណ្ណពៃធ ៉េ រង ់

- វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារចុ្៉ោះម្ ម្ ៉ោះកនុងត្កសួង (ឧោហរណ៍្ ត្កសួងពាណិ្ជជ
កម្ម ជ្ញម្ដីម្) 

ម្ដីម្បទីទួល ៃការចុ្៉ោះបញ្ជ ិកា
ម្សៀវម្ៅបញ្ជ ីត្បចតំ្គឹ៉ោះស្ថា ៃត្រូវការរ
យៈម្ពល ៧នថៃនៃនថៃម្្វីការ 
 
 

កនត្ម្ម្សវាសត្ាបក់ារសំុចុ្៉ោះបញ្ជ ិការ
ម្សៀវម្ៅបញ្ជ ីត្បចតំ្គឹ៉ោះស្ថា ៃដូច្ខាង
ម្ត្កាម្៖ 

- ៃិម្ោជិរចប់ព ីចបព់ី ១ន្មក ់
រហូរដល៧់ន្មក់ត្រូវបង់ច្ំៃៃួ 
២០.០០០ ម្រៀល 

- ៃិម្ោជិរចប់ព ីចបព់ី ៨ន្មក ់
រហូរដល១់០០ន្មក់ត្រូវបងច់្ំៃួៃ 
៤០.០០០ ម្រៀល 

- ច្ាប់សែីពីការង្ហរ 
- ត្បកាសម្លខ២២៨ 

កប ត្បក ចុ្៉ោះនថៃទី ២៦ 
ណ្ខកញ្ញា  ឆ្ន  ំ២០១៤ 

- ត្បកាសម្លខ១០០៩ 
សហវ ត្បក ចុ្៉ោះនថៃទី 
២៨ ណ្ខ្នូ ឆ្ន  ំ២០១២ 
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ដំណាកក់ាល ត្បម្េទអាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស្ថា បៃ័ាៃសម្រា
កិច្ចកនុងការម្ច្ញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

សុពល
ភាព 

កម្មវរាុរបសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

ម្រីខាុ ំអាច្ចុ្៉ោះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រម្ៅឯណា? 

 

ម្រីខាុ ំត្រវូាៃសំណំុ្ឯកស្ថរអ្វីខល៉ោះម្ដីម្បអីាច្ចុ្៉ោះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ម្រីខាុ ំត្រវូរងច់រំយៈម្ពលប៉េុន្មម ៃ
ម្ដីម្បទីទលួ ៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ម្រីខាុ ំត្រវូចំ្ណាយប៉េុន្មម ៃម្ដីម្បទីទលួ
 ៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយុរែិម្ោង 

 

- កនុងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិម្ោជិរ ចបព់ី៨ន្មក់ រហូរដល់
១០០ន្មក ់ត្កសួងការង្ហរ ៃងិ ប
ណ្ែុ ៉ោះបណាែ លវជិ្ញជ ជីវៈៃងឹផែលជូ់ៃ
ណ្រម្នត្បសណី្យ ៍រនម្ល៣.០០០ 
ម្រៀល ៃិងជួយម្រៀបច្ំកត្ម្ងសំណំុ្
ឯកស្ថរពាកព់័ៃធម្ៃិគរិកនត្ម្ម្សវា 

- កនុងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិម្ោជិរ ចបព់ី១០១ម្ឡងីម្ៅ
ន្មយកដ្ឋា ៃអ្្កិារកិច្ចការង្ហរនៃ 
ត្កសួងការង្ហរ ៃិង បណ្ែុ ៉ោះបណាែ ល
វជិ្ញជ ជីវៈៃឹងផែលជូ់ៃណ្រម្
នត្បសណី្យ ៍រនម្ល៣.០០០ ម្រៀល 
ៃិងជយួម្រៀបច្ំកត្ម្ងសំណំុ្ឯកស្ថរ
ពាក់ពៃ័ធម្ិៃគិរកនត្ម្ម្សវា 

- ៃិម្ោជិរចប់ព ីចបព់ី ១០១
ន្មក់ រហូរដល៥់០០ន្មក់ត្រូវបង់
ច្ំៃួៃ ៨០.០០០ ម្រៀល 

- ៃិម្ោជិរចប់ព ីចបព់ី ៥០១
ន្មក់ ម្ឡងីម្ៅត្រូវបង់ច្ៃំួៃ 
៨០.០០០ ម្រៀល 

ដណំាកក់ាល ៥ ចុ្៉ោះបញ្ជ ិកាម្សៀវម្ៅម្បកីត្ ក ់

 
ត្កសួងការង្ហរ ៃិងប
ណ្ែុ ៉ោះបណាែ លវជិ្ញជ ជី
វៈ 

អ្ច្ិនន្រៃែយ ៍ - ធាន្ម ៃភាពត្សបច្ាប ់  
- ធាន្ម ៃងិការពារផល

ត្បម្ោជៃ៍ៃងិសិទធិរបសស់ហ
ត្ាស 

- ត្កសួងការង្ហរ ៃិងបណ្ែុ ៉ោះបណាែ ល
វជិ្ញជ ជីវៈឫតាម្ត្បពៃ័ធបម្ច្ចកវទិាព័រ៍
ាៃ(តាម្រយៈត្បព័ៃធonlineទទួល
ស្ថគ លម់្ដ្ឋយត្កសួងការង្ហរ) 

- កនុងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិម្ោជិរ ចប់ព១ីន្មក ់ រហូរដល់
៧ន្មក់ម្ៃេីរការង្ហរអាច្ជួយម្រៀបច្ំ
កត្ម្ងសំណំុ្ឯកស្ថរពាក់ព័ៃធម្ដីម្បី
ចុ្៉ោះបញ្ជ ិកាម្សៀវម្ៅម្បកីត្ កម់្ដ្ឋយ
ម្ិៃគរិកនត្ម្ម្សវា 

- កនុងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិម្ោជិរ ចបព់ី៨ន្មក់ រហូរដល់
១០០ន្មក ់ត្កសួងការង្ហរ ៃងិ ប
ណ្ែុ ៉ោះបណាែ លវជិ្ញជ ជីវៈៃងឹផែលជូ់ៃ
ណ្រម្នត្បសណី្យ ៍រនម្ល៣.០០០ 
ម្រៀល ៃិងជួយម្រៀបច្ំកត្ម្ងសំណំុ្
ឯកស្ថរពាកព់័ៃធម្ៃិគរិកនត្ម្ម្សវា 

- កនុងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិម្ោជិរ ចបព់ី១០១ម្ឡងីម្ៅ
ន្មយកដ្ឋា ៃអ្្កិារកិច្ចការង្ហរនៃ 
ត្កសួងការង្ហរ ៃិង បណ្ែុ ៉ោះបណាែ ល
វជិ្ញជ ជីវៈៃឹងផែលជូ់ៃណ្រម្
នត្បសណី្យ ៍រនម្ល៣.០០០ ម្រៀល 
ៃិងជយួម្រៀបច្ំកត្ម្ងសំណំុ្ឯកស្ថរ
ពាក់ពៃ័ធម្ិៃគិរកនត្ម្ម្សវា 

ម្ោកអ្នករត្ម្ូវឱ្យបំម្ពញសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងម្ត្កាម្សត្ាប់ដំម្ណី្រ
ការម្សនសំុីចុ្៉ោះបញ្ជ ិកាម្សៀវម្ៅម្បីកត្ ក ់

- ពាកយម្សនីសំុ  
- លកខៃែិកៈសហត្ាស (ត្បសិៃម្បាីៃ) 
- ប័ណ្ណពៃធ ៉េ រង ់

- វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារចុ្៉ោះម្ ម្ ៉ោះកនុងត្កសួង (ឧោហរណ៍្ ត្កសួងពាណិ្ជជ
កម្ម ជ្ញម្ដីម្) 

ម្ដីម្បទីទួល ៃការចុ្៉ោះបញ្ជ ិកា
ម្សៀវម្ៅម្បីកត្ កត់្រូវការរយៈម្ពល 
៧នថៃនៃនថៃម្្វីការ 
 
 

កនត្ម្ម្សវាសត្ាបក់ារសំុចុ្៉ោះបញ្ជ ិការ
ម្សៀវម្ៅម្បីកត្ កដូ់ច្ខាងម្ត្កាម្៖ 

- ៃិម្ោជិរចប់ព ីចបព់ី ១ន្មក ់
រហូរដល៧់ន្មក់ត្រូវបង់ច្ំៃៃួ 
៤០.០០០ ម្រៀល 

- ៃិម្ោជិរចប់ព ីចបព់ី ៨ន្មក ់
រហូរដល១់០០ន្មក់ត្រូវបងច់្ំៃួៃ 
៦០.០០០ ម្រៀល 

- ៃិម្ោជិរចប់ព ីចបព់ី ១០១
ន្មក់ រហូរដល៥់០០ន្មក់ត្រូវបង់
ច្ំៃួៃ ១២០.០០០ ម្រៀល 

- ៃិម្ោជិរចប់ព ីចបព់ី ៥០១
ន្មក់ ម្ឡងីម្ៅត្រូវបង់ច្ៃំួៃ 
១២០.០០០ ម្រៀល 

- ច្ាប់សែីពីការង្ហរ 
- ត្បកាសម្លខ២២៨ 

កប ត្បក ចុ្៉ោះនថៃទី ២៦ 
ណ្ខកញ្ញា  ឆ្ន  ំ២០១៤ 

- ត្បកាសម្លខ១០០៩ 
សហវ ត្បក ចុ្៉ោះនថៃទី 
២៨ ណ្ខ្នូ ឆ្ន  ំ២០១២ 

-  
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ដំណាកក់ាល ត្បម្េទអាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស្ថា បៃ័ាៃសម្រា
កិច្ចកនុងការម្ច្ញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

សុពល
ភាព 

កម្មវរាុរបសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

ម្រីខាុ ំអាច្ចុ្៉ោះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រម្ៅឯណា? 

 

ម្រីខាុ ំត្រវូាៃសំណំុ្ឯកស្ថរអ្វីខល៉ោះម្ដីម្បអីាច្ចុ្៉ោះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ម្រីខាុ ំត្រវូរងច់រំយៈម្ពលប៉េុន្មម ៃ
ម្ដីម្បទីទលួ ៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ម្រីខាុ ំត្រវូចំ្ណាយប៉េុន្មម ៃម្ដីម្បទីទលួ
 ៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយុរែិម្ោង 

 

ដណំាកក់ាល ៥ ចុ្៉ោះទិដ្ឋា កាបទបញ្ញជ នផេកនុង 

 

ត្កសួងការង្ហរ ៃិងប
ណ្ែុ ៉ោះបណាែ លវជិ្ញជ ជី
វៈ 

អ្ច្ិនន្រៃែយ ៍ - ធាន្ម ៃភាពត្សបច្ាប ់  
- ធាន្ម ៃងិការពារផល

ត្បម្ោជៃ៍ៃងិសិទធិរបសស់ហ
ត្ាស ៃិងកម្មករ ៃិម្ោជិរ 

- ត្កសួងការង្ហរ ៃិងបណ្ែុ ៉ោះបណាែ ល
វជិ្ញជ ជីវៈឫតាម្ត្បពៃ័ធបម្ច្ចកវទិាព័រ៍
ាៃ(តាម្រយៈត្បព័ៃធonlineទទួល
ស្ថគ លម់្ដ្ឋយត្កសួងការង្ហរ) 

 

ម្ោកអ្នករត្ម្ូវឱ្យបំម្ពញសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងម្ត្កាម្សត្ាប់ដំម្ណី្រ
ការម្សនសំុីចុ្៉ោះទិដ្ឋា កាបទបញ្ញជ នផេកនុង 

- ពាកយម្សនីសំុ 
- លកខៃែិកៈសហត្ាស (ត្បសិៃម្បាីៃ) 
- ប័ណ្ណពៃធ ៉េ រង ់

- វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារចុ្៉ោះម្ ម្ ៉ោះកនុងត្កសួង (ឧោហរណ៍្ ត្កសួងពាណិ្ជជ
កម្ម ជ្ញម្ដីម្) 

ម្ដីម្បទីទួល ៃការចុ្៉ោះទិដ្ឋា កាបទ
បញ្ញជ នផេកនុងត្រូវការរយៈម្ពល ៦០នថៃ
នៃនថៃម្្វីការ 
 
 

កនត្ម្ម្សវាសត្ាបក់ារសំុចុ្៉ោះទដិ្ឋា កាបទ
បញ្ញជ នផេកនុងដូច្ខាងម្ត្កាម្៖ 

- ៃិម្ោជិរចប់ព ីចបព់ី ៨ន្មក ់
រហូរដល១់០០ន្មក់ត្រូវបងច់្ំៃួៃ 
៧០.០០០ ម្រៀល 

- ៃិម្ោជិរចប់ព ីចបព់ី ១០១
ន្មក់ រហូរដល៥់០០ន្មក់ត្រូវបង់
ច្ំៃួៃ ៣០០.០០០ ម្រៀល 

- ៃិម្ោជិរចប់ព ីចបព់ី ៥០១
ន្មក់ ម្ឡងីម្ៅត្រូវបង់ច្ៃំួៃ 
៦០០.០០០ ម្រៀល 

- ច្ាប់សែីពីការង្ហរ 
- ត្បកាសម្លខ២២៨ 

កប ត្បក ចុ្៉ោះនថៃទី ២៦ 
ណ្ខកញ្ញា  ឆ្ន  ំ២០១៤ 

- ត្បកាសម្លខ១០០៩ 
សហវ ត្បក ចុ្៉ោះនថៃទី 
២៨ ណ្ខ្នូ ឆ្ន  ំ២០១២ 

 

ដណំាកក់ាល ៦ អាជ្ញា ប័ណ្ណចុ្៉ោះបញ្ជ ីផលិរផល 
ម្ត្បីសញ្ញា សែង់ដ្ឋរកម្ពុជ្ញ (ច្ ប 
ផ) 
 

 
 

វទិាស្ថា ៃសែងដ់្ឋរ
កម្ពុជ្ញ នៃត្កសួង
ឧសាហកម្ម ៃិង
សិបបកម្ម 

៣ឆ្ន  ំ - ធាន្ម ៃៃូវអ្ៃុម្ោម្ភាព
របសផ់លិរផលតាម្សែង់ដ្ឋរ 

 

វទិាស្ថា ៃសែងដ់្ឋរកម្ពុជ្ញ នៃត្កសួង
ឧសាហកម្ម ៃិងសិបបកម្ម 

ម្ោកអ្នករត្ម្ូវឱ្យបំម្ពញសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងម្ត្កាម្សត្ាប់ម្សនីសំុ
អាជ្ញា ប័ណ្ណម្ត្បីសញ្ញា ចុ្៉ោះបញ្ជ ីផលិរផល (ច្ ប ផ)៖ 

- ក) ពាកយម្សនីសំុអាជ្ញា បណ័្ណម្ត្បីសញ្ញា ចុ្៉ោះបញ្ជ ីផលិរផល (ពាកយសំុម្ៃ៉ោះម្ិៃ
អាច្ដកវញិ ៃម្ឡយីម្ត្កាយម្ពលចុ្៉ោះម្លខចូ្លរដា លរចួ្) 

- ខ) ត្បកាស/ម្សច្កែីសម្ត្ម្ច្អ្ៃុញ្ញា រម្បីក ម្រាងច្ត្ក/សហត្ាស/សិបបកម្ម
របសត់្កសួង/ម្ៃេីរឧសាហកម្ម ៃិងសិបបកម្ម (ថរច្ម្លង) 

- គ) ម្បីត្កុម្ហ ុៃត្រូវាៃ លកខៃែិកៈត្កុម្ហ ុៃ  លិខិរបញ្ញជ ក់ត្កមុ្ហ ុៃ វញិ្ញា បៃ
ប័ត្របញ្ញជ ក់ការចុ្៉ោះម្ ម្ ៉ោះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម វញិ្ញា បៃប័ត្រចុ្៉ោះបញ្ជ ីអាករម្លី
រនម្លបណ្ៃាម្ ៃិងប័ណ្ណ ៉េ រង ់(ាៃសុពលភាព ថរច្ម្លង) 

- ឃ) គំៃូសបលង់ទតីាងំផលិរកម្ម (ម្បីច ំច្់) 
- ង) បញ្ជ ីរាយម្ ម្ ៉ោះវរាុធារុម្ដមី្ ៃិងបរាិណ្ការម្ត្បីត្ សវ់រាុធារុម្ដមី្របស់

ផលិរកម្ម 
- ច្) គំៃូសបំត្ពួញនៃណ្ខែសង្ហវ កផ់លិរកម្ម 
- ឆ្) បញ្ជ ីរាយម្ ម្ ៉ោះ ម្ត្គឿងច្ត្ក ា៉េ សីុៃ ៃិងឧបករណ៍្ម្ត្បីត្ សក់នុងផលិរកម្ម 
- ជ) គត្ម្សូ្ថល កសញ្ញា ណ្ដលាៃបំណ្ងម្ត្បតី្ សស់ញ្ញា ចុ្៉ោះបញ្ជ ីផលិរផល 
- ឈ) វញិ្ញា បៃបត្រវភិាគផលិរផល (ម្ៅាៃសុពលភាពមុ្ៃបីណ្ខ) 
- ញ) វញិ្ញា បៃបត្រចុ្៉ោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជសញ្ញា នៃផលិរផល (ត្បសិៃម្បាីៃ)  
- ដ) ) វញិ្ញា បៃបត្រ កូដ GS1 Cambodia (ត្បសិៃម្បីាៃ) 
- ឯកស្ថរណ្ដលោកទ់ងម្ៅៃឹង: (ខ), (គ), (ឃ), (ង) or (ច្)ឬឯកស្ថរ

ម្ផែងម្ទៀរម្បចី ំច្់។  

ត្រូវការរយៈម្ពល ៥នថៃសត្ាប់ការ
ម្ច្ញអាជ្ញា បណ័្ណចុ្៉ោះបញ្ជ ីផលិរផល 
ម្ត្បីសញ្ញា សែង់ដ្ឋរកម្ពុជ្ញ 

 
 

កនត្ម្ម្សវាសត្ាបក់ារសំុអាជ្ញា បណ័្ណចុ្៉ោះ
បញ្ជ ីផលិរផល ម្ត្បីសញ្ញា សែង់ដ្ឋរកម្ពុជ្ញ
(ច្ ប ផ)ដូច្ខាងម្ត្កាម្៖ 

- ត្រូវបង់ច្ៃំួៃ ៣០០.០០០ ម្រៀល 
កំណ្រ់សាគ ល៖់ ច្ំម្ពា៉ោះករណី្ម្ោក 
អ្នកត្រូវការបៃែអាជ្ញា ប័ណ្ណ ច្ំម្ពា៉ោះរនម្ល
ៃិងរត្ម្ូវការនៃឯកស្ថរគឺដូច្ាន ម្ៅៃងឹ
ម្ពលម្សនីសំុដំបូងផងណ្ដរ។ 

 

- ច្ាប់សែីពីសែង់ដ្ឋរកម្ពុជ្ញ 
- ត្បកាសម្លខ៧១៧ 

សហវ ត្បក ចុ្៉ោះនថៃទី 
០៨ ណ្ខកកកដ្ឋ ឆ្ន  ំ
២០១៥ 

 

ដណំាកក់ាល ៧ អាជ្ញា ប័ណ្ណសត្ាប់ម្ត្បីសញ្ញា
បញ្ញជ ក់ផលិរផល CS  
 
 

វទិាស្ថា ៃសែងដ់្ឋរ
កម្ពុជ្ញ នៃត្កសួង
ឧសាហកម្ម ៃិង
សិបបកម្ម 

៣ឆ្ន  ំ - ធាន្ម ៃៃូវអ្ៃុម្ោម្ភាព
របសផ់លិរផលតាម្សែង់ដ្ឋរ 

 

វទិាស្ថា ៃសែងដ់្ឋរកម្ពុជ្ញ នៃត្កសួង
ឧសាហកម្ម ៃិងសិបបកម្ម 

ម្ោកអ្នករត្ម្ូវឱ្យបំម្ពញសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងម្ត្កាម្សត្ាប់ម្សនីសំុ
អាជ្ញា ប័ណ្ណសត្ាប់ម្ត្បីសញ្ញា បញ្ញជ ក់ផលិរផល CS 
- ពាកយម្សនីសំុ ទត្ម្ង់លិខិររដា ល 

- ត្បកាស/ម្សច្កែីសម្ត្ម្ច្អ្ៃុញ្ញា រម្បីក ម្រាងច្ត្ក/សហត្ាស/សិបបកម្មរបស់
ត្កសួង/ម្ៃេីរឧសាហកម្ម ៃិងសិបបកម្ម (ថរច្ម្លង) 

- គំៃូសបលង់ទីតាងំផលិរកម្ម ៃងិទីតាងំឧបករណ៍្ផលិរ  
- គំៃូសបំត្ពញួនៃណ្ខែសង្ហវ ក់ផលិរកម្ម 
- បញ្ជ ីរាយម្ ម្ ៉ោះ ម្ត្គឿងច្ត្ក ា៉េ សីុៃ ៃិងឧបករណ៍្ម្ត្បីត្ សក់នុងផលិរកម្ម 
- បញ្ជ ីរាយម្ ម្ ៉ោះវរាុធារុម្ដមី្ ៃិងបរាិណ្ការម្ត្បីត្ សវ់រាុធារុម្ដមី្របស់

ផលិរកម្ម 
- គត្ម្ូស្ថល កសញ្ញា ណ្ដលាៃបណំ្ងម្ត្បីត្ សស់ញ្ញា សែង់ដ្ឋរ (ភាជ បS់oft Copy 

ម្បីាៃ) 
- ច្ាប់ច្ម្លងវញិ្ញា បៃបត្រចុ្៉ោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជសញ្ញា នៃផលិរផល  
- វញិ្ញា បៃបត្រ កូដ GS1 Cambodia  

- ត្រូវការរយៈម្ពល ៥នថៃសត្ាប់
ការម្ច្ញអាជ្ញា ប័ណ្ណសត្ាប់
ម្ត្បីសញ្ញា បញ្ញជ ក់ផលិរផល 
CS 

- ច្ំម្ពា៉ោះការវាយរនម្លសត្ាប់ការ
ម្ច្ញអាជ្ញា បណ័្ណម្ៃ៉ោះច្ំណាយ
ម្ពលពី ៣ណ្ខរហូរដល៦់ណ្ខ 
អាត្សយ័ម្ៅម្លីាច សអ់ាជីវកម្ម 
 

កនត្ម្ម្សវាគាឺៃដូច្ខាងម្ត្កាម្៖ 
- ត្រូវបង់ច្ៃំួៃ ១.២០០.០០០ 

ម្រៀល ច្ំម្ពា៉ោះវញិ្ញា បៃបត្របញ្ញជ ក់
ភាពអ្ៃុម្ោម្ផលិរផល 

- ត្រូវបង់ច្ៃំួៃ ៣០០.០០០ម្រៀល 
ច្ំម្ពា៉ោះអាជ្ញា ប័ណ្ណសត្ាប់ម្ត្បី
សញ្ញា បញ្ញជ ក់ផលិរផល CS 

កំណ្រ់សាគ ល ់ ច្ំម្ពា៉ោះកនត្ម្ម្សវាខាង
ម្លីម្ិៃរាប់បញ្ចូ លៃូវម្សវាចុ្៉ោះត្រួរពិៃិរយ 
ៃិងវាយរនម្លគុណ្ភាពម្ដ្ឋយវទិាស្ថា ៃ
ម្ន្ម៉ោះម្ឡយី។ ច្ំម្ពា៉ោះម្សវាចុ្៉ោះត្រួរពិៃរិយ 
ៃិងវាយរនម្លគុណ្ភាពម្ដ្ឋយវទិាស្ថា ៃ
ត្រូវបង់ច្ៃំួៃ ៨០០.០០០ ម្រៀលកនុង១
នថៃសត្ាប់ម្ួយន្មក ់

- ច្ាប់សែីពីសែង់ដ្ឋរកម្ពុជ្ញ 
- ត្បកាសម្លខ៧១៧ 

សហវ ត្បក ចុ្៉ោះនថៃទី 
០៨ ណ្ខកកកដ្ឋ ឆ្ន  ំ
២០១៥ 
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ដំណាកក់ាល ត្បម្េទអាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស្ថា បៃ័ាៃសម្រា
កិច្ចកនុងការម្ច្ញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

សុពល
ភាព 

កម្មវរាុរបសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

ម្រីខាុ ំអាច្ចុ្៉ោះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រម្ៅឯណា? 

 

ម្រីខាុ ំត្រវូាៃសំណំុ្ឯកស្ថរអ្វីខល៉ោះម្ដីម្បអីាច្ចុ្៉ោះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ម្រីខាុ ំត្រវូរងច់រំយៈម្ពលប៉េុន្មម ៃ
ម្ដីម្បទីទលួ ៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ម្រីខាុ ំត្រវូចំ្ណាយប៉េុន្មម ៃម្ដីម្បទីទលួ
 ៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយុរែិម្ោង 

 

- ច្ាប់ម្ដីម្អាជ្ញា បណ័្ណសត្ាប់ម្ត្បីសញ្ញា បញ្ញជ ក់ផលិរផល ៃបញ្ចប(់ករណី្
បៃែសុពលភាពអាជ្ញា ប័ណ្ណ) 

 

ដណំាកក់ាល ៨ វញិ្ញា បៃបត្រចុ្៉ោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
សញ្ញា   
(តាម្ការសមត័្គច្ិរែ) 
 

ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម 
 

១០ឆ្ន  ំ
 

ក- ច្ំម្ពា៉ោះា៉េ កណ្ដលោក់ទងៃងឹ
ទំៃិញឬម្សវា ណ្ដល ៃចុ្៉ោះបញ្ជ ីរចួ្
ម្ហយី ការម្ត្បីត្ សា់៉េ កម្ន្ម៉ោះ ម្ដ្ឋយ
ជៃណាម្ួយម្ត្ៅពីាច សម់្ដីម្ ត្រូវ
ាៃការយលត់្ពម្ពីាច សា់៉េ កម្ដមី្ជ្ញ
មុ្ៃសិៃ។ 
            ខ- ាច សម់្ដីម្នៃា៉េ កាៃ
សិទធិបែឹងម្ៅរុោការត្បឆ្ងំៃឹងជៃ
ណាាន ក ់ណ្ដលម្ត្បីត្ សម់្ដ្ឋយ
រមំ្ោេៃូវា៉េ ករបសខ់លួៃ ម្ដ្ឋយាម ៃ
ការយលត់្ពម្ពាីច សម់្ដីម្។ ាច ស់
ម្ដីម្ក៏ាៃសិទធបិែឹង ផងណ្ដរច្ំម្ពា៉ោះ
ការម្ត្បីត្ សៃូ់វសញ្ញា ណ្ដលត្បោក់
ត្បណ្ហលៃឹងា៉េ កណ្ដលខលួៃ ៃចុ្៉ោះ
បញ្ជ ីរចួ្ម្ហយី ៃងិការម្ត្បីត្ សា់៉េ ក
ណ្ដលោក់ទៃិម្ៅៃងឹទំៃញិៃងិ ម្សវា
ណ្ដលត្បោក់ត្បណ្ហល ម្ៅៃងឹទំៃញិ
ឬម្សវានៃា៉េ កណ្ដលចុ្៉ោះបញ្ជ ីរចួ្ម្ហយី 
ណ្ដលអាច្បណាែ លឱ្យាៃការភាៃ់
ត្ច្ឡជំ្ញស្ថធារណ្ៈ។ 
            គ- សិទធិណ្ដលទទួល ៃ
តាម្រយៈការចុ្៉ោះបញ្ជ ី ា៉េ កៃឹងម្ៃិរាប់
បញ្ចូ លៃូវការដ្ឋក់លក់ទៃំិញម្ៅម្លី
ទីផារកនុងត្ព៉ោះរាជ្ញណាច្ត្កកម្ពុជ្ញ 
ម្ដ្ឋយាច សណ់្ដល ៃចុ្៉ោះបញ្ជ ីឬម្ដ្ឋយ
ាៃការយល ់ត្ពម្ពីាច សា់៉េ កម្ន្ម៉ោះ
ម្ទ។ 

ន្មយកដ្ឋា ៃកម្មសិទធិបញ្ញា  នៃត្កសួង
ពាណិ្ជជកម្ម 
 

រាលព់ាកយសំុត្រូវណ្រភាជ ប់ម្កជ្ញម្ួយៃូវ គត្ម្ូនៃា៉េ កណ្ដលត្រូវការចុ្៉ោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជសញ្
ញា។ ការចុ្៉ោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជសញ្ញា ច្ប់សពវត្គប់លគឹកណាញ្ញា បៃបត្រចុ្៉ោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
សញ្ញា  ៃម្ច្ញជូៃដលអ់្នកម្សនីសំុ ៃិងម្ ៉ោះពុម្ពផាយម្ៅម្លីត្ពឹរែបត្ររបសត់្កសួង
ពាណិ្ជជកម្ម។ 

ម្ោកអ្នករត្ម្ូវឱ្យបំម្ពញសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួច្ំៃៃួដូច្ខាងម្ត្កាម្សត្ាប់ម្សនីសំុ
វញិ្ញា បៃបត្រចុ្៉ោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជសញ្ញា ៖ 

- បំម្ពញសំណំុ្ឯកស្ថរTM Form-2016 001  

- គត្ម្ូនៃា៉េ ក ោងំ១៥ ម្ៅតាម្ច្ំណារ់ថាន ក់ៃីម្យួៗនៃពាកយសំុ។ កនុងករណី្
ាៃការបណ្ៃាម្ ត្រូវណ្រដូច្ាន  ម្ហយីាៃទហំមំ្ិៃម្លីសព ី៨ សម្ X ៨សម្ 

- បញ្ជ ីនៃផលិរផល ណ្ដលត្រូវចុ្៉ោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជសញ្ញា  ៃិងបញ្ជ ីច្ណំារថ់ាន ក ់ឫច្ំ
ណារ់ថាន ក់អ្ៃែរជ្ញរិ។ 

- បង់ត្ ក់ម្ៅតាម្ត្បកាសរមួ្របសត់្កសួងម្សដាកិច្ច ៃិងហរិញ្ាវរាុ ជ្ញម្យួៃឹង
ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម  

- អ្នករណំាងសិទធិ ត្បសិៃម្បីាៃ  
- លិខិរត្បគលសិ់ទធ ិ 
- ការបកណ្ត្បពាកយបរម្ទស 
- បណ្ែុ ំ នៃា៉េ កលម្អរិត្បសិៃម្បាីៃ 
- លកខខណ្ឌ រត្ម្ូវជ្ញអ្បបបរា 

o ម្ ម្ ៉ោះអ្នកដ្ឋក់ពាកយម្សនីសំុបញ្ជ ីា៉េ ក 
o អាសយ័ដ្ឋា ៃទំន្មកទ់ំៃង 
o គត្ម្ូា៉េ កណ្ដលម្សនីសំុបញ្ជ ី 
o យថាត្បម្េទរបសទ់ំៃញិ ឫម្សវាណ្ដលម្សនសំុីចុ្៉ោះបញ្ជ ីកនុងច្នំ្មរ់ថាន ក់

ៃីម្ួយៗ 
o កនត្ម្នៃការដ្ឋក់ពាកយម្សនីសំុចុ្៉ោះបញ្ជ ីា៉េ ក ណ្ដលរត្ម្ូវសត្ាបច់្ំន្មរ់ថាន ក់

ៃីម្ួយៗនៃទំៃិញឫម្សវាណ្ដលសំុចុ្៉ោះបញ្ជ ីា៉េ ក 
ម្ោកអ្នកអាច្ម្្វីការជោំសរ់វា៉េ កំឡុងម្ពល៩០នថៃគិរចប់ពីនថៃណ្ដល ៃម្ ៉ោះពុម្ព
ផាយម្ៅម្លីត្ពរឹែបត្ររបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ម។ ច្ំម្ពា៉ោះអ្នកម្សនីសំុណ្ដលម្ៅម្ត្ៅ
ត្ព៉ោះរាជ្ញណាច្ត្កកម្ពុជ្ញ អាច្ជោំសរ់វា៉េ ៃតាម្រយៈរណំាងឫភាន ក់ង្ហរណ្ដលម្ៅ
កនុងត្ព៉ោះរាជ្ញណាច្ត្កកម្ពុជ្ញ។ 

ត្រូវការរយៈម្ពល ពី៣ណ្ខ ម្ៅ៩ណ្ខ
សត្ាប់ការចុ្៉ោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជសញ្ញា  ។ 
វាអាត្សយ័ម្ៅតាម្កត្ម្រិនៃភាពសមុ
ត្គស្ថម ញនៃា៉េ ក។ 
 
 

កនត្ម្ម្សវាគាឺៃដូច្ខាងម្ត្កាម្៖ 
- ២៦០.០០០ម្រៀលសត្ាប់ការចុ្៉ោះ

បញ្ជ ីពាណិ្ជជសញ្ញា  
- ៣០.000ម្រៀល សត្ាប់ពាកយសំុ 
សាគ ល៖់ ម្ដីម្បរីកាសុពលភាព នៃការ
ចុ្៉ោះបញ្ជ ីា៉េ ក ឬការចុ្៉ោះបញ្ជ ីា៉េ កស្ថម្ឡងី
វញិ ាច សា់៉េ ក ណ្ដល ៃចុ្៉ោះបញ្ជ ីរចួ្  
ត្រូវត្បកាសអ់្ំពកីារម្ត្បីត្ សា់៉េ ក ឬម្ិៃ
 ៃម្ត្បីត្ សា់៉េ ក កនុង រយៈម្ពល ០១ 
(ម្ួយ)ឆ្ន  ំ បន្មេ ប់ពខីួបម្លីកទី ០៥
(ត្ )ំឆ្ន  ំនៃកាលបរមិ្ច្េទចុ្៉ោះបញ្ជ ីា៉េ ក ។ 
ា៉េ ក ណ្ដល ៃចុ្៉ោះបញ្ជ ីរចួ្ ប៉េុណ្ៃែម្ៃិ ៃ
ម្ត្បីត្ សម់្ស្ថ៉ោះកនុងរយៈម្ពល ៥ (ត្ )ំ
ឆ្ន  ំ ត្រូវលុបម្ច្ញពបីញ្ជ ីា៉េ ក ។ 
ត្បសិៃម្បីាច សា់៉េ ក បង្ហា ញថា កាលៈម្ទ
សៈពិម្សស ៃរារាងំការម្ត្បី ត្ សា់៉េ ក 
ម្ហយីាម ៃបណំ្ងម្ិៃម្ត្ប ី ឬម្ ៉ោះបង់
ម្ចលា៉េ កម្ន្ម៉ោះម្ទ ា៉េ កម្ន្ម៉ោះៃឹងម្ិៃត្រូវ
លុបម្ច្ញ ពីបញ្ជ ីម្ឡយី ។ ជៃណាណ្ដល
ពាក់ពៃ័ធអាច្ម្សនីសំុឱ្យត្កសួងពាណិ្ជជ
កម្ម លុបា៉េ កម្ច្ញពបីញ្ជ ី កនុងរយៈម្ពល 
១(ម្ួយ) ណ្ខមុ្ៃកាលបរមិ្ច្េទ ៥(ត្ )ំ
ឆ្ន  ំ នៃការម្ិៃម្ត្បីត្ ស ់ ឬម្ត្កាយកាល
បរមិ្ច្េទម្ៃ៉ោះ ។ 

- ច្ាប់សែីពីា៉េ ក ពាណិ្ជជ
ន្មម្ ៃិង អ្ំម្ពីនៃការ
ត្បកួរត្បណ្ជងម្ៃិម្ស្ថម ៉ោះ
ត្រង ់

- ត្បកាសម្លខ២០៦
ពណ្ ត្បក ចុ្៉ោះនថៃទី 
២៤ ណ្ខកកកដ្ឋ ឆ្ន  ំ
២០១៤ 

- ត្បកាសម្លខ១៦៤៣ 
ត្បក ចុ្៉ោះនថៃទ ី១៦ ណ្ខ្នូ
ឆ្ន  ំ២០១៤ 
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