
អាជ្ញា បណ្ណ និងការត្រួរពិនិរយ
របសភ់្នា កង់ារដែលមានសមរថកិច្ចសត្មាប់

អាជីវកមមការទីេសច្រណ៍្ថ្ម ី និងភ្នា កង់ារទេសច្រណ៍្ថ្មី



អាជ្ញា បណ្ណ និងវញិ្ញា បនប័ត្រ ទសេងង អាជ្ញា បណ្ណ និងវញិ្ញា បនប័ត្រសខានន់ 
- មុនែខទណី្រការអាជវីកមម- - ទពលែខទណី្រការអាជីវកមម -

ត្កសងួពាណិ្ជជកមម
វញិ្ញា បនបត័្របញ្ញជ កក់ារចុ្ុះ
ទ ម្ ុះកាុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកមម

ត្កសួងទេសច្រណ៍្
អាជ្ញា បណ្ណសត្មាបែ់ខទណី្ការអាជីវកមម
ការទីេសច្រណ៍្ថ្មី  និងភ្នា កង់ារ
ទេសច្រណ៍្ថ្មី

អគ្គនាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ

សាលារាជធានីភ្ាខទពញ
លិខិរអនុញ្ញា រ (ទបីកេីតខង
អាជីវកមម)

ត្កសងួការងារ និងបណុ្្ុះបណ្្តលវជិ្ញជ ជីវ 

ការត្ររួពិនិរយទពលែខទណី្រការទសាសុីខ ការត្ររួពិនិរយទពល
ែខទណី្រការអាជីវកមម

ខាុ ខច្ង់ទបីកអាជីវកមមការ ី
ទេសច្រណ៍្ថ្ម ី និងភ្នា ក់ងារ

ទេសច្រណ៍្ថ្មមីយួ

ត្កសងួទេសច្រណ៍្
ការត្រួរពិនិរយសត្មាបែ់ខទណី្ការ
អាជីវកមមការទីេសច្រណ៍្ថ្ម ី និង
ភ្នា កង់ារទេសច្រណ៍្ថ្មី
សាលារាជធានីភ្ាខទពញ
ការត្រួរពិនិរយេីតខង

សាលារាជធានីភ្ាខទពញ
ការត្រួរពិនិរយេីតខង

ត្កសងួមហាផ្សេៃ
ការត្រួរពិនិរយសនិ្សុខ និងសុវរថិភ្នព
អគ្គីភ្យ័

ត្កសងួការងារ និងបណុ្្ុះ
បណ្្តលវជិ្ញជ ជីវ 
ការត្រួរពិនិរយតមច្ាប់ការងារ

ែាត្កាមសត្មាប់ការទសារីសុខអាជ្ញា បណ្ណ និង
ការត្រួរពិនិរយសត្មាប់អាជីវកមមការ ី

ទេសច្រណ៍្ថ្ម ី និងភ្នា ក់ងារទេសច្រណ៍្ថ្មី

អគ្គនាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ
ពនធទលីសាា កយទីហា

លិខិរអនុញ្ញា រសាា កយទីហា
សាលារាជធានីភ្ាខទពញ

ចុ្ុះបញ្ជ ិការត្បកាសទបីកសហត្ាស ចុ្ុះបញ្ជ ិកាទសៀវទៅបញ្ជ ីត្បចខ
ត្គ្រុះសាថ ន ចុ្ុះបញ្ជ ិកាទសៀវទៅទបីកត្ាក់ ចុ្ុះេិដ្ឋា កាបេបញ្ញជ ផ្សេៃកាុង(ត្រូវជូនែខណ្រ ងែលត់្កសួងការងារ និងបណុ្្ុះបណ្្តលវជិ្ញជ ជីវ សី្ពកីារ
ចប់ែខទណី្រការ និងជួលបុគ្គលិក កាុងកខឡុងទពល៣០ផ្ថ្ៃ)

ការចុ្ុះបញ្ជ ីពនធដ្ឋរ អាករបដនថម 
បណ្ណពនធា៉ា រង ់និងពនធត្បថាបត់្ត

អាជ្ញា បណ្ណ និងវញិ្ញា បនប័ត្រសខានន់ ច្ខននួ៤



ែខណ្តកក់ាលសខានន ់កាុងការទសាសុីខអាជ្ញា បណ្ណទេសច្រណ៍្
សត្មាបអ់ាជីវកមមការទីេសច្រណ៍្ថ្ម ី និងភ្នា កង់ារទេសច្រណ៍្ថ្មី



ែខណ្តក់កាលកាុងការទសារីសុខអាជ្ញា បណ្ណទេសច្រណ៍្សត្មាប់អាជវីកមម
ការទីេសច្រណ៍្ថ្ម ី ភ្នា ក់ងារទេសច្រណ៍្ថ្មី

ែខណ្តក់កាល១
ទលាកអាក អាច្ទសាីសុខាន ទៅត្កសួង
ទេសច្រណ៍្ ឬទៅតមបណ្្តមនៃីរ
ទេសច្រណ៍្ទខរ្ត្កុងឬទលាកអាកអាច្ទសាី
សុខានតមរយ ទគ្ហេខព័រ 
http://cambodiatourismindustry.org/

ែខណ្តក់កាល២
ទរៀបច្ខឯកសារែូច្មានកាុងឧបសមព័នធ៤

ែខណ្តក់កាល៣
បង់កផ្ត្មែូច្មានបងាា ញកាុងឧបសមព័នធ៤

ែខណ្តក់កាល៤
េេលួានអាជ្ញា បណ្ណទេសច្រណ៍្សត្មាប់
អាជីវកមមការទីេសច្រណ៍្ថ្មី  ភ្នា ក់ងារ
ទេសច្រណ៍្ថ្មី

ខាុ ខច្ង់ទសាីរសុខអាជ្ញា បណ្ណទេសច្រណ៍្
សត្មាប់អាជីវកមមការទីេសច្រណ៍្ថ្មី  

ភ្នា ក់ងារទេសច្រណ៍្ថ្មី

បួនែខណ្តក់កាល-
រយ ទពល២៨ផ្ថ្ៃ



បណ្ណពរ័ម៍ានសខានន ់សត្មាប់
អាជីវកមមការទីេសច្រណ៍្ថ្ម ី និងភ្នា កង់ារទេសច្រណ៍្ថ្មី



 

ការស្នើ្  ុំអាជ្ញា បណ្ណសេ្ចរណ៍្្ម្រាប់ដុំសណ្ើ ការ
អាជើវកម្មការ ើសេ្ចរណ៍្ថ្មើ  ភ្នន ក់ងារសេ្ចរណ៍្ថ្មើ 
កន ងម្ររះរាជ្ញណាចម្រកកម្ព ជ្ញ 

 

សរើម្ររវូានអាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បនប័ម្ររអ្វើខ្លះ្ម្រាប់ដុំ
សណ្ើ ការអាជើវកម្មការ ើសេ្ចរណ៍្ថ្មើ  ភ្នន ក់ងារ
សេ្ចរណ៍្ថ្មើកន ងម្ររះរាជ្ញណាចម្រកកម្ព ជ្ញ? 
ម្ររប់អាជើវកម្មការ ើសេ្ចរណ៍្ថ្មើ  ភ្នន ក់ងារសេ្ចរណ៍្ថ្មើដដល
ដុំសណ្ើ ការកន ងម្ររះរាជ្ញណាចម្រកកម្ព ជ្ញម្ររូវានអាជ្ញា បណ្ណឬ
វញិ្ញា បនប័ម្ររម្ួយចុំនួនដូចខាងសម្រកាម្្ម្រាប់ដុំសណ្ើ រការ៖ 
- វញិ្ញា បនប័ម្ររបញ្ញា ក់ការច ះស ម្ ះកន ងបញ្ា ើពាណិ្ជាកម្ម 
- អាជ្ញា បណ្ណសេ្ចរណ៍្្ម្រាប់ដុំសណ្ើ ការអាជើវកម្ម

អាជើវកម្មការ ើសេ្ចរណ៍្ថ្មើ  ភ្នន ក់ងារសេ្ចរណ៍្ថ្មើ 
- ការច ះបញ្ា ើរនធដារ រនធប៉ា រង់ អាករសលើរម្ម្លបដនែម្ និង

រនធម្របថាប់ម្រា 
- លិខ្ិរអ្ន ញ្ញា រ(សបើកេើាុំងអាជើវកម្ម) 
- ច ះបញ្ា ិការម្របកា្សបើក្ហម្រា្ ស្ៀវសៅបញ្ា ើ

ម្របចុំម្រររះស្ថែ ន ស្ៀវសៅសបើកម្របក់ ច ះេិដាា កាបេបញ្ញា
ម្ទៃកន ងកន ងកុំឡ ងសរល៣០ម្ថ្ៃ។ 

- រនធសលើស្ថល កយើសោ 
- លិខ្ិរអ្ន ញ្ញា រស្ថល កយើសោ 

 
 

A joint initiative by 

 

 

សរើសោកអ្នកអាចច ះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បនប័ម្ររសៅ
ឯណា? 

ម្ររប់អាជើវកម្មភ្នន ក់ងារការ ើសេ្ចរណ៍្ថ្មើ  ភ្នន ក់ងារ
សេ្ចរណ៍្ថ្មើ ដដលដុំសណ្ើ ការកន ងម្ររះរាជ្ញណាចម្រកកម្ព ជ្ញ
ម្ររូវានអាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បនប័ម្ររម្ួយចុំនួន។ សោកអ្នក
អាចស្វើការស ន្ើ  ្ ុំអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បនប័ម្ររទុំងស ះសៅ៖  
 

- ចុំសពាះអាជ្ញា បណ្ណសេ្ចរណ៍្ ្ម្រាប់ដុំសណ្ើ ការអាជើវ
កម្មភ្នន ក់ងារសេ្ចរណ៍្ សោកអ្នក អាចស ន្ើ  ្ ុំបន សៅ
ម្រក្ួងសេ្ចរណ៍្ ឬសៅាម្បណាា ម្នៃើរសេ្ចរណ៍្
សខ្រាម្រកុងសដើម្បើជួយ និងទាល់ជ្ញរ័រ៌ាន្ម្រាប់ការស ន្ើ
 ្ ុំរប្់សោកអ្នក ឬសោកអ្នកអាចស ន្ើ  ្ ុំបនាម្រ

យៈសរហេុំរ័រ
http://cambodiatourismindustry.org/ 

- ចុំសពាះវញិ្ញា បនប័ម្ររបញ្ញា ក់ការច ះស ម្ ះកន ង បញ្ា ើ
ពាណិ្ជាកម្ម សោក អ្នកអាចស្វើការ  ្ុំច ះវញិ្ញា បនប័ម្ររ
បញ្ញា ក់ការច ះស ម្ ះកន ងបញ្ា ើពាណិ្ជាកម្ម ាម្រយៈ
ម្របរ័នធ្វ័យម្របវរាកម្ម ្ម្រាប់ច ះបញ្ា ើពាណិ្ជាកម្ម 
www.businessregistration.moc.gov.kh ឬសោក 
អ្នកអាចអ្សញ្ា ើញសៅកាន់  យកដាា នច ះបញ្ា ើពាណិ្ជា
កម្មរប្់ម្រក្ួងពាណិ្ជាកម្ម ឬម្នៃើរពាណិ្ជាកម្មសខ្រាម្រកុង 
សដើម្បើជួយ និងទាល់ជ្ញរ័រ៌ាន្ម្រាប់ការច ះបញ្ា ើ
ពាណិ្ជាកម្មរប្់សោក អ្នក។ 

- ចុំសពាះការច ះបញ្ា ើរនធដារ រនធប៉ា រង់ អាករសលើរម្ម្ល
បដនែម្ និងរនធម្របថាប់ម្រា សោក អ្នកអាចស្វើការ  ្ុំ
ច ះបញ្ា ើ សៅអ្រគ យកដាា នរនធដារ(ស្ថោជ្ញរិរនធ
ដារ) ឬការយិាល័យរនធដារ ម្រ្ុក ខ្ណ្ឌ   
 
 

- ចុំសពាះលិខ្ិរអ្ន ញ្ញា រ(សបើកេើាុំងអាជើវកម្ម) សោក 
អ្នកអាចអ្សញ្ា ើញសៅកាន់ស្ថោរាជធានើ សខ្រាម្រកុង
ដដលអាជើវកម្មសោកអ្នក ែ្ិរសៅ 

- ចុំសពាះ ច ះបញ្ា ិការម្របកា្សបើក្ហម្រា្ ស្ៀវសៅ
បញ្ា ើម្របចុំម្រររះស្ថែ ន ស្ៀវសៅសបើកម្របក់ ច ះេិដាា កាបេ
បញ្ញា ម្ទៃកន ង សោក អ្នកអាចអ្សញ្ា ើញសៅកាន់    ម្រក្ួង
ការងារ និងបណ្ា ះបណាា លវជិ្ញា ជើវៈ       ឬាម្ម្របរ័នធ
បសចេកវេិារ័រ៍ាន(ាម្រយៈម្របរ័នធonlineេេួល
ស្ថគ ល់សដាយម្រក្ួងការងារ)។ 

- ចុំសពាះរនធសលើស្ថល កយើសោ សោក អ្នកអាចស្ វើការ្  ុំច ះ
បញ្ា ើបន សៅអ្រគ យកដាា នរនធដារ  ឬការយិាល័យ
រនធដារ ម្រ្ុក ខ្ណ្ឌ  

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

សរើសោកអ្នកម្ររូវាន ុ្ំណ្ ុំ ឯកស្ថរអ្វើខ្លះសដើម្បើ
ស្នើ  ្ ុំអាជ្ញា បណ្ណ? 

សោកអ្នករម្រម្ូវឱ្យាន្ុំណ្ ុំ ឯកស្ថរម្ួយចុំនួន ដូចខាង
សម្រកាម្្ម្រាប់ដុំសណ្ើ រការស ន្ើ  ្ ុំ អាជ្ញា បណ្ណសេ្ចរណ៍្ 
្ម្រាប់ដុំសណ្ើ ការអាជើវកម្មការ ើសេ្ចរណ៍្ថ្មើ  ភ្នន ក់ងារ
សេ្ចរណ៍្ថ្មើ៖ 

- វញិ្ញា បនប័ម្ររបញ្ញា ក់ការច ះស ម្ ះកន ងបញ្ា ើពាណិ្ជាកម្ម
សចញសដាយម្រក្ួងពាណិ្ជាកម្ម 

- ម្របក់រម្កល់ធា អាជើវកម្មរើធា ារដដលេេួល
ស្ថគ ល់សដាយម្រក្ួងសេ្ចរណ៍្ 

- លិខ្ិរបញ្ញា ក់េើាុំងម្នអាជើវកម្ម ឬកិចេ្នាជួលេើ
ាុំង  

- កិចេ្នារប្់ម្របរិបរាិករសេ្ចរណ៍្ កន ងការម្របកប
អាជើវកម្ម  

http://yeacambodia.org/


 

- អ្រា្ញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខ្ិរឆ្លងដដនដដលាន  ្រល
ភ្នរ 

- រូបថ្រ ៤X ៦ 
សរើអាជ្ញា បណ្ណសេ្ចរណ៍្ ម្្រាប់ដុំសណ្ើ ការអាជើវ
កម្មការ ើសេ្ចរណ៍្ថ្មើ  ភ្នន ក់ងារសេ្ចរណ៍្ថ្មើទាល់
អ្រែម្របសយាជន៍អ្វើខ្លះ ដល់អាជើវកម្មសោកអ្នក? 

អាជ្ញា បណ្ណសេ្ចរណ៍្ ្ម្រាប់ដុំសណ្ើ ការអាជើវកម្មការ ើ
សេ្ចរណ៍្ថ្មើ  ភ្នន ក់ងារសេ្ចរណ៍្ថ្មើទាល់អ្រែម្របសយាជន៍
ដូចខាងសម្រកាម្៖ 
1. អាជើវកម្មសោកអ្នកម្ររូវសរេេួលស្ថគ ល់ថាជ្ញនិរិប រគល

និងេេួលបនការការពារសដាយចាប់ ម្នម្ររះរាជ្ញ
ណាចម្រកកម្ព ជ្ញ 

2. ទាល់េុំន កចិរាដល់ម្ដរូអាជើវកម្ម ដដលានស្ថរៈ
្ុំខាន់្ម្រាប់ឧរាម្ភ្នរ និងកាោន វរាភ្នរកន ង
អាជើវកម្ម ម្ររម្ទុំងជម្រម្ុញឱ្យេេួលបន្នធាន
្ម្រាប់អាជើវកម្ម ដូចជ្ញហរិញ្ាបបទនជ្ញសដើម្ 

3. សោកអ្នកេេួលបនការម្របរកា រើម្ន្រនាើជុំ ញសលើ
ការចប់សទាើម្អាជើវកម្ម ដុំសណ្ើ រការអាជើវកម្ម និងការ
ការពារអ្រិថ្ិជន 

4. ម្រប្ិនសបើ សោកអ្នកដុំសណ្ើ រការអាជើវកម្មការ ើ
សេ្ចរណ៍្ថ្មើ  ភ្នន ក់ងារសេ្ចរណ៍្ថ្មើសដាយរ ុំាន
អាជ្ញា បណ្ណសេ្ចរណ៍្្ម្រាប់ដុំសណ្ើ ការអាជើវកម្ម
ការ ើសេ្ចរណ៍្ថ្មើ  ភ្នន ក់ងារសេ្ចរណ៍្ថ្មើ សោកអ្នក
ម្ររូវេេួលការផាករិន័យជ្ញេរកម្របក់ចប់រើ 
២.០០០.០០០សរៀល រហូរដល់ ២០.០០០.០០០
សរៀល 

 

សរើការម្រររួរិនិរយអ្វើខ្លះ ដដលនរងសកើរាន ្ ម្រាប់
អាជើវកម្មការ ើសេ្ចរណ៍្ថ្មើ ភ្នន ក់ងារសេ្ចរណ៍្
ថ្មើ? 
កុំឡ ងសរលស ន្ើ  ្ ុំអាជ្ញា បណ្ណសេ្ចរណ៍្ ម្្រាប់ដុំសណ្ើ រការ
អាជើវកម្មការ ើសេ្ចរណ៍្ថ្មើ  ភ្នន ក់ងារសេ្ចរណ៍្ថ្មើសោក
អ្នកម្ររូវេេួលរងការម្ររួររិនិរយដូចខាងសម្រកាម្៖ 
 (១) ម្របរ័នធម្ររប់ម្ររងអ្រគើភ័យ និងម្របរ័នធការពារ្ នាិ  ្ខ្ 
 ្វរែិភ្នរសដាយម្រក្ួងម្ោម្ទៃ (២) អ្ ម័្យ សដាយ 

ម្រក្ួង  ្ខាភិបល; (៣) ម្ររួររិនិរយេើាុំងអាជើវកម្ម
សដាយអាជ្ញា ្រមូ្លដាា ន 
 

សលើ្រើសនះសៅសេៀរ សោកអ្នកម្ររូវេេួលរងការម្ររួររិនិរយ
កុំឡ ងសរលដុំសណ្ើ រការអាជើវកម្ម (១)អ្ ម័្យ សដាយ 
ម្រក្ួង  ្ខាភិបល (២)ម្របរ័នធម្ររប់ម្ររងអ្រគើភ័យ និង
ម្របរ័នធការពារ ្នាិ  ្ខ្  ្វរែិភ្នរសដាយម្រក្ួងម្ោម្ទៃ 
(៣) អ្្ិការកិចេការងារសដាយម្រក្ួងការងារ និងបណ្ា ះ
បណាា លវជិ្ញា ជើវៈ (៤)ម្ររួររិនិរយេើាុំងអាជើវកម្មសដាយ
អាជ្ញា ្រមូ្លដាា ន។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



មា៉ា ត្េីកផ្នពរ័ម៍ានសត្មាប់
អាជីវកមមការទីេសច្រណ៍្ថ្ម ី និងភ្នា កង់ារទេសច្រណ៍្ថ្មី
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បញ្ជ ីនៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័ត្រសត្ាប់ដំណណី្ការអាជីវកម្មការណីេសចរណ៍្ថ្ម ី ភ្នា កង់ារណេសចរណ៍្ថ្ម1ី 
ដំណាកក់ាល ត្បណេេអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ 
 

ស្ថា បៃ័ាៃសម្រា
កិចចកាុងការណចញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

សុពល
ភ្នព 

កម្មវរាុរបសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

ណរីខាុ ំអាចចុុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រណៅឯណា? 

 

ណរីខាុ ំត្រវូាៃសំណំុ្ឯកស្ថរអ្វីខលុះណដីម្បអីាចចុុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ណរីខាុ ំត្រវូរងច់រំយៈណពលប ុន្មម ៃ
ណដីម្បេីេលួបាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ណរីខាុ ំត្រវូចំណាយប ុន្មម ៃណដីម្បេីេលួ
បាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយុរតិណោង 

 

ដណំាកក់ាល ១ វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារចុុះ
ណ ម្ ុះកាុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
 

ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម 
 

៩៩ឆ្ន ាំ ផ្តលៃូ់វភ្នពត្សបចាប់ដលត់្កុម្
ហ ុៃសហត្ាសពាណិ្ជជតាម្រយៈ
ការចុុះណ ម្ ុះកាុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 

ណោក អ្ាកអាចណ្វីការសំុចុុះវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការចុុះណ ម្ ុះកាុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
តាម្រយៈត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់ចុុះ
បញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ម
www.businessregistration.moc.gov.
kh ឬណោក អ្ាកអាចអ្ណញ្ជ ីញណៅកាៃ ់
ន្មយកដ្ឋា ៃចុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម ឬម្ៃទីរពាណិ្ជជកម្ម
ណខរតត្កុង ណដមី្បជូីយ ៃងិផ្តលជ់្ញព័រ៌ាៃ
សត្ាប់ការចុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ណោក អ្ាក។ 
 
 

ណោក អ្ាករត្ម្ូវឱ្យាៃសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួចំៃៃួដូចខាងណត្កាម្សត្ាប់ដំណណី្រការ
សំុចុុះវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់ការចុុះណ ម្ ុះកាុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មតាម្ត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរត
កម្ម ៖ 
- ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ាសយដ្ឋា ៃដដលអាចជ្ញ វកិ័យបត្រអ្គគិសៃ ីវកិ័យបត្រេកឹ ឬ

កិចចសៃាជួលផ្ធុះឬអ្ារ លិខរិនត្បសណី្យជ៍្ញណដមី្ 

- លកខៃតិកៈត្កមុ្ហ ុៃ 

- អ្រតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខរិឆ្លងដដៃរបសា់ច សហ់ ុៃ ៃិងអ្េិបាល 
- រូបថ្រ ៤ x ៦ 
- ណសចកតីត្បកាសណដ្ឋយសុេធចរិតរបសអ់្េិបាល ថាាម ៃជ្ញប់ណោសនពរក៍ាុងកចិច

ការពាណិ្ជជកម្ម រដាបបណវណី្ ឬត្ពហមេណ្ឌ  ៃងិម្ិៃដម្ៃជ្ញម្ន្រៃតរីាជការសីុវលិនៃ
ត្ពុះរាជ្ញណាចត្កកម្ពុជ្ញ 

- កាុងករណី្ាច សហ់ ុៃជ្ញៃរីិបុគគល៖ 

o ចាប់ចម្លងឯកស្ថរគរិយុរតិនៃការចុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កមុ្
ហ ុៃណដីម្ណដ្ឋយាៃការបញ្ញជ កត់្សបតាម្ការរត្ម្ូវរបសប់ញ្ារតិ
ចាប់នៃត្ពុះរាជ្ញណាចត្កកម្ពុជ្ញ 

o ណសចកតីសណត្ម្ចកាុងការបណងកីរត្កមុ្ហ ុៃ ៃងិការដរងតាងំអ្ាក
រំណាងៃីរបុិគគលជ្ញាច សហ់ ុៃ  

- កាុងកឡុំងណពល៣០នថ្ៃ គរិចបព់ីនថ្ៃណចញវញិ្ញា បៃបត្រចុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
តាម្ត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរតកម្ម ត្កមុ្ហ ុៃត្រូវណផ្ាីម្កន្មយកដ្ឋា ៃចុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម
ៃូវឯកស្ថរដូចខាងណត្កាម្៖ 

o លកខៃតិកៈចាប់ណដីម្ចំៃៃួ០២ចាប់  
o ករណី្ាច សហ់ ុៃជ្ញៃរីិបុគគល៖ 

 ណសចកតីសណត្ម្ចកាុងការបណងកីរត្កមុ្ហ ុៃ ៃិងដរងតាងំ
អ្ាករណំាងៃីរបុិគគលាច សហ់ ុៃ ចាប់ណដមី្ចំៃៃួ០១
ចាប ់

 លិខិរចាប់ណដីម្បញ្ញជ ក់អ្ំពីណ ម្ ុះគណ្ៃីរបសត់្កុម្
ហ ុៃដដលបាៃណបីកណៅ្ន្មារណាម្ួយចៃំួៃ០១
ចាប ់

- កាុងករណី្ ន្មយកដ្ឋា ៃចុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មម្ិៃបាៃេេួលលកខៃតកិៈចាប់ណដមី្ 
កាុងថ្ិរណវោ៣០នថ្ៃណៃុះណេ ត្កសួងពាណិ្ជជកម្មអាចជោំសៃ់ឹងការចុុះបញ្ជ ី ៃងិ
លុបណចលការចុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម។ 

 

ណដីម្បេីេួលបាៃវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់
ការចុុះណ ម្ ុះកាុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
ត្រូវការរយៈណពលពី០៣នថ្ៃ ណៅ០៥នថ្ៃ 
បន្មទ បព់ីបាៃបំណពញសំណំុ្ឯកស្ថរ
ត្រឹម្ត្រូវៃងិត្គប់ត្ាៃ់តាម្រយៈត្បពៃ័ធ
សវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់ចុុះបញ្ជ ី
ពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ ្
ម្។ 
 

កនត្ម្ណសវាសត្ាបក់ារសំុវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការចុុះណ ម្ ុះកាុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្មគាឺៃចៃំួៃ ១.៦៨០.០០០ ណរៀល 
 

- ចាប់សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជ
កម្ម ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្ម 

- ចាប់សតីពីវណិស្ថ្ៃកម្ម
សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជកម្ម 
ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 

- ត្បកាសណលខ២១៣ព
.ណ្ ចបព ត្បក ចុុះនថ្ៃ
េី ២៤ ដខម្ិថុ្ន្ម ឆ្ា  ំ
២០១៦ 

- ត្បកាសណលខ២៩៩ព
.ណ្ ចបព ត្បក ចុុះនថ្ៃ
េី ២៩ ដខ្ាូ ឆ្ា  ំ
២០១៥ 

- ត្បកាសរមួ្ណលខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
ចុុះនថ្ៃេ ី១៦ ដខ្ាូ ឆ្ា  ំ
២០១៤ 

- តារាងឧបសម្ព័ៃធ១ភ្នជ ប់
ៃឹងត្បកាសរមួ្ណលខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
ចុុះនថ្ៃេ ី១៦ ដខ្ាូ ឆ្ា  ំ
២០១៤ 

 
 

 វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារចុុះ
ណ ម្ ុះកាុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
 

ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម 
 

៩៩ឆ្ា  ំ ត្បសិៃណបីណោកអ្ាកចុុះបញ្ជ ីជ្ញស្ថខា 
ឬការោិលយ័រណំាង 
 

ណោក អ្ាកអាចណ្វីការសំុចុុះវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការចុុះណ ម្ ុះកាុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
តាម្រយៈត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់ចុុះ
បញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ម
www.businessregistration.moc.gov.
kh ឬណោក អ្ាកអាចអ្ណញ្ជ ីញណៅកាៃ ់
ន្មយកដ្ឋា ៃចុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម ឬម្ៃទីរពាណិ្ជជកម្ម
ណខរតត្កុង ណដមី្បជូីយ ៃងិផ្តលជ់្ញព័រ៌ាៃ

ណោក អ្ាករត្ម្ូវឱ្យាៃសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួចំៃៃួដូចខាងណត្កាម្សត្ាប់ដំណណី្រការ
សំុចុុះវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់ការចុុះណ ម្ ុះកាុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មតាម្ត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរត
កម្ម ៖ 
- ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ាសយដ្ឋា ៃដដលអាចជ្ញ វកិ័យបត្រអ្គគិសៃ ីវកិ័យបត្រេកឹ ឬ

កិចចសៃាជួលផ្ធុះឬអ្ារ លិខរិនត្បណី្យជ៍្ញណដីម្ 

- ចាប់ចម្លងឯកស្ថរគរិយុរតិនៃការចុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កមុ្ហ ុៃណដីម្
ណដ្ឋយាៃការបញ្ញជ ក់ដដលេេួលស្ថគ លណ់ដ្ឋយចាប ់

- ណសចកតីសណត្ម្ចរបសត់្កមុ្ហ ុៃណដីម្បណងកីរស្ថខា ឬការោិលយ័រណំាង ៃិង
ដរងតាងំអ្េិបាលស្ថខាឬការោិលយ័រណំាង 

ណដីម្បេីេួលបាៃវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់
ការចុុះណ ម្ ុះកាុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
ត្រូវការរយៈណពលពី០៣នថ្ៃ ណៅ០៥នថ្ៃ 
បន្មទ បព់ីបាៃបំណពញសំណំុ្ឯកស្ថរ
ត្រឹម្ត្រូវៃងិត្គប់ត្ាៃ់តាម្រយៈត្បពៃ័ធ
សវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់ចុុះបញ្ជ ី
ពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ ្
ម្។ 
 

កនត្ម្ណសវាសត្ាបក់ារសំុវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការចុុះណ ម្ ុះកាុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្មគាឺៃចៃំួៃ ១.៦៨០.០០០ ណរៀល 
 

- ចាប់សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជ
កម្ម ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្ម 

- ចាប់សតីពីវណិស្ថ្ៃកម្ម
សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជកម្ម 
ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 

- ត្បកាសណលខ២១៣ព
.ណ្ ចបព ត្បក ចុុះនថ្ៃ

                                                           
1 អាជ្ញា បណ្ណណេសចរណ៍្សត្ាប់ដំណណី្ការអាជីវកម្មការណីេសចរណ៍្ ៃងិភ្នា កង់ារណេសចរណ៍្ត្រូវបាៃដបងដចកជ្ញ៤ត្បណេេដូចរណៅ៖ អាជ្ញា បណ្ណណេសចរណ៍្ផ្តលដ់លក់ារណីេសចរណ៍្ដដលន្មណំេាៀវណេសចរណៅកម្ាៃតណត្ៅត្ពុះរាជ្ញណាចត្កកម្ពុជ្ញ អាជ្ញា បណ្ណណេសចរណ៍្ផ្តលដ់លក់ារណីេសចរណ៍្ដដលន្មណំេាៀវណេសចរចូលម្កកម្ាៃតកាុងត្ពុះរាជ្ញណាចត្កកម្ពុជ្ញ អាជ្ញា បណ្ណណេសចរណ៍្ផ្តល់
ដលក់ារណីេសចរណ៍្ដដលន្មណំេាៀវណេសចរកម្ាៃតកាុងត្ពុះរាជ្ញណាចត្កកម្ពុជ្ញ អាជ្ញា បណ្ណណេសចរណ៍្ផ្តលដ់លភ់្នា ក់ងារណេសចរណ៍្។ ចំណពាុះការណីេសចរណ៍្ដដលន្មណំេាៀវណេសចរណៅកម្ាៃតណត្ៅត្ពុះរាជ្ញណាចត្កកម្ពុជ្ញ ៃិងការណីេសចរណ៍្ដដលន្មណំេាៀវណេសចរកម្ាៃតកាុងត្ពុះរាជ្ញណាចត្កកម្ពុជ្ញ ត្រូវបាៃអ្ៃុញ្ញា រសត្ាប់ដរការណីេសចរណ៍្ោងំឡាយណាាៃសញ្ញជ រជិ្ញដខមរដរប ុណណាណ ុះ។ 

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 ត្បណេេអាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស្ថា បៃ័ាៃសម្រា
កិចចកាុងការណចញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

សុពល
ភ្នព 

កម្មវរាុរបសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

ណរីខាុ ំអាចចុុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រណៅឯណា? 

 

ណរីខាុ ំត្រវូាៃសំណំុ្ឯកស្ថរអ្វីខលុះណដីម្បអីាចចុុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ណរីខាុ ំត្រវូរងច់រំយៈណពលប ុន្មម ៃ
ណដីម្បេីេលួបាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ណរីខាុ ំត្រវូចំណាយប ុន្មម ៃណដីម្បេីេលួ
បាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយុរតិណោង 

 

សត្ាប់ការចុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ណោក អ្ាក។ 
 
 

- អ្រតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខរិឆ្លងដដៃរបស ់ ន្មយកការោិលយ័រណំាង
ឬស្ថខា 

- រូបថ្រ ៤ x ៦ 
- ណសចកតីត្បកាសណដ្ឋយសុេធចរិតរបសន់្មយកការោិលយ័រណំាង ថាាម ៃជ្ញប់

ណោសនពរក៍ាុងកចិចការពាណិ្ជជកម្ម រដាបបណវណី្ ឬត្ពហមេណ្ឌ  ៃិងម្ិៃដម្ៃជ្ញ
ម្ន្រៃតីរាជការសីុវលិនៃត្ពុះរាជ្ញណាចត្កកម្ពុជ្ញ 
 

េី ២៤ ដខម្ិថុ្ន្ម ឆ្ា  ំ
២០១៦ 

- ត្បកាសណលខ២៩៩ព
.ណ្ ចបព ត្បក ចុុះនថ្ៃ
េី ២៩ ដខ្ាូ ឆ្ា  ំ
២០១៥ 

- ត្បកាសរមួ្ណលខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
ចុុះនថ្ៃេ ី១៦ ដខ្ាូ ឆ្ា  ំ
២០១៤ 

- តារាងឧបសម្ព័ៃធ១ភ្នជ ប់
ៃឹងត្បកាសរមួ្ណលខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
ចុុះនថ្ៃេ ី១៦ ដខ្ាូ ឆ្ា  ំ
២០១៤ 

 

 វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារចុុះ
ណ ម្ ុះកាុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
 

ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម 
 

៩៩ឆ្ា  ំ ត្បសិៃណបីណោកអ្ាកចុុះបញ្ជ ីជ្ញត្កមុ្
ហ ុៃសហកម្មសិេធិ 
 

ណោក អ្ាកអាចណ្វីការសំុចុុះវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការចុុះណ ម្ ុះកាុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
តាម្រយៈត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់ចុុះ
បញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ម
www.businessregistration.moc.gov.
kh ឬណោក អ្ាកអាចអ្ណញ្ជ ីញណៅកាៃ ់
ន្មយកដ្ឋា ៃចុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម ឬម្ៃទីរពាណិ្ជជកម្ម
ណខរតត្កុង ណដមី្បជូីយ ៃងិផ្តលជ់្ញព័រ៌ាៃ
សត្ាប់ការចុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ណោក អ្ាក។ 
 
 

ណោក អ្ាករត្ម្ូវឱ្យាៃសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួចំៃៃួដូចខាងណត្កាម្សត្ាប់ដំណណី្រការ
សំុចុុះវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់ការចុុះណ ម្ ុះកាុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មតាម្ត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរត
កម្ម ៖ 
- ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ាសយដ្ឋា ៃដដលអាចជ្ញ វកិ័យបត្រអ្គគិសៃ ីវកិ័យបត្រេកឹ ឬ

កិចចសៃាជួលផ្ធុះឬអ្ារ លិខរិនត្បសណី្យជ៍្ញណដមី្ 

- កិចចសៃាបណងកីរត្កមុ្ហ ុៃ  

- អ្រតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខរិឆ្លងដដៃរបសា់ច សហ់ ុៃ ៃិងអ្េិបាល 
- រូបថ្រ ៤ x ៦ 
- ណសចកតីត្បកាសណដ្ឋយសុេធចរិតរបសអ់្េិបាល ថាាម ៃជ្ញប់ណោសនពរក៍ាុងកចិច

ការពាណិ្ជជកម្ម រដាបបណវណី្ ឬត្ពហមេណ្ឌ  ៃងិម្ិៃដម្ៃជ្ញម្ន្រៃតរីាជការសីុវលិនៃ
ត្ពុះរាជ្ញណាចត្កកម្ពុជ្ញ 

- កាុងករណី្សហកម្មសិេធិករជ្ញៃីរបុិគគល: 

o ចាប់ចម្លងឯកស្ថរគរិយុរតិនៃការចុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កមុ្
ហ ុៃណដីម្ណដ្ឋយាៃការបញ្ញជ កត់្សបតាម្ការរត្ម្ូវរបសប់ញ្ារតិ
ចាប់នៃត្ពុះរាជ្ញណាចត្កកម្ពុជ្ញ 

o ណសចកតីសណត្ម្ចកាុងការបណងកីរត្កមុ្ហ ុៃ ៃងិការដរងតាងំអ្ាក
រំណាងៃីរបុិគគលជ្ញសហកម្មសិេធិករ 

- កាុងកឡុំងណពល៣០នថ្ៃ គរិចបព់ីនថ្ៃណចញវញិ្ញា បៃបត្រចុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
តាម្ត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរតកម្ម ត្កមុ្ហ ុៃត្រូវណផ្ាីម្កន្មយកដ្ឋា ៃចុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម
ៃូវឯកស្ថរដូចខាងណត្កាម្៖ 

o កិចចសៃាបណងកីរត្កមុ្ហ ុៃចាប់ណដមី្ចំៃៃួ០២ចាប ់
o ករណី្សហកម្មសិេធិករជ្ញៃរីបុិគកល៖ 

 ណសចកតីសណត្ម្ចកាុងការបណងកីរត្កមុ្ហ ុៃ ៃិងដរងតាងំ
អ្ាករណំាងៃីរបុិគគលជ្ញសហកម្មសិេធិករចាប់ណដីម្ 
ចំៃួៃ០១ចាប ់

- កាុងករណី្ ន្មយកដ្ឋា ៃចុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មម្ិៃបាៃេេួលលកខៃតកិៈចាប់ណដមី្ 
កាុងថ្ិរណវោ៣០នថ្ៃណៃុះណេ ត្កសួងពាណិ្ជជកម្មអាចជោំសៃ់ឹងការចុុះបញ្ជ ី ៃងិ
លុបណចលការចុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម។ 

ណដីម្បេីេួលបាៃវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់
ការចុុះណ ម្ ុះកាុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
ត្រូវការរយៈណពលពី០៣នថ្ៃ ណៅ០៥នថ្ៃ 
បន្មទ បព់ីបាៃបំណពញសំណំុ្ឯកស្ថរ
ត្រឹម្ត្រូវៃងិត្គប់ត្ាៃ់តាម្រយៈត្បពៃ័ធ
សវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់ចុុះបញ្ជ ី
ពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ ្
ម្។ 
 

កនត្ម្ណសវាសត្ាបក់ារសំុវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការចុុះណ ម្ ុះកាុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្មគាឺៃចៃំួៃ ១.៦៨០.០០០ ណរៀល 
 

- ចាប់សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជ
កម្ម ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្ម 

- ចាប់សតីពីវណិស្ថ្ៃកម្ម
សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជកម្ម 
ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 

- ត្បកាសណលខ២១៣ព
.ណ្ ចបព ត្បក ចុុះនថ្ៃ
េី ២៤ ដខម្ិថុ្ន្ម ឆ្ា  ំ
២០១៦ 

- ត្បកាសណលខ២៩៩ព
.ណ្ ចបព ត្បក ចុុះនថ្ៃ
េី ២៩ ដខ្ាូ ឆ្ា  ំ
២០១៥ 

- ត្បកាសរមួ្ណលខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
ចុុះនថ្ៃេ ី១៦ ដខ្ាូ ឆ្ា  ំ
២០១៤ 

- តារាងឧបសម្ព័ៃធ១ភ្នជ ប់
ៃឹងត្បកាសរមួ្ណលខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
ចុុះនថ្ៃេ ី១៦ ដខ្ាូ ឆ្ា  ំ
២០១៤ 

 

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

 

ស្ថា បៃ័ាៃសម្រា
កិចចកាុងការណចញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

សុពល
ភ្នព 

កម្មវរាុរបសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

ណរីខាុ ំអាចចុុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រណៅឯណា? 

 

ណរីខាុ ំត្រវូាៃសំណំុ្ឯកស្ថរអ្វីខលុះណដីម្បអីាចចុុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ណរីខាុ ំត្រវូរងច់រំយៈណពលប ុន្មម ៃ
ណដីម្បេីេលួបាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ណរីខាុ ំត្រវូចំណាយប ុន្មម ៃណដីម្បេីេលួ
បាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយុរតិណោង 

 

 វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារចុុះ
ណ ម្ ុះកាុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
 

ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម 
 

៩៩ឆ្ា  ំ ត្បសិៃណបីណោកអ្ាកចុុះបញ្ជ ីជ្ញសហ
ត្ាសឯកបុគគល 
 

ណោក អ្ាកអាចណ្វីការសំុចុុះវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការចុុះណ ម្ ុះកាុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
តាម្រយៈត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់ចុុះ
បញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ម
www.businessregistration.moc.gov.
kh ឬណោក អ្ាកអាចអ្ណញ្ជ ីញណៅកាៃ ់
ន្មយកដ្ឋា ៃចុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម ឬម្ៃទីរពាណិ្ជជកម្ម
ណខរតត្កុង ណដមី្បជូីយ ៃងិផ្តលជ់្ញព័រ៌ាៃ
សត្ាប់ការចុុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ណោក អ្ាក។ 
 
 

ណោក អ្ាករត្ម្ូវឱ្យាៃសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួចំៃៃួដូចខាងណត្កាម្សត្ាប់ដំណណី្រការ
សំុចុុះវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់ការចុុះណ ម្ ុះកាុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មតាម្ត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរត
កម្ម ៖ 
- ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ាសយដ្ឋា ៃដដលអាចជ្ញ វកិ័យបត្រអ្គគិសៃ ីវកិ័យបត្រេកឹ ឬ

កិចចសៃាជួលផ្ធុះឬអ្ារ លិខរិនត្បសណី្យជ៍្ញណដមី្ 

- អ្រតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខរិឆ្លងដដៃរបសឯ់កកម្មសិេធិករ 
- រូបថ្រ ៤ x ៦របសឯ់កកម្មសិេធកិរ 
- ណសចកតីត្បកាសណដ្ឋយសុេធចរិតរបសឯ់កកម្មសិេធិករថា ថាាម ៃជ្ញប់ណោសនពរ ៍

កាុងកចិចការពាណិ្ជជកម្ម រដាបបណវណី្ ឬត្ពហមេណ្ឌ  ៃងិម្ៃិដម្ៃជ្ញម្ន្រៃតរីាជការ
សីុវលិនៃត្ពុះរាជ្ញណាចត្កកម្ពុជ្ញ។ 

 

ណដីម្បេីេួលបាៃវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់
ការចុុះណ ម្ ុះកាុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
ត្រូវការរយៈណពល ពី០៣ ណៅ០៥នថ្ៃ 
បន្មទ បព់ីបាៃបំណពញសំណំុ្ឯកស្ថរ
ត្រឹម្ត្រូវៃងិត្គប់ត្ាៃ់តាម្រយៈត្បពៃ័ធ
សវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់ចុុះបញ្ជ ី
ពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ ្
ម្។ 
 

កនត្ម្ណសវាសត្ាបក់ារសំុវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការចុុះណ ម្ ុះកាុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
(ឯកកម្មសិេធិ) គឺាៃចំៃៃួ ៣០០. ០០០ 
ណរៀល 
 

- ចាប់សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជ
កម្ម ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្ម 

- ចាប់សតីពីវណិស្ថ្ៃកម្ម
សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជកម្ម 
ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 

- ត្បកាសណលខ២១៣ព
.ណ្ ចបព ត្បក ចុុះនថ្ៃ
េី ២៤ ដខម្ិថុ្ន្ម ឆ្ា  ំ
២០១៦ 

- ត្បកាសណលខ២៩៩ព
.ណ្ ចបព ត្បក ចុុះនថ្ៃ
េី ២៩ ដខ្ាូ ឆ្ា  ំ
២០១៥ 

- ត្បកាសរមួ្ណលខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
ចុុះនថ្ៃេ ី១៦ ដខ្ាូ ឆ្ា  ំ
២០១៤ 

- តារាងឧបសម្ព័ៃធ១ភ្នជ ប់
ៃឹងត្បកាសរមួ្ណលខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
ចុុះនថ្ៃេ ី១៦ ដខ្ាូ ឆ្ា  ំ
២០១៤ 

 

ដណំាកក់ាល ២ 
 

- អាជ្ញា បណ្ណណេសចរណ៍្ 
សត្ាប់ដំណណី្ការអាជីវ
កម្មការណីេសចរណ៍្ថ្ម ី 

- អាជ្ញា បណ្ណណេសចរណ៍្ 
សត្ាប់ដំណណី្ការអាជីវ
កម្មភ្នា ក់ងារណេសចរណ៍្
ថ្មី 

 

ត្កសួងណេសចរណ៍្ 
 

១ឆ្ា  ំ ណដីម្បតី្គប់ត្គងណលីអាជីវកម្ម ៃិង
សកម្មភ្នពណេសចរណ៍្ កាុងណាលណៅ
ជត្ម្ុញ ៃិងណលីកកម្ពសគុ់ណ្ភ្នពណស
វាកម្មណេសចរណ៍្ រមួ្បញ្ចូ លោងំការ
ជំណរឿៃសាិរិណេសចរណ៍្ ក៏ដូចជ្ញជត្ម្ុ
ញេីផ្ារណេសចរណ៍្កាុងត្សុក ៃិង
ណត្ៅត្សុក។ 
 

ចំណពាុះអាជ្ញា បណ្ណណេសចរណ៍្ សត្ាប់ដំ
ណណី្ការអាជីវកម្មភ្នា កង់ារណេសចរណ៍្ 
ណោកអ្ាក អាចណសាីសំុបាៃ ណៅត្កសួង
ណេសចរណ៍្ ឬណៅតាម្បណាត ម្ៃទីរ
ណេសចរណ៍្ណខរតត្កុងណដីម្បជូីយ ៃងិផ្តល់
ជ្ញព័រ៌ាៃសត្ាប់ការណសាីសំុរបសណ់ោក
អ្ាក ឬណោកអ្ាកអាចណសាីសំុបាៃតាម្រយៈ
ណគហេំព័រ 
http://cambodiatourismindustry.org/  
 

ណោកអ្ាករត្ម្ូវឱ្យបំណពញសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួចំៃៃួដូចខាងណត្កាម្សត្ាប់ដំណណី្រ
ការណសាីសំុ 
- វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារចុុះណ ម្ ុះកាុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មណចញណដ្ឋយត្កសួង

ពាណិ្ជជកម្ម 
- ត្បាក់រម្កលធ់ាន្មអាជីវកម្មពីធាន្មារដដលេេួលស្ថគ លណ់ដ្ឋយត្កសួង

ណេសចរណ៍្ 
- លិខិរបញ្ញជ ក់េីតាងំនៃអាជីវកម្ម ឬកិចចសៃាជួលេីតាងំ  
- កិចចសៃារបសត់្បរិបរតិករណេសចរណ៍្កាុងការត្បកបអាជីវកម្ម  
- អ្រតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខិរឆ្លងដដៃដដលាៃសុពលភ្នព(សត្ាបជ់ៃ

បរណេស) 
- រូបថ្រ ៤X ៦ 

 

ណដីម្បេីេួលបាៃអាជ្ញា បណ្្
ណ្ណេសចរណ៍្ សត្ាបដ់ំណណី្ការ
អាជីវកម្មភ្នា ក់ងារណេសចរណ៍្ ត្រូវការ
រយៈណពល ២៨នថ្ៃនៃនថ្ៃណ្វីការ បន្មទ ប់
ពីណោកអ្ាកដ្ឋក់ពាកយណសាីសំុដដល
ាៃភ្នជ បជ់្ញម្ួយសំណំុ្ឯកស្ថរត្គប់
ត្ាៃ់ៃិងត្រឹម្ត្រូវ។ កាុងករណី្ដដល
ត្កសួង ឬម្ៃទីរណេសចរណ៍្ ណខរត ត្កុង
បដិណស្ម្ៃិផ្តលអ់ាជ្ញា  
បណ្ណណេសចរណ៍្ ត្កសួង ឬម្ៃទីរ
ណេសចរណ៍្ ណខរត ត្កុងៃឹងបញ្ញជ ក់
ណហរុផ្លជ្ញោយលក័ខអ្កសរដល់
ាច សអ់ាជីវកម្ម ម្ៃិណលីសពី១០នថ្ៃ 
គិរពីនថ្ៃបាៃេេួលពាកយ។ 
ចំណពាុះករណី្ណោកអ្ាកត្រូវការបៃត
អាជ្ញា  
បណ្ណ ណោកអ្ាកត្រូវណសាីសំុឲ្យបាៃមុ្ៃ
កាលកំណ្រ១់ដខណដ្ឋយាៃភ្នជ ប់ម្ក
ជ្ញម្ួយៃូវអាជ្ញា  
បណ្ណចស ់ៃិងបណ្ណបា រង់។ 

កនត្ម្ណសវាសត្ាបក់ារណសាីសំុអាជ្ញា បណ្្
ណ្ណេសចរណ៍្ សត្ាប់ដំណណី្ការអាជីវ
កម្មការណីេសចរណ៍្ថ្ម ី  អាជ្ញា បណ្្
ណ្ណេសចរណ៍្ សត្ាប់ដំណណី្ការអាជីវ
កម្មភ្នា ក់ងារណេសចរណ៍្ថ្មី គ ឺ
១.២០០.០០០ណរៀល សត្ាបស់្ថា កក់ារ
កណាត ល ៃិង៨០០.០០០ណរៀល សត្ាប់
ស្ថខា។ 
ណោកអ្ាកអាចណ្វីការេូោរ់បង់កនត្ម្ណស
វាតាម្រយៈគណ្ណៃយយវងីរបសត់្កសួង
បាៃ។ 
 
 

- ចាប់សតីពណីេសចរណ៍្ 

- អ្ៃុត្ករឹណលខ ២៥៨ 
អ្ៃត្ក.បក សតពីីការ
ណរៀបចំៃិងការត្បត្ពឹរត
ណៅរបសត់្កសួង
ណេសចរណ៌្ 

- ត្បកាសណលខ០៤១
ត្បក ចុុះនថ្ៃេ ី១៨ ដខ
ម្ករា ឆ្ា  ំ២០១៦ 

- ត្បកាសណលខ០៦៣
ត្បក ចុុះនថ្ៃេ ី១៨ ដខក
កកដ្ឋ ឆ្ា  ំ២០០៧ 

- ត្បកាសរមួ្ណលខ ៩៩៧ 
សហវ.ត្បកចុុះនថ្ៃេ ី
២៨ ដខ្ាូ ឆ្ា  ំ២០១២ 

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

 

ស្ថា បៃ័ាៃសម្រា
កិចចកាុងការណចញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

សុពល
ភ្នព 

កម្មវរាុរបសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

ណរីខាុ ំអាចចុុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រណៅឯណា? 

 

ណរីខាុ ំត្រវូាៃសំណំុ្ឯកស្ថរអ្វីខលុះណដីម្បអីាចចុុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ណរីខាុ ំត្រវូរងច់រំយៈណពលប ុន្មម ៃ
ណដីម្បេីេលួបាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ណរីខាុ ំត្រវូចំណាយប ុន្មម ៃណដីម្បេីេលួ
បាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយុរតិណោង 

 

ដណំាកក់ាល 
៣ 

ការចុុះបញ្ជ ីពៃធដ្ឋរ2 
 

កំណ្រ់សាគ ល៖់ ាច សអ់ាជីវ
កម្មចបំាច់ណ្វីការចុុះបញ្ជ ីពៃធ
ដ្ឋរណៅរដាបាលស្ថរណពពីៃធកាុងរ
យៈណពល ១៥នថ្ៃ នៃនថ្ៃណ្វកីារ
ណត្កាយពីាច សអ់ាជីវកម្ម ចប ់ផ្ ្
ណរីម្ណ្វីសកម្មភ្នពណសដាកិចច ឬ
ណត្កាយពីេេួលបាៃលិខរិ
បញ្ញជ ក់ការចុុះបញ្ជ ី ឬលិខិរ
អ្ៃុញ្ញា រណចញណដ្ឋយត្កសួង ឬ
ស្ថា បៃ័ពាកព់័ៃធ។ 

អ្គគន្មយកដ្ឋា ៃពៃធ
ដ្ឋរ ឬការោិលយ័
ពៃធដ្ឋរ ត្សុក ខណ្ឌ  
 

អ្ចិនន្រៃតយ ៍ ៃិយម្ៃ័យរបសអ់្ាកជ្ញបព់ៃធ៖ 

- អ្ាកជ្ញប់ពៃធរូច គឺជ្ញ សហត្ាស
ឯកកម្មសិេធ ឬសហត្ាសឯកសហ
កម្មសិេធ ដដល៖ 

ក. ាៃផ្លរបរត្បចឆំ្ា ចំប់ពី២៥០
ោៃណរៀល ត្បដហល (៦២.៥០០
ដុោល  សហរដាអាណម្រកិ) រហូរដល ់
៧០០ ោៃណរៀល ត្បដហល 
(១៧៥.០០០ដុោល សហរដាអាណម្រ ិ
ក) 
ខ. ាៃផ្លរបរកាុងរយៈណពលបីដខ
ជ្ញប់ាាណាម្ួយដដលបញ្ចប់កាុងឆ្ា ំ
ត្បរិេៃិចរៃត ចបព់ី ៦០ោៃណរៀល
ណឡងីណៅ ត្បដហល (១៥.០០០ដុោល  
សហរដាអាណម្រកិ)  
គ.   រពំឹងថាាៃផ្លរបរកាុងរយៈ
ណពលបីដខជ្ញប់ាា ខាងមុ្ខចប់ពចីប់
ពី ៦០ោៃណរៀលណឡងីណៅ ត្បដហល 
(១៥.០០០ដុោល  សហរដាអាណម្រកិ) 
ឃ. ចូលរមួ្ណដញនថ្ល ពិណត្ាុះនថ្លឬសទង់
នថ្ល កាុងការផ្គរ់ផ្គងេ់ំៃញិ ៃិងណសវា
កម្មរមួ្ោងំភ្នសីុលរមួ្ណដញនថ្ល។  
 

- អ្ាកជ្ញប់ពៃធម្្យម្ គឺជ្ញ៖  
ក. សហត្ាសដដលាៃផ្លរបរ
ត្បចឆំ្ា ចំបព់ី៧០០ោៃណរៀល 
ត្បដហល (១៧៥.០០០ដុោល សហ
រដាអាណម្រកិ) រហូរដល ់ ២.០០០ 
ោៃណរៀល ត្បដហល (៥០០.០០០
ដុោល សហរដាអាណម្រកិ) 
ខ. សហត្ាសដដលបាៃចុុះបញ្ជ ីជ្ញ
ៃីរិបុគគល 
គ.    ស្ថា បៃ័រដាថាា ក់ណត្កាម្ជ្ញរ ិសាគម្ 
ៃិងអ្ងគការម្ិៃដម្ៃរដ្ឋា េបិាល 
- អ្ាកជ្ញប់ពៃធ្ ំគឺជ្ញ៖ 

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

ខ. ស្ថខាត្កុម្ហ ុៃបរណេស 

គ. សហត្ាសដដលបាៃចុុះបញ្ជ ីជ្ញ
គណត្ាងវៃិិណោគដដលាៃលកខណ្ៈ

អ្គគន្មយកដ្ឋា ៃពៃធដ្ឋរ ឬការោិលយ័ពៃធ
ដ្ឋរ ត្សុក ខណ្ឌ  ឬតាម្រយៈត្បពៃ័ធណអ្ឡចិ
ត្រូៃិច 
 

ណោកអ្ាករត្ម្ូវឱ្យបំណពញសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួចំៃៃួដូចខាងណត្កាម្សត្ាប់ដំណណី្រ
ការណសាសំុីចុុះបញ្ជ ីពៃធដ្ឋរ៖ 

ចំណពាុះអ្ាកជ្ញបព់ៃធម្្យម្ ៃិងអ្ាកជ្ញប់ពៃធ្ ំ (សហត្ាសឯកបុគគល ៃងិសហត្ាស
ៃីរិបុគគល) 
- ត្បធាៃត្កមុ្ត្បឹកាេបិាល ឬាច សស់ហត្ាសត្រូវបាៃរត្ម្ូវឱ្យម្កថ្ររូប ណសកៃ

ត្ាម្នដណដ្ឋយផ្ទទ លណ់ៅរដាបាលស្ថណពីពៃធ 
- កាុងករណី្ចបំាច់ អ្ាកជ្ញប់ពៃធអាចណសាីសំុឱ្យរដាបាលស្ថរណពពីៃធផ្តលណ់សវាណៅ

ថ្ររូប ៃិងណសកៃត្ាម្នដដលេ់ីតាងំសហត្ាស ឬេកីដៃលងសម្ត្សបណាម្ួយ 
- លិខិរអ្ៃុញ្ញា រ ឬលិខិរបញ្ញជ ក់ការចុុះបញ្ជ ីណចញណដ្ឋយត្កសួង ឬស្ថា បៃ័ពាក់

ព័ៃធ (ឧោហរណ៍្ វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់ការចុុះណ ម្ ុះកាុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
ណចញណដ្ឋយ ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម) 

- លកខៃតិកៈសត្ាប់ៃីរបុិគគល ឬ/ៃិង 
- ព័រ៍ាៃគណី្្ន្មាររបសស់ហត្ាស ដូចជ្ញលិខរិបញ្ញជ ក់គណ្ៃី្ន្មារ 

របាយការណ៍្្ន្មារ ឬណសៀវណៅគណ្ៃីដដលណចញណដ្ឋយ្ន្មារ 
- អ្រតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខរិឆ្លងដដៃដដលាៃសុពលភ្នព 
- រូបថ្របចចុបបៃាម្ិៃណលីសពីរយៈណពល ៣ដខដដលាៃេំហ ំ៣៥ X ៤៥ ម្ីលី

ដម្ ត្រ ៃងិាៃនផ្ទខាងណត្កាយពណ៌្ស ចៃំួៃ ២សៃលឹកដដលាៃបញ្ញជ ក់ណ ម្ ុះ
ាច សរូ់បថ្រ ៃងិចុុះហរាណលខាេេួលខុសត្រូវណដ្ឋយត្បធាៃត្កុម្ត្បកឹាេិបាល 

- ប័ណ្ណកម្មសិេធិកាៃ់កាបេ់ីតាងំ ឬកិចចសៃាជួលេតីាងំត្បកបអាជីវកម្ម 
- លិខិរបញ្ញជ ក់ការបង់ត្បាកព់ៃធអ្ចលត្េពយ ឬពរ័៌ាៃអ្ចលត្េពយ 
- ឯកស្ថរណផ្សងៗដដលណចញណដ្ឋយអាជ្ញា ្រពាក់ពៃ័ធ។ 
ចំណពាុះអ្ាកជ្ញបព់ៃធរូច ឬបុគគលោងំឡាយណាដដលាៃសកម្មភ្នពណសដាកិចចណៅ
កាុងត្ពុះរាជ្ញណាចត្កកម្ពុជ្ញ ឬាៃកត្ម្រិផ្លរបរត្បចឆំ្ា ២ំ៥០ ោៃណរៀល ឬាៃ
ផ្លរបរកាុងរយៈណពលបីដខណាម្យួដដលបញ្ចបក់ាុងឆ្ា តំ្បរិេៃិចរៃតណត្កាម្៦០ ោៃ
ណរៀលត្រូវបាៃរត្ម្ូវឱ្យាៃភ្នជ បជ់្ញម្ួយៃូវ៖ 
- លិខិរអ្ៃុញ្ញា រ ឬលិខិរបញ្ញជ ក់ការចុុះបញ្ជ ីណចញណដ្ឋយត្កសួង ឬស្ថា បៃ័ពាក់

ព័ៃធ (ឧោហរណ៍្ វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់ការចុុះណ ម្ ុះកាុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
ណចញណដ្ឋយ ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម) ណបាីៃ 

- អ្រតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខរិឆ្លងដដៃដដលាៃសុពលភ្នព 
- រូបថ្របចចុបបៃាម្ិៃណលីសពីរយៈណពល ៣ដខដដលាៃេំហ ំ៣៥ X ៤៥ ម្ីលី

ដម្ ត្រ ៃងិាៃនផ្ទខាងណត្កាយពណ៌្ស ចៃំួៃ ២សៃលឹកដដលាៃបញ្ញជ ក់ណ ម្ ុះ
ាច សរូ់បថ្រ ៃងិចុុះហរាណលខាេេួលខុសត្រូវណដ្ឋយាច សរូ់បថ្រ 

- ប័ណ្ណកម្មសិេធិកាៃ់កាបេ់ីតាងំ ឬកិចចសៃាជួលេតីាងំត្បកបអាជីវកម្ម 
- លិខិរបញ្ញជ ក់ការបង់ត្បាកព់ៃធអ្ចលត្េពយ ឬពរ័៌ាៃអ្ចលត្េពយ 

 
កណំ្រស់ាគ ល៖់ចំណពាុះសំណំុ្ឯកស្ថរោងំអ្សដ់ដលជ្ញចាប់ចម្លងត្រូវាៃការ
បញ្ញជ ក់ពមី្ន្រៃតីពៃធដ្ឋរាៃសម្រាកិចច ឬត្កសួង ស្ថា ប័ៃពាក់ពៃ័ធ។ ចំណពាុះអ្ាកជ្ញបព់ៃធ
ដដលាៃអាសយ័ដ្ឋា ៃខុសពីអ្រតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខិរឆ្លងដដៃដដលាៃសុពល
ភ្នព ណន្មុះអ្ាកជ្ញប់ពៃធចបំាច់ត្រូវផ្តលៃូ់វណសៀវណៅត្គួស្ថរ ឬណសៀវណៅស្ថា ក់ណៅដដល
ណចញណដ្ឋយអាជ្ញា ្រាៃសម្រាកិចច។ 

 

ណដីម្បេីេួលបាៃការចុុះបញ្ជ ីពៃធដ្ឋរ 
- ត្រូវការរយៈណពល ព០ី១នថ្ៃ ណៅ

០៧នថ្ៃ នៃនថ្ៃណ្វីការ ចំណពាុះ 
ការចុុះបញ្ជ ីតាម្ត្បព័ៃធណអ្ឡចិ
ត្រូៃិច 

- ឬត្រូវការរយៈណពល ពី០៧នថ្ៃ 
ណៅ១០នថ្ៃ នៃនថ្ៃណ្វីការ ចំណពាុះ 
ការចុុះបញ្ជ ីណៅរដាបាលស្ថរណពី
ពៃធណដ្ឋយផ្ទទ ល ់

 
 

- កនត្ម្ណសវាសត្ាបក់ារសំុការចុុះ
ណ ម្ ុះបញ្ជ ីពៃធដ្ឋរសត្ាបអ់្ាក
ជ្ញប់ពៃធរូច គ ឺ២០.០០០ណរៀល 

- កនត្ម្ណសវាសត្ាបក់ារសំុការចុុះ
ណ ម្ ុះបញ្ជ ីពៃធដ្ឋរសត្ាបអ់្ាក
ជ្ញប់ពៃធម្្យម្ ៃិងអ្ាកជ្ញបព់ៃធ្ ំ 
គឺ ៤០០.០០០ណរៀល 

 

- ចាប់សតីពសី្ថរណពីពៃធ 
- ត្បកាសណលខ៤៩៦

សហវ ចុុះនថ្ៃេី ០៦ ដខ
ណម្ស្ថ ឆ្ា  ំ២០១៦ 

- ត្បកាសណលខ១៨១៩
សហវ. ត្បក ចុុះនថ្ៃេី 
២៥ ដខ្ាូ ឆ្ា  ំ២០១៥ 

 

                                                           
2 ការផ្គរ់ផ្គង់ម្ិៃជ្ញប់អាករាៃដូចរណៅ(១) ណសវានត្បសណី្យស៍្ថធារណ្ៈ (២)ណសវារបស់ម្ៃទីរណពេយៃិងគលីៃិក ណសវាខាងណវជជស្ថន្រសតៃិងេៃតស្ថន្រសតៃិងការលក់េំៃិញបន្មទ ប់បៃសខំាងណវជជស្ថន្រសត ៃិងេៃតស្ថន្រសតដដលោក់េិៃៃិងការបំណពញណសវាោងំណៃុះ (៣)ណសវាដឹកជញ្ជូ ៃអ្ាកដំណណី្រណដ្ឋយត្បព័ៃធដឹកជញ្ជូ ៃស្ថធារណ្ៈដដលជ្ញកម្មសិេធិោងំត្សុងរបស់រដា (៤) ការដឹកជញ្ជូ ៃស្ថធារណ្ៈ (៥)ណសវាធាន្មរា ប់រង (៦)ណសវាជ្ញមូ្លដ្ឋា ៃខាង
ហរិញ្ាវរាុដដលត្រូវកំណ្រ់ណដ្ឋយត្បកាសរបស់ត្កសួងណសដាកិចច ៃិងហរិញ្ាវរាុ (៧)ការន្មចូំលសាា រៈណត្បីត្បាស់ផ្ទទ ល់ខលួៃដដលរចួពៃធគយ កាុងកត្ម្ិររនម្លដដលត្រូវកំណ្រ់ណដ្ឋយត្បកាសរបស់ត្កសួង ណសដាកិចច ៃិងហរិញ្ាវរាុ (៨)សកម្មភ្នពម្ិៃដសវងរកចំណណ្ញណដីម្បបីំណរផី្លត្បណោជៃ៍ស្ថធារណ្ៈ ដដលបាៃេេួលស្ថគ ល់ណដ្ឋយរដាម្ន្រៃតីត្កសួង ណសដាកិចច ៃិងហរិញ្ាវរា។ 
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ដំណាកក់ាល ត្បណេេអាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស្ថា បៃ័ាៃសម្រា
កិចចកាុងការណចញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

សុពល
ភ្នព 

កម្មវរាុរបសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

ណរីខាុ ំអាចចុុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រណៅឯណា? 

 

ណរីខាុ ំត្រវូាៃសំណំុ្ឯកស្ថរអ្វីខលុះណដីម្បអីាចចុុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ណរីខាុ ំត្រវូរងច់រំយៈណពលប ុន្មម ៃ
ណដីម្បេីេលួបាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ណរីខាុ ំត្រវូចំណាយប ុន្មម ៃណដីម្បេីេលួ
បាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយុរតិណោង 

 

សម្បរតត្គប់ត្ាៃ់ ដដលអ្ៃុម្័រណដ្ឋយ
ត្កុម្ត្បឹកាអ្េិវឌ្ឍៃក៍ម្ពុជ្ញ 
ឃ. ស្ថា បៃ័រដា ណបសកកម្មេូរ ៃិង
កុងស ុលបរណេស អ្ងគការអ្ៃតរជ្ញរ ិ
ៃិងេភី្នា ក់ងារសហត្បរិបរតិការ
បណចចកណេសរបសរ់ដ្ឋា េិបាលន្មន្ម។ 

 

ដណំាកក់ាល 
៣  

ប័ណ្ណពៃធបា រង ់ អ្គគន្មយកដ្ឋា ៃពៃធ
ដ្ឋរ ឬការោិលយ័
ពៃធដ្ឋរ ត្សុក ខណ្ឌ  
 

១ឆ្ា  ំ  អ្គគន្មយកដ្ឋា ៃពៃធដ្ឋរ ឬការោិលយ័ពៃធ
ដ្ឋរ ត្សុក ខណ្ឌ  
 

ណោកអ្ាករត្ម្ូវឱ្យបំណពញសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួចំៃៃួដូចខាងណត្កាម្សត្ាប់ដំណណី្រ
ការណសាសំុីចុុះបញ្ជ ីពៃធដ្ឋរ៖ 

- បំណពញពាកយសំុ (ពាកយសំុេត្ម្ង ់FORM PR 008) ណោកអ្ាក អាចោញយកពី
ណគហេំព័រ  www.tax.gov.kh 

- ត្បសិៃណបីអាសយ័ដ្ឋា ៃនៃេីស្ថា ក់ការខុសពីអាសយ័ដ្ឋា ៃណពលចុុះបញ្ជ ីណោក
អ្ាករត្ម្ូវឱ្យភ្នជ បម់្កជ្ញម្ួយ៖  

o ប័ណ្ណកម្មសិេធកិាៃ់កាបេ់ីតាងំ ឬកិចចសៃាជួលេតីាងំត្បកបអាជីវ
កម្ម ៃងិលិខិរត្បកាសពៃធការេុ់កណលីការជួលេីតាងំ (ចាប់
ចម្លង) 

o លិខិរបញ្ញជ ក់ការបង់ត្បាកព់ៃធអ្ចលត្េពយ ឬព័រ៌ាៃអ្ចលត្េពយ 
(ត្បសិៃណបីាៃ) 

កណំ្រស់ាគ ល៖់ចំណពាុះសំណំុ្ឯកស្ថរោងំអ្សដ់ដលជ្ញចាប់ចម្លងត្រូវាៃការ
បញ្ញជ ក់ពមី្ន្រៃតីពៃធដ្ឋរាៃសម្រាកិចច ឬត្កសួង ស្ថា ប័ៃពាក់ពៃ័ធ។ 

 

ណដីម្បេីេួលបាៃបណ័្ណពៃធបា រង ់
- ត្រូវការរយៈណពល ព០ី១នថ្ៃ ណៅ

០៧នថ្ៃ នៃនថ្ៃណ្វីការ ចំណពាុះ 
ការចុុះបញ្ជ ីតាម្ត្បព័ៃធណអ្ឡចិ
ត្រូៃិច 

- ឬត្រូវការរយៈណពល ពី០៧នថ្ៃ 
ណៅ១០នថ្ៃ នៃនថ្ៃណ្វីការ ចំណពាុះ 
ការចុុះបញ្ជ ីណៅរដាបាលស្ថរណពី
ពៃធណដ្ឋយផ្ទទ ល ់

 

កនត្ម្ណសវាសត្ាបក់ារសំុប័ណ្ណពៃធបា រ
ងដូ់ចខាងណត្កាម្៖ 
- អ្ាកជ្ញប់ពៃធរូច ត្រូវបងព់ៃធបា រង់

ចំៃួៃ ៤០០.០០០ណរៀល 

- អ្ាកជ្ញប់ពៃធម្្យម្ត្រូវបងព់ៃធបា រ
ងច់ំៃៃួ ១.២០០.000 ណរៀល 

- អ្ាកជ្ញប់ពៃធ្ ំ៖ 

o ផ្លរបរណលីសពី 
១០.000.000.000 ណរៀល
ត្រូវបងព់ៃធបា រងច់ៃំួៃ 
៥.000.000 ណរៀល 

o ផ្លរបរ 
១០.000.000.000 ណរៀល 
ឬរិចជ្ញងត្រូវបងព់ៃធបា រង់
ចំៃួៃ ៣.000.000 ណរៀល 

o ចំណពាុះអ្ាកជ្ញបព់ៃធ្ំដដល
ាៃស្ថខា ឃ្ល ងំ ណរាងចត្ក 
ណរាងជ្ញងសត្ាប់សកម្មភ្នព
អាជីវកម្មដរម្ួយដដលសាិរ
ណៅតាម្រាជធាៃី ណខរតណផ្សង
ាា ត្រូវបងព់ៃធបា រងច់ំៃួៃ 
៣.000.000 ណរៀល 
 

- ចាប់សតីពសី្ថរណពីពៃធ 
- ណសចកតីដណ្ន្មណំលខ 

០៣២ អ្ពដ ចុុះនថ្ៃេ ី
០៤ ដខម្ករា ឆ្ា  ំ
២០១៦ 

- ត្បកាសណលខ១៨២១
សហវ ត្បក ចុុះនថ្ៃេី 
២៥ ដខ្ាូ ឆ្ា  ំ២០១៥ 

- ត្បកាសណលខ៩៧០
សហវ ត្បក ចុុះនថ្ៃេី 
២៧ ដខ្ាូ ឆ្ា  ំ២០១២ 

 

ដណំាកក់ាល 
៣  

ពៃធត្បថាប់ត្តា អ្គគន្មយកដ្ឋា ៃពៃធ
ដ្ឋរ ឬការោិលយ័
ពៃធដ្ឋរ ត្សុក ខណ្ឌ  
 

អ្ចិនន្រៃតយ ៍ ផ្តលគ់រិយុរតិណលីឯកស្ថរសតីពីលិខិរ
សតីពីការបណងករីត្កុម្ហ ុៃ 

អ្គគន្មយកដ្ឋា ៃពៃធដ្ឋរ ឬការោិលយ័ពៃធ
ដ្ឋរ ត្សុក ខណ្ឌ  
 

ណោកអ្ាកត្រូវជ្ញបព់ៃធត្បថាប់ត្តាចំណពាុះលិខិរាៃលកខណ្ៈគរិយុរតិដូចខាងណត្កាម្ ៖ 
- លិខិរសតីពីការបណងកីរត្កុម្ហ ុៃ   
សាគ ល៖់ អ្ាកជ្ញបព់ៃធត្រូវាៃការពវកិចចបង់ពៃធត្បថាប់ត្តាឱ្យបាៃចប់សពវត្គប់កាុង
រយៈណពល០៣ដខ បន្មទ ប់ពកីារសណត្ម្ចរបសស់្ថា បៃ័ ឫអាជ្ញា ្រាៃាៃសម្រាកចិច 
ណដ្ឋយភ្នជ ប់ម្កជ្ញម្ួយៃូវឯកស្ថរពាកព់័ៃធលិខិរោងំណន្មុះ។ 

ណដីម្បបីងព់ៃធត្បថាប់ត្តា 
- ត្រូវការរយៈណពល ព០ី១នថ្ៃ ណៅ

០៣នថ្ៃ នៃនថ្ៃណ្វីការ  
 

កនត្ម្ណសវាសត្ាបក់ារបងព់ៃធត្បថាប់
ត្តាដូចខាងណត្កាម្៖ 
- លិខិរសតីពីការបណងកីរត្កុម្ហ ុៃ

 ១.0០០.០០០ ណរៀល 
 

- ចាប់សតីពសី្ថរណពីពៃធ 
- ត្បកាសណលខ២៧៣

សហវ ត្បក ចុុះនថ្ៃេី 
១៧ដខម្នី្ម ឆ្ា  ំ
២០១៦ 

 

-  
ដណំាកក់ាល ៤ លិខិរអ្ៃុញ្ញា រ(ណបីកេីតាងំ

អាជីវកម្ម) 
ស្ថោរាជធាៃី
េាំណពញ ឬស្ថោ
ណខរតន្មន្ម 

១ឆ្ា  ំ - ជ្ញព័រ៌ាៃដលអ់ាជ្ញា ្រមូ្លដ ្
ឋាៃ 

- ធាន្មបាៃៃូវសៃតិសុខ ៃិងស
ណាត ប់ធាា បស់្ថធារណ្ៈកដូ៏ចជ្ញ
ាច សអ់ាជីវកម្ម 

 

ស្ថោរាជធាៃេីាំណពញ ឬស្ថោណខរតន្មន្ម 
(កាុងករណី្េីតាងំអាជីវកម្មណៅតាម្បណាត
ណខរត) 

ណោកអ្ាករត្ម្ូវឱ្យបំណពញសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួចំៃៃួដូចខាងណត្កាម្សត្ាប់ដំណណី្រ
ការណសាសំុីលិខិរអ្ៃុញ្ញា រ(ណបីកេីតាងំអាជីវកម្ម) 

- េត្ម្ង់ពាកយសំុលិខិរអ្ៃុញ្ញា រ ជ្ញេត្ម្ងលិ់ខិររដាបាល 

- រូបថ្រាច សអ់ាជីវកម្ម 
- វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារចុុះណ ម្ ុះកាុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
- កិចចសៃារវាងាច សអ់ាជីវកម្ម ជ្ញម្យួៃងឹអាជ្ញា ្រមូ្លដ្ឋា ៃ។ ណាលណៅកិចច

សៃាណន្មុះគឺណដីម្ប៖ី 
o ធាន្មថាម្ៃិប ុះពាលដ់លស់ៃតិសុខ សណាត ប់ធាា បស់្ថធារណ្ៈ វបប្ម្ ៍

សុខាលភ្នពត្បជ្ញជៃ 

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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ដំណាកក់ាល ត្បណេេអាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស្ថា បៃ័ាៃសម្រា
កិចចកាុងការណចញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

សុពល
ភ្នព 

កម្មវរាុរបសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

ណរីខាុ ំអាចចុុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រណៅឯណា? 

 

ណរីខាុ ំត្រវូាៃសំណំុ្ឯកស្ថរអ្វីខលុះណដីម្បអីាចចុុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ណរីខាុ ំត្រវូរងច់រំយៈណពលប ុន្មម ៃ
ណដីម្បេីេលួបាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ណរីខាុ ំត្រវូចំណាយប ុន្មម ៃណដីម្បេីេលួ
បាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយុរតិណោង 

 

o ម្ិៃាៃសណម្លងរខំាៃប ុះពាលដ់លអ់្ាកជិរខាង 
o ហាម្យកេីតាងំអាជីវកម្មណដីម្បណីត្បីត្បាស ់ៃិងដចកចយណត្គឿងញាណ្ 

o ហាម្យកេីតាងំអាជីវកម្មជ្ញកដៃលងជញួដូរផ្លូវណេេ ៃិងបណត្ម្ីផ្លូវណេេ 
ដដលណ្វីឱ្យប ុះពាលដ់លវ់បប្ម្៌ ត្បនពណី្ េំណៃៀម្េាល ប់ ៃងិរនម្លន្រសតី 
ៃិងត្គសួ្ថរ 

o បងាក រ ៃងិេប់ស្ថក រ់ជណាល ុះន្មន្មកាុងេីតាងំអាជីវកម្ម 
o សហការជ្ញម្ួយអាជ្ញា ្រមូ្លដ្ឋា ៃកាុងការកំណ្រ់សកម្មភ្នពសងសយ័បេ

ណលមីសណផ្សងៗ 
 

ដណំាកក់ាល ៥ ចុុះបញ្ជ ិការត្បកាសណបីកសហ
ត្ាស 
(ត្រូវជូៃដណឹំ្ងដលត់្កសួង
ការងារ ៃងិបណ្តុ ុះបណាត លវជិ្ញជ
ជីវៈសតីពីការចបដ់ំណណី្រការ 
ៃិងជួលបុគគលិក កាុងកំឡុង
ណពល៣០នថ្ៃ) 
 
 

ត្កសួងការងារ ៃិងប
ណ្តុ ុះបណាត លវជិ្ញជ ជី
វៈ 

អ្ចិនន្រៃតយ ៍ - ធាន្មបាៃភ្នពត្សបចាប ់  
- ធាន្ម ៃងិការពារផ្ល

ត្បណោជៃ៍ៃងិសិេធិរបសស់ហ
ត្ាស 

- ត្កសួងការងារ ៃិងបណ្តុ ុះបណាត ល
វជិ្ញជ ជីវៈ ឫតាម្ត្បព័ៃធបណចចកវេិាពរ័៍
ាៃ(តាម្រយៈត្បព័ៃធonlineេេួល
ស្ថគ លណ់ដ្ឋយត្កសួងការងារ) 

- កាុងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិណោជិរ ចបព់ី ១ន្មក់ រហូរដល់
៧ន្មក់ ន្មយកដ្ឋា ៃ ឬម្ៃទីរការងារ
អាចជួយណរៀបចំកត្ម្ងសំណំុ្ឯក
ស្ថរពាកព់័ៃធណដមី្បចុីុះបញ្ជ ិការ
ត្បកាសណបីកសហត្ាស 

 

ណោកអ្ាករត្ម្ូវឱ្យបំណពញសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួចំៃៃួដូចខាងណត្កាម្សត្ាប់ដំណណី្រ
ការណសាសំុីចុុះបញ្ជ ិការត្បកាសណបីកសហត្ាស 
- ពាកយណសាីសំុ 
- លកខៃតិកៈសហត្ាស (ត្បសិៃណបាីៃ) 
- ប័ណ្ណពៃធបា រង ់

- វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារចុុះណ ម្ ុះកាុងត្កសួង (ឧោហរណ៍្ ត្កសួងពាណិ្ជជ
កម្ម ជ្ញណដីម្) 

ណដីម្បេីេួលបាៃការចុុះបញ្ជ ិកា
ត្បកាសណបីកសហត្ាសត្រូវការរយៈ
ណពល ១៥នថ្ៃនៃនថ្ៃណ្វីការ 
 
 

កនត្ម្ណសវាសត្ាបក់ារសំុចុុះបញ្ជ ិការ
ត្បកាសណបីកសហត្ាសដូចខាងណត្កាម្៖ 

- ៃិណោជិរចប់ព ីចបព់ី ១ន្មក ់
រហូរដល៧់ន្មក់ត្រូវបង់ចំៃៃួ 
២០.០០០ ណរៀល 

- ៃិណោជិរចប់ព ីចបព់ី ៨ន្មក ់
រហូរដល១់០០ន្មក់ត្រូវបងច់ំៃួៃ 
៣០.០០០ ណរៀល 

- ៃិណោជិរចប់ព ីចបព់ី ១០១
ន្មក់ រហូរដល៥់០០ន្មក់ត្រូវបង់
ចំៃួៃ ១០០.០០០ ណរៀល 

- ៃិណោជិរចប់ព ីចបព់ី ៥០១
ន្មក់ ណឡងីណៅត្រូវបង់ចៃំួៃ 
២០០.០០០ ណរៀល 

- ចាប់សតីពីការងារ 
- ត្បកាសណលខ២២៨ 

កប ត្បក ចុុះនថ្ៃេី ២៦ 
ដខកញ្ញា  ឆ្ា  ំ២០១៤ 

- ត្បកាសណលខ១០០៩ 
សហវ ត្បក ចុុះនថ្ៃេី 
២៨ ដខ្ាូ ឆ្ា  ំ២០១២ 

 

ដណំាកក់ាល ៥ ចុុះបញ្ជ ិកាណសៀវណៅបញ្ជ ីត្បចំ
ត្គឹុះស្ថា ៃ 

ត្កសួងការងារ ៃិងប
ណ្តុ ុះបណាត លវជិ្ញជ ជី
វៈ 

អ្ចិនន្រៃតយ ៍ - ធាន្មបាៃភ្នពត្សបចាប ់  
- ធាន្ម ៃងិការពារផ្ល

ត្បណោជៃ៍ៃងិសិេធិរបសស់ហ
ត្ាស 

- ត្កសួងការងារ ៃិងបណ្តុ ុះបណាត ល
វជិ្ញជ ជីវៈ ឫតាម្ត្បព័ៃធបណចចកវេិាពរ័៍
ាៃ(តាម្រយៈត្បព័ៃធonlineេេួល
ស្ថគ លណ់ដ្ឋយត្កសួងការងារ) 

- កាុងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិណោជិរ ចប់ព១ីន្មក ់ រហូរដល់
៧ន្មក់ម្ៃទីរការងារអាចជួយណរៀបចំ
កត្ម្ងសំណំុ្ឯកស្ថរពាក់ព័ៃធណដីម្បី
ចុុះបញ្ជ ិកាណសៀវណៅបញ្ជ ីត្បចំ
ត្គឹុះស្ថា ៃណដ្ឋយម្ៃិគរិកនត្ម្ណសវា 

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

- កាុងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិណោជិរ ចបព់ី១០១ណឡងីណៅ
ន្មយកដ្ឋា ៃអ្្កិារកិចចការងារនៃ 
ត្កសួងការងារ ៃិង បណ្តុ ុះបណាត ល
វជិ្ញជ ជីវៈៃឹងផ្តលជូ់ៃដរម្

ណោកអ្ាករត្ម្ូវឱ្យបំណពញសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួចំៃៃួដូចខាងណត្កាម្សត្ាប់ដំណណី្រ
ការណសាសំុីចុុះបញ្ជ ិកាណសៀវណៅបញ្ជ ីត្បចតំ្គឹុះស្ថា ៃ 
- ពាកយណសាីសំុ  
- លកខៃតិកៈសហត្ាស (ត្បសិៃណបាីៃ) 
- ប័ណ្ណពៃធបា រង ់

- វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារចុុះណ ម្ ុះកាុងត្កសួង (ឧោហរណ៍្ ត្កសួងពាណិ្ជជ
កម្ម ជ្ញណដីម្) 

ណដីម្បេីេួលបាៃការចុុះបញ្ជ ិកា
ណសៀវណៅបញ្ជ ីត្បចតំ្គឹុះស្ថា ៃត្រូវការរ
យៈណពល ៧នថ្ៃនៃនថ្ៃណ្វីការ 
 
 

កនត្ម្ណសវាសត្ាបក់ារសំុចុុះបញ្ជ ិការ
ណសៀវណៅបញ្ជ ីត្បចតំ្គឹុះស្ថា ៃដូចខាង
ណត្កាម្៖ 

- ៃិណោជិរចប់ព ីចបព់ី ១ន្មក ់
រហូរដល៧់ន្មក់ត្រូវបង់ចំៃៃួ 
២០.០០០ ណរៀល 

- ៃិណោជិរចប់ព ីចបព់ី ៨ន្មក ់
រហូរដល១់០០ន្មក់ត្រូវបងច់ំៃួៃ 
៤០.០០០ ណរៀល 

- ៃិណោជិរចប់ព ីចបព់ី ១០១
ន្មក់ រហូរដល៥់០០ន្មក់ត្រូវបង់
ចំៃួៃ ៨០.០០០ ណរៀល 

- ៃិណោជិរចប់ព ីចបព់ី ៥០១
ន្មក់ ណឡងីណៅត្រូវបង់ចៃំួៃ 
៨០.០០០ ណរៀល 

- ចាប់សតីពីការងារ 
- ត្បកាសណលខ២២៨ 

កប ត្បក ចុុះនថ្ៃេី ២៦ 
ដខកញ្ញា  ឆ្ា  ំ២០១៤ 

- ត្បកាសណលខ១០០៩ 
សហវ ត្បក ចុុះនថ្ៃេី 
២៨ ដខ្ាូ ឆ្ា  ំ២០១២ 
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ដំណាកក់ាល ត្បណេេអាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស្ថា បៃ័ាៃសម្រា
កិចចកាុងការណចញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

សុពល
ភ្នព 

កម្មវរាុរបសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

ណរីខាុ ំអាចចុុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រណៅឯណា? 

 

ណរីខាុ ំត្រវូាៃសំណំុ្ឯកស្ថរអ្វីខលុះណដីម្បអីាចចុុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ណរីខាុ ំត្រវូរងច់រំយៈណពលប ុន្មម ៃ
ណដីម្បេីេលួបាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ណរីខាុ ំត្រវូចំណាយប ុន្មម ៃណដីម្បេីេលួ
បាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយុរតិណោង 

 

នត្បសណី្យ ៍រនម្ល៣.០០០ ណរៀល 
ៃិងជយួណរៀបចំកត្ម្ងសំណំុ្ឯកស្ថរ
ពាក់ពៃ័ធម្ិៃគិរកនត្ម្ណសវា 

ដណំាកក់ាល ៥ ចុុះបញ្ជ ិកាណសៀវណៅណបកីត្បាក ់

 
ត្កសួងការងារ ៃិងប
ណ្តុ ុះបណាត លវជិ្ញជ ជី
វៈ 

អ្ចិនន្រៃតយ ៍ - ធាន្មបាៃភ្នពត្សបចាប ់  
- ធាន្ម ៃងិការពារផ្ល

ត្បណោជៃ៍ៃងិសិេធិរបសស់ហ
ត្ាស 

- ត្កសួងការងារ ៃិងបណ្តុ ុះបណាត ល
វជិ្ញជ ជីវៈ ឫតាម្ត្បព័ៃធបណចចកវេិាពរ័៍
ាៃ(តាម្រយៈត្បព័ៃធonlineេេួល
ស្ថគ លណ់ដ្ឋយត្កសួងការងារ) 

- កាុងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិណោជិរ ចប់ព១ីន្មក ់ រហូរដល់
៧ន្មក់ម្ៃទីរការងារអាចជួយណរៀបចំ
កត្ម្ងសំណំុ្ឯកស្ថរពាក់ព័ៃធណដីម្បី
ចុុះបញ្ជ ិកាណសៀវណៅណបកីត្បាកណ់ដ្ឋយ
ម្ិៃគរិកនត្ម្ណសវា 

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

- កាុងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិណោជិរ ចបព់ី១០១ណឡងីណៅ
ន្មយកដ្ឋា ៃអ្្កិារកិចចការងារនៃ 
ត្កសួងការងារ ៃិង បណ្តុ ុះបណាត ល
វជិ្ញជ ជីវៈៃឹងផ្តលជូ់ៃដរម្
នត្បសណី្យ ៍រនម្ល៣.០០០ ណរៀល 
ៃិងជយួណរៀបចំកត្ម្ងសំណំុ្ឯកស្ថរ
ពាក់ពៃ័ធម្ិៃគិរកនត្ម្ណសវា 

ណោកអ្ាករត្ម្ូវឱ្យបំណពញសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួចំៃៃួដូចខាងណត្កាម្សត្ាប់ដំណណី្រ
ការណសាសំុីចុុះបញ្ជ ិកាណសៀវណៅណបីកត្បាក ់

- ពាកយណសាីសំុ  
- លកខៃតិកៈសហត្ាស (ត្បសិៃណបាីៃ) 
- ប័ណ្ណពៃធបា រង ់

- វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារចុុះណ ម្ ុះកាុងត្កសួង (ឧោហរណ៍្ ត្កសួងពាណិ្ជជ
កម្ម ជ្ញណដីម្) 

ណដីម្បេីេួលបាៃការចុុះបញ្ជ ិកា
ណសៀវណៅណបីកត្បាកត់្រូវការរយៈណពល 
៧នថ្ៃនៃនថ្ៃណ្វីការ 
 
 

កនត្ម្ណសវាសត្ាបក់ារសំុចុុះបញ្ជ ិការ
ណសៀវណៅណបីកត្បាកដូ់ចខាងណត្កាម្៖ 

- ៃិណោជិរចប់ព ីចបព់ី ១ន្មក ់
រហូរដល៧់ន្មក់ត្រូវបង់ចំៃៃួ 
៤០.០០០ ណរៀល 

- ៃិណោជិរចប់ព ីចបព់ី ៨ន្មក ់
រហូរដល១់០០ន្មក់ត្រូវបងច់ំៃួៃ 
៦០.០០០ ណរៀល 

- ៃិណោជិរចប់ព ីចបព់ី ១០១
ន្មក់ រហូរដល៥់០០ន្មក់ត្រូវបង់
ចំៃួៃ ១២០.០០០ ណរៀល 

- ៃិណោជិរចប់ព ីចបព់ី ៥០១
ន្មក់ ណឡងីណៅត្រូវបង់ចៃំួៃ 
១២០.០០០ ណរៀល 

- ចាប់សតីពីការងារ 
- ត្បកាសណលខ២២៨ 

កប ត្បក ចុុះនថ្ៃេី ២៦ 
ដខកញ្ញា  ឆ្ា  ំ២០១៤ 

- ត្បកាសណលខ១០០៩ 
សហវ ត្បក ចុុះនថ្ៃេី 
២៨ ដខ្ាូ ឆ្ា  ំ២០១២ 

 

ដណំាកក់ាល ៥ ចុុះេិដ្ឋា កាបេបញ្ញជ នផ្ទកាុង 

 

ត្កសួងការងារ ៃិងប
ណ្តុ ុះបណាត លវជិ្ញជ ជី
វៈ 

អ្ចិនន្រៃតយ ៍ - ធាន្មបាៃភ្នពត្សបចាប ់  
- ធាន្ម ៃងិការពារផ្ល

ត្បណោជៃ៍ៃងិសិេធិរបសស់ហ
ត្ាស ៃិងកម្មករ ៃិណោជិរ 

- ត្កសួងការងារ ៃិងបណ្តុ ុះបណាត ល
វជិ្ញជ ជីវៈ ឫតាម្ត្បព័ៃធបណចចកវេិាពរ័៍
ាៃ(តាម្រយៈត្បព័ៃធonlineេេួល
ស្ថគ លណ់ដ្ឋយត្កសួងការងារ) 

 

ណោកអ្ាករត្ម្ូវឱ្យបំណពញសំណំុ្ឯកស្ថរម្យួចំៃៃួដូចខាងណត្កាម្សត្ាប់ដំណណី្រ
ការណសាសំុីចុុះេិដ្ឋា កាបេបញ្ញជ នផ្ទកាុង 

- ពាកយណសាីសំុ 
- លកខៃតិកៈសហត្ាស (ត្បសិៃណបាីៃ) 
- ប័ណ្ណពៃធបា រង ់

- វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារចុុះណ ម្ ុះកាុងត្កសួង (ឧោហរណ៍្ ត្កសួងពាណិ្ជជ
កម្ម ជ្ញណដីម្) 

ណដីម្បេីេួលបាៃការចុុះេិដ្ឋា កាបេ
បញ្ញជ នផ្ទកាុងត្រូវការរយៈណពល ៦០នថ្ៃ
នៃនថ្ៃណ្វីការ 
 
 

កនត្ម្ណសវាសត្ាបក់ារសំុចុុះេដិ្ឋា កាបេ
បញ្ញជ នផ្ទកាុងដូចខាងណត្កាម្៖ 

- ៃិណោជិរចប់ព ីចបព់ី ៨ន្មក ់
រហូរដល១់០០ន្មក់ត្រូវបងច់ំៃួៃ 
៧០.០០០ ណរៀល 

- ៃិណោជិរចប់ព ីចបព់ី ១០១
ន្មក់ រហូរដល៥់០០ន្មក់ត្រូវបង់
ចំៃួៃ ៣០០.០០០ ណរៀល 

- ៃិណោជិរចប់ព ីចបព់ី ៥០១
ន្មក់ ណឡងីណៅត្រូវបង់ចៃំួៃ 
៦០០.០០០ ណរៀល 

- ចាប់សតីពីការងារ 
- ត្បកាសណលខ២២៨ 

កប ត្បក ចុុះនថ្ៃេី ២៦ 
ដខកញ្ញា  ឆ្ា  ំ២០១៤ 

- ត្បកាសណលខ១០០៩ 
សហវ ត្បក ចុុះនថ្ៃេី 
២៨ ដខ្ាូ ឆ្ា  ំ២០១២ 
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