
អាជ្ញា បណ្ណ និងការត្រួរពិនិរយ
របសភ់្នា កង់ារដែលមានសមរថកិច្ចសត្មាប់

អាជីវកមមលកែ់ ុំ លករ់ាយ



អាជ្ញា បណ្ណ និងវញិ្ញា បនប័ត្រ ្សេងង អាជ្ញា បណ្ណ និងវញិ្ញា បនប័ត្រសុំានន់ 
- ម នែុំ្ណី្រការអាជវីកមម- - ្ពលែុំ្ណី្រការអាជីវកមម -

ត្កសងួពាណិ្ជជកមម
វញិ្ញា បនបត័្របញ្ញជ កក់ារច្ ុះ
្ ម្ ុះកា ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកមម

អគ្គនាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ

សាលារាជធានីភ្ាុ្ំ ពញ
លិខិរអន ញ្ញា រ (្បីកទីតុំង
អាជីវកមម)

ត្កសងួការងារ និងបណ្្ ុះបណ្្តលវជិ្ញជ ជីវៈ

ការត្ររួពិនិរយ្ពលែុ្ំ ណី្រការ
្សាសី ុំ

ការត្ររួពិនិរយ្ពល
ែុំ្ណី្រការអាជីវកមម

ខា ុំច្ង់្បីកអាជីវកមម លក់ែ ុំ លក់រាយថ្មមីយួ 

សាលារាជធានីភ្ាុ្ំ ពញ
ការត្រួរពិនិរយទីតុំង

សាលារាជធានីភ្ាុ្ំ ពញ
ការត្រួរពិនិរយទីតុំង

ត្កសងួមហាផ្សេៃ
ការត្រួរពិនិរយសនិ្ស ខ និងស វរថិភ្នព
អគ្គីភ្យ័

ត្កសងួការងារ និងបណ្្ ុះបណ្្ត
លវជិ្ញជ ជីវៈ
ការត្រួរពិនិរយតមច្ាបក់ារងារ

ែាត្កាមសត្មាប់ការ្សារីស ុំអាជ្ញា បណ្ណ និងការ
ត្រួរពិនិរយសត្មាប់អាជីវកមម

លក់ែ ុំ លក់រាយ

អគ្គនាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ
ពនធ្លីសាា កយី្ ហា

លិខិរអន ញ្ញា រសាា កយី្ ហា
សាលារាជធានីភ្ាុ្ំ ពញ

ច្ ុះបញ្ជ ិការត្បកាស្បីកសហត្ាស ច្ ុះបញ្ជ ិកា្សៀវ្ៅបញ្ជ ីត្បចុំ
ត្គ្រុះសាថ ន ច្ ុះបញ្ជ ិកា្សៀវ្ៅ្បីកត្ាក់ ច្ ុះទិដ្ឋា កាបទបញ្ញជ ផ្សេៃកា ង(ត្រូវជូនែុំណ្រ ងែលត់្កសួងការងារ និងបណ្្ ុះបណ្្តលវជិ្ញជ ជីវៈសី្ពកីារ
ចប់ែុំ្ណី្រការ និងជួលប គ្គលិក កា ងកុំឡ ង្ពល៣០ផ្ថ្ៃ)

ការច្ ុះបញ្ជ ីពនធដ្ឋរ អាករបដនថម 
បណ្ណពនធា៉ា រង ់និងពនធត្បថាបត់្ត

អាជ្ញា បណ្ណ និងវញិ្ញា បនប័ត្រសុំានន់ ច្ុំននួ៣



ែុំណ្តកក់ាលសុំានន ់កា ងការ្សាសី ុំអាជ្ញា បណ្ណសត្មាប់
អាជីវកមមលកែ់ ុំ លករ់ាយ



ែុំណ្តក់កាលកា ងការ្សារីស ុំវញិ្ញា បនប័ត្របញ្ញជ ក់ការច្ ុះ្ ម្ ុះកា ងបញ្ជ ី
ពាណិ្ជជកមមសត្មាប់អាជវីកមមលក់ែ ុំ លក់រាយ
(មនិជ្ញប់ពាក់ព័នធសកមមភ្នពនាុ្ំ ច្ញ នាុំចូ្ល)

ែុំណ្តក់កាល១
្លាក អាកអាច្្ វ្ីការស ុំច្ ុះវញិ្ញា បនបត័្របញ្ញជ កក់ារច្ ុះ្ ម្ ុះកា ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកមម តមរយៈត្បពន័ធសវយ័ត្បវរ្កមមសត្មាបច់្ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកមម
របសត់្កសងួពាណិ្ជជកមមwww.businessregistration.moc.gov.kh
ឬ្លាក អាកអាច្អ្ញ្ជ ីញ្ៅកាន ់នាយកដ្ឋា នច្ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកមមរបស់
ត្កសងួពាណិ្ជជកមម ឬមនៃីរពាណិ្ជជកមម្ខរ្ត្កុង ្ែីមបជូីយ និងស្េលជ់្ញ
ពរ័ម៌ានសត្មាបក់ារច្ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកមមរបស់្ លាក អាក 

ែុំណ្តក់កាល២
្រៀបច្ុំឯកសារែូច្មានកា ងឧបសមព័នធ១០

ែុំណ្តក់កាល៣
បង់កផ្ត្មែូច្មានបងាា ញកា ងឧបសមព័នធ១០

ែុំណ្តក់កាល៤
ទទលួានវញិ្ញា បនប័ត្រ

ខា ុំច្ង់្សាីរស ុំវញិ្ញា បនប័ត្របញ្ញជ ក់ការច្ ុះ
្ ម្ ុះកា ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកមមសត្មាប់

អាជីវកមមលក់ែ ុំ លក់រាយ

បួនែុំណ្តក់កាល-
រយៈ្ពល៣ផ្ថ្ៃ- ៥ផ្ថ្ៃ



បណ្ណពរ័ម៍ានសុំានន ់សត្មាប់
អាជីវកមមលកែ់ ុំ លករ់ាយ



 

ការស្នើ្  ុំវញិ្ញា បនប័ត្រ្ត្ាប់ដុំស ើ ការអាជើវកម្ម
លក់ដ ុំ លក់រាយ  

 

សរើត្រវូានអាជ្ញា ប ណឬវញិ្ញា បនប័ត្រអ្វើខ្លះ្ត្ាប់ដុំ
ស ើ ការអាជើវកម្មលក់ដ ុំ លក់រាយ? 

អាជើវកម្មត្បសេទសនះដដលដុំស ើ ការកន ងត្រះរាជ្ញណាចត្ក
កម្ព ជ្ញត្រូវានអាជ្ញា ប ណឬវញិ្ញា បនប័ត្រម្ួយចុំនួនដូចខាង
សត្កាម្្ត្ាប់ដុំស ើ រការ៖ 

- វញិ្ញា បនប័ត្របញ្ញា ក់ការច ះស ម្ ះកន ងបញ្ា ើពា ិជាកម្ម 
- ការច ះបញ្ា ើរនធដារ រនធប៉ា រង់ អាករសលើរម្ម្លបដនែម្ និង
រនធត្បថាប់ត្ា 

- លិខ្ិរអ្ន ញ្ញា រ(សបើកទើាុំងអាជើវកម្ម) 
- ច ះបញ្ា ិការត្បកា្សបើក្ហត្ា្ ស្ៀវសៅបញ្ា ើត្បចុំ
ត្្រះស្ថែ ន ស្ៀវសៅសបើកត្បក់ ច ះទិដាា កាបទបញ្ញា ម្ទៃ
កន ង(កន ងកុំឡ ងសរល៣០ម្ងៃ)។ 

- រនធសលើស្ថល កយើសោ 
- លិខ្ិរអ្ន ញ្ញា រស្ថល កយើសោ 

 
A joint initiative by 

 

 
 

 

 

 

សរើសោកអ្នកអាចច ះអាជ្ញា ប ណ ឬវញិ្ញា បនប័ត្រសៅ
ឯណា? 

ត្្ប់អាជើវកម្មលក់ដ ុំ លក់រាយ ដដលដុំស ើ ការកន ងត្រះរាជ្ញ
ណាចត្កកម្ព ជ្ញ ត្រូវាន វញិ្ញា បនប័ត្របញ្ញា ក់ការច ះស ម្ ះ
កន ងបញ្ា ើពា ិជាកម្ម  និងអាជ្ញា ប ណ ឬវញិ្ញា បនប័ត្រជ្ញប់
ទាក់ទងម្ួយចុំនួនសទៀរ។ សោកអ្នកអាចស្វើការស ន្ើ  ្ ុំអាជ្ញា
ប ណឬវញិ្ញា បនប័ត្រទាុំងស ះសៅ៖ 

- ចុំសពាះវញិ្ញា បនប័ត្របញ្ញា ក់ការច ះស ម្ ះកន ងបញ្ា ើ
ពា ិជាកម្ម សោក អ្នកអាចស្វើការ  ្ុំច ះវញិ្ញា បនប័ត្រ
បញ្ញា ក់ការច ះស ម្ ះកន ងបញ្ា ើពា ិជាកម្ម ាម្រយៈ
ត្បរ័នធ វ្័យត្បវរតកម្ម្ត្ាប់ច ះបញ្ា ើពា ិជាកម្ម 
www.businessregistration.moc.gov.kh ឬសោក 
អ្នកអាចអ្សញ្ា ើញសៅកាន់  យកដាា នច ះបញ្ា ើពា ិជា
កម្មរប្់ត្ក្ួងពា ិជាកម្ម ឬម្នៃើរពា ិជាកម្មសខ្រត
ត្កុង សដើម្បើជូយ និងទតល់ជ្ញរ័រ៌ាន្ត្ាប់ការច ះបញ្ា ើ
ពា ិជាកម្មរប្់សោក អ្នក។ 

- ចុំសពាះការច ះបញ្ា ើរនធដារ រនធប៉ា រង់ អាករសលើរម្ម្ល
បដនែម្ និងរនធត្បថាប់ត្ា សោក អ្នកអាចស្វើការ  ្ុំច ះ
បញ្ា ើ សៅអ្្គ យកដាា នរនធដារ(ស្ថោជ្ញរិរនធដារ) 
ឬការយិាល័យរនធដារ ត្្ុក ខ្ ឌ  

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

- ចុំសពាះ ច ះបញ្ា ិការត្បកា្សបើក្ហត្ា្ ស្ៀវសៅ
បញ្ា ើត្បចុំត្្រះស្ថែ ន ស្ៀវសៅសបើកត្បក់ ច ះទិដាា កាបទ
បញ្ញា ម្ទៃកន ង សោក អ្នកអាចអ្សញ្ា ើញសៅកាន់ត្ក្ួង
ការងារ និងប ត ះបណាត លវជិ្ញា ជើវៈ     ឫាម្ត្បរ័នធបច ្
សចកវទិារ័រ៍ាន(ាម្រយៈត្បរ័នធonlineទទួលស្ថគ ល់
សដាយត្ក្ួងការងារ)។ 

- ចុំសពាះរនធសលើស្ថល កយើសោ សោក អ្នកអាចស្ វើការ្  ុំច ះ
បញ្ា ើបន សៅអ្្គ យកដាា នរនធដារ  ឬការយិាល័យ
រនធដារ ត្្ុក ខ្ ឌ  

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

សរើសោកអ្នកត្រវូាន្ុំ  ុំ ឯកស្ថរអ្វើខ្លះសដើម្បើស្នើ
 ្ ុំវញិ្ញា បនប័ត្របញ្ញា ក់ការច ះស ម្ ះកន ងបញ្ា ើ

ពា ិជាកម្ម ត្កមុ្ហ  នឯកកម្ម្ ទិធ?ិ 

សោកអ្នករត្ម្ូវឱ្យាន្ុំ  ុំ ឯកស្ថរម្ួយចុំនួន ដូចខាង
សត្កាម្្ត្ាប់ដុំស ើ រការស ន្ើ  ្ ុំ៖ 

- ឯកស្ថរបញ្ញា ក់អា្យដាា នដដលអាចជ្ញ វក័ិយបត្រ
អ្្គិ្នើ វក័ិយបត្រទរក ឬកិចច្នាជួលទធះឬអ្ារ 
លិខ្ិរម្ត្ប្ ើ យជ៍្ញសដើម្ 

- អ្រត្ញ្ញា  ប័ ណ ឬលិខ្ិរឆ្លងដដនរប្់ឯកកម្ម្ិទធិ
ករ 

- រូបងរ ៤ x ៦រប្់ឯកកម្ម្ិទធិករ 
- ស្ចកតើត្បកា្សដាយ  ្ទធចិរតរប្់ឯកកម្ម្ិទធិករថា 

ថាាម នជ្ញប់សទា្ម្ររក៍ន ងកិចចការពា ិជាកម្ម រដាប ្
បសវ ើ  ឬត្រហមទ ឌ  និងម្ិនដម្នជ្ញម្ន្រនតើរាជការ  ្ើវលិ
ម្នត្រះរាជ្ញណាចត្កកម្ព ជ្ញ។ 
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សរើវញិ្ញា បនប័ត្របញ្ញា ក់ការច ះស ម្ ះកន ងបញ្ា ើ
ពា ិជាកម្មសនះ ទតល់អ្រែត្បសយាជន៍អ្វើខ្លះដល់
អាជើវកម្មសោកអ្នក 
 

វញិ្ញា បនប័ត្របញ្ញា ក់ការច ះស ម្ ះកន ងបញ្ា ើពា ិជាកម្ម
សនះទតល់អ្រែត្បសយាជន៍ដូចខាងសត្កាម្៖ 
1. អាជើវកម្មសោកអ្នកត្រូវស្ទទួលស្ថគ ល់ថាជ្ញនិរិប ្គល
និងទទួលបនការការពារសដាយចាប់ម្នត្រះរាជ្ញណា
ចត្កកម្ព ជ្ញ 

2. ទតល់ទុំន កចិរតដល់ម្ដ្ូអាជើវកម្ម ដដលានស្ថរៈ
ុ្ំខាន់្ត្ាប់ឧរតម្ភារ និងកាោន វរតភារកន ង

អាជើវកម្ម ត្រម្ទាុំងជត្ម្ុញឱ្យទទួលបន្នធាន
្ត្ាប់អាជើវកម្ម ដូចជ្ញហរិញ្ាបបទានជ្ញសដើម្ 

3. សោកអ្នកទទួលបនការត្បរការើម្ន្រនតើជុំ ញសលើការ
ចប់សទតើម្អាជើវកម្ម ដុំស ើ រការអាជើវកម្ម និងការ
ការពារអ្រិងិជន 

 

សរើការត្ររួរិនិរយអ្វើខ្លះដដលនរងសកើរាន ្ត្ាប់
អាជើវកម្មសនះ? 
កុំឡ ងសរលស ន្ើ  ្ ុំវញិ្ញា បនប័ត្រ្ត្ាប់ដុំស ើ ការអាជើវកម្ម
លក់ដ ុំ លក់រាយ (ម្ិនជ្ញប់ពាក់រ័នធ្កម្មភារ ុំសចញ 
 ុំចូល) សោកអ្នកត្រូវទទួលរងការត្រួររិនិរយ (១)ត្រួរ
រិនិរយទើាុំងសដាយអាជ្ញា ្រមូ្លដាា ន សដាយត្ក្ួង
ម្ោម្ទៃ 
សលើ្រើសនះសៅសទៀរ សោកអ្នកត្រូវទទួលរងការត្រួរ
រិនិរយកុំឡ ងសរលដុំស ើ រការអាជើវ (១)ត្បរ័នធត្្ប់ត្្ង
អ្្គើេ័យ និងត្បរ័នធការពារ ្នតិ  ្ខ្  ្វរែិភារសដាយ
ត្ក្ួងម្ោម្ទៃ (២) អ្្ិការកិចចការងារសដាយត្ក្ួង 
 

ការងារ និងប ត ះបណាត លវជិ្ញា ជើវៈ (៣)ត្រួររិនិរយ
ទើាុំងអាជើវកម្មសដាយអាជ្ញា ្រមូ្លដាា ន ម្នត្ក្ួង
ម្ោម្ទៃ។ 
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បញ្ជ ីនៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័ត្រសត្ាប់អាជីវកម្មលក់ដ ុំ លក់រាយ (មិ្ៃជ្ញប់ពាក់ព័ៃធសកម្មភាពនុំចេញ នុំេូល) 

ដុំណាកក់ាល ត្បចេទអាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស្ថា បៃ័ាៃសម្រា
កិេចកន ងការចេញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស ពល
ភាព 

កម្មវរា របសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

ចរីខា ុំអាេេ ុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រចៅឯណា? 

 

ចរីខា ុំត្រវូាៃសុំណ្ ុំ ឯកស្ថរអ្វីខលុះចដីម្បអីាេេ ុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ចរីខា ុំត្រវូរងច់ុំរយៈចពលប  នម ៃ
ចដីម្បទីទលួបាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ចរីខា ុំត្រវូេុំណាយប  នម ៃចដីម្បទីទលួ
បាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយ រតិចោង 

 

ដុំណាកក់ាល ១ វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារេ ុះ
ច ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
 

ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម 
 

៩៩ឆ្ន ាំ ផ្តលៃូ់វភាពត្សបេាប់ដលត់្កុម្
ហ  ៃសហត្ាសពាណិ្ជជតាម្រយៈ
ការេ ុះច ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 

ចោក អ្នកអាេច្វីការស ុំេ ុះវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការេ ុះច ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
តាម្រយៈត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់េ ុះ
បញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ម
www.businessregistration.moc.gov.
kh ឬចោក អ្នកអាេអ្ចញ្ជ ីញចៅកាៃ ់
នយកដ្ឋា ៃេ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម ឬម្ៃទីរពាណិ្ជជកម្ម
ចខរតត្កុង ចដមី្បជូីយ ៃងិផ្តលជ់្ញព័រ៌ាៃ
សត្ាប់ការេ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ចោក អ្នក។ 
 
 

ចោក អ្នករត្ម្ូវឱ្យាៃសុំណ្ ុំ ឯកស្ថរម្យួេុំៃៃួដូេខាងចត្កាម្សត្ាប់ដុំចណី្រការ
ស ុំេ ុះវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់ការេ ុះច ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មតាម្ត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរត
កម្ម ៖ 
- ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ាសយដ្ឋា ៃដដលអាេជ្ញ វកិ័យបត្រអ្គគិសៃ ីវកិ័យបត្រទកឹ ឬ

កិេចសៃាជួលផ្ធុះឬអ្ារ លិខរិនត្បសណី្យជ៍្ញចដមី្ 

- លកខៃតិកៈត្កមុ្ហ  ៃ 

- អ្រតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខរិឆ្លងដដៃរបសា់ច សហ់  ៃ ៃិងអ្េិបាល 
- រូបថរ ៤ x ៦ 
- ចសេកតីត្បកាសចដ្ឋយស ទធេរិតរបសអ់្េិបាល ថាាម ៃជ្ញប់ចោសនពរក៍ន ងកេិច

ការពាណិ្ជជកម្ម រដាបបចវណី្ ឬត្ពហមទណ្ឌ  ៃងិម្ិៃដម្ៃជ្ញម្ន្រៃតរីាជការស ីវលិនៃ
ត្ពុះរាជ្ញណាេត្កកម្ព ជ្ញ 

- កន ងករណី្ាច សហ់  ៃជ្ញៃរីិប គគល៖ 

o េាប់េម្លងឯកស្ថរគរិយ រតិនៃការេ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កមុ្
ហ  ៃចដីម្ចដ្ឋយាៃការបញ្ញជ កត់្សបតាម្ការរត្ម្ូវរបសប់ញ្ារតិ
េាប់នៃត្ពុះរាជ្ញណាេត្កកម្ព ជ្ញ 

o ចសេកតីសចត្ម្េកន ងការបចងកីរត្កមុ្ហ  ៃ ៃងិការដរងតាុំងអ្នក
រុំណាងៃីរបិ គគលជ្ញាច សហ់  ៃ  

- កន ងកុំឡ ងចពល៣០នថៃ គរិចបព់ីនថៃចេញវញិ្ញា បៃបត្រេ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
តាម្ត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរតកម្ម ត្កមុ្ហ  ៃត្រូវចផ្ាីម្កនយកដ្ឋា ៃេ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម
ៃូវឯកស្ថរដូេខាងចត្កាម្៖ 

o លកខៃតិកៈេាប់ចដីម្េុំៃៃួ០២េាប់  
o ករណី្ាច សហ់  ៃជ្ញៃរីិប គគល៖ 

 ចសេកតីសចត្ម្េកន ងការបចងកីរត្កមុ្ហ  ៃ ៃិងដរងតាុំង
អ្នករុំណាងៃីរបិ គគលាច សហ់  ៃ េាប់ចដមី្េុំៃៃួ០១
េាប ់

 លិខិរេាប់ចដីម្បញ្ញជ ក់អ្ុំពីច ម្ ុះគណ្ៃីរបសត់្កុម្
ហ  ៃដដលបាៃចបីកចៅ្នារណាម្ួយេុំៃួៃ០១
េាប ់

- កន ងករណី្ នយកដ្ឋា ៃេ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មម្ៃិបាៃទទួលលកខៃតកិៈេាប់ចដមី្ 
កន ងថិរចវោ៣០នថៃចៃុះចទ ត្កសួងពាណិ្ជជកម្មអាេជុំោសៃ់ឹងការេ ុះបញ្ជ ី ៃងិ
ល បចចលការេ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម។ 

 

ចដីម្បទីទួលបាៃវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់
ការេ ុះច ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
ត្រូវការរយៈចពលពី០៣នថៃ ចៅ០៥នថៃ 
បនទ បព់ីបាៃបុំចពញសុំណ្ ុំ ឯកស្ថរ
ត្រឹម្ត្រូវៃងិត្គប់ត្ាៃ់តាម្រយៈត្បពៃ័ធ
សវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់េ ុះបញ្ជ ី
ពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ ្
ម្។ 
 

កនត្ម្ចសវាសត្ាបក់ារស ុំវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការេ ុះច ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្មគាឺៃេុំៃួៃ ១.៦៨០.០០០ ចរៀល 
 

- េាប់សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជ
កម្ម ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្ម 

- េាប់សតីពីវចិស្ថ្ៃកម្ម
សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជកម្ម 
ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 

- ត្បកាសចលខ២១៣ព
.ណ្ េបព ត្បក េ ុះនថៃ
ទី ២៤ ដខម្ិថ ន ឆ្ន ុំ 
២០១៦ 

- ត្បកាសចលខ២៩៩ព
.ណ្ េបព ត្បក េ ុះនថៃ
ទី ២៩ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ 
២០១៥ 

- ត្បកាសរមួ្ចលខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
េ ុះនថៃទ ី១៦ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ 
២០១៤ 

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

 
 

 វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារេ ុះ
ច ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
 

ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម 
 

៩៩ឆ្ន ុំ ត្បសិៃចបីចោកអ្នកេ ុះបញ្ជ ីជ្ញស្ថខា 
ឬការោិលយ័រុំណាង 
 

ចោក អ្នកអាេច្វីការស ុំេ ុះវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការេ ុះច ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
តាម្រយៈត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់េ ុះ
បញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ម
www.businessregistration.moc.gov.
kh ឬចោក អ្នកអាេអ្ចញ្ជ ីញចៅកាៃ ់
នយកដ្ឋា ៃេ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម ឬម្ៃទីរពាណិ្ជជកម្ម
ចខរតត្កុង ចដមី្បជូីយ ៃងិផ្តលជ់្ញព័រ៌ាៃ
សត្ាប់ការេ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ចោក អ្នក។ 
 

ចោក អ្នករត្ម្ូវឱ្យាៃសុំណ្ ុំ ឯកស្ថរម្យួេុំៃៃួដូេខាងចត្កាម្សត្ាប់ដុំចណី្រការ
ស ុំេ ុះវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់ការេ ុះច ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មតាម្ត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរត
កម្ម ៖ 
- ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ាសយដ្ឋា ៃដដលអាេជ្ញ វកិ័យបត្រអ្គគិសៃ ីវកិ័យបត្រទកឹ ឬ

កិេចសៃាជួលផ្ធុះឬអ្ារ លិខរិនត្បណី្យជ៍្ញចដីម្ 

- េាប់េម្លងឯកស្ថរគរិយ រតិនៃការេ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កមុ្ហ  ៃចដីម្
ចដ្ឋយាៃការបញ្ញជ ក់ដដលទទួលស្ថគ លច់ដ្ឋយេាប ់

- ចសេកតីសចត្ម្េរបសត់្កមុ្ហ  ៃចដីម្បចងកីរស្ថខា ឬការោិលយ័រុំណាង ៃិង
ដរងតាុំងអ្េិបាលស្ថខាឬការោិលយ័រុំណាង 

- អ្រតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខរិឆ្លងដដៃរបស ់ នយកការោិលយ័រុំណាង
ឬស្ថខា 

- រូបថរ ៤ x ៦ 

ចដីម្បទីទួលបាៃវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់
ការេ ុះច ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
ត្រូវការរយៈចពលពី០៣នថៃ ចៅ០៥នថៃ 
បនទ បព់ីបាៃបុំចពញសុំណ្ ុំ ឯកស្ថរ
ត្រឹម្ត្រូវៃងិត្គប់ត្ាៃ់តាម្រយៈត្បពៃ័ធ
សវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់េ ុះបញ្ជ ី
ពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ ្
ម្។ 
 

កនត្ម្ចសវាសត្ាបក់ារស ុំវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការេ ុះច ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្មគាឺៃេុំៃួៃ ១.៦៨០.០០០ ចរៀល 
 

- េាប់សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជ
កម្ម ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្ម 

- េាប់សតីពីវចិស្ថ្ៃកម្ម
សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជកម្ម 
ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 

- ត្បកាសចលខ២១៣ព
.ណ្ េបព ត្បក េ ុះនថៃ
ទី ២៤ ដខម្ិថ ន ឆ្ន ុំ 
២០១៦ 

- ត្បកាសចលខ២៩៩ព
.ណ្ េបព ត្បក េ ុះនថៃ

http://www.businessregistration.moc.gov.kh/
http://www.businessregistration.moc.gov.kh/
http://www.businessregistration.moc.gov.kh/
http://www.businessregistration.moc.gov.kh/
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ដុំណាកក់ាល ត្បចេទអាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស្ថា បៃ័ាៃសម្រា
កិេចកន ងការចេញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស ពល
ភាព 

កម្មវរា របសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

ចរីខា ុំអាេេ ុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រចៅឯណា? 

 

ចរីខា ុំត្រវូាៃសុំណ្ ុំ ឯកស្ថរអ្វីខលុះចដីម្បអីាេេ ុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ចរីខា ុំត្រវូរងច់ុំរយៈចពលប  នម ៃ
ចដីម្បទីទលួបាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ចរីខា ុំត្រវូេុំណាយប  នម ៃចដីម្បទីទលួ
បាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយ រតិចោង 

 

 - ចសេកតីត្បកាសចដ្ឋយស ទធេរិតរបសន់យកការោិលយ័រុំណាង ថាាម ៃជ្ញប់
ចោសនពរក៍ន ងកេិចការពាណិ្ជជកម្ម រដាបបចវណី្ ឬត្ពហមទណ្ឌ  ៃិងម្ិៃដម្ៃជ្ញ
ម្ន្រៃតីរាជការស ីវលិនៃត្ពុះរាជ្ញណាេត្កកម្ព ជ្ញ 
 

ទី ២៩ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ 
២០១៥ 

- ត្បកាសរមួ្ចលខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
េ ុះនថៃទ ី១៦ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ 
២០១៤ 

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

 

 វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារេ ុះ
ច ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
 

ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម 
 

៩៩ឆ្ន ុំ ត្បសិៃចបីចោកអ្នកេ ុះបញ្ជ ីជ្ញត្កមុ្
ហ  ៃសហកម្មសិទធិ 
 

ចោក អ្នកអាេច្វីការស ុំេ ុះវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការេ ុះច ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
តាម្រយៈត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់េ ុះ
បញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ម
www.businessregistration.moc.gov.
kh ឬចោក អ្នកអាេអ្ចញ្ជ ីញចៅកាៃ ់
នយកដ្ឋា ៃេ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម ឬម្ៃទីរពាណិ្ជជកម្ម
ចខរតត្កុង ចដមី្បជូីយ ៃងិផ្តលជ់្ញព័រ៌ាៃ
សត្ាប់ការេ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ចោក អ្នក។ 
 
 

ចោក អ្នករត្ម្ូវឱ្យាៃសុំណ្ ុំ ឯកស្ថរម្យួេុំៃៃួដូេខាងចត្កាម្សត្ាប់ដុំចណី្រការ
ស ុំេ ុះវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់ការេ ុះច ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មតាម្ត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរត
កម្ម ៖ 
- ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ាសយដ្ឋា ៃដដលអាេជ្ញ វកិ័យបត្រអ្គគិសៃ ីវកិ័យបត្រទកឹ ឬ

កិេចសៃាជួលផ្ធុះឬអ្ារ លិខរិនត្បសណី្យជ៍្ញចដមី្ 

- កិេចសៃាបចងកីរត្កមុ្ហ  ៃ  

- អ្រតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខរិឆ្លងដដៃរបសា់ច សហ់  ៃ ៃិងអ្េិបាល 
- រូបថរ ៤ x ៦ 
- ចសេកតីត្បកាសចដ្ឋយស ទធេរិតរបសអ់្េិបាល ថាាម ៃជ្ញប់ចោសនពរក៍ន ងកេិច

ការពាណិ្ជជកម្ម រដាបបចវណី្ ឬត្ពហមទណ្ឌ  ៃងិម្ិៃដម្ៃជ្ញម្ន្រៃតរីាជការស ីវលិនៃ
ត្ពុះរាជ្ញណាេត្កកម្ព ជ្ញ 

- កន ងករណី្សហកម្មសិទធិករជ្ញៃីរបិ គគល: 

o េាប់េម្លងឯកស្ថរគរិយ រតិនៃការេ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កមុ្
ហ  ៃចដីម្ចដ្ឋយាៃការបញ្ញជ កត់្សបតាម្ការរត្ម្ូវរបសប់ញ្ារតិ
េាប់នៃត្ពុះរាជ្ញណាេត្កកម្ព ជ្ញ 

o ចសេកតីសចត្ម្េកន ងការបចងកីរត្កមុ្ហ  ៃ ៃងិការដរងតាុំងអ្នក
រុំណាងៃីរបិ គគលជ្ញសហកម្មសិទធិករ 

- កន ងកុំឡ ងចពល៣០នថៃ គរិចបព់ីនថៃចេញវញិ្ញា បៃបត្រេ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
តាម្ត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរតកម្ម ត្កមុ្ហ  ៃត្រូវចផ្ាីម្កនយកដ្ឋា ៃេ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម
ៃូវឯកស្ថរដូេខាងចត្កាម្៖ 

o កិេចសៃាបចងកីរត្កមុ្ហ  ៃេាប់ចដមី្េុំៃៃួ០២េាប ់
o ករណី្សហកម្មសិទធិករជ្ញៃីរបិ គកល៖ 

 ចសេកតីសចត្ម្េកន ងការបចងកីរត្កមុ្ហ  ៃ ៃិងដរងតាុំង
អ្នករុំណាងៃីរបិ គគលជ្ញសហកម្មសិទធិករេាប់ចដីម្ 
េុំៃួៃ០១េាប ់

- កន ងករណី្ នយកដ្ឋា ៃេ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មម្ិៃបាៃទទួលលកខៃតកិៈេាប់ចដមី្ 
កន ងថិរចវោ៣០នថៃចៃុះចទ ត្កសួងពាណិ្ជជកម្មអាេជុំោសៃ់ឹងការេ ុះបញ្ជ ី ៃងិ
ល បចចលការេ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម។ 

ចដីម្បទីទួលបាៃវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់
ការេ ុះច ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
ត្រូវការរយៈចពលពី០៣នថៃ ចៅ០៥នថៃ 
បនទ បព់ីបាៃបុំចពញសុំណ្ ុំ ឯកស្ថរ
ត្រឹម្ត្រូវៃងិត្គប់ត្ាៃ់តាម្រយៈត្បពៃ័ធ
សវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់េ ុះបញ្ជ ី
ពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ ្
ម្។ 
 

កនត្ម្ចសវាសត្ាបក់ារស ុំវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការេ ុះច ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្មគាឺៃេុំៃួៃ ១.៦៨០.០០០ ចរៀល 
 

- េាប់សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជ
កម្ម ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្ម 

- េាប់សតីពីវចិស្ថ្ៃកម្ម
សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជកម្ម 
ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 

- ត្បកាសចលខ២១៣ព
.ណ្ េបព ត្បក េ ុះនថៃ
ទី ២៤ ដខម្ិថ ន ឆ្ន ុំ 
២០១៦ 

- ត្បកាសចលខ២៩៩ព
.ណ្ េបព ត្បក េ ុះនថៃ
ទី ២៩ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ 
២០១៥ 

- ត្បកាសរមួ្ចលខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
េ ុះនថៃទ ី១៦ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ 
២០១៤ 

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

 

 វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារេ ុះ
ច ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
 

ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម 
 

៩៩ឆ្ន ុំ ត្បសិៃចបីចោកអ្នកេ ុះបញ្ជ ីជ្ញសហ
ត្ាសឯកប គគល 
 

ចោក អ្នកអាេច្វីការស ុំេ ុះវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការេ ុះច ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
តាម្រយៈត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់េ ុះ
បញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ម
www.businessregistration.moc.gov.
kh ឬចោក អ្នកអាេអ្ចញ្ជ ីញចៅកាៃ ់

ចោក អ្នករត្ម្ូវឱ្យាៃសុំណ្ ុំ ឯកស្ថរម្យួេុំៃៃួដូេខាងចត្កាម្សត្ាប់ដុំចណី្រការ
ស ុំេ ុះវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់ការេ ុះច ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មតាម្ត្បពៃ័ធសវយ័ត្បវរត
កម្ម ៖ 
- ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ាសយដ្ឋា ៃដដលអាេជ្ញ វកិ័យបត្រអ្គគិសៃ ីវកិ័យបត្រទកឹ ឬ

កិេចសៃាជួលផ្ធុះឬអ្ារ លិខរិនត្បសណី្យជ៍្ញចដមី្ 

- អ្រតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខរិឆ្លងដដៃរបសឯ់កកម្មសិទធិករ 

ចដីម្បទីទួលបាៃវញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់
ការេ ុះច ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
ត្រូវការរយៈចពល ពី០៣ ចៅ០៥នថៃ 
បនទ បព់ីបាៃបុំចពញសុំណ្ ុំ ឯកស្ថរ
ត្រឹម្ត្រូវៃងិត្គប់ត្ាៃ់តាម្រយៈត្បពៃ័ធ
សវយ័ត្បវរតកម្មសត្ាប់េ ុះបញ្ជ ី

កនត្ម្ចសវាសត្ាបក់ារស ុំវញិ្ញា បៃប័ត្រ
បញ្ញជ ក់ការេ ុះច ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
(ឯកកម្មសិទធិ) គឺាៃេុំៃៃួ ៣០០. ០០០ 
ចរៀល 
 

- េាប់សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជ
កម្ម ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជ
កម្ម 

- េាប់សតីពីវចិស្ថ្ៃកម្ម
សតីពីវធិាៃពាណិ្ជជកម្ម 
ៃិងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 

http://www.businessregistration.moc.gov.kh/
http://www.businessregistration.moc.gov.kh/
http://www.businessregistration.moc.gov.kh/
http://www.businessregistration.moc.gov.kh/
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ដុំណាកក់ាល ត្បចេទអាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស្ថា បៃ័ាៃសម្រា
កិេចកន ងការចេញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស ពល
ភាព 

កម្មវរា របសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

ចរីខា ុំអាេេ ុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រចៅឯណា? 

 

ចរីខា ុំត្រវូាៃសុំណ្ ុំ ឯកស្ថរអ្វីខលុះចដីម្បអីាេេ ុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ចរីខា ុំត្រវូរងច់ុំរយៈចពលប  នម ៃ
ចដីម្បទីទលួបាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ចរីខា ុំត្រវូេុំណាយប  នម ៃចដីម្បទីទលួ
បាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយ រតិចោង 

 

នយកដ្ឋា ៃេ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម ឬម្ៃទីរពាណិ្ជជកម្ម
ចខរតត្កុង ចដមី្បជូីយ ៃងិផ្តលជ់្ញព័រ៌ាៃ
សត្ាប់ការេ ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្មរបស់
ចោក អ្នក។ 
 
 

- រូបថរ ៤ x ៦របសឯ់កកម្មសិទធកិរ 
- ចសេកតីត្បកាសចដ្ឋយស ទធេរិតរបសឯ់កកម្មសិទធិករថា ថាាម ៃជ្ញប់ចោសនពរ ៍

កន ងកេិចការពាណិ្ជជកម្ម រដាបបចវណី្ ឬត្ពហមទណ្ឌ  ៃងិម្ៃិដម្ៃជ្ញម្ន្រៃតរីាជការ
ស ីវលិនៃត្ពុះរាជ្ញណាេត្កកម្ព ជ្ញ។ 

 

ពាណិ្ជជកម្មរបសត់្កសួងពាណិ្ជជកម្ ្
ម្។ 
 

- ត្បកាសចលខ២១៣ព
.ណ្ េបព ត្បក េ ុះនថៃ
ទី ២៤ ដខម្ិថ ន ឆ្ន ុំ 
២០១៦ 

- ត្បកាសចលខ២៩៩ព
.ណ្ េបព ត្បក េ ុះនថៃ
ទី ២៩ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ 
២០១៥ 

- ត្បកាសរមួ្ចលខ 
១៦៤៣ សហវ.ត្បក
េ ុះនថៃទ ី១៦ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ 
២០១៤ 

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

 

ដុំណាកក់ាល ២ ការេ ុះបញ្ជ ីពៃធដ្ឋរ1 
 

កុំណ្រ់សាគ ល៖់ ាច សអ់ាជីវ
កម្មចុំបាេ់ច្វីការេ ុះបញ្ជ ីពៃធ
ដ្ឋរចៅរដាបាលស្ថរចពពីៃធកន ងរ
យៈចពល ១៥នថៃ នៃនថៃច្វកីារ
ចត្កាយពីាច សអ់ាជីវកម្ម ចប ់ផ្ ្
ចរីម្ច្វីសកម្មភាពចសដាកិេច ឬ
ចត្កាយពីទទួលបាៃលិខរិ
បញ្ញជ ក់ការេ ុះបញ្ជ ី ឬលិខិរ
អ្ៃ ញ្ញា រចេញចដ្ឋយត្កសួង ឬ
ស្ថា បៃ័ពាកព់័ៃធ។ 

អ្គគនយកដ្ឋា ៃពៃធ
ដ្ឋរ ឬការោិលយ័
ពៃធដ្ឋរ ត្សុក ខណ្ឌ  
 

អ្េិនន្រៃតយ ៍ ៃិយម្ៃ័យរបសអ់្នកជ្ញបព់ៃធ៖ 

- អ្នកជ្ញប់ពៃធរូេ គឺជ្ញ សហត្ាស
ឯកកម្មសិទធ ឬសហត្ាសឯកសហ
កម្មសិទធ ដដល៖ 

ក. ាៃផ្លរបរត្បចុំឆ្ន ុំចប់ពី២៥០
ោៃចរៀល ត្បដហល (៦២.៥០០
ដ ោល  សហរដាអាចម្រកិ) រហូរដល ់
៧០០ ោៃចរៀល ត្បដហល 
(១៧៥.០០០ដ ោល សហរដាអាចម្រ ិ
ក) 
ខ. ាៃផ្លរបរកន ងរយៈចពលបីដខ
ជ្ញប់ានណាម្ួយដដលបញ្ចប់កន ងឆ្ន ុំ
ត្បរិទៃិេរៃត ចបព់ី ៦០ោៃចរៀល
ចឡងីចៅ ត្បដហល (១៥.០០០ដ ោល  
សហរដាអាចម្រកិ)  
គ.   រ ុំពឹងថាាៃផ្លរបរកន ងរយៈ
ចពលបីដខជ្ញប់ាន ខាងម្ ខចប់ពចីប់
ពី ៦០ោៃចរៀលចឡងីចៅ ត្បដហល 
(១៥.០០០ដ ោល  សហរដាអាចម្រកិ) 
ឃ. េូលរមួ្ចដញនថល ពិចត្ាុះនថលឬសទង់
នថល កន ងការផ្គរ់ផ្គងទ់ុំៃញិ ៃិងចសវា
កម្មរមួ្ោុំងភាស ីលរមួ្ចដញនថល។  
 

- អ្នកជ្ញប់ពៃធម្្យម្ គឺជ្ញ៖  

អ្គគនយកដ្ឋា ៃពៃធដ្ឋរ ឬការោិលយ័ពៃធ
ដ្ឋរ ត្សុក ខណ្ឌ  ឬតាម្រយៈត្បពៃ័ធចអ្ឡេិ
ត្រូៃិេ 
 

ចោកអ្នករត្ម្ូវឱ្យបុំចពញសុំណ្ ុំ ឯកស្ថរម្យួេុំៃៃួដូេខាងចត្កាម្សត្ាប់ដុំចណី្រ
ការចសនសី ុំេ ុះបញ្ជ ីពៃធដ្ឋរ៖ 

េុំចពាុះអ្នកជ្ញបព់ៃធម្្យម្ ៃិងអ្នកជ្ញប់ពៃធ្ ុំ (សហត្ាសឯកប គគល ៃងិសហត្ាស
ៃីរិប គគល) 
- ត្បធាៃត្កមុ្ត្បឹកាេបិាល ឬាច សស់ហត្ាសត្រូវបាៃរត្ម្ូវឱ្យម្កថររូប ចសកៃ

ត្ាម្នដចដ្ឋយផ្ទទ លច់ៅរដាបាលស្ថចពីពៃធ 
- កន ងករណី្ចុំបាេ់ អ្នកជ្ញប់ពៃធអាេចសនីស ុំឱ្យរដាបាលស្ថរចពពីៃធផ្តលច់សវាចៅ

ថររូប ៃិងចសកៃត្ាម្នដដលទ់ីតាុំងសហត្ាស ឬទកីដៃលងសម្ត្សបណាម្ួយ 
- លិខិរអ្ៃ ញ្ញា រ ឬលិខិរបញ្ញជ ក់ការេ ុះបញ្ជ ីចេញចដ្ឋយត្កសួង ឬស្ថា បៃ័ពាក់

ព័ៃធ (ឧោហរណ៍្ វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់ការេ ុះច ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
ចេញចដ្ឋយ ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម) 

- លកខៃតិកៈសត្ាប់ៃីរបិ គគល ឬ/ៃិង 
- ព័រ៍ាៃគណី្្នាររបសស់ហត្ាស ដូេជ្ញលិខរិបញ្ញជ ក់គណ្ៃី្នារ 

របាយការណ៍្្នារ ឬចសៀវចៅគណ្ៃីដដលចេញចដ្ឋយ្នារ 
- អ្រតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខរិឆ្លងដដៃដដលាៃស ពលភាព 
- រូបថរបេច បបៃនម្ិៃចលីសពីរយៈចពល ៣ដខដដលាៃទុំហុំ ៣៥ X ៤៥ ម្ីលី

ដម្ ត្រ ៃងិាៃនផ្ទខាងចត្កាយពណ៌្ស េុំៃួៃ ២សៃលឹកដដលាៃបញ្ញជ ក់ច ម្ ុះ
ាច សរូ់បថរ ៃងិេ ុះហរាចលខាទទួលខ សត្រូវចដ្ឋយត្បធាៃត្កុម្ត្បកឹាេិបាល 

- ប័ណ្ណកម្មសិទធិកាៃ់កាបទ់ីតាុំង ឬកិេចសៃាជួលទតីាុំងត្បកបអាជីវកម្ម 
- លិខិរបញ្ញជ ក់ការបង់ត្បាកព់ៃធអ្េលត្ទពយ ឬពរ័៌ាៃអ្េលត្ទពយ 
- ឯកស្ថរចផ្េងៗដដលចេញចដ្ឋយអាជ្ញា ្រពាក់ពៃ័ធ។ 
េុំចពាុះអ្នកជ្ញបព់ៃធរូេ ឬប គគលោុំងឡាយណាដដលាៃសកម្មភាពចសដាកិេចចៅ
កន ងត្ពុះរាជ្ញណាេត្កកម្ព ជ្ញ ឬាៃកត្ម្រិផ្លរបរត្បចុំឆ្ន ុំ២៥០ ោៃចរៀល ឬាៃ
ផ្លរបរកន ងរយៈចពលបីដខណាម្យួដដលបញ្ចបក់ន ងឆ្ន ុំត្បរិទៃិេរៃតចត្កាម្៦០ ោៃ
ចរៀលត្រូវបាៃរត្ម្ូវឱ្យាៃភាជ បជ់្ញម្ួយៃូវ៖ 

ចដីម្បទីទួលបាៃការេ ុះបញ្ជ ីពៃធដ្ឋរ 
- ត្រូវការរយៈចពល ព០ី១នថៃ ចៅ

០៧នថៃ នៃនថៃច្វីការ េុំចពាុះ 
ការេ ុះបញ្ជ ីតាម្ត្បព័ៃធចអ្ឡេិ
ត្រូៃិេ 

- ឬត្រូវការរយៈចពល ពី០៧នថៃ 
ចៅ១០នថៃ នៃនថៃច្វីការ េុំចពាុះ 
ការេ ុះបញ្ជ ីចៅរដាបាលស្ថរចពី
ពៃធចដ្ឋយផ្ទទ ល ់

 
 

- កនត្ម្ចសវាសត្ាបក់ារស ុំការេ ុះ
ច ម្ ុះបញ្ជ ីពៃធដ្ឋរសត្ាបអ់្នក
ជ្ញប់ពៃធរូេ គ ឺ២០.០០០ចរៀល 

- កនត្ម្ចសវាសត្ាបក់ារស ុំការេ ុះ
ច ម្ ុះបញ្ជ ីពៃធដ្ឋរសត្ាបអ់្នក
ជ្ញប់ពៃធម្្យម្ ៃិងអ្នកជ្ញបព់ៃធ្ ុំ 
គឺ ៤០០.០០០ចរៀល 

 

- េាប់សតីពសី្ថរចពីពៃធ 
- ត្បកាសចលខ៤៩៦

សហវ េ ុះនថៃទី ០៦ ដខ
ចម្ស្ថ ឆ្ន ុំ ២០១៦ 

- ត្បកាសចលខ១៨១៩
សហវ. ត្បក េ ុះនថៃទី 
២៥ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ ២០១៥ 

 

                                                           
1 ការផ្គរ់ផ្គង់ម្ិៃជ្ញប់អាករាៃដូេរចៅ(១) ចសវានត្បសណី្យស៍្ថធារណ្ៈ (២)ចសវារបស់ម្ៃទីរចពទយៃិងគលីៃិក ចសវាខាងចវជជស្ថន្រសតៃិងទៃតស្ថន្រសតៃិងការលក់ទុំៃិញបនទ ប់បៃេុំខាងចវជជស្ថន្រសត ៃិងទៃតស្ថន្រសតដដលោក់ទិៃៃិងការបុំចពញចសវាោុំងចៃុះ (៣)ចសវាដឹកជញ្ជូ ៃអ្នកដុំចណី្រចដ្ឋយត្បព័ៃធដឹកជញ្ជូ ៃស្ថធារណ្ៈដដលជ្ញកម្មសិទធិោុំងត្សុងរបស់រដា (៤) ការដឹកជញ្ជូ ៃស្ថធារណ្ៈ (៥)ចសវាធានរា ប់រង (៦)ចសវាជ្ញមូ្លដ្ឋា ៃខាង
ហរិញ្ាវរា ដដលត្រូវកុំណ្រ់ចដ្ឋយត្បកាសរបស់ត្កសួងចសដាកិេច ៃិងហរិញ្ាវរា  (៧)ការនុំេូលសាា រៈចត្បីត្បាស់ផ្ទទ ល់ខលួៃដដលរេួពៃធគយ កន ងកត្ម្ិររនម្លដដលត្រូវកុំណ្រ់ចដ្ឋយត្បកាសរបស់ត្កសួង ចសដាកិេច ៃិងហរិញ្ាវរា  (៨)សកម្មភាពម្ិៃដសវងរកេុំចណ្ញចដីម្បបីុំចរផី្លត្បចោជៃ៍ស្ថធារណ្ៈ ដដលបាៃទទួលស្ថគ ល់ចដ្ឋយរដាម្ន្រៃតីត្កសួង ចសដាកិេច ៃិងហរិញ្ាវរា។ 
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ដុំណាកក់ាល ត្បចេទអាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស្ថា បៃ័ាៃសម្រា
កិេចកន ងការចេញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស ពល
ភាព 

កម្មវរា របសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

ចរីខា ុំអាេេ ុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រចៅឯណា? 

 

ចរីខា ុំត្រវូាៃសុំណ្ ុំ ឯកស្ថរអ្វីខលុះចដីម្បអីាេេ ុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ចរីខា ុំត្រវូរងច់ុំរយៈចពលប  នម ៃ
ចដីម្បទីទលួបាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ចរីខា ុំត្រវូេុំណាយប  នម ៃចដីម្បទីទលួ
បាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយ រតិចោង 

 

ក. សហត្ាសដដលាៃផ្លរបរ
ត្បចុំឆ្ន ុំចបព់ី៧០០ោៃចរៀល 
ត្បដហល (១៧៥.០០០ដ ោល សហ
រដាអាចម្រកិ) រហូរដល ់ ២.០០០ 
ោៃចរៀល ត្បដហល (៥០០.០០០
ដ ោល សហរដាអាចម្រកិ) 
ខ. សហត្ាសដដលបាៃេ ុះបញ្ជ ីជ្ញ
ៃីរិប គគល 
គ.    ស្ថា បៃ័រដាថាន ក់ចត្កាម្ជ្ញរ ិសាគម្ 
ៃិងអ្ងគការម្ិៃដម្ៃរដ្ឋា េបិាល 
- អ្នកជ្ញប់ពៃធ្ុំ គឺជ្ញ៖ 

ក. សហត្ាសដដលាៃផ្លរបរ
ត្បចុំឆ្ន ុំចលីសពី ២.០០០ ោៃចរៀល 
ត្បដហល (៥០០.០០០ដ ោល សហ
រដាអាចម្រកិ) 
 

ខ. ស្ថខាត្កុម្ហ  ៃបរចទស 

គ. សហត្ាសដដលបាៃេ ុះបញ្ជ ីជ្ញ
គចត្ាងវៃិិចោគដដលាៃលកខណ្ៈ
សម្បរតត្គប់ត្ាៃ់ ដដលអ្ៃ ម្័រចដ្ឋយ
ត្កុម្ត្បឹកាអ្េិវឌ្ឍៃក៍ម្ព ជ្ញ 
ឃ. ស្ថា បៃ័រដា ចបសកកម្មទូរ ៃិង
ក ងស  លបរចទស អ្ងគការអ្ៃតរជ្ញរ ិ
ៃិងទភីាន ក់ងារសហត្បរិបរតិការ
បចេចកចទសរបសរ់ដ្ឋា េិបាលនន។ 

 

- លិខិរអ្ៃ ញ្ញា រ ឬលិខិរបញ្ញជ ក់ការេ ុះបញ្ជ ីចេញចដ្ឋយត្កសួង ឬស្ថា បៃ័ពាក់
ព័ៃធ (ឧោហរណ៍្ វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ ក់ការេ ុះច ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
ចេញចដ្ឋយ ត្កសួងពាណិ្ជជកម្ម) ចបាីៃ 

- អ្រតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខរិឆ្លងដដៃដដលាៃស ពលភាព 
- រូបថរបេច បបៃនម្ិៃចលីសពីរយៈចពល ៣ដខដដលាៃទុំហុំ ៣៥ X ៤៥ ម្ីលី

ដម្ ត្រ ៃងិាៃនផ្ទខាងចត្កាយពណ៌្ស េុំៃួៃ ២សៃលឹកដដលាៃបញ្ញជ ក់ច ម្ ុះ
ាច សរូ់បថរ ៃងិេ ុះហរាចលខាទទួលខ សត្រូវចដ្ឋយាច សរូ់បថរ 

- ប័ណ្ណកម្មសិទធិកាៃ់កាបទ់ីតាុំង ឬកិេចសៃាជួលទតីាុំងត្បកបអាជីវកម្ម 
- លិខិរបញ្ញជ ក់ការបង់ត្បាកព់ៃធអ្េលត្ទពយ ឬពរ័៌ាៃអ្េលត្ទពយ 

 
កុំណ្រស់ាគ ល៖់េុំចពាុះសុំណ្ ុំ ឯកស្ថរោុំងអ្សដ់ដលជ្ញេាប់េម្លងត្រូវាៃការ
បញ្ញជ ក់ពមី្ន្រៃតីពៃធដ្ឋរាៃសម្រាកិេច ឬត្កសួង ស្ថា ប័ៃពាក់ពៃ័ធ។ េុំចពាុះអ្នកជ្ញបព់ៃធ
ដដលាៃអាសយ័ដ្ឋា ៃខ សពីអ្រតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខិរឆ្លងដដៃដដលាៃស ពល
ភាព ចនុះអ្នកជ្ញប់ពៃធចុំបាេ់ត្រូវផ្តលៃូ់វចសៀវចៅត្គួស្ថរ ឬចសៀវចៅស្ថន ក់ចៅដដល
ចេញចដ្ឋយអាជ្ញា ្រាៃសម្រាកិេច។ 

 

ដុំណាកក់ាល ២  ប័ណ្ណពៃធបា រង ់ អ្គគនយកដ្ឋា ៃពៃធ
ដ្ឋរ ឬការោិលយ័
ពៃធដ្ឋរ ត្សុក ខណ្ឌ  
 

១ឆ្ន ុំ  អ្គគនយកដ្ឋា ៃពៃធដ្ឋរ ឬការោិលយ័ពៃធ
ដ្ឋរ ត្សុក ខណ្ឌ  
 

ចោកអ្នករត្ម្ូវឱ្យបុំចពញសុំណ្ ុំ ឯកស្ថរម្យួេុំៃៃួដូេខាងចត្កាម្សត្ាប់ដុំចណី្រ
ការចសនសី ុំេ ុះបញ្ជ ីពៃធដ្ឋរ៖ 

- បុំចពញពាកយស ុំ (ពាកយស ុំទត្ម្ង ់FORM PR 008) ចោកអ្នក អាេោញយកពី
ចគហទុំព័រ  www.tax.gov.kh 

- ត្បសិៃចបីអាសយ័ដ្ឋា ៃនៃទីស្ថន ក់ការខ សពីអាសយ័ដ្ឋា ៃចពលេ ុះបញ្ជ ីចោក
អ្នករត្ម្ូវឱ្យភាជ បម់្កជ្ញម្ួយ៖  

o ប័ណ្ណកម្មសិទធកិាៃ់កាបទ់ីតាុំង ឬកិេចសៃាជួលទតីាុំងត្បកបអាជីវ
កម្ម ៃងិលិខិរត្បកាសពៃធការទ់ កចលីការជួលទីតាុំង (េាប់
េម្លង) 

o លិខិរបញ្ញជ ក់ការបង់ត្បាកព់ៃធអ្េលត្ទពយ ឬព័រ៌ាៃអ្េលត្ទពយ 
(ត្បសិៃចបីាៃ) 

កុំណ្រស់ាគ ល៖់េុំចពាុះសុំណ្ ុំ ឯកស្ថរោុំងអ្សដ់ដលជ្ញេាប់េម្លងត្រូវាៃការ
បញ្ញជ ក់ពមី្ន្រៃតីពៃធដ្ឋរាៃសម្រាកិេច ឬត្កសួង ស្ថា ប័ៃពាក់ពៃ័ធ។ 

 

ចដីម្បទីទួលបាៃបណ័្ណពៃធបា រង ់
- ត្រូវការរយៈចពល ព០ី១នថៃ ចៅ

០៧នថៃ នៃនថៃច្វីការ េុំចពាុះ 
ការេ ុះបញ្ជ ីតាម្ត្បព័ៃធចអ្ឡេិ
ត្រូៃិេ 

- ឬត្រូវការរយៈចពល ពី០៧នថៃ 
ចៅ១០នថៃ នៃនថៃច្វីការ េុំចពាុះ 
ការេ ុះបញ្ជ ីចៅរដាបាលស្ថរចពី
ពៃធចដ្ឋយផ្ទទ ល ់

 

កនត្ម្ចសវាសត្ាបក់ារស ុំប័ណ្ណពៃធបា រ
ងដូ់េខាងចត្កាម្៖ 
- អ្នកជ្ញប់ពៃធរូេ ត្រូវបងព់ៃធបា រង់

េុំៃួៃ ៤០០.០០០ចរៀល 

- អ្នកជ្ញប់ពៃធម្្យម្ត្រូវបងព់ៃធបា រ
ងេ់ុំៃៃួ ១.២០០.000 ចរៀល 

- អ្នកជ្ញប់ពៃធ្ ុំ៖ 

o ផ្លរបរចលីសពី 
១០.000.000.000 ចរៀល
ត្រូវបងព់ៃធបា រងេ់ុំៃួៃ 
៥.000.000 ចរៀល 

o ផ្លរបរ 
១០.000.000.000 ចរៀល 
ឬរិេជ្ញងត្រូវបងព់ៃធបា រង់
េុំៃួៃ ៣.000.000 ចរៀល 

o េុំចពាុះអ្នកជ្ញបព់ៃធ្ុំដដល
ាៃស្ថខា ឃ្ល ុំង ចរាងេត្ក 
ចរាងជ្ញងសត្ាប់សកម្មភាព
អាជីវកម្មដរម្ួយដដលសាិរ
ចៅតាម្រាជធាៃី ចខរតចផ្េង

- េាប់សតីពសី្ថរចពីពៃធ 
- ចសេកតីដណ្នុំចលខ 

០៣២ អ្ពដ េ ុះនថៃទ ី
០៤ ដខម្ករា ឆ្ន ុំ 
២០១៦ 

- ត្បកាសចលខ១៨២១
សហវ ត្បក េ ុះនថៃទី 
២៥ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ ២០១៥ 

- ត្បកាសចលខ៩៧០
សហវ ត្បក េ ុះនថៃទី 
២៧ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ ២០១២ 
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ដុំណាកក់ាល ត្បចេទអាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស្ថា បៃ័ាៃសម្រា
កិេចកន ងការចេញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស ពល
ភាព 

កម្មវរា របសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

ចរីខា ុំអាេេ ុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រចៅឯណា? 

 

ចរីខា ុំត្រវូាៃសុំណ្ ុំ ឯកស្ថរអ្វីខលុះចដីម្បអីាេេ ុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ចរីខា ុំត្រវូរងច់ុំរយៈចពលប  នម ៃ
ចដីម្បទីទលួបាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ចរីខា ុំត្រវូេុំណាយប  នម ៃចដីម្បទីទលួ
បាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយ រតិចោង 

 

ាន ត្រូវបងព់ៃធបា រងេ់ុំៃួៃ 
៣.000.000 ចរៀល 
 

ដុំណាកក់ាល ២ ពៃធត្បថាប់ត្តា អ្គគនយកដ្ឋា ៃពៃធ
ដ្ឋរ ឬការោិលយ័
ពៃធដ្ឋរ ត្សុក ខណ្ឌ  
 

អ្េិនន្រៃតយ ៍ ផ្តលគ់រិយ រតិចលីឯកស្ថរសតីពីលិខិរ
សតីពីការបចងករីត្កុម្ហ  ៃ 

អ្គគនយកដ្ឋា ៃពៃធដ្ឋរ ឬការោិលយ័ពៃធ
ដ្ឋរ ត្សុក ខណ្ឌ  
 

ចោកអ្នកត្រូវជ្ញបព់ៃធត្បថាប់ត្តាេុំចពាុះលិខិរាៃលកខណ្ៈគរិយ រតិដូេខាងចត្កាម្ ៖ 
- លិខិរសតីពីការបចងកីរត្កុម្ហ  ៃ   
សាគ ល៖់ អ្នកជ្ញបព់ៃធត្រូវាៃការពវកិេចបង់ពៃធត្បថាប់ត្តាឱ្យបាៃេប់សពវត្គប់កន ង
រយៈចពល០៣ដខ បនទ ប់ពកីារសចត្ម្េរបសស់្ថា បៃ័ ឫអាជ្ញា ្រាៃាៃសម្រាកេិច 
ចដ្ឋយភាជ ប់ម្កជ្ញម្ួយៃូវឯកស្ថរពាកព់័ៃធលិខិរោុំងចនុះ។ 

ចដីម្បបីងព់ៃធត្បថាប់ត្តា 
- ត្រូវការរយៈចពល ព០ី១នថៃ ចៅ

០៣នថៃ នៃនថៃច្វីការ  
 

កនត្ម្ចសវាសត្ាបក់ារបងព់ៃធត្បថាប់
ត្តាដូេខាងចត្កាម្៖ 
- លិខិរសតីពីការបចងកីរត្កុម្ហ  ៃ

 ១.0០០.០០០ ចរៀល 

- េាប់សតីពសី្ថរចពីពៃធ 
- ត្បកាសចលខ២៧៣

សហវ ត្បក េ ុះនថៃទី 
១៧ដខម្នី ឆ្ន ុំ 
២០១៦ 

 

-  
ដុំណាកក់ាល 
៣ 

លិខិរអ្ៃ ញ្ញា រ(ចបីកទីតាុំង
អាជីវកម្ម) 

ស្ថោរាជធាៃី
េនុំចពញ ឬស្ថោ
ចខរតនន 

១ឆ្ន ុំ - ជ្ញព័រ៌ាៃដលអ់ាជ្ញា ្រមូ្លដ ្
ឋាៃ 

- ធានបាៃៃូវសៃតិស ខ ៃិងស
ណាត ប់ធាន បស់្ថធារណ្ៈកដូ៏េជ្ញ
ាច សអ់ាជីវកម្ម 

 

ស្ថោរាជធាៃេីនុំចពញ ឬស្ថោចខរតនន 
(កន ងករណី្ទីតាុំងអាជីវកម្មចៅតាម្បណាត
ចខរត) 

ចោកអ្នករត្ម្ូវឱ្យបុំចពញសុំណ្ ុំ ឯកស្ថរម្យួេុំៃៃួដូេខាងចត្កាម្សត្ាប់ដុំចណី្រ
ការចសនសី ុំលិខិរអ្ៃ ញ្ញា រ(ចបីកទីតាុំងអាជីវកម្ម) 

- ទត្ម្ង់ពាកយស ុំលិខិរអ្ៃ ញ្ញា រ ជ្ញទត្ម្ងលិ់ខិររដាបាល 

- រូបថរាច សអ់ាជីវកម្ម 
- វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារេ ុះច ម្ ុះកន ងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកម្ម 
- កិេចសៃារវាងាច សអ់ាជីវកម្ម ជ្ញម្យួៃងឹអាជ្ញា ្រមូ្លដ្ឋា ៃ។ ចាលចៅកិេច

សៃាចនុះគឺចដីម្ប៖ី 
o ធានថាម្ៃិប ុះពាលដ់លស់ៃតិស ខ សណាត ប់ធាន បស់្ថធារណ្ៈ វបប្ម្ ៍

ស ខាលភាពត្បជ្ញជៃ 

o ម្ិៃាៃសចម្លងរ ុំខាៃប ុះពាលដ់លអ់្នកជិរខាង 
o ហាម្យកទីតាុំងអាជីវកម្មចដីម្បចីត្បីត្បាស ់ៃិងដេកចយចត្គឿងញាណ្ 

o ហាម្យកទីតាុំងអាជីវកម្មជ្ញកដៃលងជញួដូរផ្លូវចេទ ៃិងបចត្ម្ីផ្លូវចេទ 
ដដលច្វីឱ្យប ុះពាលដ់លវ់បប្ម្៌ ត្បនពណី្ ទុំចៃៀម្ទាល ប់ ៃងិរនម្លន្រសតី 
ៃិងត្គសួ្ថរ 

o បងាក រ ៃងិទប់ស្ថក រ់ជចាល ុះននកន ងទីតាុំងអាជីវកម្ម 
o សហការជ្ញម្ួយអាជ្ញា ្រមូ្លដ្ឋា ៃកន ងការកុំណ្រ់សកម្មភាពសងេយ័បទ

ចលមីសចផ្េងៗ 
 

Not found in the legal documents 
under the scope of this review 

Not found in the legal documents 
under the scope of this review 

Not found in the 
legal documents 

under the scope of 

this review 

ដុំណាកក់ាល ៤ េ ុះបញ្ជ ិការត្បកាសចបីកសហ
ត្ាស 
(ត្រូវជូៃដុំណឹ្ងដលត់្កសួង
ការងារ ៃងិបណ្ត ុះបណាត លវជិ្ញជ
ជីវៈសតីពីការចបដ់ុំចណី្រការ 
ៃិងជួលប គគលិក កន ងកុំឡ ង
ចពល៣០នថៃ) 
 
 

ត្កសួងការងារ ៃិងប
ណ្ត ុះបណាត លវជិ្ញជ ជី
វៈ 

អ្េិនន្រៃតយ ៍ - ធានបាៃភាពត្សបេាប ់  
- ធាន ៃងិការពារផ្ល

ត្បចោជៃ៍ៃងិសិទធិរបសស់ហ
ត្ាស 

- ត្កសួងការងារ ៃិងបណ្ត ុះបណាត ល
វជិ្ញជ ជីវៈ ឫតាម្ត្បព័ៃធបចេចកវទិាពរ័៍
ាៃ(តាម្រយៈត្បព័ៃធonlineទទួល
ស្ថគ លច់ដ្ឋយត្កសួងការងារ) 

- កន ងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិចោជិរ ចបព់ី ១នក់ រហូរដល់
៧នក់ នយកដ្ឋា ៃ ឬម្ៃទីរការងារ
អាេជួយចរៀបេុំកត្ម្ងសុំណ្ ុំ ឯក
ស្ថរពាកព់័ៃធចដមី្បេី ុះបញ្ជ ិការ
ត្បកាសចបីកសហត្ាស 

 

ចោកអ្នករត្ម្ូវឱ្យបុំចពញសុំណ្ ុំ ឯកស្ថរម្យួេុំៃៃួដូេខាងចត្កាម្សត្ាប់ដុំចណី្រ
ការចសនសី ុំេ ុះបញ្ជ ិការត្បកាសចបីកសហត្ាស 
- ពាកយចសនីស ុំ  
- លកខៃតិកៈសហត្ាស (ត្បសិៃចបាីៃ) 
- ប័ណ្ណពៃធបា រង ់

- វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារេ ុះច ម្ ុះកន ងត្កសួង (ឧោហរណ៍្ ត្កសួងពាណិ្ជជ
កម្ម ជ្ញចដីម្) 

ចដីម្បទីទួលបាៃការេ ុះបញ្ជ ិកា
ត្បកាសចបីកសហត្ាសត្រូវការរយៈ
ចពល ១៥នថៃនៃនថៃច្វីការ 
 
 

កនត្ម្ចសវាសត្ាបក់ារស ុំេ ុះបញ្ជ ិការ
ត្បកាសចបីកសហត្ាសដូេខាងចត្កាម្៖ 

- ៃិចោជិរចប់ព ីចបព់ី ១នក ់
រហូរដល៧់នក់ត្រូវបង់េុំៃៃួ 
២០.០០០ ចរៀល 

- ៃិចោជិរចប់ព ីចបព់ី ៨នក ់
រហូរដល១់០០នក់ត្រូវបងេ់ុំៃួៃ 
៣០.០០០ ចរៀល 

- ៃិចោជិរចប់ព ីចបព់ី ១០១
នក់ រហូរដល៥់០០នក់ត្រូវបង់
េុំៃួៃ ១០០.០០០ ចរៀល 

- ៃិចោជិរចប់ព ីចបព់ី ៥០១
នក់ ចឡងីចៅត្រូវបង់េុំៃួៃ 
២០០.០០០ ចរៀល 

- េាប់សតីពីការងារ 
- ត្បកាសចលខ២២៨ 

កប ត្បក េ ុះនថៃទី ២៦ 
ដខកញ្ញា  ឆ្ន ុំ ២០១៤ 

- ត្បកាសចលខ១០០៩ 
សហវ ត្បក េ ុះនថៃទី 
២៨ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ ២០១២ 
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ដុំណាកក់ាល ត្បចេទអាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស្ថា បៃ័ាៃសម្រា
កិេចកន ងការចេញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស ពល
ភាព 

កម្មវរា របសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

ចរីខា ុំអាេេ ុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រចៅឯណា? 

 

ចរីខា ុំត្រវូាៃសុំណ្ ុំ ឯកស្ថរអ្វីខលុះចដីម្បអីាេេ ុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ចរីខា ុំត្រវូរងច់ុំរយៈចពលប  នម ៃ
ចដីម្បទីទលួបាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ចរីខា ុំត្រវូេុំណាយប  នម ៃចដីម្បទីទលួ
បាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយ រតិចោង 

 

ដុំណាកក់ាល ៤ េ ុះបញ្ជ ិកាចសៀវចៅបញ្ជ ីត្បចុំ
ត្គឹុះស្ថា ៃ 

ត្កសួងការងារ ៃិងប
ណ្ត ុះបណាត លវជិ្ញជ ជី
វៈ 

អ្េិនន្រៃតយ ៍ - ធានបាៃភាពត្សបេាប ់  
- ធាន ៃងិការពារផ្ល

ត្បចោជៃ៍ៃងិសិទធិរបសស់ហ
ត្ាស 

- ត្កសួងការងារ ៃិងបណ្ត ុះបណាត ល
វជិ្ញជ ជីវៈ ឫតាម្ត្បព័ៃធបចេចកវទិាពរ័៍
ាៃ(តាម្រយៈត្បព័ៃធonlineទទួល
ស្ថគ លច់ដ្ឋយត្កសួងការងារ) 

- កន ងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិចោជិរ ចប់ព១ីនក ់ រហូរដល់
៧នក់ម្ៃទីរការងារអាេជួយចរៀបេុំ
កត្ម្ងសុំណ្ ុំ ឯកស្ថរពាក់ព័ៃធចដីម្បី
េ ុះបញ្ជ ិកាចសៀវចៅបញ្ជ ីត្បចុំ
ត្គឹុះស្ថា ៃចដ្ឋយម្ៃិគរិកនត្ម្ចសវា 

- កន ងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិចោជិរ ចបព់ី៨នក់ រហូរដល់
១០០នក ់ត្កសួងការងារ ៃងិ ប
ណ្ត ុះបណាត លវជិ្ញជ ជីវៈៃងឹផ្តលជូ់ៃ
ដរម្នត្បសណី្យ ៍រនម្ល៣.០០០ 
ចរៀល ៃិងជួយចរៀបេុំកត្ម្ងសុំណ្ ុំ
ឯកស្ថរពាកព់័ៃធម្ៃិគរិកនត្ម្ចសវា 

- កន ងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិចោជិរ ចបព់ី១០១ចឡងីចៅ
នយកដ្ឋា ៃអ្្កិារកិេចការងារនៃ 
ត្កសួងការងារ ៃិង បណ្ត ុះបណាត ល
វជិ្ញជ ជីវៈៃឹងផ្តលជូ់ៃដរម្
នត្បសណី្យ ៍រនម្ល៣.០០០ ចរៀល 
ៃិងជយួចរៀបេុំកត្ម្ងសុំណ្ ុំ ឯកស្ថរ
ពាក់ពៃ័ធម្ិៃគិរកនត្ម្ចសវា 

ចោកអ្នករត្ម្ូវឱ្យបុំចពញសុំណ្ ុំ ឯកស្ថរម្យួេុំៃៃួដូេខាងចត្កាម្សត្ាប់ដុំចណី្រ
ការចសនសី ុំេ ុះបញ្ជ ិកាចសៀវចៅបញ្ជ ីត្បចុំត្គឹុះស្ថា ៃ 
- ពាកយចសនីស ុំ  
- លកខៃតិកៈសហត្ាស (ត្បសិៃចបាីៃ) 
- ប័ណ្ណពៃធបា រង ់

- វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារេ ុះច ម្ ុះកន ងត្កសួង (ឧោហរណ៍្ ត្កសួងពាណិ្ជជ
កម្ម ជ្ញចដីម្) 

ចដីម្បទីទួលបាៃការេ ុះបញ្ជ ិកា
ចសៀវចៅបញ្ជ ីត្បចុំត្គឹុះស្ថា ៃត្រូវការរ
យៈចពល ៧នថៃនៃនថៃច្វីការ 
 
 

កនត្ម្ចសវាសត្ាបក់ារស ុំេ ុះបញ្ជ ិការ
ចសៀវចៅបញ្ជ ីត្បចុំត្គឹុះស្ថា ៃដូេខាង
ចត្កាម្៖ 

- ៃិចោជិរចប់ព ីចបព់ី ១នក ់
រហូរដល៧់នក់ត្រូវបង់េុំៃៃួ 
២០.០០០ ចរៀល 

- ៃិចោជិរចប់ព ីចបព់ី ៨នក ់
រហូរដល១់០០នក់ត្រូវបងេ់ុំៃួៃ 
៤០.០០០ ចរៀល 

- ៃិចោជិរចប់ព ីចបព់ី ១០១
នក់ រហូរដល៥់០០នក់ត្រូវបង់
េុំៃួៃ ៨០.០០០ ចរៀល 

- ៃិចោជិរចប់ព ីចបព់ី ៥០១
នក់ ចឡងីចៅត្រូវបង់េុំៃួៃ 
៨០.០០០ ចរៀល 

- េាប់សតីពីការងារ 
- ត្បកាសចលខ២២៨ 

កប ត្បក េ ុះនថៃទី ២៦ 
ដខកញ្ញា  ឆ្ន ុំ ២០១៤ 

- ត្បកាសចលខ១០០៩ 
សហវ ត្បក េ ុះនថៃទី 
២៨ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ ២០១២ 

 

ដុំណាកក់ាល ៤ េ ុះបញ្ជ ិកាចសៀវចៅចបកីត្បាក ់

 
ត្កសួងការងារ ៃិងប
ណ្ត ុះបណាត លវជិ្ញជ ជី
វៈ 

អ្េិនន្រៃតយ ៍ - ធានបាៃភាពត្សបេាប ់  
- ធាន ៃងិការពារផ្ល

ត្បចោជៃ៍ៃងិសិទធិរបសស់ហ
ត្ាស 

- ត្កសួងការងារ ៃិងបណ្ត ុះបណាត ល
វជិ្ញជ ជីវៈ ឫតាម្ត្បព័ៃធបចេចកវទិាពរ័៍
ាៃ(តាម្រយៈត្បព័ៃធonlineទទួល
ស្ថគ លច់ដ្ឋយត្កសួងការងារ) 

- កន ងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិចោជិរ ចប់ព១ីនក ់ រហូរដល់
៧នក់ម្ៃទីរការងារអាេជួយចរៀបេុំ
កត្ម្ងសុំណ្ ុំ ឯកស្ថរពាក់ព័ៃធចដីម្បី
េ ុះបញ្ជ ិកាចសៀវចៅចបកីត្បាកច់ដ្ឋយ
ម្ិៃគរិកនត្ម្ចសវា 

- កន ងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិចោជិរ ចបព់ី៨នក់ រហូរដល់
១០០នក ់ត្កសួងការងារ ៃងិ ប
ណ្ត ុះបណាត លវជិ្ញជ ជីវៈៃងឹផ្តលជូ់ៃ
ដរម្នត្បសណី្យ ៍រនម្ល៣.០០០ 
ចរៀល ៃិងជួយចរៀបេុំកត្ម្ងសុំណ្ ុំ
ឯកស្ថរពាកព់័ៃធម្ៃិគរិកនត្ម្ចសវា 

- កន ងករណី្សហត្ាសាៃកម្មករ 
ៃិចោជិរ ចបព់ី១០១ចឡងីចៅ
នយកដ្ឋា ៃអ្្កិារកិេចការងារនៃ 

ចោកអ្នករត្ម្ូវឱ្យបុំចពញសុំណ្ ុំ ឯកស្ថរម្យួេុំៃៃួដូេខាងចត្កាម្សត្ាប់ដុំចណី្រ
ការចសនសី ុំេ ុះបញ្ជ ិកាចសៀវចៅចបីកត្បាក ់

- ពាកយចសនីស ុំ  
- លកខៃតិកៈសហត្ាស (ត្បសិៃចបាីៃ) 
- ប័ណ្ណពៃធបា រង ់

- វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារេ ុះច ម្ ុះកន ងត្កសួង (ឧោហរណ៍្ ត្កសួងពាណិ្ជជ
កម្ម ជ្ញចដីម្) 

ចដីម្បទីទួលបាៃការេ ុះបញ្ជ ិកា
ចសៀវចៅចបីកត្បាកត់្រូវការរយៈចពល 
៧នថៃនៃនថៃច្វីការ 
 
 

កនត្ម្ចសវាសត្ាបក់ារស ុំេ ុះបញ្ជ ិការ
ចសៀវចៅចបីកត្បាកដូ់េខាងចត្កាម្៖ 

- ៃិចោជិរចប់ព ីចបព់ី ១នក ់
រហូរដល៧់នក់ត្រូវបង់េុំៃៃួ 
៤០.០០០ ចរៀល 

- ៃិចោជិរចប់ព ីចបព់ី ៨នក ់
រហូរដល១់០០នក់ត្រូវបងេ់ុំៃួៃ 
៦០.០០០ ចរៀល 

- ៃិចោជិរចប់ព ីចបព់ី ១០១
នក់ រហូរដល៥់០០នក់ត្រូវបង់
េុំៃួៃ ១២០.០០០ ចរៀល 

- ៃិចោជិរចប់ព ីចបព់ី ៥០១
នក់ ចឡងីចៅត្រូវបង់េុំៃួៃ 
១២០.០០០ ចរៀល 

- េាប់សតីពីការងារ 
- ត្បកាសចលខ២២៨ 

កប ត្បក េ ុះនថៃទី ២៦ 
ដខកញ្ញា  ឆ្ន ុំ ២០១៤ 

- ត្បកាសចលខ១០០៩ 
សហវ ត្បក េ ុះនថៃទី 
២៨ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ ២០១២ 

-  
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ដុំណាកក់ាល ត្បចេទអាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស្ថា បៃ័ាៃសម្រា
កិេចកន ងការចេញ
អាជ្ញា បណ្ណ ឬ
វញិ្ញា បៃបត័្រ 

 

ស ពល
ភាព 

កម្មវរា របសអ់ាជ្ញា បណ្ណឬវញិ្ញា បៃ
បត័្រ 

ចរីខា ុំអាេេ ុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃប័
ត្រចៅឯណា? 

 

ចរីខា ុំត្រវូាៃសុំណ្ ុំ ឯកស្ថរអ្វីខលុះចដីម្បអីាេេ ុះអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ចរីខា ុំត្រវូរងច់ុំរយៈចពលប  នម ៃ
ចដីម្បទីទលួបាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬ

វញិ្ញា បៃបត័្រ? 
 

ចរីខា ុំត្រវូេុំណាយប  នម ៃចដីម្បទីទលួ
បាៃអាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បៃបត័្រ? 

 

កត្ម្ងឯកស្ថរ
គរិយ រតិចោង 

 

ត្កសួងការងារ ៃិង បណ្ត ុះបណាត ល
វជិ្ញជ ជីវៈៃឹងផ្តលជូ់ៃដរម្
នត្បសណី្យ ៍រនម្ល៣.០០០ ចរៀល 
ៃិងជយួចរៀបេុំកត្ម្ងសុំណ្ ុំ ឯកស្ថរ
ពាក់ពៃ័ធម្ិៃគិរកនត្ម្ចសវា 

ដុំណាកក់ាល ៤ េ ុះទិដ្ឋា កាបទបញ្ញជ នផ្ទកន ង 

 

ត្កសួងការងារ ៃិងប
ណ្ត ុះបណាត លវជិ្ញជ ជី
វៈ 

អ្េិនន្រៃតយ ៍ - ធានបាៃភាពត្សបេាប ់  
- ធាន ៃងិការពារផ្ល

ត្បចោជៃ៍ៃងិសិទធិរបសស់ហ
ត្ាស ៃិងកម្មករ ៃិចោជិរ 

- ត្កសួងការងារ ៃិងបណ្ត ុះបណាត ល
វជិ្ញជ ជីវៈ ឫតាម្ត្បព័ៃធបចេចកវទិាពរ័៍
ាៃ(តាម្រយៈត្បព័ៃធonlineទទួល
ស្ថគ លច់ដ្ឋយត្កសួងការងារ) 

 

ចោកអ្នករត្ម្ូវឱ្យបុំចពញសុំណ្ ុំ ឯកស្ថរម្យួេុំៃៃួដូេខាងចត្កាម្សត្ាប់ដុំចណី្រ
ការចសនសី ុំេ ុះទិដ្ឋា កាបទបញ្ញជ នផ្ទកន ង 

- ពាកយចសនីស ុំ 
- លកខៃតិកៈសហត្ាស (ត្បសិៃចបាីៃ) 
- ប័ណ្ណពៃធបា រង ់

- វញិ្ញា បៃប័ត្របញ្ញជ កក់ារេ ុះច ម្ ុះកន ងត្កសួង (ឧោហរណ៍្ ត្កសួងពាណិ្ជជ
កម្ម ជ្ញចដីម្) 

ចដីម្បទីទួលបាៃការេ ុះទិដ្ឋា កាបទ
បញ្ញជ នផ្ទកន ងត្រូវការរយៈចពល ៦០នថៃ
នៃនថៃច្វីការ 
 
 

កនត្ម្ចសវាសត្ាបក់ារស ុំេ ុះទដិ្ឋា កាបទ
បញ្ញជ នផ្ទកន ងដូេខាងចត្កាម្៖ 

- ៃិចោជិរចប់ព ីចបព់ី ៨នក ់
រហូរដល១់០០នក់ត្រូវបងេ់ុំៃួៃ 
៧០.០០០ ចរៀល 

- ៃិចោជិរចប់ព ីចបព់ី ១០១
នក់ រហូរដល៥់០០នក់ត្រូវបង់
េុំៃួៃ ៣០០.០០០ ចរៀល 

- ៃិចោជិរចប់ព ីចបព់ី ៥០១
នក់ ចឡងីចៅត្រូវបង់េុំៃួៃ 
៦០០.០០០ ចរៀល 

- េាប់សតីពីការងារ 
- ត្បកាសចលខ២២៨ 

កប ត្បក េ ុះនថៃទី ២៦ 
ដខកញ្ញា  ឆ្ន ុំ ២០១៤ 

- ត្បកាសចលខ១០០៩ 
សហវ ត្បក េ ុះនថៃទី 
២៨ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ ២០១២ 
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