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្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម
នាយកដា01នចុះប7្ជីពាណិជ្ជកម្ម

ការផ្តល់លិខិតអនុ-./ត ឬអាជា3/បណ្ណពាណិជ្ជកម្ម
តាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតEនិច

ឧេទ្ទសនាម :                  េលាក ហុ៊យ ប៊ុនៃឆ
តួនាទី        :                   ្របធានការ'យាល័យផ្តល់អាជា12បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រត?និក
េលខទូរស័ព្ទ  :                   092 88 66 88 / 096 788 66 88  



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក

1. ច"#ប់ និងលិខិតបទដា."នគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការេស្នើ ុ ំសុំលិខិតអនុAB"ត ឬអាជាF"បណ្ណ
តាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតMនិក
1.1. ច"#ប់ពាណិជ្ជកម្មតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតMនិក
1.2. អនុ្រកឹត"Qេលខ134 អន្រក.បក ចុះៃថ្ងទី27 សីហា 2020

1.3. ្របកាសេលខ290 ចបណ.្របក ចុះៃថ្ងទី9 តុលា 2020 & ្របកាសេលខ315 សហវ.្របក
ចុះៃថ្ងទី12 ឧសភា 2021

2. ការេស្នើសុំអាជាF"បណ្ណស្រមាប់នីតិបុគ្គល ឬសាខា្រកុមហុ៊នបរេទស
3. ការេស្នើសុំលិខិតអនុAB"តស្រមាប់រូបវន្តបុគ្គល និងសហ្រគាសឯកបុគ្គល

មាតិកា

2



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក

4. បុគ្គលផ្តល់េសវាពាណិជ្ជកម្ម និង្របតិបត្តិការមកពីបរេទស
5. កៃ្រមេសវាសាធារណៈ
6. ការេលើកែលង
7. នីតិវjធីក្នlងការេស្នើសុំ
8. េគាលការណ៍ថ្មីៗ

មាតិកា

3



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
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ច"#ប់ពាណិជ្ជកម្មតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រត8និក
្របកាស និងឡាយ្រពះហស្តេលខាេដាយ្រពះមហាក56្រត

ចុះៃថ្ងទី 02 វ@ច្ឆិកា 2019

អនុ្រកឹត";េលខ134 អន្រក.បក ចុះៃថ្ងទី27 សីហា 2020 

ស្តីពីការកំណត់្របេភទ ែបបបទ និងនីតិវ@ធីៃនការផ្តល់លិខិត
អនុLM5តដល់អន្តរការO និងបុគ្គលផ្តល់េសវាពាណិជ្ជកម្ម                

តាម្របព័ន្ធេអឡិច្រត[និក និងការេលើកែលង

្របកាសេលខ290 ពណ ចពណ.្របក ចុះៃថ្ងទី9 តុលា
2020 របស់្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម ស្តីពីការផ្តល់លិខិតអនុLM5ត
ឬអាជាb5បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រត[និក និង ្របកាសអន្តរ
្រកសួងេលខ315 សហវ.្របក ចុះៃថ្ងទី12 ឧសភា 2021

ស្តពីីេសវាសាធារណៈរបស់្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម

1. ច&'ប់ និងលិខិតបទដា0&នគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក

1.1. ច&'ប់ពាណិជ្ជកម្មតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតDនិក

5

- មា្រតា26:

អន្តរការ) និងបុគ្គលផ្តល់េសវាពាណិជ្ជកម្មតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតC
និក ្រតCវេស្នើសំុការអនុHIJត ឬអាជាNJបណ្ណពី្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម និង្រកសួង
ៃ្របសណីយនិងទូរគមនាគមន៍។

្រកសួងពាណិជ្ជកម្មផ្តល់លិខិតអនុHIJត ឬអាជាNJបណ្ណរួមមាន៖
ក. លិខិតអនុHIJត្របកបអាជីវកម្មតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតCនិកស្រមាប់
រូបវន្តបុគ្គល។

ខ. អាជាNJបណ្ណេអាយ្របតិបត្តិការផ្តល់េសវាពាណិជ្ជកម្មតាម្របព័ន្ធ
េអឡិច្រតCនិកស្រមាប់នីតិបុគ្គល។



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក

1.1. ច&'ប់ពាណិជ្ជកម្មតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតDនិក (ចប់)
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- មា្រតា29: ព័ត៌មានអប89បរមាក្ន<ងពាណិជ្ជកម្មតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតGនិក

- មា្រតា56: ការេធ្វើ្របតិបត្តិការេដាយគាP8នការអនុRS8ត
រាល់រូបវន្តបុគ្គល សហ្រគាសឯកបុគ្គល នីតិបុគ្គល ឬសាខា្រកុមហុ៊នបរេទសែដល

េធ្វើ្របតិបត្តិការេដាយគាP8នការអនុRS8តនឹង្រតGវបb8cប់សកម្មភាព ឬ្របតិបត្តិការអាជីវកម្ម 
និង្រតGវទទួលការផាកពិន័យជា្របាក់មិនេលើសពី10,000,000 (ដប់លាន)េរៀល ចំេពាះ
បុគ្គលទំាងឡាយណាែដល្រប្រពឹត្តផ្ទ<យពីបbqត្តិៃនកថាខណtទី1 ៃនមា្រតា26 ៃនច8uប់ស្តីពី
ពាណិជ្ជកម្មតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតGនិក។



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក

1.2. អនុ្រកឹត&Fេលខ134 អន្រក.បក ចុះៃថ្ងទី27 សីហា 2020  
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- មា្រតា2: វwសាលភាព

- មា្រតា4:
្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម ជាសាx8ប័នមានសមត្ថកិច្ចក្ន<ង

ការ្រគប់្រគង និងផ្តល់លិខិតអនុRS8ត ឬអាជា{8បណ្ណដល់
អន្តរការ} និងបុគ្គលផ្តល់េសវាពាណិជ្ជកម្មតាម្របព័ន្ធ     
េអឡិច្រតGនិក និងវwRS8បនប្រតសមា�8ល់ទំនុកចិត្ត   
ពាណិជ្ជកម្មតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតGនិក។



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
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- ែបបបទ ឯកសារត្រមGវ ការបន្តសុពលភាព ការែកែ្របព័ត៌មាន និងលក្ខខណtក្ន<ងការេផ្ទរលិខិត
អនុRS8ត ្រតGវកំណត់េដាយ្របកាសរបស់រដ្ឋម�ន្តី្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម

- ការេលើកែលង

- កាតព្វកិច្ច និងលក្ខខណtស្រមាប់ការេស្នើសុំលិខិតអនុRS8ត ឬអាជា{8បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតGនិក

1.2. អនុ្រកឹត&Fេលខ134 អន្រក.បក ចុះៃថ្ងទី27 សីហា 2020 (ចប់)  



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក

1.3. ្របកាសេលខ290 ពណចបព.្របក ចុះៃថ្ងទី 09 តុលា 2020 និង
្របកាសេលខ315 សហវ.្របក ចុះៃថ្ងទី 12 ឧសភា 2021 
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- ្របកាសេលខ290 ពណ ចបព.្របក ចុះៃថ្ងទី9 តុលា 2020 ស្តីពីការផ្តល់លិខិត
អនុHIJតឬអាជាNJបណ្ណពាណិជ្ជកម្មតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតCនិកបានេធ្វើការែបងែចក និង
កំណត់ដូចខាងេ្រកាម៖

• នីតិវeធីៃនការេស្នើសំុលិខិតអនុHIJត ឬអាជាNJបណ្ណ
• គំរូពាកJfេស្នើសំុ
• ឯកសារត្រមCវ

- ្របកាសអន្តរ្រកសួងេលខ315 សហវ. ្របក ចុះៃថ្ងទី12 ឧសភា 2021 ស្តីពីេសវា
សាធារណៈរបស់្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម៖

• លិខិតអនុHIJតស្រមាប់រូបវន្តបុគ្គល
• លិខិតអនុHIJតស្រមាប់សហ្រគាសឯកបុគ្គល
•អាជាNJបណ្ណស្រមាប់នីតិបុគ្គល ឬសាខា្រកុមហុ៊នបរេទស



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
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្របេភទៃនការេស្នើសុំ

អាជាABបណ្ណស្រមាប់នីតិបុគ្គល 
ឬសាខា្រកុមហុ៊នបរេទស

លិខិតអនុNOBតស្រមាប់
រូបវន្តបុគ្គល និងសហ្រគាសឯកបុគ្គល

1

2



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក

2. អាជាU&បណ្ណស្រមាប់នីតិបុគ្គល ឬសាខា្រកុមហ៊ុនបរេទស
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- នីតិបុគ្គល និងសាខា្រកុមហុ៊នបរេទសែដលនឹង្របកប
អាជីវកម្ម េធ្វើ្របតិបត្តិការឬសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មតាម
្របព័ន្ធេអឡិច្រតGនិក ្រតGវដាក់ពាក8�េស្នើសំុអាជា{8បណ្ណ
ពាណិជ្ជកម្មតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតGនិក េនៅនាយកដា�8នចុះ
បb្ជីពាណិជ្ជកម្ម អគ្គនាយកដា�8នេសវាពាណិជ្ជកម្មៃន
្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម។



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
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- ការកំណត់្របេភទៃនេសវាអាជា{8បណ្ណ៖
អាជា{8បណ្ណស្រមាប់្របតិបត្តិការផ្ដល់េសវាពាណិជ្ជកម្មតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតGនិក ្រតGវផ្ដល់ឱ8�

នីតិបុគ្គល និងសាខា្រកុមហុ៊នបរេទស ែដលនឹងេធ្វើ្របតិបត្តិការ និងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មតាម
្របព័ន្ធេអឡិច្រតGនិក ដូចខាងេ្រកាម៖
• េសវាេគហទំព័រពាណិជ្ជកម្មតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតGនិក

2. អាជាU&បណ្ណស្រមាប់នីតិបុគ្គល ឬសាខា្រកុមហ៊ុនបរេទស (បន្ត)



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
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• េសវាថា�8លពាណិជ្ជកម្មតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតGនិក

2. អាជាU&បណ្ណស្រមាប់នីតិបុគ្គល ឬសាខា្រកុមហ៊ុនបរេទស (បន្ត)

េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
14

• េសវាទីផ8�រអនឡាញ

2. អាជាU&បណ្ណស្រមាប់នីតិបុគ្គល ឬសាខា្រកុមហ៊ុនបរេទស (បន្ត)



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
15

• េសវាេគហទំព័រេដញៃថ្លអនឡាញ

2. អាជាU&បណ្ណស្រមាប់នីតិបុគ្គល ឬសាខា្រកុមហ៊ុនបរេទស (បន្ត)

េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
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• េសវា្រសេដៀងគា�8េផ8�ងេទៀតែដលផ្ដល់តាមរយៈកម្មវwធីកំុព8��ទ័រឬឧបករណ៍ៃវឆា�8ត
ស្រមាប់ការជំរុញេធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតGនិក។ (ឧ. Facebook,

Instagram, YouTube, Tiktok,…។ល។)

2. អាជាU&បណ្ណស្រមាប់នីតិបុគ្គល ឬសាខា្រកុមហ៊ុនបរេទស (បន្ត)



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
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- ការេស្នើសុំអាជាF"បណ្ណ នីតិបុគ្គល ឬសាខា្រកុមហុ៊ន
បរេទស ្រតMវផ្ដលព័់ត៌មាន និង ភាq"ប់ឯកសារត្រមMវ
ដូចខាងេ្រកាម៖
• វjAB"បនប្រតចុះបt្ជីពាណិជ្ជកម្ម ែដលមាន
កម្មវត្ថlអាជីវកម្ម ស្រមាប់ការេធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
តាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតMនិក
• ប័ណ្ណបាx"តង់
• វjAB"បនប្រតេសវាអនឡាញ និងេឈា|"ះ
ែដនពី្រកសួងៃ្របសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍

2. អាជាU&បណ្ណស្រមាប់នីតិបុគ្គល ឬសាខា្រកុមហ៊ុនបរេទស (បន្ត)



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
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• ឯកសារអំពីមេធ8�បាយទូទាត់្របាក់ផ្តល់េដាយបុគ្គលផ្តល់េសវាទូទាត់ែដលទទួលសា�8ល់
េដាយធនាគារជាតិៃនកម្ព<ជា
• ឯកសារគំរូអាជីវកម្ម(Business Model) និងទ្រមង់កិច្ចការពារអ្នកេ្របើ្របាស់ស្រមាប់ការេធ្វើ
ពាណិជ្ជកម្មតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតGនិក
• គំរូកិច្ចសន8�រវាងអន្តរការ} និងបុគ្គលផ្តល់េសវាពាណិជ្ជកម្មអំពីការត្រមGវការព័ត៌មានអប89បរមា 
(ស្រមាប់អន្តរការ})
• បុគ្គលេស្នើសំុ ្រតGវបំេពញព័ត៌មានេនៅក្ន<ងតារាងៃនពាក8�េស្នើសុំ។

vអាជា{8បណ្ណមានសុពលភាព ០៣(បី)ឆា�8ំ គិតចាប់ពីៃថ្ងផ្តល់ និងអាចបន្តសុពលភាពបាន។

2. អាជាU&បណ្ណស្រមាប់នីតិបុគ្គល ឬសាខា្រកុមហ៊ុនបរេទស (ចប់)



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
19

- លិខិតអនុAB"ត្របកបអាជីវកម្មតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតMនិក
្រតMវផ្ដល់ឱ"Qរូបវន្ដបុគ្គល ឬសហ្រគាសឯកបុគ្គល ែដលនឹង
្របកបអាជីវកម្មតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតMនិក េហើយេ្របើ្របាស់
បណា�"ញសង្គម ឬ្របព័ន្ធេអឡិច្រតMនិកជាមេធ"�បាយក្នlងការ
ផ្គត់ផ្គង់ ឬទិញ-លក់ទំនិញ និង/ឬេសវា េហើយ្រតMវដាក់ពាក"Q
េស្នើសុំលិខិតអនុAB"ត េនៅនាយកដា."នចុះបt្ជីពាណិជ្ជកម្ម
អគ្គនាយកដា."នេសវាពាណិជ្ជកម្មៃន្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម។

3. លិខិតអនុ]̂&តស្រមាប់រូបវន្តបុគ្គល និងសហ្រគាសឯកបុគ្គល 



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
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- ការេស្នើសុំលិខិតអនុRS8ត រូបវន្តបុគ្គល ្រតGវផ្តល់ព័ត៌មាន និងភា�8ប់
ឯកសារត្រមGវដូចខាងេ្រកាម៖

• លិខិតអនុRS8ត្របកបអាជីវកម្មេចញេដាយអង្គភាព
្រចកេចញចូលែតមួយរាជធានី-េខត្ត

• ប័ណ្ណបា�8តង់ (្របសិនេបើមាន)
• អត្តសRS8ណបណ្ណែដលេនៅមានសុពលភាព
• រូបថត 4x6 ៃផ្ទពណ៌ស របស់រូបវន្តបុគ្គល ែដល
ថតមិនេលើសពី៣ែខមុន

3. លិខិតអនុ]̂&តស្រមាប់រូបវន្តបុគ្គល និងសហ្រគាសឯកបុគ្គល (បន្ត)



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
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• មានគណនីេនៅ្រគឹះសាx8នហិរbqវត្ថ<ណាមួយ
• ឯកសារគំរូអាជីវកម្ម(Business Model)និងទ្រមង់កិច្ចការពារអ្នកេ្របើ្របាស់ស្រមាប់
ការេធ្វើពាណិជ្ជកម្ម តាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតGនិក

• វwRS8បនប្រតេសវាអនឡាញ និងេឈាP8ះែដនពី្រកសួងៃ្របសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍
(្របសិនេបើមាន)

• បុគ្គលេស្នើសំុ្រតGវបំេពញពាក8�េស្នើសំុ។
vលិខិតអនុRS8តមានសុពលភាព ០២(ពីរ)ឆា�8ំ
គិតចាប់ពីៃថ្ងផ្តល់ និងអាចបន្តសុពលភាពបាន។

3. លិខិតអនុ]̂&តស្រមាប់រូបវន្តបុគ្គល និងសហ្រគាសឯកបុគ្គល (បន្ត)



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
22

- ការេស្នើសុំលិខិតអនុAB"តសហ្រគាសឯកបុគ្គល ្រតMវផ្តលព័់ត៌មាន និងភាq"ប់ឯកសារត្រមMវដូចខាងេ្រកាម៖
• វjAB"បនប្រតចុះបt្ជីពាណិជ្ជកម្ម ែដលមានកម្មវត្ថlអាជីវកម្មស្រមាប់ការេធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាម
្របព័ន្ធេអឡិច្រតMនិក

• វjAB"បនប្រតេសវាអនឡាញនិងេឈា|"ះែដនពី្រកសួងៃ្របសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ (េបើមាន)
• ប័ណ្ណបា�8តង់

3. លិខិតអនុ]̂&តស្រមាប់រូបវន្តបុគ្គល និងសហ្រគាសឯកបុគ្គល (បន្ត)

េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
23

• មានគណនីេនៅ្រគឹះសាx8នហិរbqវត្ថ<ណាមួយ
• ឯកសារគំរូអាជីវកម្ម (Business Model) និងទ្រមង់កិច្ចការពារអ្នកេ្របើ្របាស់ស្រមាប់
ការេធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតGនិក

• បុគ្គលេស្នើសំុ្រតGវបំេពញពាក8�េស្នើសំុ។
vលិខិតអនុRS8តមានសុពលភាព ០២(ពីរ)ឆា�8ំ គិតចាប់ពីៃថ្ងផ្តល់ និងអាចបន្តសុពលភាព
បាន។

3. លិខិតអនុ]̂&តស្រមាប់រូបវន្តបុគ្គល និងសហ្រគាសឯកបុគ្គល (ចប់)



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
24

- មា្រតា4: វjសាលភាពៃនអនុ្រកឹត"Qេលខ134 អន្រក.បក
មានវjសាលភាពអនុវត្តចំេពាះរូបវន្តបុគ្គល សហ្រគាសឯកបុគ្គល នីតិបុគ្គល ឬសាខា្រកុមហុ៊នបរេទស

ែដលេធ្វើ្របតិបត្តិការ និងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតMនិកេនៅ្រពះរាជាណាច្រកកម្ពlជា និង/ឬ
ផ្តល់េសវាពាណិជ្ជកម្មតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតMនិកពី្រពះរាជាណាច្រកកម្ពlជាេទៅេ្រកៅ្របេទស ឬពីេ្រកៅ្របេទស
ចូលមកក្នlង្រពះរាជាណាច្រកកម្ពlជា។

4. បុគ្គលផ្តល់េសវាពាណិជ្ជកម្ម និង្របតិបត្តិការមកពីបរេទស



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
25

- ្រកុមហុ៊នបរេទសអាចេស្នើបេង្កើតសាខា ឬបុ្រតសម្ព័ន្ធរបស់ខ្ល¡ន េធ្វើជានីតិបុគ្គល ឬសាខា្រកុមហុ៊ន
បរេទសែដលអាចេធ្វើ្របតិបត្តិការេសវាពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្ល¡នបានេនៅក្ន<ង្រពះរាជាណាច្រកកម្ព<ជា។

4. បុគ្គលផ្តល់េសវាពាណិជ្ជកម្ម និង្របតិបត្តិការមកពីបរេទស (ចប់)

េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក

5. កៃ្រមេសវាសាធារណៈ

26

- កៃ្រមេសវាសាធារណៈរបស់្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម ែដលកំណត់េដាយអន្តរ្រកសួង៖
• លិខិតអនុRS8តស្រមាប់រូបវន្តបុគ្គល 200,000េរៀល
• លិខិតអនុRS8តស្រមាប់សហ្រគាសឯកបុគ្គល 400,000េរៀល
• អាជា{8បណ្ណស្រមាប់នីតិបុគ្គល ឬសាខា្រកុមហុ៊នបរេទស 1,000,000េរៀល



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
27

5. កៃ្រមេសវាសាធារណៈ (ចប់)



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក

6. ការេលើកែលង

28

- ្រតMវបានេលើកែលងការត្រមMវឱ"Qេស្នើសុំលិខិតអនុAB"ត្របកបអាជីវកម្មតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតMនិក ចំេពាះ
រូបវន្តបុគ្គល ឬសហ្រគាសែដលេធ្វើសកម្មភាព ឬ្របតិបត្តិការដូចខាងេ្រកាម៖

• ការផ"�ព្វផ"�យពាណិជ្ជកម្មអំពីទំនិញ ឬេសវារបស់ខ្ល�ន រួមបt្ច�លទំាងការផ"�ព្វផ"�យលក់
ទំនិញ ឬេសវា ែដលមិនែមនជាសំេណើបេង្កើតកិច្ចសន"�

េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
29

• ការប្រមុងទុកេសវាែដលមិនមានការកក់្របាក់ ឬទូទាត់កៃ្រម េដាយអតិថិជន ឬអ្នក
េ្របើ្របាស់

6. ការេលើកែលង (បន្ត)



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
30

• ការលក់ទំនិញ ឬេសវារបស់រូបវន្តបុគ្គលឬសហ្រគាសឯកបុគ្គល ែដលមានផលរបរ
េនៅេ្រកាមក្រមិតផលរបរជាអ្នកជាប់ពន្ធតូច

6. ការេលើកែលង (បន្ត)

េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
31

• ការលក់ទំនិញឬេសវាែដលមានលក្ខណៈ្រគ¢សារ ឬតាមរដូវកាល្របមូលផល

6. ការេលើកែលង (បន្ត)



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
32

• ការលក់ទំនិញ ឬសា�8ៃដសិល89ៈផា£8ល់ខ្ល¡នសុទ្ធសាធ

6. ការេលើកែលង (បន្ត)

េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
33

• ការបងា¥8ត់បេ្រងៀនេដាយឯកជនផា£8ល់ខ្ល¡ន

6. ការេលើកែលង (បន្ត)

េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
34

• ការបងា¥8ត់បេ្រងៀន ឬអប់រ¦អំពីសាសនារបសរ់ដ្ឋ

6. ការេលើកែលង (បន្ត)

េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
35

• ការបងា�"ត់បេ្រងៀនេដាយសមាគមន៍ែដលមិនរក្របាក់ចំេណញេដាយផា�"ល់ ឬ្របេយាលនិង
សកម្មភាព ឬ្របតិបត្តិការេដាយសា�"ប័នរដ្ឋក្នlងការផ្តល់េសវាសាធារណៈក៏្រតMវបានេលើកែលង
ការត្រមMវឱ"Qេស្នើសុំលិខិតអនុAB"តផងែដរ។

6. ការេលើកែលង (បន្ត)



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
36

- បុគ្គលេស្នើសំុេលើកែលង ្រតGវជូនដំណឹងតាមរយៈសារ
េអឡិច្រតGនិកេទៅ ecommercelicensing@moc.gov.kh

ឬ បb្ជ�នមកនាយកដា�8នចុះបb្ជីពាណិជ្ជកម្ម 
អគ្គនាយកដា�8នេសវាពាណិជ្ជកម្មៃន្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម។

6. ការេលើកែលង (ចប់)



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក

7. នីតិវិធីៃនការេស្នើសុំ

37

- បុគ្គលេស្នើសំុអាចទាញយកគ្រមGពាក8�េស្នើសំុ ឬច8uប់ អនុ្រកឹត8� ្របកាស និងេសចក្តីជូនដំណឹង
េផ8�ងៗេនៅក្ន<ងេគហទំព័រ www.ecommercelicensing.moc.gov.kh

េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
38

- ចំេពាះការដាក់ពាក"Qេស្នើសុំ បុគ្គលេស្នើសុំ្រតMវបំេពញពាក"Qេស្នើសុំ និងភាq"ប់
ឯកសារត្រមMវែដលមានកំណត់ក្នlង្របកាសេលខ290 ពណ ចបព.្របក រួចេធ្វើ
ការដាក់ពាក"Qតាមមេធ"�បាយដូចជា៖
• បុគ្គលេស្នើសុំ្រតMវយកសំណ�ំឯកសារពាក"Qេស្នើសុំ និងឯកសារត្រមMវទំាង
អស់មកដាក់ពាក"Qេនៅនាយកដា."នចុះបt្ជីៃន្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម ឬ

• បុគ្គលេស្នើសុំ្រតMវបt្ជ�នសំណ�ំឯកសារពាក"Qេស្នើសុំនិងឯកសារត្រមMវទំាង
អស់តាមរយៈសារេអឡិច្រតMនិករបស់នាយកដា."នចុះបt្ជី
ecommercelicensing@moc.gov.kh

7. នីតិវិធីៃនការេស្នើសុំ (បន្ត)



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
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គំរូពាក8�េស្នើសុំអាជា{8បណ្ណស្រមាប់នីតិបុគ្គល ឬសាខា្រកុមហុ៊នបរេទស

7. នីតិវិធីៃនការេស្នើសុំ (បន្ត)



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
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7. នីតិវិធីៃនការេស្នើសុំ (បន្ត)

គំរូពាក8�េស្នើសុំលិខិតអនុRS8តស្រមាប់រូបវន្តបុគ្គល



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
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7. នីតិវិធីៃនការេស្នើសុំ (បន្ត)

គំរូពាក8�េស្នើសុំលិខិតអនុRS8តស្រមាប់សហ្រគាសឯកបុគ្គល



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
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7. នីតិវិធីៃនការេស្នើសុំ (បន្ត)

ឯកសារគំរូអាជីវកម្ម (Business Model)



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
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7. នីតិវិធីៃនការេស្នើសុំ (បន្ត)

គំរូទ្រមង់កិច្ចការពារអ្នកេ្របើ្របាស់



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
44

7. នីតិវិធីៃនការេស្នើសុំ (បន្ត)

េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
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7. នីតិវិធីៃនការេស្នើសុំ (បន្ត)



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
46

អាចទាញយកនូវគំរូពាក8�<េស្នើសំុ អាចទាញយកនូវលិខិតបទដា�8នគតិយុត្តេផ8�ងៗ

7. នីតិវិធីៃនការេស្នើសុំ (ចប់)



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក

8. េគាលការណ៍ថ្មីៗ

47

- ្របកាសេលខ0050 ពណ ចបព. ្របក ចុះៃថ្ងទី21 មករា 2022 

របស់្រកសួងពាណិជ្ជកម្មស្តីពី ការបេង្កើត្រកុមការងារជ្រមុញការ
អនុវត្តច"#ប់ស្តីពាណិជ្ជកម្មតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតMនិក។



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
48

- ្រកុមការងារជ្រមុញការអនុវត្តច8uប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតGនិកមានភារកិច្ចដូចខាង
េ្រកាម៖

• ជ្រមុញការអនុវត្តច8uប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតGនិកេអាយមាន្របសិទ្ធិភាព
• សហការជាមួយអាជា{8ធរែដនដីក្ន<ងការជ្រមុញេអាយអាជីវករ ឬសហ្រគាស-្រកុមហុ៊ន 
មកេធ្វើការេស្នើសុំលិខិតអនុRS8ត ឬអាជា{8បណ្ណពាណិជ្ជកម្មតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតGនិក

• ចុះេធ្វើការផ8�ព្វផ8�យេដាយផា£8ល់េទៅតាមមូលដា�8ន រាជធានី េខត្ត េទៅដល់អាជីវករ ឬ
សហ្រគាស-្រកុមហុ៊នែដលេធ្វើអាជីវកម្មតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតGនិក

8. េគាលការណ៍ថ្មីៗ (បន្ត)



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
49

• េធ្វើការ្រសាវ្រជាវ និងែស្វងរកបុគ្គល ឬសហ្រគាស-្រកុមហុ៊ន ែដលេធ្វើអាជីវកម្មតាម
្របព័ន្ធេអឡិច្រតGនិក មកេធ្វើការេស្នើសុំលិខិតអនុRS8ត ឬអាជា{8បណ្ណ។

8. េគាលការណ៍ថ្មីៗ (បន្ត)

េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
50

- េសចក្តីជូនដំណឹងេលខ0528 ព.ណ. ចបព. ចុះៃថ្ងទី2 មីនា 2022 ស្តីពី
ការពនJqេពលការផាកពិន័យចំេពាះការដាក់ពាកJfេស្នើសំុលិខិតអនុHIJត
ឬអាជាNJបណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតCនិក េដាយេយាងតាមសំណuមពររបស់
អាជីវករ សហ្រគាសឯកបុគ្គល និង្រកុមហុ៊នជាេ្រចើន និងរួមផJvំជាមួ ួយនឹងការ
ផ្ទxះេឡើងវeញនូវជម្ងឺកូវ)ដបែម្លងថ្មី (អូមី្រកុង) កំពុងរាលដាលក្នxងសហគមន៍ 
្រកសួងពាណិជ្ជកម្មសេ្រមចពនJqកាលបរeេច្ឆទការផាកពិន័យរហូតដល់ៃថ្ងទី1 

កក្កដា 2022 េដើមJ�ីផ្តល់េពលេវលា្រគប់្រគាន់ដល់រូបវន្តបុគ្គល សហ្រគាស
ឯកបុគ្គល ឬ្រកុមហុ៊នែដលេធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតCនិកេធ្វើការេស្នើ
សំុលិខិតអនុHIJត ឬអាជាNJបណ្ណ។

8. េគាលការណ៍ថ្មីៗ (បន្ត)



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
51

- េសចក្តីជូនដំណឹងេលខ1964 ព.ណ. ចបព. ចុះៃថ្ងទី7 កក្កដា 2022 របស់
្រកសួងពាណិជ្ជកម្មស្តីពីការដាក់ពាកEFេស្នើសំុលិខិតអនុKLEត ឬអាជាPEបណ្ណតាម្របព័ន្ធ
េអឡិច្រតVនិក េដាយេហតុសេង្កតេឃើញថា េ្រកាយការពនE\ៃថ្ងេលើកែលងពិន័យដល់
ៃថ្ងទី3 កក្កដា 2022សរុប4េលើករួចមក មានរូបវន្តបុគ្គល និងនីតិបុគ្គលរាប់ពាន់នាក់
បានមកដាក់ពាកEFេស្នើសំុេដើមEeីកាfEយជាអ្នក្របកបអាជីវកម្ម្រសបចEgប់។ ែផ្អកេលើ
េគាលការណ៍ចEgប់ជាធរមាន ្រកសួងសេ្រមចេនៅែតបន្តទទួលពាកEFេស្នើសំុលិខិត
អនុKLEត ឬអាជាPEបណ្ណពាណិជ្ជកម្មតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតVនិក តាមនីតិវoធីដូចខាង
េ្រកាម៖

• នីតិបុគ្គល ឬសាខា្រកុមហុ៊នបរេទស និងសហ្រគាសឯកបុគ្គលែដលេធ្វើ
ពាណិជ្ជកម្មតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតVនិកេដាយមិនមានការអនុKLEត ្រតVវមក
ដាក់ពាកEFេស្នើសំុ ែត្រតVវរងការផាកពិន័យតាមចEgប់ជាធរមាន

8. េគាលការណ៍ថ្មីៗ (បន្ត)



េរៀបេរៀងេដាយ ការ)យាល័យផ្តល់អាជា23បណ្ណតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតAនិក
52

• េដាយែឡក នីតិបុគ្គល ឬសាខា្រកុមហុ៊នបរេទស និងសហ្រគាសឯកបុគ្គល ែដលេទើបចាប់េផ្តើម្របតិបត្តិការ ឬមាន
បំណងចង់េធ្វើ្របតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតVនិក អាចមកដាក់ពាកEFេស្នើសំុលិខិតអនុKLEត ឬ
អាជាPEបណ្ណ េដាយមិនរងការពិន័យេឡើយ

• ចំេពាះរូបវន្តបុគ្គលែដលមានផលរបរេនៅេ្រកាមក្រមិតផលរបរជាងអ្នកជាប់ពន្ធតូច អាចបន្តជូនដំណឹងមក្រកសួង
ពាណិជ្ជកម្ម េដើមEeីអាចទទួលបានការេលើកែលងមិនត្រមVវេអាយេស្នើសំុ ឬក៏េបើរូបវន្តបុគ្គលេនាះេនៅចង់ទទួលបាន
លិខិតអនុKLEត អាចអេy្ជើញមកដាក់ពាកEFេស្នើសំុលិខិតអនុKLEតពាណិជ្ជកម្មតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតVនិកបានេដាយ
មិនរងការផាកពិន័យេឡើយ។

8. េគាលការណ៍ថ្មីៗ (ចប់)
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សូមអរគុណ!
្របសិនេបើមានសំនួរ អាចេចាទសួរបាន!


