
 

 

 

 

 

ក្រសងួទេសចរណ៍ 
ដីឡូត៍លលខ ៣ អា ផលូ វលលខ ១៦៩ សង្កា ត់វាលវង់  ខណ្ឌ ៧មករា  

រាជធានីភនំលពញ កមពុជា 
ទូរសពទ :    ០២៣ ៨៨៤ ៩៧២ , ០២៣ ៥៣ ១០ ៩៩៩ 

ទូរសារ :     ០២៣ ៨៨៤ ៩៧៤ 
សារលអឡិចរតូនិច : admin@mot.gov.kh / tourismindustry.cam@gmail.com 

លគហទំព័រ : http://www.mot.gov.kh / www.tourismcambodia.com / www.cambodiatourismindustry.org 
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អាជ្ញា បណណ ទេសចរណ៍នៃអាជីវរម្មខារ៉ា អូទេ,ម៉ា សាសេុភាព-សប៉ា ,រងគសាលឌីសកតូែរ ឬរងគសាល-ឌីសកតូែរ 
ល ម្ ោះលសវា អាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ននអាជីវកមមខារា៉ា អូលខ, ម៉ា សាសុខភាព-សប៉ា, រងគសាល 

ឌីសាូ តតក ឬរងគសាល-ឌសីាូតតក 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងលទសចរណ៍្ 
 រកុមការង្ករអាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ ននរកសួងលទសចរណ៍្ 

 អាសយដ្ឋា ន  :  ដីឡូត៍លលខ ៣ អា ផលូ វលលខ ១៦៩ សង្កា ត់វាលវង់   
                     ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានភីនលំពញ កមពុជា 

 ទូរសពទ :    ០២៣ ៨៨៤ ៩៧២ , ០២៣ ៥៣ ១០ ៩៩៩ 
 ទូរសារ :     ០២៣ ៨៨៤ ៩៧៤ 
 សារលអឡិចរតូនិច :    admin@mot.gov.kh  

                             tourismindustry.cam@gmail.com 
 លគហទំព័រ :    http://www.mot.gov.kh 
                  www.tourismcambodia.com 
                  www.cambodiatourismindustry.org  

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

លដីមបរីតួតពិនិតយលលីការចាតត់ចងអាជីវកមម និងបណ្ដា សកមមភាពលទសចរណ៍្ 
កនុងន័យតកលមអ និងលលីកគុណ្ភាពលសវាកមមលទសចរណ៍្ រពមទងំលរៀបចំនូវ
តារាងសថិតិ និងល្វីការផសពវផាយលលីទីផារជាតិ និងអនតរជាតិ 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពោះរាជរកមលលខ នស/រកម/០៦០៩/០០៧ ចុោះនងៃទី១០ តខមិងុនា ឆ្ន ំ
២០០៩ ចបប់សាីពី លទសចរណ៍្ 

 អនុរកឹតយលលខ ៣៤ អនរក.បក ចុោះនងៃទី០៥ តខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៧ 
 អនុរកឹតយលលខ ២៦ អនរក.បក ចុោះនងៃទី០៣ តខឧសភា ឆ្ន ២ំ០០០ 
 អនុរកឹតយលលខ ១៩១ អនរក.បក  ចុោះនងៃទី ២៩ តខឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៤ សតីពី
ការរគប់រគងមណ្ឌ លកមានតលទសចរណ៍្មនុសសលពញវយ័ 

 របកាសរមួលលខ ៩៩៧ សហវ.របក  ចុោះនងៃទី ២៨ តខ្នូ  ឆ្ន ២ំ០១២ សាីពី 
ការផាល់លសវាសាធារណ្ៈរបស់រកសួងលទសចរណ៍្ 

 របកាសលលខ ១៧៤ របក. ចុោះនងៃទី០៧ តខតុលា ឆ្ន ំ២ំ០១៤ សាីពី ការផាល់
អាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ដល់អាជីវកមមខារា៉ា អូលខ   

 របកាសលលខ ១៧៦ របក. ចុោះនងៃទី០៧ តខតុលា ឆ្ន ំ២ំ០១៤ សាីពី ការផាល់
អាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ដល់អាជវីកមមរងគសាលឌសីាូតតក ឬរងគសាល-ឌីសាូតតក 

 របកាសលលខ ០៧៥ របក. ចុោះនងៃទី១៣ តខមិងុនា ឆ្ន ២ំ០០៨ សាីពី ការផាល់
អាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ដល់អាជីវកមមម៉ា សាសុខភាព-ស៉ាប 

 របកាសលលខ ១៧៥ របក. ចុោះនងៃទី០៧ តខតុលា ឆ្ន ំ២ំ០១៤ សាីពី ការផាល់
អាជាា បណ្ណ លទសចរណ៍្ដល់អាជីវកមមលបៀរហាគ ឌិន 

អតិងជិនតដលមន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិតខមរ ជនជាតិបរលទស នីតិបុគគល 

សតង់ដ្ឋលសវា 

 មនរយៈលពល ២៨ នងៃ  លដីមបផីាល់ឱ្យអាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ 
 សុពលភាព :  ០១ ឆ្ន  ំ
 តនមល 

         ក. ខារា៉ា អូលខ 
 ចំណុ្ោះរតឹម ០៥ បនទប់                              ៤០០, ០០០ លរៀល 
 ចំណុ្ោះពី ០៦ ដល់ ១០ បនទប់                      ៨០០, ០០០ លរៀល 
 ចំណុ្ោះពី ១១ ដល់ ២០ បនទប់                     ១៦០០, ០០០ លរៀល 

mailto:admin@mot.gov.kh
http://www.tourismcambodia.com/
http://www.cambodiatourismindustry.org/


 ចំណុ្ោះពី ២១ ដល់ ៤០ បនទប់                    ៣,០០០,០០០ លរៀល  
 ចំណុ្ោះពី ៤១ បនទប់ លឡីងលៅ              ៤,០០០,០០០ លរៀល 

 

     ខ. ម៉ា សាសខុភាព 
 ចំណុ្ោះរតឹម ០៥ តរគឬលៅអី                         ២៦០, ០០០ លរៀល 
 ចំណុ្ោះពី ០៦ ដល់ ១០ តរគឬលៅអី                ៥២០, ០០០ លរៀល 
 ចំណុ្ោះពី ១១ ដល់ ១៥ តរគឬលៅអី                ៧៨០, ០០០ លរៀល 
 ចំណុ្ោះពី ១៦ ដល់ ២០ តរគឬលៅអី              ១,០៤០,០០០ លរៀល  
 ចំណុ្ោះពី ២១ តរគឬលៅអី   លឡីងលៅ            ១,៣០០,០០០ លរៀល 

 

     គ. ស៉ាប                                                           ៥២០, ០០០ លរៀល 
 

     ឃ . រងគសាលឌសីាូតតក ឬរងគសាល-ឌសីាូតតក 

 ចំណុ្ោះរតឹម ៥០ នាក់                          ៨០០, ០០០ លរៀល 
 ចំណុ្ោះពី ៥១ ដល់ ១០០ នាក់                  ១,២០០, ០០០ លរៀល 
 ចំណុ្ោះពី ១០១ ដល់ ១៥០ នាក់                ២,០០០, ០០០ លរៀល 
 ចំណុ្ោះពី ១៥១ ដល់ ២០០ នាក់                ៤,០០០,០០០  លរៀល  
 ចំណុ្ោះពី ២០១ នាក់ លឡីងលៅ              ៦,០០០,០០០ លរៀល 

 

     ង. លបៀរហាគ ឌិន 
 ចំណុ្ោះរតឹម ៥០ នាក់                              ៦០០, ០០០ លរៀល 
 ចំណុ្ោះពី ៥១ ដល់ ១០០ នាក់                      ៨០០, ០០០ លរៀល 
 ចំណុ្ោះពី ១០១ ដល់ ២០០ នាក់                ១,១០០, ០០០ លរៀល 
 ចំណុ្ោះពី ២០១ ដល់ ៣០០ នាក់                ១,៣០០,០០០ លរៀល  
 ចំណុ្ោះពី ៣០១ នាក់ លឡីងលៅ              ២,០០០,០០០ លរៀល 

 

     ច. រាល់ការលសនីសុំបនតអាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ សរមប់អាជីវកមមខាងលលទីងំ 
         អសរ់តូវបងត់នមលលសនីនងឹតនមលអាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្តដលលសនសីុំងមតីដរ។ 
     ឆ. រាល់ការលសនីសុំបតូរមា ស់អាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ សរមប់អាជីវកមមខាងលល ី
         ទងំអសរ់តូវបងត់នមលលសនីនងឹ៣០% ននតនមលអាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្។ 

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

សូមជូនភាា ប់មកជាមួយ : 
  ១. ទីតាងំរបកបអាជវីកមម......................................................០១ចបប់           
  ២. វញិ្ញា បនបរតឬលខិតិបញ្ញា កចុ់ោះបញ្ាពីាណិ្ជាកមម...................០១ចបប ់
  ៣. អតតសញ្ញា ណ្បណ័្ណ ឬលិខតិឆលងតដន(ងតចមលង)..................០១ចបប ់
  ៤. របូងតអនករគបរ់គង (៤ x ៦ )ចំនួន..................................០៣សនលឹក 
  ៥. បង្កា ន់នដបង់របាក.់...........................................................០១ចបប ់

លោបល់ បុគគលណ្ដតដលរបកបអាជវីកមមលទសចរណ៍្លដ្ឋយោម នអាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ 
រតូវទទួល ពិន័យអនតរការណ៍្ជារបាក ់តដលអបបបរមលសនីនឹង ២,០០០,០០០ 
(ពីរលាន) លរៀល និង អតិបបរមមិនលលីសពី ២០,០០០,០០០ (នមៃលាន)  
លរៀល។ លដ្ឋយមិនគិតពទីណ្ឌ កមមលផសង លទៀត រសបតាមចបប់ និងបទបបញ្ាតតជិា
្រមន។ 

 
 
 
 



អាជ្ញា បណណ ទេសចរណ៍នៃអាជីវរម្មម្គ្គុទេទសរ៍ទេសចរណ៍ 
ល ម្ ោះលសវា អាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ននអាជីវកមមមគគុលទទសក៍លទសចរណ៍្ 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងលទសចរណ៍្ 
 រកុមការង្ករអាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ ននរកសួងលទសចរណ៍្ 

 អាសយដ្ឋា ន  :  ដីឡូត៍លលខ ៣ អា ផលូ វលលខ ១៦៩ សង្កា ត់វាលវង់   
                     ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានភីនលំពញ កមពុជា 

 ទូរសពទ :    ០២៣ ៨៨៤ ៩៧២ , ០២៣ ៥៣ ១០ ៩៩៩ 
 ទូរសារ :     ០២៣ ៨៨៤ ៩៧៤ 
 សារលអឡិចរតូនិច :    admin@mot.gov.kh  

                             tourismindustry.cam@gmail.com 
 លគហទំព័រ :   http://www.mot.gov.kh 
                  www.tourismcambodia.com 

                           www.cambodiatourismindustry.org 
លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

លដីមបរីតួតពិនិតយលលីការចាតត់ចងអាជីវកមម និងបណ្ដា សកមមភាពលទសចរណ៍្ 
កនុងន័យតក លមអ និងលលីកគុណ្ភាពលសវាកមមលទសចរណ៍្ រពមទងំលរៀបចំនូវ
តារាងសថិតិ និងល្វីការផសពវ ផាយលលីទីផារជាតិ និងអនតរជាតិ 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត  រពោះរាជរកមលលខ  នស/រកម/០៦០៩/០០៧ ចុោះនងៃទី១០ តខមិងុនា ឆ្ន ំ
២០០៩ ចបប់សាីពី លទសចរណ៍្ 

 អនុរកឹតយលលខ ៣៤ អនរក.បក ចុោះនងៃទី០៥ តខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៧ 
 អនុរកឹតយលលខ ២៦ អនរក.បក ចុោះនងៃទី០៣ តខឧសភា ឆ្ន ២ំ០០០ 
 អនុរកឹតយលលខ ១៩១ អនរក.បក ចុោះនងៃទី១៧ តខសីហា ឆ្ន ២ំ០១១ សតីពី  
មគគុ លទទសក៍លទសចរណ៍្ 

 របកាសរមួលលខ៩៩៧ សហវ.របក ចុោះនងៃទី២៨ តខ្នូ  ឆ្ន ២ំ០១២ សាីពី ការ
ផាល់លសវាសាធារណ្ៈរបស់រកសួងលទសចរណ៍្ 

 របកាសលលខ ០៩២ របក. ចុោះនងៃទី២៧ តខសីហា ឆ្ន ២ំ០១២ សាីពី ការ
រគប់រគងអនកបកតរបភាសាបនតពីមគគុ លទទសក៍លទសចរណ៍្ 

 របកាសលលខ ១៥៣ របក. ចុោះនងៃទី១៨ តខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៤ សាីពី ការផាល់
អាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ដល់មគគុ លទទសក៍លទសចរណ៍្ថ្នន ក់តំបន់ 

អតិងជិនតដលមន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិតខមរ ជនជាតបិរលទស នីតិបុគគល 

សតង់ដ្ឋលសវា 

 មនរយៈលពល ២៨ នងៃ លដីមបផីាល់ឱ្យអាជាា បណ្ណ  
 តនមល :២៥០.០០០លរៀល  

ក.  មនសុពលភាពរយៈលពល ០១ឆ្ន  ំសរមប់មគគុលទទសកល៍ទសចរណ៍្វគគ  
     ពិលសស 
ខ.  មនសុពលភាពរយៈលពល ០២ឆ្ន  ំសរមប់មគគុលទទសក៍លទសចរណ៍្ 
     ថ្នន ក់តំបន ់   តនមល :៤០០.០០០លរៀល (ងមី និងបនត) 
គ.  មនសុពលភាពរយៈលពល ០៦តខ សរមប់អនកបកតរបភាសាបនតព ី
      មគគុ លទទសក៍លទសចរណ៍្ 

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

សូមជូនភាា ប់មកជាមួយ : 
១. អតតសញ្ញា ណ្បណ័្ណ ឬលិខតិឆលងតដន (ងតចមលង)................ ០១ចបប់ 
២. វញិ្ញា បនប័រតមគគុ លទទសក(៍ងតចមលង)................................  ០១ចបប់ 
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៣. លិខិតបញ្ញា កក់រិោិមោទ .......................................... ០១ចបប ់
៤. វញិ្ញា បនបរតពនិិតយសុខភាព និងកាយសមបទ..................  ០១ចបប់ 
៥. កិចាសនា..................................................................  ០១ចបប់ 
៦. របវតតិរបូសលងេបតដលមនបទិរបូងត ...............................  ០១ចបប ់
៧. របូងត (៤ x ៦).......................................................  ០៣សនលឹក 

លោបល់ បុគគលណ្ដតដលរបកបអាជវីកមមលទសចរណ៍្លដ្ឋយោម នអាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ 
រតូវទទួលពិន័យអនតរការណ៍្ ជារបាក់តដលអបបបរមលសនីនឹង ២,០០០,០០០ 
(ពីរលាន) លរៀល និង អតិបបរមមិនលលីសពី ២០,០០០,០០០ (នមៃលាន)  
លរៀល។ លដ្ឋយមិនគិតពទីណ្ឌ កមមលផសង លទៀត រសបតាមចបប់ និងបទបបញ្ាតតជិា
្រមន។ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



អាជ្ញា បណណ ទេសចរណ៍នៃអាជីវរម្ម ផ្ទះទ្ាៀវ រផឺ្ទះសំណារ់ 

ល ម្ ោះលសវា អាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ននអាជីវកមម ផទោះលភាៀវ រផឺទោះសំណ្ដក ់
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងលទសចរណ៍្ 
 រកុមការង្ករអាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ ននរកសួងលទសចរណ៍្ 

 អាសយដ្ឋា ន  :  ដីឡូត៍លលខ ៣ អា ផលូ វលលខ ១៦៩ សង្កា ត់វាលវង់   
                     ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានភីនលំពញ កមពុជា 

 ទូរសពទ :    ០២៣ ៨៨៤ ៩៧២ , ០២៣ ៥៣ ១០ ៩៩៩ 
 ទូរសារ :     ០២៣ ៨៨៤ ៩៧៤ 
 សារលអឡិចរតូនិច :    admin@mot.gov.kh  

                             tourismindustry.cam@gmail.com 
 លគហទំព័រ :   http://www.mot.gov.kh 
                  www.tourismcambodia.com 

                           www.cambodiatourismindustry.org 
លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

លដីមបរីតួតពិនិតយលលីការចាតត់ចងអាជីវកមម និងបណ្ដា សកមមភាពលទសចរណ៍្ 
កនុងន័យតកលមអ និងលលីកគុណ្ភាពលសវាកមមលទសចរណ៍្ រពមទងំលរៀបចំនូវ
តារាងសថិតិ និងល្វីការផសពវ ផាយលលីទីផារជាតិ និងអនតរជាតិ 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត  រពោះរាជរកម លលខ នស/រកម/០៦០៩/០០៧ ចុោះនងៃទី១០ តខមិងុនា ឆ្ន ំ
២០០៩ ចបប់សាីពី លទសចរណ៍្ 

 អនុរកឹតយលលខ ៣៤ អនរក.បក ចុោះនងៃទី០៥ តខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៧ 
 អនុរកឹតយលលខ ២៦ អនរក.បក ចុោះនងៃទី០៣ តខឧសភា ឆ្ន ២ំ០០០ 
 របកាសរមួលលខ៩៩៧ សហវ.របក ចុោះនងៃទី២៨ តខ្នូ  ឆ្ន ២ំ០១២ សាីពី ការ
ផាល់លសវាសាធារណ្ៈរបស់រកសួងលទសចរណ៍្ និងរកសួងលសដាកិចា និង
ហិរញ្ាវតថុ  

អតិងជិនតដលមន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិតខមរ ជនជាតបិរលទស នីតិបុគគល 

សតង់ដ្ឋលសវា  មនរយៈលពល ២៨ នងៃ លដីមបផីាល់ឱ្យអាជាា បណ្ណ  
 តនមល : មនសុពលភាពរយៈលពល ០១ឆ្ន  ំ

ក. ផទោះលភាៀវ រតូវបង់ ១៥,០០០ លរៀល កនុងមួយបនទប់សរមប ់០១ ឆ្ន  ំ 
ខ. សុំបនតអាជីវកមម រតូវបង់តនមលលសនីនងឹតនមលអាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្តដល 
     លសនីសុំងមីតដរ 
គ. ការផ្លល ស់បាូ រអនករគប់រគងរតវូបង ់ ៣០ ភាគរយ ននតនមលអាជាា បណ្ណ  
     លទសចរណ៍្ 

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

សូមជូនភាា បម់កជាមួយ : 
១. ពាកយសុំរបកបអាជវីកមម................................................... ០១ចបប ់
២. លិខិតទីតាងំល្វីអាជវីកមម................................................. ០១ចបប ់
៣. ការចុោះបញ្ា ីពាណិ្ជាកមម................................................... ០១ចបប ់
៤. អតតសញ្ញា ណ្បណ័្ណ ឬលិខតិឆលងតដន (ងតចមលង)................ ០១ចបប់ 
៥. បង្កា ន់នដបង់របាក.់........................................................ ០១ចបប់ 
៦. កិចាសនា.................................................................... ០១ចបប់ 
៧. របូងត (៤ x ៦)......................................................... ០២សនលឹក 
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លោបល់ បុគគលណ្ដតដលរបកបអាជវីកមមលទសចរណ៍្លដ្ឋយោម នអាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ 
រតូវទទួលពិន័យអនតរការណ៍្ជារបាក់ តដលអបបបរមលសនីនឹង ២,០០០,០០០ 
(ពីរលាន) លរៀល និង អតិបបរមមិនលលីសពី ២០,០០០,០០០ (នមៃលាន)  
លរៀល។ លដ្ឋយមិនគិតពទីណ្ឌ កមមលផសង លទៀត រសបតាមចបប់ និងបទបបញ្ាតតជិា
្រមន។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



អាជ្ញា បណណ ទេសចរណ៍នៃអាជីវរម្ម សណាា គារ 

ល ម្ ោះលសវា អាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ននអាជីវកមម សណ្ដា ោរ 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងលទសចរណ៍្ 
 រកុមការង្ករអាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ ននរកសួងលទសចរណ៍្ 

 អាសយដ្ឋា ន  :  ដីឡូត៍លលខ ៣ អា ផលូ វលលខ ១៦៩ សង្កា ត់វាលវង់   
                     ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានភីនលំពញ កមពុជា 

 ទូរសពទ :    ០២៣ ៨៨៤ ៩៧២ , ០២៣ ៥៣ ១០ ៩៩៩ 
 ទូរសារ :     ០២៣ ៨៨៤ ៩៧៤ 
 សារលអឡិចរតូនិច :    admin@mot.gov.kh  

                             tourismindustry.cam@gmail.com 
 លគហទំព័រ :   http://www.mot.gov.kh 
                  www.tourismcambodia.com 

                           www.cambodiatourismindustry.org 
លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

លដីមបរីតួតពិនិតយលលីការចាតត់ចងអាជីវកមម និងបណ្ដា សកមមភាពលទសចរណ៍្ 
កនុងន័យតកលមអ និងលលីកគុណ្ភាពលសវាកមមលទសចរណ៍្ រពមទងំលរៀបចំនូវ
តារាងសថិតិ និងល្វីការផសពវផាយលលីទីផារជាតិ និងអនតរជាតិ 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត  រពោះរាជរកម លលខ នស/រកម/០៦០៩/០០៧ ចុោះនងៃទី១០ តខមិងុនា ឆ្ន ំ
២០០៩ ចបប់សាីពី លទសចរណ៍្ 

 អនុរកឹតយលលខ ៣៤ អនរក.បក ចុោះនងៃទី០៥ តខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៧ 
 អនុរកឹតយលលខ ២៦ អនរក.បក ចុោះនងៃទី០៣ តខឧសភា ឆ្ន ២ំ០០០ 
 របកាសរមួលលខ៩៩៧ សហវ.របក ចុោះនងៃទី២៨ តខ្នូ  ឆ្ន ២ំ០១២ សាីពី ការ
ផាល់លសវា សាធារណ្ៈរបស់រកសួងលទសចរណ៍្ 

 របកាសលលខ ០៦៣ របក. ចុោះនងៃទី១៨ តខកកាដ្ឋ ឆនំ២០០៧ សាីពី ការផាល់
អាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ ដល់អាជីវកមមសណ្ដា ោរ និងលសវាកមមសាន ក់លៅ
លទសចរណ៍្ 

អតិងជិនតដលមន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិតខមរ ជនជាតបិរលទស នីតិបុគគល 

សតង់ដ្ឋលសវា 

 មនរយៈលពល ២៨នងៃ លដីមបផីាល់ឱ្យអាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ 
 តនមល : មនសុពលភាពរយៈលពល ០១ឆ្ន  ំ

ក. សណ្ដា ោរ  ឬសណ្ដា ោរអាផ្លតមនិ  ឬសណ្ដា ោរសវីត  ឬសណ្ដា ោរ  
     រសីត  ឬបឹងហាគ ឡូ  ឬម៉ាូតតល  ឬឡូដ ៍(Lodge) រតូវបង់ 

 ចំណុ្ោះរតឹម ១០ បនទប់                             ៣០០, ០០០ លរៀល 
 ចំណុ្ោះពី ១១ ដល់ ២០បនទប់                     ៤០០, ០០០ លរៀល 
 ចំណុ្ោះពី ២១ ដល់ ៣០បនទប់                    ៨០០, ០០០ លរៀល 
 ចំណុ្ោះពី ៣១ ដល់ ៦០បនទប់                  ១,១០០,០០០ លរៀល  
 ចំណុ្ោះពី ៦១ ដល់ ១០០បនទប់               ១,៣០០,០០០ លរៀល 
 ចំណុ្ោះពី ១០១ ដល់ ១៥០បនទប់             ២,០០០,០០០ លរៀល 
 ចំណុ្ោះពី ១៥១ ដល់ ២០០បនទប់             ២,៦០០,០០០ លរៀល 
 ចំណុ្ោះពី ២០១ ដល់ ៣០០បនទប់            ៣,៣០០,០០០ លរៀល 
 ចំណុ្ោះពី ៣០១បនទប ់លឡីងលៅ                ៤,០០០,០០០ លរៀល 

 

mailto:admin@mot.gov.kh
http://www.tourismcambodia.com/
http://www.cambodiatourismindustry.org/


ខ. សុំបនតអាជីវកមម  រតូវបង់តនមលលសនីនងឹតនមលអាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្តដល 
    លសនីសុំងមីតដរ។ សុពលភាពននការបនតអាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ មនរយៈ   
    លពលលសមីនឹងសពុលភាពផាល់ជូនដំបូងតដរ ។ 
គ. រាល់ការលសនីសុំបាូ រមា ស់អាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្សរមប់អាជីវកមមខាងលល ី
    ទងំអស់ រតូវ បង់តនមលលសមីនងឹ ៣០% ននតនមលអាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ 

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

ឯកសារតរមូវ  ឬ ឯកសារអាទិភាពអាចទទួលយកបាន : 
១. ទីតាងំល្វីអាជីវកមម..........................................................០១ចបប់ 
២. វញិ្ញា បនបរត ឬ លិខិតបញ្ញា កចុ់ោះបញ្ាពីាណិ្ជាកមម................០១ចបប ់
៣. អតតសញ្ញា ណ្បណ័្ណ ឬលខិិតឆលងតដន (ងតចមលង)................០១ចបប ់
៤. បង្កា ន់នដបង់របាក.់.........................................................០១ចបប់  
៥. កិចាសនា.....................................................................០១ចបប ់
៦. របូងត (៤  x ៦)..........................................................០៣សនលកឹ 

លោបល់ បុគគលណ្ដតដលរបកបអាជវីកមមលទសចរណ៍្លដ្ឋយោម នអាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ 
រតូវទទួល ពិន័យអនតរការណ៍្ជារបាក ់តដលអបបបរមលសនីនឹង ២,០០០,០០០ 
(ពីរលាន) លរៀល និង អតិបបរមមិនលលីសពី ២០,០០០,០០០ (នមៃលាន)  
លរៀល។ លដ្ឋយមិនគិតពទីណ្ឌ កមមលផសង លទៀត រសបតាមចបប់ និងបទបបញ្ាតតជិា
្រមន។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ចំណាែ់សណាា គារ ៃិងទសវារម្មសាា រ់ទៅទេសចរណ៍ 

ល ម្ ោះលសវា អាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ននអាជីវកមមសណ្ដា ោរ និងផទោះសំណ្ដក ់
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងលទសចរណ៍្ 
 រកុមការង្ករអាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ ននរកសួងលទសចរណ៍្ 

 អាសយដ្ឋា ន  :  ដីឡូត៍លលខ ៣ អា ផលូ វលលខ ១៦៩ សង្កា ត់វាលវង់   
                     ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានភីនលំពញ កមពុជា 

 ទូរសពទ :    ០២៣ ៨៨៤ ៩៧២ , ០២៣ ៥៣ ១០ ៩៩៩ 
 ទូរសារ :     ០២៣ ៨៨៤ ៩៧៤ 
 សារលអឡិចរតូនិច :    admin@mot.gov.kh  

                             tourismindustry.cam@gmail.com 
 លគហទំព័រ :   http://www.mot.gov.kh 
                  www.tourismcambodia.com 

                           www.cambodiatourismindustry.org 
លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

លដីមបបីញ្ញា ក់អំពីករមិតគុណ្ភាពលសវាកមម  សមៃ រ និងលរគឿងបំពាក់លៅតាម
សណ្ដា ោរ និងលសវាកមមសាន កល់ៅលទសចរណ៍្ឱ្យបានសមរសបតាមនោិមអនតរ
ជាតិ 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត  រពោះរាជរកម លលខ នស/រកម/០៦០៩/០០៧ ចុោះនងៃទី១០ តខមិងុនា ឆ្ន ំ
២០០៩ ចបប់សាីពី លទសចរណ៍្ 

 អនុរកឹតយលលខ ៣៤ អនរក.បក ចុោះនងៃទី០៥ តខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៧ 
 អនុរកឹតយលលខ ២៦ អនរក.បក ចុោះនងៃទី០៣ តខឧសភា ឆ្ន ២ំ០០០ 
 របកាសរមួលលខ ៩៩៧ សហវ.របក ចុោះនងៃទី២៨ តខ្នូ  ឆ្ន ២ំ០១២ សាីពី ការ
ផាល់លសវាសាធារណ្ៈរបស់រកសួងលទសចរណ៍្ 

 របកាសលលខ ១០៥ របក ចុោះនងៃទី១៧ តខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៩ សាីពី ចំណ្ដត់
ថ្នន ក់សណ្ដា ោរ 

អតិងជិនតដលមន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិតខមរ ជនជាតបិរលទស នីតិបុគគល 

សតង់ដ្ឋលសវា  មនរយៈលពល ២៨នងៃ លដីមបផីាល់ឱ្យអាជាា បណ្ណ  
 តនមល : មនសុពលភាពរយៈលពល ០២ឆ្ន  ំ

 សណ្ដា ោរមិនជាបច់ណំ្ដត់ថ្នន ក់                  ៣០០,០០០ លរៀល 
 ចំណ្ដត់ថ្នន ក់ផ្លាយ ១                                 ៨០០,០០០ លរៀល 
 ចំណ្ដត់ថ្នន ក់ផ្លាយ ២                                    ១,០០០,០០០ លរៀល 
 ចំណ្ដត់ថ្នន ក់ផ្លាយ ៣                                   ២,០០០,០០០ លរៀល 
 ចំណ្ដត់ថ្នន ក់ផ្លាយ ៤                                  ៣,០០០,០០០ លរៀល 
 ចំណ្ដត់ថ្នន ក់ផ្លាយ ៥                           ៤,០០០,០០០ លរៀល 

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

សូមជូនភាា បម់កជាមួយ : 
១. ពាកយសុំវាយតនមលចំណ្ដតថ់្នន ក…់……………………………. ០១ចបប់ 
២. អាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្កនុងសពុលភាព……………………   ០១ចបប់ 
៣. បង្កា ន់នដបងរ់បាក…់………………………………………..   ០១ចបប់ 

លោបល់ រគប់សណ្ដា ោររតូវមនចំណ្ដតថ់្នន ក។់ 
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អាជ្ញា បណណ ទេសចរណ៍នៃអាជីវរម្មទភាជៃីយដ្ឋា ៃ ៃិងអាហារដ្ឋា ៃទេសចរណ៍ 

ល ម្ ោះលសវា អាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ននអាជីវកមមលភាជនយីដ្ឋា ន និងអាហារដ្ឋា នលទសចរណ៍្ 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងលទសចរណ៍្ 
 រកុមការង្ករអាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ ននរកសួងលទសចរណ៍្ 

 អាសយដ្ឋា ន  :  ដីឡូត៍លលខ ៣ អា ផលូ វលលខ ១៦៩ សង្កា ត់វាលវង់   
                     ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានភីនលំពញ កមពុជា 

 ទូរសពទ :    ០២៣ ៨៨៤ ៩៧២ , ០២៣ ៥៣ ១០ ៩៩៩ 
 ទូរសារ :     ០២៣ ៨៨៤ ៩៧៤ 
 សារលអឡិចរតូនិច :    admin@mot.gov.kh  

                             tourismindustry.cam@gmail.com 
 លគហទំព័រ :   http://www.mot.gov.kh 
                  www.tourismcambodia.com 

                           www.cambodiatourismindustry.org 
លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

លដីមបរីតួតពិនិតយលលីការចាតត់ចងអាជីវកមម និងបណ្ដា សកមមភាពលទសចរណ៍្ 
កនុងន័យតកលមអ និងលលីកគុណ្ភាពលសវាកមមលទសចរណ៍្ រពមទងំលរៀបចំនូវ
តារាងសថិតិ និងល្វីការផសពវផាយលលីទីផារជាតិ និងអនតរជាតិ 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត  រពោះរាជរកម លលខ នស/រកម/០៦០៩/០០៧ ចុោះនងៃទី១០ តខមិងុនា ឆ្ន ំ
២០០៩ ចបប់សាីពី លទសចរណ៍្ 

 អនុរកឹតយលលខ ៣៤ អនរក.បក ចុោះនងៃទី០៥ តខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៧ 
 អនុរកឹតយលលខ ២៦ អនរក.បក ចុោះនងៃទី០៣ តខឧសភា ឆ្ន ២ំ០០០ 
 របកាសរមួលលខ៩៩៧ សហវ.របក ចុោះនងៃទី២៨ តខ្នូ  ឆ្ន ២ំ០១២ សាីពី ការ
ផាល់លសវាសាធារណ្ៈរបស់រកសួងលទសចរណ៍្ 

 របកាសលលខ ០៧៦ របក. ចុោះនងៃទី១៣ តខ មិងុនា ឆនំ២០០៨ សាីពី ការផាល់
អាជាា បណ្ណ លទសចរណ៍្ដល់អាជីវកមមលភាជនីយដ្ឋា ន និងអាហារដ្ឋា ន
លទសចរណ៍្ 

អតិងជិនតដលមន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិតខមរ ជនជាតបិរលទស នីតិបុគគល 

សតង់ដ្ឋលសវា  មនរយៈលពល ២៨នងៃ លដីមបផីាល់ឱ្យអាជាា បណ្ណ  
 តនមល : មនសុពលភាពរយៈលពល ០១ឆ្ន  ំ

ក. លភាជនីយដ្ឋា ន និងអាហារដ្ឋា នលទសចរណ៍្ 
 ចំណុ្ោះរតឹម ៥០នាក់                             ៣០០, ០០០ លរៀល 
 ចំណុ្ោះពី ៥១ ដល់ ១០០នាក់                    ៦០០, ០០០ លរៀល 
 ចំណុ្ោះពី ១០១ ដល់ ២០០នាក់                 ៨០០, ០០០ លរៀល 
 ចំណុ្ោះពី ២០១ ដល់ ៣០០នាក់             ១,៣០០,០០០ លរៀល  
 ចំណុ្ោះពី ៣០១នាក់លឡីងលៅ              ១,៦០០,០០០ លរៀល 

 

ខ. ការផ្លល ស់បាូ រអនករគប់រគងរតវូបង ់ ៣០ ភាគរយ  ននតនមលអាជាា បណ្ណ  
    លទសចរណ៍្ 

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

សូមជូនភាា បម់កជាមួយ : ចំលពាោះអាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ ( ងមី ) 
១.ទីតាងំល្វីអាជីវកមម.......................................................... ០១ចបប់ 
២.ការចុោះបញ្ា ីពាណិ្ជាកមម................................................... ០១ចបប់ 
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៣.អតតសញ្ញាណ្បណ័្ណ ឬលខិិតឆលងតដន (ងតចមលង)................ ០១ចបប់ 
៤.កិចាសនា......................................................................០១ចបប ់
៥.របូងត (៤ x៦ )………………………………………………..  ០៣សនលឹក 
៦.បង្កា ន់នដបង់របាក.់...........................................................០១ចបប ់

លោបល់ បុគគលណ្ដតដលរបកបអាជវីកមមលទសចរណ៍្លដ្ឋយោម នអាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ 
រតូវទទួល ពិន័យអនតរការណ៍្ជារបាក ់តដលអបបបរមលសនីនឹង ២,០០០,០០០ 
(ពីរលាន) លរៀល និង អតិបបរមមិនលលីសពី ២០,០០០,០០០ (នមៃលាន) លរៀ
ល។ លដ្ឋយមិនគិតពទីណ្ឌ កមមលផសង លទៀត រសបតាមចបប ់និងបទបបញ្ាតតជិា
្រមន ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



អាជ្ញា បណណ ទេសចរណ៍នៃអាជីរម្មរីឡាទេសចរណ៍ 

ល ម្ ោះលសវា អាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ននអាជីវកមមកឡីាលទសចរណ៍្ 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងលទសចរណ៍្ 
 រកុមការង្ករអាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ ននរកសួងលទសចរណ៍្ 

 អាសយដ្ឋា ន  :  ដីឡូត៍លលខ ៣ អា ផលូ វលលខ ១៦៩ សង្កា ត់វាលវង់   
                     ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានភីនលំពញ កមពុជា 

 ទូរសពទ :    ០២៣ ៨៨៤ ៩៧២ , ០២៣ ៥៣ ១០ ៩៩៩ 
 ទូរសារ :     ០២៣ ៨៨៤ ៩៧៤ 
 សារលអឡិចរតូនិច :    admin@mot.gov.kh  

                             tourismindustry.cam@gmail.com 
 លគហទំព័រ :   http://www.mot.gov.kh 
                  www.tourismcambodia.com 

                           www.cambodiatourismindustry.org 
លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

លដីមបរីតួតពិនិតយលលីការចាតត់ចងអាជីវកមម និងបណ្ដា សកមមភាពលទសចរណ៍្ 
កនុងន័យតកលមអ និងលលីកគុណ្ភាពលសវាកមមលទសចរណ៍្ រពមទងំលរៀបចំនូវ
តារាងសថិតិ និងល្វីការផសពវផាយលលីទីផារជាតិ និងអនតរជាតិ 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត  រពោះរាជរកមលលខ នស/រកម/០៦០៩/០០៧ ចុោះនងៃទី១០ តខមិងុនា ឆ្ន ំ
២០០៩ ចបប់ សាីពីលទសចរណ៍្ 

 អនុរកឹតយលលខ ៣៤ អនរក.បក ចុោះនងៃទី០៥ តខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៧ 
 អនុរកឹតយលលខ ២៦ អនរក.បក ចុោះនងៃទី០៣ តខឧសភា ឆ្ន ២ំ០០០ 
 របកាសរមួលលខ៩៩៧ សហវ.របក ចុោះនងៃទី២៨ តខ្នូ  ឆ្ន ២ំ០១២ សាីពី ការ
ផាល់លសវាសាធារណ្ៈរបស់រកសួងលទសចរណ៍្ 

 របកាសលលខ ០២៩ របក. ចុោះនងៃទី០២ តខឧសភា ឆនំ២០០១ សាីពី ការផាល់
អាជាា បណ្ណ លទសចរណ៍្ដល់អាជីវកមមកីឡាលទសចរណ៍្ 

អតិងជិនតដលមន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិតខមរ ជនជាតបិរលទស នីតិបុគគល 

សតង់ដ្ឋលសវា  មនរយៈលពល ២៨នងៃ លដីមបផីាល់ឱ្យអាជាា បណ្ណ  
 តនមល : មនសុពលភាពរយៈលពល ០១ឆ្ន  ំ

 

ក -  កឡីាលទសចរណ៍្  
១. កីឡាសនូកឃរ័ ៖ 

 ចំណុ្ោះរតឹម ០៥តុ                   រតូវបង់    ១៥០, ០០០ លរៀល 
 ចំណុ្ោះរតឹម ០៥តុ លឡីងលៅ       រតូវបង់    ៤០០, ០០០ លរៀល 

២. ម៉ា សុីនលហគម ៖ 
 ចំណុ្ោះរតឹម ១០លរគឿង                 រតូវបង់    ៣០០,០០០លរៀល 
 ចំណុ្ោះរតឹម ១១លរគឿង លឡីងលៅ     រតូវបង់    ៣០០,០០០លរៀល 

 

៣. កលឹបកមានតប ូលងី ៖ 
 ចំណុ្ោះរតឹម ១០តខស                   រតូវបង់      ៣០០,០០០លរៀល 
 ចំណុ្ោះរតឹម ១០តខស លឡីងលៅ       រតូវបង់   ១,០០០,០០០លរៀល 

      

៤. កលឹបហាត់វាយកូនលោល ៖ 
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 ចំណុ្ោះរតឹម ១០កតនលង               រតូវបង់       ៨០០,០០០លរៀល 
 ចំណុ្ោះពី ១១ ដល់ ៥០កតនលង      រតូវបង់   ២,០០០,០០០លរៀល 
 ចំណុ្ោះពី ៥១កតនលង លឡីងលៅ       រតូវបង់   ៤,០០០,០០០លរៀល 

៥. កលឹបកីឡាវាយកូនលោល ៖ 
 ចំណុ្ោះ ០៩រនធ                          រតូវបង់   ៤,០០០,០០០លរៀល 
 ចំណុ្ោះពី ១៨រនធ លឡីងលៅ            រតូវបង់   ៨,០០០,០០០លរៀល 

៦. កីឡារបណ្ដំងឡាន ៖                  រតូវបង់      ៦០០,០០០លរៀល 
 

៧. កីឡាបាញ់រពួញ និងកាលំភលងីរោបម់និពតិ ៖  
                                                   រតូវបង់  ១,២០០,០០០លរៀល 
  
៨. កីឡាលសៀក ៖                             រតូវបង់     ៥២០,០០០លរៀល 
 

៩. កីឡាជិោះកងរ់ងវង ់៖                      រតូវបង់      ២៦០,០០០លរៀល 
 

១០. កីឡាជិោះដំរ ី៖                           រតូវបង់     ២៦០,០០០លរៀល 
 

១១. កីឡាជិោះលសោះ ៖                         រតូវបង់     ៥០០,០០០លរៀល 
 

១២. រងយនត ឬរងលភលីងអគគសិន ី៖          រតូវបង់     ៦០០,០០០លរៀល 
 

១៣. កីឡាសគីលលីទកឹ,កឡីាកាត បតណ្ត ត-ទូកបតណ្ត ត, 
       កីឡាតហលទឹក ឬកីឡាមុជទកឹ ៖    រតូវបង់    ៦០០,០០០លរៀល 
 

១៤. បាល់ឡុងបលង្កហ ោះ រងយនតតខសកាប ៖ រតូវបង់    ៨០០,០០០លរៀល 
 

១៥. យនតលហាោះ ឬឧទធមៃ ចរកជិៈកមានតកនុងមួយលរគឿង ៖  
                                                   រតូវបង់  ២,០០០,០០០លរៀល 
 

ខ -  សុបំនតអាជីវកមម រតូវបងត់នមលលសនីនឹងតនមលអាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្តដល 
     លសនីសុំងមីតដរ 
គ -  ការលផទរល ម្ ោះអនករគបរ់គង រតូវបង់ ៣០% ននតនមលតដលបានកណំ្ត់ 
     ចំណុ្ច “ ក ” 

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

សូមជូនភាា បម់កជាមួយ : 
១.លកេននិកៈឬវញិ្ញា បនបរ័តបញ្ញា កក់ារចុោះបញ្ា ីណិ្ជាកមម.............. ០១ចបប ់
២.ទីតាងំល្វីអាជីវកមម .......................................................... ០១ចបប់       
៣.អតតសញ្ញាណ្បណ័្ណ ឬលខិិតឆលងតដន (ងតចមលង)................  ០១ចបប ់
៤.កិចាសនាលោរពចបបរ់ដា..................................................  ០១ចបប ់
៥.បង្កា ន់នដបង់របាក.់.......................................................    ០១ចបប ់
៦.របូងត (៤ x៦).........................................................    ០៣សនលកឹ 

លោបល់ បុគគលណ្ដតដលរបកបអាជវីកមមលទសចរណ៍្លដ្ឋយោម នអាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ 
រតូវទទួល ពិន័យអនតរការណ៍្ជារបាក ់តដលអបបបរមលសនីនឹង ២,០០០,០០០ 
(ពីរលាន) លរៀល និង អតិបបរមមិនលលីសពី ២០,០០០,០០០ (នមៃលាន)  
លរៀល។ លដ្ឋយមិនគិតពទីណ្ឌ កមមលផសង លទៀត រសបតាមចបប់ និងបទបបញ្ាតតជិា
្រមន ។ 

 

 



អាជ្ញា បណណ ទេសចរណ៍នៃអាជីវរម្មេីភាា រ់ងារទេសចរណ៍ 

ល ម្ ោះលសវា អាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ននអាជីវកមមទភីាន កង់្ករលទសចរណ៍្ 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងលទសចរណ៍្ 
 រកុមការង្ករអាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ ននរកសួងលទសចរណ៍្ 

 អាសយដ្ឋា ន  :  ដីឡូត៍លលខ ៣ អា ផលូ វលលខ ១៦៩ សង្កា ត់វាលវង់   
                     ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានភីនលំពញ កមពុជា 

 ទូរសពទ :    ០២៣ ៨៨៤ ៩៧២ , ០២៣ ៥៣ ១០ ៩៩៩ 
 ទូរសារ :     ០២៣ ៨៨៤ ៩៧៤ 
 សារលអឡិចរតូនិច :    admin@mot.gov.kh  

                             tourismindustry.cam@gmail.com 
 លគហទំព័រ :   http://www.mot.gov.kh 
                  www.tourismcambodia.com 

                           www.cambodiatourismindustry.org 
លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

លដីមបរីតួតពិនិតយលលីការចាតត់ចងអាជីវកមម និងបណ្ដា សកមមភាពលទសចរណ៍្ 
កនុងន័យតកលមអ និងលលីកគុណ្ភាពលសវាកមមលទសចរណ៍្ រពមទងំលរៀបចំនូវ
តារាងសថិតិ និងល្វីការផសពវផាយលលីទីផារជាតិ និងអនតរជាតិ 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត  រពោះរាជរកមលលខ នស/រកម/០៦០៩/០០៧ ចុោះនងៃទី១០ តខមិងុនា ឆ្ន ំ
២០០៩ ចបប់ សាីពីលទសចរណ៍្ 

 អនុរកឹតយលលខ ៣៤ អនរក.បក ចុោះនងៃទី០៥ តខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៧ 
 អនុរកឹតយលលខ ២៦ អនរក.បក ចុោះនងៃទី០៣ តខឧសភា ឆ្ន ២ំ០០០ 
 របកាសរមួលលខ៩៩៧ សហវ.របក ចុោះនងៃទី២៨ តខ្នូ  ឆ្ន ២ំ០១២ សាីពី ការ
ផាល់លសវា សាធារណ្ៈរបស់រកសួងលទសចរណ៍្ 

 របកាសលលខ ០៦១ របក. ចុោះនងៃទី១៨ តខកកាដ្ឋ ឆនំ២០០៧ សាីពី ការផាល់
អាជាា បណ្ណ លទសចរណ៍្ដល់អាជីវកមមទីភាន ក់ង្ករលទសចរណ៍្ 

អតិងជិនតដលមន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិតខមរ ជនជាតបិរលទស នីតិបុគគល 

សតង់ដ្ឋលសវា 

 មនរយៈលពល ២៨នងៃ លដីមបផីាល់ឱ្យអាជាា បណ្ណ  
 តនមល : មនសុពលភាពរយៈលពល ០១ឆ្ន  ំ

ក. ទីសាន ក់ការកណ្ដត លរតវូបង ់              ១ ២០០ ០០០ លរៀល  
ខ. ទីសាន ក់ការសាខារតូវបង់                      ៨០០ ០០០ លរៀល  
គ. សុំបនតអាជីវកមម រតូវបង់តនមលលសនីនងឹតនមលអាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្តដល 
     លសនីសុំងមីតដរ 
ឃ. ការផ្លល ស់បាូ រអនករគបរ់គងរតូវបង ់៣០ ភាគរយ ននតនមលអាជាា បណ្ណ  
      លទសចរណ៍្ 

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

សូមជូនភាា បម់កជាមួយ : 
១. ការចុោះល ម្ ោះកនុងបញ្ា ីពាណិ្ជាកមម...................................   ០១ចបប់ 
២. លិខិតតមាលរ់បាកធ់ានាអាជីវកមមពី្ នាោរពាណិ្ជាកមម 
      លរៅរបលទសននកមពុជា FTB)........................................   ០១ចបប់ 
៣. លិខិតបញ្ញា កទ់សីាន ក់ការ ឬកិចាសនាជួលផទោះ មនការ 
      បញ្ញា ក់ពីអាជាា រ្ មូលដ្ឋា ន .........................................   ០១ចបប់ 

mailto:admin@mot.gov.kh
http://www.tourismcambodia.com/
http://www.cambodiatourismindustry.org/


៤. កិចាសនា .................................................................   ០១ចបប់ 
៥.អតតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណសញ្ញា តតិខមរ ឬលិខតិឆលងតដន(ងតចមលង)    ០១ចបប់ 
៦.បង្កា ន់នដបង់របាកក់នរមអាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្..................    ០១ចបប់ 
៧.របូងត (៤ x ៦).......................................................    ០៣សនលឹក 

លោបល់ បុគគលណ្ដតដលរបកបអាជវីកមមលទសចរណ៍្លដ្ឋយោម នអាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ 
រតូវទទួល ពិន័យអនតរការណ៍្ជារបាក ់តដលអបបបរមលសនីនឹង ២,០០០,០០០ 
(ពីរលាន) លរៀល និង អតិបបរមមិនលលីសពី ២០,០០០,០០០ (នមៃលាន)  
លរៀល។ លដ្ឋយមិនគិតពទីណ្ឌ កមមលផសង លទៀត រសបតាមចបប់ និងបទបបញ្ាតតជិា
្រមន។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



អាជ្ញា បណណ ទេសចរណ៍ នៃអាជីវរម្មរម្ណីយដ្ឋា ៃ 

ល ម្ ោះលសវា អាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ ននអាជីវកមមរមណី្យដ្ឋា ន 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងលទសចរណ៍្ 
 រកុមការង្ករអាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ ននរកសួងលទសចរណ៍្ 

 អាសយដ្ឋា ន  :  ដីឡូត៍លលខ ៣ អា ផលូ វលលខ ១៦៩ សង្កា ត់វាលវង់   
                     ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានភីនលំពញ កមពុជា 

 ទូរសពទ :    ០២៣ ៨៨៤ ៩៧២  
 ទូរសារ :     ០២៣ ៨៨៤ ៩៧៤ 
 លគហទំព័រ :   http://www.mot.gov.kh 

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

លដីមបរីតួតពិនិតយលលីការចាតត់ចងអាជីវកមម និងបណ្ដត សកមមភាពលទសចរណ៍្
កនុងន័យតកលមអ និងលលកីកពំស់គុណ្ភាពលសវាកមមលទសចរណ៍្ រពមទងំលរៀបចំ
នូវតារាងសថិតិ និងល្វីការផសពវផាយលលីទីផារជាតិ និងអនតរជាតិ 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត  រពោះរាជរកមលលខ នស/រកម/០៦០៩/០០៧ ចុោះនងៃទី១០ តខមិងុនា ឆ្ន ំ
២០០៩ តដលរបកាសឲ្យលរបីចបប់សតីពី លទសចរណ៍្ 

 អនុរកឹតយលលខ ៣៤ អនរក.បក ចុោះនងៃទ០ី៥ តខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៧ សតីពី ការ
លរៀបចំ និងរបរពឹតតលៅរបស់រកសួងលទសចរណ៍្ 

 អនុរកឹតយលលខ ២៦ អនរក.បក ចុោះនងៃទី០៣ តខឧសភា ឆ្ន ២ំ០០០ សតីពី 
ការតកសរមួលមុខង្ករ និងភារកិចា និងការបលងាីតរកុមអនកចបប់ និងនាយក
ដ្ឋា នសហរបតិបតតិការ អនតរជាតិ និងអាសា ន ននរកសួងលទសចរណ៍្ 

 របកាសលលខ ០៦២ របក ចុោះនងៃទី១៨ តខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពី ការផតល់
អាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ ដល់អាជីវកមមរមណី្យដ្ឋា នលទសចរណ៍្ 

 របកាសរមួលលខ ៩៩៧ សហវ.របក ចុោះនងៃទី២៨ តខ្នូ  ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពី ការ
ផតល់លសវាសាធារណ្ៈរបស់រកសួងលទសចរណ៍្ 

អតិងជិនតដលមន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិតខមរ ជនជាតបិរលទស នីតិបុគគល 

សតង់ដ្ឋលសវា  មនរយៈលពល ២៨នងៃ លដីមបផីតល់អាជាា បណ្ណ  
 តនមល : មនសុពលភាពរយៈលពល ០១ឆ្ន  ំ
 កនរមអាជាា បណ្ណរមណី្យដ្ឋា នលទសចរណ៍្ 

 រមណី្យដ្ឋា នលទសចរណ៍្ថ្នន ក់ជាតិ           ១០.០០០.០០០លរៀល 
 រមណី្យដ្ឋា នលទសចរណ៍្ថ្នន ក់លខតត            ៥.០០០.០០០ លរៀល 
 រមណី្យដ្ឋា នលទសចរណ៍្ថ្នន ក់រសុក           ៣.០០០.០០០ លរៀល 
 រមណី្យដ្ឋា នលទសចរណ៍្ថ្នន ក់តកនចន           ២.០០០.០០០ លរៀល 

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

សូមជូនភាា បជ់ាមួយ : 
១- លិខិតអនុញ្ញា តដ្ឋក់ទតីាងំល្វីអាជីវកមម............................   ០១ចបប់ 
២- វញិ្ញា បនបរត ឬលខិិតបញ្ញា ក់ពកីារចុោះល ម្ ោះកនុងបញ្ាពីាណិ្ជាកមម 
     …………………………………………………………………..  ០១ចបប់ 
៣-កិចាសនយលោរពចបប់រដា.................................................. ០១ចបប ់
៤-របូងត ៤x៦ ................................................................ ០៣សនលកឹ 

លោបល់ រកសួងលទសចរណ៍្ ឬរដាបាលថ្នន ក់លរកាមជាតិមនសិទធិចាត់វធិានការចាបំាច់ 
លដីមបបីញ្ឈប់ជាបនាទ ន ់នងិបិទអាជវីកមមណ្ដតដលអាជាា បណ្ណរបសអ់ាជវីកមមលនាោះ



រតូវបានលុបលចាល ឬពយួរ ឬអាជីវកមមណ្ដតដលោម នអាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ចំណាែ់ថ្នា រ់តាម្សតង់ដ្ឋអបបបរមសក្មប់រម្ណីយដ្ឋា ៃទេសចរណ៍ 

ល ម្ ោះលសវា ចំណ្ដត់ថ្នន ក់តាមសតងដ់្ឋអបបបរមសរមបរ់មណី្យដ្ឋា នលទសចរណ៍្ 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងលទសចរណ៍្ 
 រកុមការង្ករអាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ ននរកសួងលទសចរណ៍្ 

 អាសយដ្ឋា ន  :  ដីឡូត៍លលខ ៣ អា ផលូ វលលខ ១៦៩ សង្កា ត់វាលវង់   
                     ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានភីនលំពញ កមពុជា 

 ទូរសពទ :    ០២៣ ៨៨៤ ៩៧២  
 ទូរសារ :     ០២៣ ៨៨៤ ៩៧៤ 
 លគហទំព័រ :   http://www.mot.gov.kh 

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

លដីមបបីញ្ញា ក់ពកីំរតិគុណ្ភាពលសវាកមម លហដ្ឋា រចនាសមពន័ធលៅតាមរមណី្យដ្ឋា ន
លទសចរណ៍្ ឲ្យបានសមរសបតាមករំតិសតងដ់្ឋ 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត  រពោះរាជរកមលលខ នស/រកម/០៦០៩/០០៧ ចុោះនងៃទី១០ តខមិងុនា ឆ្ន ំ
២០០៩ តដលរបកាសឲ្យលរបីចបប់សតីពីលទសចរណ៍្ 

 អនុរកឹតយលលខ ៣៤ អនរក.បក ចុោះនងៃទ០ី៥ តខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៧ សតីពី ការ
លរៀបចំ និងរបរពឹតតលៅរបស់រកសួងលទសចរណ៍្ 

 អនុរកឹតយលលខ ២៦ អនរក.បក ចុោះនងៃទី០៣ តខឧសភា ឆ្ន ២ំ០០០ សតីពី 
ការតកសរមួលមុខង្ករ និងភារកិចា និងការបលងាីតរកុមអនកចបប់ និងនាយក
ដ្ឋា នសហរបតិបតតិការអនតរជាតិ និងអាសា ន ននរកសួងលទសចរណ៍្ 

 របកាសលលខ ០៤៤ របក ចុោះនងៃទី០៥ តខមីនា ឆ្ន ២ំ០០៩ សតីពី សតង់ដ្ឋរ
អបបបរមសសំរាប់រមណី្យដ្ឋា នលទសចរណ៍្ 

 របកាសរមួលលខ ៩៩៧ សហវ.របក ចុោះនងៃទី២៨ តខ្នូ  ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពី ការ
ផតល់លសវា សាធារណ្ៈរបស់រកសួងលទសចរណ៍្ 

អតិងជិនតដលមន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិតខមរ ជនជាតបិរលទស នីតិបុគគល 

សតង់ដ្ឋលសវា  មនរយៈលពល ២៨នងៃ លដីមបផីតល់អាជាា បណ្ណ  
 តនមល : មនសុពលភាពរយៈលពល ០១ឆ្ន  ំ
 កនរមននចំណ្ដត់ថ្នន ក់សតង់ដ្ឋរអបបបរមរមណី្យដ្ឋា នលទសចរណ៍្ 

 គុណ្ភាពម យ្ម “C”                             ១.០០០.០០០លរៀល 
 គុណ្ភាពលអ       “B”                            ១.៥០០.០០០លរៀល 
 គុណ្ភាពខពស ់    “A”                            ២.០០០.០០០លរៀល 

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

សូមជូនភាា បជ់ាមួយ : 
១- អាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ (ឬអាជាា បណ្ណងតចមលងតដលមនរបថ្នបរ់តា)   
     តដលមនសុពលភាព 
២- តារាងដ្ឋក់ពិនទុវាយតនមលចំណ្ដតថ់្នន ករ់មណី្យដ្ឋា ន តដលរតវូលសនីសុំ 
៣- អតតសញ្ញា ណ្បណ្ណ ឬលិខតិឆលងតដន 
៤- របូងតទំហំ (៤ x ៦) ចំនួន ០២សនលឹក 

លោបល់ រគប់រមណី្យដ្ឋា នលទសចរណ៍្ទងំអស់ រតូវលសនីសុំវាយតនមលចំណ្ដត់ថ្នន ក់តាម 
សតង់ដ្ឋរអបបបរម លដីមបបីញ្ញា ក់ពីគុណ្ភាពលសវាកមម សរមប់ផសពវផាយលលី  
ទីផារជាតិ និងអនតរជាតិ 

 



អាជ្ញា បណណ ទេសចរណ៍នៃអាជីវរម្មដឹរជញ្ជូ ៃទេសចរណ៍ផ្លូវទគារ ៃិងផ្លូវេឹរ 

ល ម្ ោះលសវា អាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ ននអាជីវកមមដកឹជញ្ាូ នលទសចរណ៍្ តាមផលូវលោក 
និងផលូ វទឹក 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងលទសចរណ៍្ 
 រកុមការង្ករអាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ ននរកសួងលទសចរណ៍្ 

 អាសយដ្ឋា ន  :  ដីឡូត៍លលខ ៣ អា ផលូ វលលខ ១៦៩ សង្កា ត់វាលវង់   
                     ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានភីនលំពញ កមពុជា 

 ទូរសពទ :    ០២៣ ៨៨៤ ៩៧២ , ០២៣ ៥៣ ១០ ៩៩៩ 
 ទូរសារ :     ០២៣ ៨៨៤ ៩៧៤ 
 សារលអឡិចរតូនិច :    admin@mot.gov.kh  

                             tourismindustry.cam@gmail.com 
 លគហទំព័រ :   http://www.mot.gov.kh 
                  www.tourismcambodia.com 

                           www.cambodiatourismindustry.org 
លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

លដីមបរីតួតពិនិតយលលីការចាតត់ចងអាជីវកមម និងបណ្ដា សកមមភាពលទសចរណ៍្ 
កនុងន័យតកលមអ និងលលីកគុណ្ភាពលសវាកមមលទសចរណ៍្ រពមទងំលរៀបចំនូវ
តារាងសថិតិ និងល្វីការផសពវ ផាយលលីទីផារជាតិ និងអនតរជាតិ 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត  រពោះរាជរកម លលខ នស/រកម/០៦០៩/០០៧ ចុោះនងៃទី១០ តខមិងុនា ឆ្ន ំ
២០០៩ ចបប់សាីពី លទសចរណ៍្ 

 អនុរកឹតយលលខ ៣៤ អនរក.បក ចុោះនងៃទី០៥ តខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៧ 
 អនុរកឹតយលលខ ២៦ អនរក.បក ចុោះនងៃទី០៣ តខឧសភា ឆ្ន ២ំ០០០ 
 របកាសរមួលលខ៩៩៧ សហវ.របក ចុោះនងៃទី២៨ តខ្នូ  ឆ្ន ២ំ០១២ សាីពី ការ
ផាល់លសវា សាធារណ្ៈរបស់រកសួងលទសចរណ៍្ 

 របកាសលលខ ០៦៤ រប.ក ចុោះនងៃទី១៨ តខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពី ការផតល់
អាជាា បណ្ណ  លទសចរណ៍្ដលម់ល្ាឞាយល្វីអាជីវកមមដកឹជញ្ាូ នលទសចរណ៍្ល្ វី
ដំលណី្រកំសានតតាមផលូ វលោក 

 របកាសលលខ ០៦៥ រប.ក ចុោះនងៃទី១៨ តខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពី ការផតល់
អាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ដល់មល្ាឞាយល្វីអាជីវកមមដកឹជញ្ាូ នលទសចរណ៍្ល្វី
ដំលណី្រកំសានតតាមផលូ វទឹក 

អតិងជិនតដលមន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិតខមរ ជនជាតបិរលទស នីតិបុគគល 

សតង់ដ្ឋលសវា  មនរយៈលពល ២៨នងៃ លដីមបផីាល់ឱ្យអាជាា បណ្ណ  
 តនមល : មនសុពលភាពរយៈលពល ០១ឆ្ន  ំ

ក- អាជាា បណ្ណដឹកជញ្ាូ នលទសចរណ៍្សរមប់ដកឹជញ្ាូ នលភាៀវលទសចរណ៍្  
    តាមផលូ វលោក 

 ចំណុ្ោះរតឹម ០៥ លៅអី                 ១០០, ០០០ លរៀល 
 ចំណុ្ោះពី ០៦ ដល់ ១៥ លៅអី       ១៥០, ០០០ លរៀល 
 ចំណុ្ោះពី ១៦ ដល់ ៤៥បនទប់                      ២០០, ០០០ លរៀល 
 ចំណុ្ោះពី ៤៦ លៅអីលឡីងលៅ                       ២៦០,០០០ លរៀល  

ខ- បណ្ណដឹកជញ្ាូ នលទសចរណ៍្សរមបដ់ឹកជញ្ាូ នលភាៀវលទសចរតាមផលូ វទកឹ 
 ចំណុ្ោះរតឹម ១០ លៅអី                  ៨០,០០០  លរៀល 

mailto:admin@mot.gov.kh
http://www.tourismcambodia.com/
http://www.cambodiatourismindustry.org/


 ចំណុ្ោះពី ១១ លៅ ៣០ លៅអី                ១៥០,០០០  លរៀល 
 ចំណុ្ោះពី ៣១ ដល់ ៥០ លៅអី      ៣៥០, ០០០ លរៀល 
 ចំណុ្ោះពី ៥១ ដល់ ១០០ លៅអី      ៦០០, ០០០ លរៀល 
 ចំណុ្ោះពី ១០១ លៅអីលឡីងលៅ        ៨០០,០០០ លរៀល  

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

សូមជូនភាា បម់កជាមួយ : 
១. ទីតាងំល្វីអាជីវកមម......................................................  ០១ ចបប់ 
២. ការចុោះបញ្ា ីពាណិ្ជាកមម................................................  ០១ ចបប់ 
៣. អតតសញ្ញា ណ្បណ័្ណ ឬលខិិតឆលងតដន (ងតចមលង).............  ០១ ចបប់ 
៤. កិចាសនា................................................................... ០១ ចបប់ 
៥. បង្កា ន់នដបង់របាក.់......................................................  ០១ សនលកឹ 
៦. របូងតោនយនត កាណូ្ត នាវា(១០ x ១៥)សរមប់០១លរគឿង 
……………………………………………………………………….  ០១សនលឹក 
៧. របូងត(៤ x ៦) មា ស់អាជីវកមម...................................... ០៣សនលកឹ 

លោបល់ បុគគលណ្ដតដលរបកបអាជវីកមមលទសចរណ៍្លដ្ឋយោម នអាជាា បណ្ណលទសចរណ៍្ 
រតូវទទួល ពិន័យអនតរការណ៍្ជារបាក ់តដលអបបបរមលសនីនឹង ២,០០០,០០០ 
(ពីរលាន) លរៀល និង អតិបបរមមិនលលីសពី ២០,០០០,០០០ (នមៃលាន)  
លរៀល។ លដ្ឋយមិនគិតពទីណ្ឌ កមមលផសង លទៀត រសបតាមចបប់ និងបទបបញ្ាតតជិា
្រមន។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


