
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ររសងួឧសាហរម្ម និងសបិបរម្ម 
អគារលលខ ៤៥ មហាវថីិរពះនលោត្ថម, សង្កា ត្ផ់ារថមី៣ ខណ្ឍ ដូនលពញ 

ោជធានីភបំលពញ រពះោជាណាចរររមពុជា 
ទូរសព័ធលលខៈ (៨៥៥-២៣)២១០ ៣៥៧ 

 

 

 

 

 

  



ររួរពិនិរយផផទៀងផ្ទទ រ់ឧបររណ៍មារាសាស្រសត 

ល ម្ ះលសវា រត្ួត្ពនិិត្យលផធៀងផ្ទធ ត្់ឧបររណ៍្មារាសាស្រសថ 
ររសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

មជឈមណ្ឍ លមារាសាស្រសថជាត្ិននររសួងឧសាហរមម និងសិបផរមម 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

បងាឲ្យការលរបីរាសឧ់បររណ៍្មារាសាស្រសថដដលរត្ឹមរត្ូវ សុររតឹ្ជានិរនថ និង
ធានា របសិទនភាពននការររប់ររងវសិយ័មារាសាស្រសថ និងយុត្ថិធម៌សងគម 

មូលដ្ឋឌ នរត្យុិត្ថ  ចាប់សថីពីមារាសាស្រសថរមពុជា 
 អនុររតឹ្យលលខ ៥៧៥ អនររ.បរ ចុះនថៃទី២៤ ដខធបូ ឆ្ប  ំ២០១៣ សថីពីការ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹ្ថលៅរបសរ់រសួងឧសាហរមម និងសិបផរមម 
 របកាសលលខ ១៨១ MIH/2014 ចុះនថៃទ២ី១ ដខមីនា ឆ្ប ២ំ០១៤ សថពីីការ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹ្ថលៅរបសន់ាយរដ្ឋឌ ននីត្ានុរូលមារាសាស្រសថ 
 របកាសរមួលលខ ៧១៧ សហវ.របរ ចុះនថៃទី៨ ដខររាដ្ឋ ឆ្ប ២ំ០១៥ សថពីី

ការ  ផថលល់សវាសាធារណ្ៈ និងការពិនយ័អនថរការណ៍្ជារារ់លដ្ឋយររសួង
ឧសាហរមម និងសិបផរមម 

អត្ថិជិនដដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

របជាជនរមពុជា ជនបរលទស ររុមហុ៊នលោងចររ សហរគាស សិបផរមម 

សថងដ់្ឋលសវា  រយៈលពលៈ លចញភាល ម  សុពលភាព ១ឆ្ប  ំ(សំោប់នដាញ់លរបងឥនននៈ នងិ   
ជញ្ជ ីងលមកានិច ត្ចិជាង ១០០០រីឡូរកាម) 

 រយៈលពលផថល ់៩ នថៃ សុពលភាព ១ឆ្ប  ំ(ជញ្ជ ីងសាព នទមៃន់លលីសពី៤០
លាន) 

 រនរមលសវាៈ 
              - នដាញ់លរបងឥនននៈ  ៤០.០០០លរៀល 
              - ជញ្ជ ីងលមកានិច ត្ចិជាង ១០០០រីឡូរកាមៈ  ១០.០០០លរៀល 

       - ជញ្ជ ីងសាព ន ទមៃន់លលីសពី ៤០ លានៈ  ២.០៦០.០០០លរៀល 
ត្រមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

ពារយលសបីសំុមួយចាប ់នងិឯរសារភាជ ប់៖ 
 អត្ថសញ្ញដ ណ្ប័ណ្ត ឬ លិខិត្ឆលងដដនរបសអ់បរលសបីសំុ 

លោបល ់  
 

 

 

 

 

 

 



ការច ុះបញ្ជផីលរិផលផរបើសញ្ញា សតង់ដាររម្ព ជា 

ល ម្ ះលសវា ការចុះបញ្ជ ីផលិត្ផលលរបីសញ្ញដ សថង់ដ្ឋររមពុជា 
ររសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

វទិាសាទ នសថងដ់្ឋររមពុជា ននររសួងឧសាហរមម និងសិបផរមម 
 អគារលលខ ៥៣៨  ផលូវជាត្ិលលខ ២  សង្កា ត្់ចារអ់ដរងលលី  ខណ្ឍ មានជ័យ 

ោជធានីភបំលពញ - រមពុជា 
 ទូរសព័ធលលខ ៖ ៨៥៥-២៣-៤២៥ ៤៣១ 
 អុីដមល ៖  camtbt-info@isc.gov.kh  
 លរហទំព័រៈ  www.isc.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

លដីមីផបញ្ញជ រថ់ា  ផលិត្ផលមួយានអនុលោមាមសឋង់ដ្ឋររមពុជា ដដលធានា 
ាននូវរុណ្ភាព សុវត្ទិភាព សុខុមាលភាពសាធារណ្ៈ ការការពារបរសិាទ ន។ 

មូលដ្ឋឌ នរត្យុិត្ថ  ចាប់សឋីពីសឋង់ដ្ឋររមពុជា 
 អនុររតឹ្យលលខ ៥៧៥ អនររ.បរ ចុះនថៃទី២៤  ដខធបូ ឆ្ប ២ំ០១៣  សថីពីការ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹ្ថលៅរបសរ់រសួងឧសាហរមម និងសិបផរមម 
 របកាសលលខ ១០៤៥ ឧរថ.បឧ.របរ ចុះនថៃទី២៨ ដខធបូ ឆ្ប ២ំ០០០ សថីពី

ការ បិទសាល រលលីផលិត្ផលចំណី្អាហារ 
 របកាសលលខ ៩៦៣ ឧរថ.នប.របរ ចុះនថៃទី២៩ ដខវចិឆិកា ឆ្ប ១ំ៩៩៩ សថី

អំពី ការការចុះបញ្ជ ីផលិត្ផលឧសាហរមម 
 របកាសលលខ ៦២១ ឧរថ.សឧរ.របរ ចុះនថៃទី២៣ ដខសីហា ឆ្ប ២ំ០០៥ 

សថីពី លរខខណ្ឍ ទូលៅននការផថលអ់ាជាញ បណ័្តលរបីសញ្ញដ បញ្ញជ រ់ផលិត្ផល 
 របកាសរមួលលខ៧១៧ សហវ.របរ  ចុះនថៃទី០៨ ដខររាដ្ឋ ឆ្ប ២ំ០១៥ សថីពី

ការ ផថលល់សវាសាធារណ្ៈ នងិការពនិ័យអនថរការណ៍្ជារារ់លដ្ឋយររសួង 
ឧសាហរមម និងសិបផរមម។ 

អត្ថិជិនដដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

ពលរដឌរមពុជា  ជនបរលទស  ររមុហុ៊នអាជីវរមម-ផលិត្រមមនានា 

សថងដ់្ឋលសវា  រយៈលពល ៥នថៃនននថៃលធវកីារ  លដីមផផីឋលអ់ាជាញ ប័ណ្តជូន 
 ត្នមលលសវាៈ 3០០ ០០០លរៀល(បីរយពានល់រៀល) 

ត្រមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 ពារយលសបីសំុមួយចាប ់
 របកាសអនុញ្ញដ ត្លបីរមូលដ្ឋឌ នផលិត្រមមរបសរ់រសួងឧសាហរមមនងិសិបផ

រមម 
 វញិ្ញដ បនបរត្ដំលណី្រការលោងចររ សិបផរមម របសរ់រសួងឧសាហរមម និង 

សិបផរមម 
 អាជាញ ប័ណ្តចុះបញ្ជ ីលបីរររុមហុ៊ន របសរ់រសួងពាណិ្ជជរមម(ដដលមាន សុ

ពលភាព) 
 អត្ឋសញ្ញដ ណ្ប័ណ្ត ឬ លិខិត្ឆលងដដនរបសអ់បរលសបីសំុ(ដដលមានសុពល

ភាព) 
 លិខិត្លោងនិងឯរសារបលចេរលទសនានាពារ់ពន័ននងឹរបពន័នផលិត្រមម ឬ  

អាជីវរមមរបសរ់រុមហុ៊ន-លោងចររ     
 រាយការណ៍្លត្សឋ ឬ វញិ្ញដ បនបរត្លធវីលត្សឋ របសម់នធីរពិលសាធន៍របុង និង

លរៅរបលទសណាមយួដដលវទិាសាទ នសឋងដ់្ឋររមពុជាទទួលសាគ ល ់
 ឯរសារបលចេរលទសពារព់័ននសរមាប់លោង 

mailto:camtbt-info@isc.gov.kh
http://www.isc.gov.kh/


លោបល ់ ដផែរលលីមូលដ្ឋឌ នរត្យុិត្ឋិខាងលលី  លដីមីផឱ្យផលិត្ផលមួយទទួលាននូវរុណ្
ភាព សុវត្ទភិាព ការពារសុខុមាលភាព មនុសស សត្វ និងបរសិាទ ន និងផថលនូ់វ
ភាពលជឿ ជារ់ពអីបរលរបីរាស ់ថាជាផលិត្ផលមានរុណ្ភាព នងិសុវត្ទិភាព 
មិនប៉ះពាល ់សុខភាពមនុសស សត្វ នងិបរសិាទ ន។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



របកាសបផងកើរសហរាសធ នរូច និងម្ធយម្ និងសបិបរម្ម និងច ុះបញ្ជសីបិបរម្ម 

ល ម្ ះលសវា 
របកាសបលងាតី្សហរគាសធុនតូ្ច នងិមធយម និងសិបផរមម និងចុះបញ្ជ ីសិបផ
រមម 

ររសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

ររសួងឧសាហរមម នងិសិបផរមម 
 អគារលលខ ៤៥ មហាវថិីរពះនលោត្ថម, សង្កា ត្់ផារថមី៣ ខណ្ឍ ដូនលពញ ោជ

ធានីភបំលពញ រពះោជាណាចរររមពុជា 
 ទូរសព័ធលលខៈ (៨៥៥-២៣)២១០ ៣៥៧ 
 នាយរដ្ឋឌ នសហរគាសធុនតូ្ច នងិមធយម នងិ នាយរដ្ឋឌ នរចិេការសិបផរមម 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

ការលចញរបកាសនងិបលងាីត្សហរគាសធុនតូ្ច នងិមធយម និងសិបផរមម និងចុះ
បញ្ជ ីសិបផរមម លដមីផលីធវីការររប់ររងសហរគាសធុនតូ្ច មធយម នងិសិបផរមម 
របុងលគាលបណំ្ងររប់ររងសរមមភាពផលិត្រមម-អាជីវរមម របុងវសិយ័ឧសាហ
រមម និងសិបផរមម សំលៅធានាការបលងាីត្ និងដំលណី្រការសហរគាសធុនតូ្ច នងិ
មធយម និងសិបផរមម ានរបរពតឹ្ថលៅរបរបលដ្ឋយ ការទទួលខុសរត្ូវសងគម ប
រសិាទ ន និងការការពារសុខមាលភាពសាធារណ្ៈ រសបាមបទបផញ្ដត្ថ ចាប់ 
និងសរមាប់លធវីជាមូលដ្ឋឌ នដលក់ារលរៀបចំលគាលនលោាយអភិវឌណវសិយ័
ឧសាហរមម និងសិបផរមម។ 

មូលដ្ឋឌ នរត្យុិត្ថ  ចាប់ សថីពកីារររប់ររងលោងចររ នងិសិបផរមម 
 ចាប់ សថីព ីវលិសាធនរមមននចាប់សថីពីការររប់ររងលោងចររ និងសិបផរមម  
 របកាសរមួលលខ ៧១៧ សហវ.របរ ចុះនថៃទី៨ ដខររាដ្ឋ ឆ្ប ២ំ០១៥ សថពីី

ការ  ផថលល់សវាសាធារណ្ៈ និងការពិនយ័អនថរការណ៍្ជារារ់លដ្ឋយររសួង
ឧសាហរមម និងសិបផរមម 

អត្ថិជិនដដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

រូបវនថបុរគល ឬនីត្ិបុរគល 

សថងដ់្ឋលសវា  មានរយៈលពល ១០នថៃ នននថៃលធវីការ លរកាយលពលដ្ឋរ់ពារយលសបីសំុរត្ូវានចុះ
បញ្ជ ីចូលនិងទទួលមរពិនតិ្យសលរមច។ 

 សុពលភាពអចិនស្រនថយ ៍
 ត្នមលលសវារបុងការផថលរ់បកាសបលងាតី្សហរគាសធុនតូ្ច និងមធយម និងសិបផ

រមម និងចុះបញ្ជ ីសិបផរមម៖ 
 ការចុះបញ្ជ ីសិបផរមម (លដីមទុនត្ចិជាងឬលសមី ៥០,០០០ដុោល រ លសមីនឹង 

១៥០,០០០លរៀល 
 របកាសបលងាតី្សិបផរមម (លដីមទុនត្ិចជាងឬលសមី ៥០,០០០ដុោល រ លសមីនឹង 

១៥០,០០០លរៀល 
 របកាសបលងាតី្សហរគាសធុនតូ្ច (លដីមទុនលលីសពី ៥០,០០០ដុោល រ ដល ់

២៥០,០០០ដុោល រ) លសមីនឹង ៣០០,០០០លរៀល 
 របកាសបលងាតី្សហរគាសធុនមធយម (លដមីទុនលលីសព ី២៥០,០០០ដុោល រ 

ដល ់៥០០,០០០ដុោល រ) លសមីនឹង ៥០០,០០០លរៀល 
ត្រមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

 ពារយសំុបលងាតី្ នងិាោងព័ត្៌មានបលចេរលទស 
 លគាលការណ៍្ឯរភាពចំលពាះការវនិិលោរ (លបីសិនជារលរមាងវនិិលោរ) 
 វញិ្ញដ បនបរត្ចុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជរមម (លបីសិនមាេ សល់ោងចររជានីត្បុិរគល) 
 លិខិត្យលរ់ពមលលីទីាងំពីអាជាញ ធរដដនដី 



 ាោងវាយត្ំនលបឋមអពំីផលប៉ះពាលប់រសិាទ ន (លបីសិនជារលរមាងត្រមូវឲ្យ
លធវីការវាយត្ំនលផលប៉ះពាលប់រសិាទ ន) 

 បលងប់ង្កា ញទីាងំ បលងរមួ បលង់អគារ បលង់ទាីងំលររឿងចររ និងរនូំសបំរពញួ
ននដខសសង្កវ រ់ផលិត្រមម របុងរចិេដំលណី្រការ 

 ចាប់ចមលងននអត្ថសញ្ញដ ណ្ប័ណ្ត ឬ លិខតិ្ឆលងដដនមាេ សស់ហរគាស 
 រូបថត្មាេ សស់ហរគាស ៤x៦ ចនំួន ០២សនលឹរ 
 ឯរសារលផសងៗលទៀត្ដដលពារព់័ននរបុងររណី្ចាាំច ់

លោបល ់  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



របកាសបផងកើរផោងចររ 

ល ម្ ះលសវា របកាសបលងាតី្លោងចររ 
ររសួង/សាទ បន័ 
ផថលល់សវា 

ររសួងឧសាហរមម នងិសិបផរមម 
 អគារលលខ ៤៥ មហាវថិីរពះនលោត្ថម, សង្កា ត្់ផារថមី៣ ខណ្ឍ ដូនលពញ ោជ

ធានីភបំលពញ រពះោជាណាចរររមពុជា 
 ទូរសព័ធលលខៈ (៨៥៥-២៣)២១០ ៣៥៧ 
 នាយរដ្ឋឌ នរិចេការឧសាហរមម 

លគាលបណំ្ង 
ននការផថលល់សវា 

ការលចញរបកាសនងិបលងាីត្លោងចររ លដមីផលីធវីការររប់ររងលោងចររ របុងលគាល 
បំណ្ង ររប់ររងសរមមភាពផលិត្រមម-អាជីវរមម របុងវសិយ័ឧសាហរមម និង
សិបផរមម សំលៅធានាការបលងាីត្ និងដំលណី្រការលោងចររ ានរបរពឹត្ថលៅរបរប
លដ្ឋយការទទួលខុសរត្ូវសងគមបរសិាទ ន នងិការការពារសុខមាលភាពសាធារ
ណ្ៈ រសបាមបទបផញ្ដត្ថ ចាប់ នងិសរមាប់លធវីជាមូលដ្ឋឌ នដល ់ការលរៀបចំ
លគាលនលោាយអភិវឌណវសិយ័ឧសាហរមម និងសិបផរមម។ 

មូលដ្ឋឌ នរត្យុិត្ថ  ចាប់ សថីពកីារររប់ររងលោងចររ នងិសិបផរមម 
 ចាប់ សថីព ីវលិសាធនរមមននចាប់សថីពីការររប់ររងលោងចររ និងសិបផរមម  
 របកាសរមួលលខ ៧១៧ សហវ.របរ ចុះនថៃទី៨ ដខររាដ្ឋ ឆ្ប ២ំ០១៥ សថពីី

ការ  ផថលល់សវាសាធារណ្ៈ និងការពិនយ័អនថរការណ៍្ជារារ់លដ្ឋយររសួង 
ឧសាហរមម និងសិបផរមម 

អត្ថិជិនដដលមាន 
សិទនទទលួលសវា 

រូបវនថបុរគល ឬនីត្ិបុរគល 

សថងដ់្ឋលសវា  មានរយៈលពល ១៥នថៃ នននថៃលធវីការ លរកាយលពលដ្ឋរ់ពារយលសបីសំុរបកាស
បលងាីត្លោងចររ។ 

 សុពលភាពអចិនស្រនថយ ៍
 ត្នមលលសវារបុងការផថលរ់បកាសបលងាតី្លោងចររ (លដីមទុនលលីសព ី

៥០០,០០០ ដុោល រ) ត្នមលលសវា ២,០០០,០០០ លរៀល 
ត្រមវូការឯរសារ  
លដមីផទីទលួានលសវា 

១-ពារយសំុបលងាតី្លោងចររថមី ឬពារយលសបីសំុវនិិលោរលៅរពះោជាណាចរររមពុ
ជា                       (លបីមាន) 
២-លិខិត្ឯរភាពឱ្យវនិិលោរពីររុមរបឹរាអភិវឌណន៍រមពុជា             (លបីមាន) 
៣-លិខិត្ចុះបញ្ជ ីររសួងពាណិ្ជជរមម                                        (លបីមាន) 
៤-លិខិត្របកាសដ្ឋរ់ល ម្ ះលោងចររ 
៥-លិខិត្បញ្ញជ រ់លលីទីាងំពអីាជាញ ធរដដនដី                                (លបីមាន) 
៦-លរខនថរិៈររុមហុ៊ន                                                           (លបីមាន) 
៧-លសៀវលៅរលរមាងសិរាសមទិនិលទនភាពបលងាតី្លោងចររ              (លបីមាន) 
៨-រិចេសនាជួលទីាងំលោងចររ                                            (លបីមាន)  
៩-បលងប់ង្កា ញទីាងំ នងិបលង់លររឿងចររ-លររឿងម៉ាសីុន  
 (មារា១៨ននចាប់សថពីីការររប់ររងលោងចររ) 
១០-អត្ថសញ្ញដ ណ្ប័ណ្ត ឬលិខិត្ឆលងដដន មាេ សល់ោងចររ (ថត្ចមលង) 
១១-រូបថត្មាេ សល់ោងចររ(៤×៦)៣សនលរឹ 

លោបល ់  
 



 


