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I). សេចក្ដីស្ដើម 

 

សណ្ឋា គា  នងិរសវាកម្មស្នា ករ់ៅរេសច ណ៍ គជឺាមូ្លោា នផ្គតផ់្គងរ់សវាកម្មស្នា ករ់ៅ
មានលកខណៈជាបនទប ់ គ្រគ នងិមានផ្ដលន់វូសម្បទា នងិរសវារផ្េងៗរេៀតរៅតាម្រររេេនន
មូ្លោា នរសវាកម្មស្នា ករ់ៅនមួី្យៗ ដូចជា ៖ សណ្ឋា គា  (Hotel) ម្ ូគ្តល (Motel) សណ្ឋា គា សវីត
(Lodge) បឹងហ្គគ ឡូ (Bunggalow) សណ្ឋា គា អាផាតម្ ិន (Hotel Appartment) កគ្នែងរ ោះជំ  ំ
រេសច ណ៍ (Tourist Camping) នងិមូ្លោា នរសវាស្នា ករ់ៅរផ្េងៗរេៀត គ្ដលមានឧរបនសិេយ័
កន ងកា បំរ ើរេញៀវរេសច ។ 

ររសួងរេសច ណ៍មានភា កចិ ចរ ៀបចវំាយតនម្ែ នងិសំរ ចផ្ដលច់ណំ្ឋតថ់្នន កស់ណ្ឋា គា 
នងិរសវាកម្មស្នា ករ់ៅរេសច ណ៍កន ងររោះរាជាណ្ឋចររកម្ព ជា។ ដូចរនោះរររ័នធអនឡាញននកា 
ផ្ដលច់ណំ្ឋតថ់្នន កស់ណ្ឋា គា  នងិរសវាកម្មស្នា ករ់ៅរេសច ណ៍ ជាកា រររើរររ័នធបរច ចកវេិា 
Internet ជួយសរមួ្លដលក់ា ផ្ដលរ់សវាផ្ដលច់ណំ្ឋតថ់្នន កស់ណ្ឋា គា  នងិរសវាកម្មស្នា ករ់ៅ
រេសច ណ៍ ជំ  ញឲ្យកា ារ ផ្ដលរ់សវារនោះររររតត តទរៅាបប ់័ស័ នងិមានររសិេ ធភិារ សំរៅ
បញ្ជា កអំ់រីករម្តតគ  ណភារ រសវាកម្ម សំភា ៈ នងិររគឿងបំពាករ់ៅតាម្សណ្ឋា គា  នងិរសវា
កម្មស្នា ករ់ៅរេសច ណ៍រអាយ នសម្ស្សបតាម្នយិាម្អនដ ជាត។ិ 
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II). រសបៀបស្បើ្បព័ន្ធអន្ឡាញនន្ការ្ដល់ចំណាត់ថ្នា ក្់េណាា គារ ន្ិងសេវាស្នា ក្់សៅ 

១) េ្ាប់្ក្ុមការងារ “គ.រ.ច” ច ុះ្តួតពិន្ិតយ (KRC official) 

ពាកយថ្ន “គ. .ច”  នម្ករីពាកយថ្ន គណៈកម្មកា រ ៀបច ំនងិវាយតនម្ែចណំ្ឋតថ់្នន កស់ណ្ឋា គា  
នងិ រសវាកម្មស្នា ករ់ៅរេសច ណ៍ ។ ររធានររុម្កា ារ នងឹរតូវេេលួគណនរីដើម្បីបំររញ 
រផ្ទៀងផាទ តក់ា រសាើស ំច  ោះរតួតរិនតិយដលេ់កីគ្ន ែង។ គណនរីនោះរតូវផ្ដលជ់នូរោយ Admin គ. .ច។ 

១.១ ចូលកនុងគណន្ ី

ដូចគាន នងឹកា ចលូកន ងគណនសីណ្ឋា គា គ្ដ  រដើម្បីចលូកន ងគណន ីបស់អនក សូម្ច  ច
រលើប ូត  ង Login រៅគ្ផ្ាកខាងរលើ       រ ោះរោកអនកនងឹរ ើញផាទ ងំដូចខាងររកាម្  ួច
បំររញរ័តម៌ាន តាម្រររ័នធ រ ើ័យច  ចបញ្ាូ នជាកា រស្សច។ 
 

 

 

១.២ បញ្ជីណបបបេរសនើស ំរបស់សណាាគារ 

ររុម្កា ារ  “គ. .ច” េេលួបនទ ករម្ើលបញ្ាី បបបបេ បស់សណ្ឋា គា  នបញ្ាូ នម្ក 
រោយច  ចរលើប ូត  ង បញ្ាីពាកយស ំចណំ្ឋតថ់្នន ក ់ រ ោះរោកអនកនងឹរ ើញផាទ ងំដូចខាង
ររកាម្ ៖ 
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- រៅរលើេរ័ំ រនោះ ររុម្កា ារ  “គ. .ច” អាចរម្ើលរ័តម៌ានសណ្ឋា គា គ្ដល នរសាើស ំ    
- “គ. .ច” រតូវរររើរាស់េរម្ងប់បបបេតាម្អនឡាញរនោះរិនតិយ រផ្ទៀងផាទ តន់ងិវាយតនម្ែ 
 

១.៣ រម្ើលព័ត៌ាន្សណាាគារណែលរសនើស  ំ

រោកអនករគានប់តច  ចរលើ Link ននរ ម្ ោះសណ្ឋា គា  ឧទា័ ណ៍៖  សណ្ឋា គា ណ្ឋេ ី
រ ោះផាទ ងំដូចខាងររកាម្នងឹបារា ញរឡើង ៖ 

 

ចណំ្ឋ ំ៖ ររុម្កា ារ  “គ. .ច” មិ្នអាចគ្កគ្រររ័តម៌ានសណ្ឋា គា  នរេ។ 
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១.៤ រម្ើលណបបបេរសនើស ំរបស់សណាាគារ 

រដើម្បីចលូរម្ើលរ័តម៌ានលម្អិតរីចរម្ែើយគ្ដលសណ្ឋា គា  នររជើសរ ើស ររុម្កា ារ 
“គ. .ច” អាចច  ចរលើ Link រម្ើល រលើបបបបេណ្ឋមួ្យ   រ ោះរោកអនកនងឹរ ើញផាទ ងំ
ដូចខាងររកាម្គ្ដលជារ័តម៌ានលម្អិតននកា រសាើស ំរ ោះ។ 
 

 

 

១.៥ ការបញ្ចូល ឬ ណកណ្ប ណបបបេផ្ដល់ចណំាត់ថ្នាក់រ្វើរោយ “គ.រ.ច” 

- ររុម្កា ារ  “គ. .ច” អាចបញ្ចូ លគ្បបបេរសាើស ំរៅតាម្សណ្ឋា គា គ្ដលរសាើស ំ  
រោយច  ចរៅរលើ Link បញ្ចូ ល ឬ គ្កគ្ររ   រ ោះរោកអនកនងឹរ ើញផាទ ងំដូចខាងររកាម្
បារា ញ រឡើង គ្ដលរៅេរីនោះរោកអនកអាចររជើសរ ើសចរម្ែើយ នងិបញ្ចូ ល ូបភារតាម្
េដិាភារជាកប់សដងនន សណ្ឋា គា រ ោះ 
- ច  ច Submit រដើម្បីបញ្ចូ លកា វាយតនម្ែ 
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១.៦ ព័ត៌ាន្គណន្ីម្ន្រន្ដី្តួតពនិ្ិត្យ “គ.រ.ច” 

រដើម្បីរម្ើលរ័តម៌ាន បស់ររុម្កា ារ  “គ. .ច” សូម្ច  ចរលើប ូត  ង រ័តម៌ានគណន ីរ ោះ 
រោកអនកនងឹរ ើញផាទ ងំដូចខាងររកាម្បារា ញ    រ ើ័យរៅេរីនោះរោកអនកអាចគ្កគ្ររ 
រ័តម៌ានទាងំរ ោះ ន ។ 
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២) េ្ាប់អាក្្គប់្គង “គ.រ.ច” (Admin KRC)៖ 

 ២.១ គណក្មមការ គ.រ.ច (Admin Krc) ៖ 

- គណៈកម្មកា  គ. .ច  មានគណន ីAdmin  សរមាបរ់គបរ់គង នងិរតតួរិនតិយ  នងិរ ៀបច ំ  
សំន  ឯំកស្ន រសាើស ំរដើម្បីេេលួកា សររម្ចរីថ្នន កដ់ឹក រំរសួងរេសច ណ៍។ 
- គណន ីAdmin អាចមានមួ្យ ឬររចើន នងិរតវូបរងក ើតរោយ Admin រិរសស។ 

២.១.១ ចូលកនុងគណន្ ី

ដូចគាន នងឹកា ចលូកន ងគណនរីផ្េងៗគ្ដ      រដើម្បីចលូកន ងគណន ីបស់អនក សូម្ច  ចរលើ  
ប ូត  ង Login រៅគ្ផ្ាកខាងរលើ រ ោះរោកអនកនងឹរ ើញផាទ ងំដូចខាងររកាម្  ួចបំររញ 
រ័តម៌ាន តាម្រររ័នធ រ ើ័យច  ចបញ្ាូ ន។ 

 

២.១.២ បញ្ជីណបបបេរសនើស ំរបស់សណាាគារ 

គណន ីAdmin “គ. .ច” អាចរម្ើលបញ្ាី បបបបេគ្ដលសណ្ឋា គា  នបញ្ាូ នម្ក កដូ៏ចជា
ររុម្កា ារ  នរតួតរិនតិយរ ើ័យ  រោយច  ចរលើប ូត  ង បញ្ាីពាកយស ំចណំ្ឋតថ់្នន ក ់រ ោះ
រោកអនកនងឹរ ើញផាទ ងំដូចខាងររកាម្ 
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- រៅរលើេរ័ំ រនោះ គណន ីAdmin “គ. .ច” អាចរម្ើលរ័តម៌ានសណ្ឋា គា គ្ដលរសាើស ំ   
- កអ៏ាចរិនតិយេរម្ងប់បបបេគ្ដលររុម្កា ារ ខ្ ែនួច  ោះយកផាទ លរី់សណ្ឋា គា  នគ្ដ ។ 

 

២.១.៣ រម្ើលព័ត៌ាន្សណាាគារណែលរសនើស  ំ

រោកអនករគានប់តច  ចរលើ Link ននរ ម្ ោះសណ្ឋា គា  ឧទា័ ណ៍៖  សណ្ឋា គា ណ្ឋេ ី
រ ោះផាទ ងំដូចខាងររកាម្នងឹបារា ញរឡើង ៖ 

 

ចណំ្ឋ ំ៖ គណន ីAdmin “គ ច” អាចគ្កគ្រររ័តម៌ានសណ្ឋា គា  ន។ 
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២.១.៤ រម្ើលណបបបេរសនើស ំរបស់សណាាគារ 

រដើម្បីចលូរម្ើលរ័តម៌ានលម្អិតរីចរម្ែើយគ្ដលសណ្ឋា គា  នររជើសរ ើស អនករគបរ់គង 
“គ ច” អាចច  ចរលើ Link រម្ើល រលើបបបបេណ្ឋមួ្យ      រ ោះរោកអនកនងឹរ ើញផាទ ងំ 
ដូចខាងររកាម្គ្ដលជារ័តម៌ានលម្អិតននកា រសាើស ំរ ោះ។ 

 

 

២.១.៥ ការ្តួតពិន្ិត្យ ន្ិងវភិាគការរសនើស  ំ

- គណន ី Admin “គ. .ច” អាចរិនតិយគ្បបបេរសាើស ំ បស់សណ្ឋា គា គ្ដលរសាើស ំ  នងិ 
គ្បបបេគ្ដលររុម្កា ារ  នច  ោះរតួតរិនតិយ  
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- គណន ី Admin “គ. .ច” អាចរម្ើលេនិ ននយ័រររៀបរ ៀប វាងររុម្កា ារ  “គ. .ច” នងិ 
សណ្ឋា គា រដើម្បីរ វើកា វនិចិ ឆយ័ថ្ន រតើសណ្ឋា គា រនោះគ ួគ្ត នេេលួនរិេ ទសតាម្កា 
វាយតនម្ែ បស់ខ្ ែនួ ឬររុម្កា ារ គ្ដ ឬរេ  រោយរគានប់តច  ចរលើ Linke រររៀបរ ៀប 
គណន ីAdmin នងឹរ ើញផាទ ងំដូច ូបខាងររកាម្  
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- ចរំពាោះរកាប “តារាងេមួី្យ” បារា ញរីរិនទ គ្ដលច ំចច់រំពាោះក ំតិផាក យគ្ដលណ្ឋា គា  
ចង ់ន , រិន ទ គ្ដលររុម្កា ារ  “គ. .ច”  នច  ោះផាទ ល ់នងិរិន ទ គ្ដលសណ្ឋា គា មានគ្ផ្ាក
រលើអវី បដលរគ នររជើសរ ើស។  

- ចរំពាោះរកាប “តារាងេរីី ” បារា ញរីចនំនួ លកខខ្ណ័ខ គ្ដលរររ័នធច ំចរ់តូវមានចរំពាោះ
ផាក យគ្ដលសណ្ឋា គា ចង ់ន , ចនំនួលកខខ្ណ័ខ គ្ដលររុម្កា ារ  “គ. .ច”  នច  ោះយក
ផាទ ល ់នងិចនំនួលកខខ្ណ័ខ គ្ដលខាងសណ្ឋា គា  នររជើសរ ើសផ្ងគ្ដ ។ 

-  រៅគ្ផ្ាកខាងររកាម្រកាបទាងំរី   គណន ីAdmin អាចដឹងរីកា ររមូ្លេនិ ននយ័រោយ
ររុម្កា ារ  “គ. .ច” នងិសណ្ឋា គា  រោយរគានប់តច  ចរលើលកខខ្ណ័ខ  (Criteria) នមួិ្យៗ  
រ ោះរររ័នធនងឹបារា ញដូចកន ង ូបខាងររកាម្ ។  

- របើសិន ចណំ ចណ្ឋគ្ដលខាងសណ្ឋា គា ជាបរិ់នទ  រររ័ន ធនងឹបារា ញពាកយថ្ន “Passed” 
គ្តរបើមិ្នជាបរ់េ នងឹបារា ញថ្ន “Failed” ។ 
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២.១.៦ យល់្ពម្ ឬបែិរស្ការរសនើស ំរបសស់ណាាគារ 

ប ទ បរី់ នរ វើកា រររៀបរ ៀប នងិវនិចិ ឆយ័រលើចណំ ចទាងំរ ោះរ ើ័យ គណន ី Admin 
អាចរ វើកា ផ្ដលច់ណំ្ឋតថ់្នន កច់រំពាោះសណ្ឋា គា ណ្ឋមួ្យរោយច  ចរលើប ូត  ង Pending  
រៅរលើេរ័ំ បញ្ាីពាកយស ំចណំ្ឋតថ់្នន ក ់រ ោះរររ័នធនងឹបារា ញ ូបដូចខាងររកាម្ ៖ 

 

 

២.១.៧ បញ្ជីសណាាគារណែលាន្រសនើស  ំ

រដើម្បីចលូរម្ើលបញ្ាីសណ្ឋា គា គ្ដល នរសាើស ំ  អនករគបរ់គង រគានប់តច  ចរលើប ូត  ង បញ្ាី គណន ី
រ ោះរររ័ន ធនងឹបារា ញផាទ ងំដូច ូបខាងររកាម្ ៖ 
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២.១.៧.១ កែករែពត័ម៌ានសណ្ឋា គារ 

រៅកន ងតារាងខាងរលើគជឺាបញ្ាីសណ្ឋា គា គ្ដល នរសាើស ំចណំ្ឋតថ់្នន ក ់       ដូរច ាោះរដើម្បី 
គ្កគ្រររ័តម៌ានរផ្េងៗទាកេ់ងនងឹសណ្ឋា គា ណ្ឋមួ្យ អនករគបរ់គងរគានប់តច  ចរលើប ូត  ង

គ្ដលមានសញ្ជា  ូប រមម នដ (  )  រ ោះរររ័ន ធនងឹបារា ញេរំ័ រដើម្បីបកគ្ររ
ដូច ូបខាងររកាម្ ៖ 
 

 

២.១.៧.២ ការបិទ ឬបបើែគណបនយ្យសណ្ឋា គារ 

យា ងណ្ឋមិ្ញ របើសិនជាអនករគបរ់គងចងបិ់េ ឬរបើកគណនសីណ្ឋា គា ណ្ឋមួ្យរ ោះ គឺ
រគានប់តច  ចរលើប ូត  ងគ្ដលមានសញ្ជា  បិេ ដូច ូបខាងររកាម្ រ ោះនងឹមានផាទ ងំមួ្យ
បារា ញម្ករដើម្បីបញ្ជា កថ់្ន អនករិតជាចងបិ់េឬរបើកគណនរី ោះគ្ម្ន រ ើ័យរបើរោក
អនករាកដរ ើ័យរគានប់តច  ច យលរ់រម្ ជាកា រស្សច។ 
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២.១.៨ ព័ត៌ាន្អនក្គប់្គង 

រដើម្បីរម្ើលរ័តម៌ាន បស់គណន ី Admin “គ. .ច”  សូម្ច  ចរលើប ូត  ង រ័តម៌ានគណន ី
រ ោះរោកអនកនងឹរ ើញផាទ ងំដូចខាងររកាម្បារា ញ រ ើ័យរៅេរីនោះរោកអនកអាចគ្ក
គ្រររ័តម៌ានទាងំរ ោះ ន ។ 
 

 

 

 ២.២ គណន្ីថ្នា ក្់ដកឹ្ន ំ្ ក្េួងសេេចរណ៍ (Special Krc) ៖  

គណនរីនោះរតូវផ្ដលសិ់េ ធឲិ្យរោយររធាន គ. .ច  រ ើ័យមានររតបិតតទកិា ដូចគាន នងឹគណន ី
Admin គ្ដ  គ្តរលើសរតងថ់្ន អនករគបរ់គងរិរសសអាចរគបរ់គងអនករររើរាស់ទាងំអស់
រៅកន ងរររ័នធ ួម្មាន សណ្ឋា គា , ររមុ្កា ារ  “គ ច”, អនករគបរ់គង, អនករគបរ់គងករូំល  
រ ើ័យកអ៏ាចរ វើកា បញ្ចូ លគណនថី្មណី្ឋមួ្យក ៏នគ្ដ ។ 

២.២.១ បញ្ជីអនករ្បើ្ាស់្បព័ន្ធ  

រដើម្បីរម្ើលបញ្ាី អនករររើរាស់រររ័នធ អនករគបរ់គងរិរសសអាចច  ចរលើប ូត  ង 
បញ្ាី គណន ី រ ោះរររ័នធនងឹបារា ញផាទ ងំដូច ូបខាងររកាម្ ៖ 
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បញ្ជា ក ់៖ បញ្ាី អនករររើរាស់រនោះ ួម្មាន សណ្ឋា គា , ររុម្កា ារ  “គ ច”, អនក 
រគបរ់គង, អនករគបរ់គងករូំល 

២.២.២ ររបៀបបរងកើតគណន្ីអនករ្បើ្ាស ់

រដើម្បីបរងក ើតគណនអីនករររើរាស់ណ្ឋមួ្យ អនករគបរ់គងរិរសសអាចរ វើ ន
រោយរគានប់តច  ចរលើប ូត  ង បរងក ើតគណនថី្ម ី រ ោះរររ័នធនងឹបារា ញផាទ ងំដូច ូប 
ខាងររកាម្ ៖ 
 

 

សំគាល ់៖ រដើម្បីបរងក ើតគណនសីណ្ឋា គា  សូម្ច  ចរលើ ូបរនោះ 

 

រដើម្បីបារា ញររអបច់ចំចស់រមាបប់ញ្ចូ លរ័តម៌ានសណ្ឋា គា ។ 
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៣) គណន្ីថ្នា ក្់ដឹក្នកំ្ពំូល (KRC Top Management)៖ 

សមាគ ល ់៖ ចរំពាោះអនករគបរ់គងករូំលមិ្នអាចផ្ដលច់ណំ្ឋតថ់្នន កផ់ាក យដលស់ណ្ឋា គា រ ោះរេ ។ 

៣.១ ចូលកនុងគណន្ ី

ដូចគាន នងឹកា ចលូកន ងគណនរីផ្េងៗគ្ដ      រដើម្បីចលូកន ងគណន ីបស់អនក សូម្ច  ចរលើ 
ប ូត  ង Login រៅគ្ផ្ាកខាងរលើ រ ោះរោកអនកនងឹរ ើញផាទ ងំដូចខាងររកាម្  ួចបំររញ
រ័តម៌ាន តាម្រររ័នធ រ ើ័យច  ចបញ្ាូ នជាកា រស្សច។ 
 

 

៣.២ បញ្ជីណបបបេរសនើស ំរបស់សណាាគារ 

អនករគបរ់គងករូំល អាចរម្ើលបញ្ាី បបបបេគ្ដលសណ្ឋា គា  នបញ្ាូ នម្ក  រោយច  ច 
រលើប ូត  ង បញ្ាីពាកយស ំចណំ្ឋតថ់្នន ក ់រ ោះរោកអនកនងឹរ ើញផាទ ងំដូចខាងររកាម្ ៖ 
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រៅរលើេរ័ំ រនោះ អនករគបរ់គងករូំល អាចរម្ើលរ័តម៌ានសណ្ឋា គា គ្ដលរសាើស ំ  រ ើ័យ
កអ៏ាចរម្ើលរ័តម៌ានលម្អិតរីចរម្ែើយគ្ដលសណ្ឋា គា  នររជើសរ ើស រលើសរីរនោះរៅ
រេៀត អនករគបរ់គងករូំលអាចរម្ើលេនិ ននយ័រររៀបរ ៀប វាងររុម្កា ារ  “គ ច” នងិ 
សណ្ឋា គា រដើម្បីរ វើកា វនិចិ ឆយ័ថ្ន រតើសណ្ឋា គា រនោះគ ួគ្ត នេេលួចណំ្ឋតថ់្នន កផ់ាក យ
ប   ម ន រោយរគានប់តច  ចរលើ Link រររៀបរ ៀប អនករគបរ់គងនងឹរ ើញតារាងរររៀប
រ ៀបរ ោះ ។  
 

៣.៣ ការរ្បៀបរ្ៀបណបបបេរបស់សណាាគារ ន្ិង ្ក ម្ការងារ “គរច” 

- ចរំពាោះកា រររៀបរ ៀបេនិ ននយ័ វាងសណ្ឋា គា  នងិររុម្កា ារ  “គ ច” គដូឺចគាន នងឹកា 
រររៀបរ ៀបរៅចណំ ច ៣.១.៥ ខាងរលើបដ ។ សូម្រម្ើលរៅេរ័ំ ខាងរលើរដើម្បីបសវង
យលប់គ្នែម្។ 
- រម្ើល  យកា ណ៍សរងខប ។ 
 

៣.៤ ព័ត៌ាន្អនក្គប់្គង 

រដើម្បីរម្ើលរ័តម៌ាន បស់អនករគបរ់គងករូំល សូម្ច  ចរលើប ូត  ង រ័តម៌ានគណន ី រ ោះ
រោកអនកនងឹរ ើញផាទ ងំដូចខាងររកាម្បារា ញ រ ើ័យរៅេរីនោះរោកអនកអាចគ្កគ្ររ
រ័តម៌ានទាងំរ ោះ ន ។ 

 


