ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
7

ព្រសួងររៀបចំដែនែី នគរូបនីយរម្ម និងសំណង់
អគគនាយរដ្ឋានសំណង់
នាយរដ្ឋានសិរាគរព្ោងបល ង់
លេខៈ

នសគប/១៩

ី រម្មសិរាគរព្ោងបល ង់រនុងព្សុរ ព្បរេទទី ១ (ធំ) ោនស៊ុរលភារ
បញ្ជ ីរាយនាម្ព្រុម្ហ៊ុនព្បរបអាជវ
( គិតព្តឹម្ថ្ងៃទី ២៥ ដែ ម្ិង៊ុនា ឆ្ន ំ ២០១៩ )
េ.រ
០១

ល្
ម ោះក្រុមហន
៊ុ
ក្រុមហ៊ុន ស៊ុីអឹមអ៊ុីឌី ខនស្ត្ស្នារ់សិន

ក្បលេទ

លេខច៊ុោះបញ្ជី

លេខក្រសួង

១

ច៊ុោះបញ្ជីលេើរដំបូង

១៨១ក្បរ.ដនស/អសណ

០៥៦នសគប/១៦សប

ច៊ុោះថ្ងៃ ទី០៥.០៧.១៦

CMED CONSTRUCTION Co.,Ltd

ទីស្នារ់ការ
លេខ២៥២-២៥៤ ផ្លូវលេខ៦៣ ករងផ្លូវ

ល្
ម ោះក្បធាន
លោរ ជា ហ៊ុយ

លេខ៤០០ សង្កាត់ បឹងលរងរងទី១ ខណឌ
ចំការមន រាជធានីេាំលេញ

០២

ក្រុមហ៊ុន កខម រ ខនស្នេ់លេន អ៊ុិនជីនា រីង ខបលេើលរ
សិន (លខស៊ុីអ៊ុីស៊ុី)

១

បនាស៊ុេេភាេ

១៩៩ក្បរ.ដនស/អសណ

០០៦នសគប/០២សប

ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ២២.០៨.១៧

លេខ៥៤B ផ្លូវលេខ២២២ េូមិ ៤ សង្កាត់

លោរ គង់ អរខរា

បឹងរាំង ខណឌដូនលេញ រាជធានីេាំលេញ

KHMER CONSULTANT ENGINEERING
CORPORATION Ltd (KCEC)
០៣

ក្រុមហ៊ុន រី-លអដ អាឃីលេរឈ័រ & ឌីហាញ
RE-EDGE ARCHITECTURE & DESIGN

បនាស៊ុេេភាេ
១

០៤២នសគប/១៣សប

CO.,LTD



សំគាេ់ៈ

- សរ៊ុបសហក្គាសក្រុមហ៊ុនច៊ុោះបញ្ជីក្បរបអាជីវរមម សិរាគលក្ោងបលង់បរលទស ក្បលេទទី ១ (េំ)
កដេោនស៊ុេេភាេោនចំនន
ួ ០៣ ក្រុមហន
៊ុ

០៧០ក្បរ.ដនស/អសណ
ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ២៨.០៣.១៨

លេខ១៧ ផ្លូវលេខ៣១០ សង្កាត់ បឹង
លរងររទី១ ខណឌចំការមន រាជធានី
េាំលេញ

លោរ ហ៊ុន ចាន់ស្នន

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
ព្រសួងរ ៀបចំដែនែី នគ ូបនីយរម្ម និងសំណង់
អគគនាយរដ្ឋានសំណង់
នាយរដ្ឋានសិរាគរព្ោងបល ង់
លេខៈ

នសគប/១៩

ី រម្ម សរ
បញ្ជ ីរាយនាម្ព្រុម្ហ៊ុនព្បរបអាជវ
ិ ាគរព្ោងបល ង់រនុងព្សុរ ព្បរេទទី ២ (ម្ធ្យម្) ោនស៊ុរលភារ
( គិតព្តឹម្ថ្ងៃទី ២៥ ដែ ម្ិងនា
៊ុ
ឆ្ន ំ ២០១៩ )
េ.រ
០១

ល្
ម ោះក្រុមហន
៊ុ

ក្បលេទ

លេខច៊ុោះបញ្ជី

ក្រុមហ៊ុន លខមបូឌាន អ តវ៉ា ន ខនស្រ្ស្នារ់សិន ក្បលេរ

CAMBODIAN ADVANCED CONSTRUCTION

បនាស៊ុពេភាព
ពី៣លៅ២

០៤៩នសគប/១៥សប

PROJECT MANAGEMENT (CACPM) CO.,LTD

សំគាេ់ៈ

- សរ៊ុបសហក្គាសក្រុមហ៊ុនច៊ុោះបញ្ជីក្បរបអាេីវរមម សិរាគលក្ោងបលង់រាុងក្សុរ ក្បលេទទី ២ (មធ្យម)
អដេោនស៊ុពេភាពោនចំនន
ួ ០១ ក្រុមហន
៊ុ

ទីស្នារ់ការ

ល្
ម ោះក្បធាន

លេខ៣៣១ គារថាមលៅ ឺរ ជាន់ទី៦ ផ្លូវ លោរ គីម ស៊ុងសូ

លមលនចម៊ុិន (ស៊ុីល ស៊ុីេី ិម)



លេខក្បកាសក្រសួង

៣១២ក្បរ.ដនស/ សណ
ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ១៣.១២.១៨

លេខ២៧១ េូម៤
ិ សង្កាត់ទេ
ួ ទំពូងទី២
ខណឌចំការមន រាេធានីេាំលពញ

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
ព្រសួងររៀបចំដែនែី នគរូបនីយរម្ម និងសំណង់
អគគនាយរដ្ឋានសំណង់
នាយរដ្ឋានសិរាគរព្ោងបង់
លេខៈ

នសគប/១៩

ី រម្ម សរ
បញ្ជ ីរាយនាម្ព្រុម្ហ៊ុនព្បរបអាជវ
ិ ាគរព្ោងបង់រនុងព្សុរព្បរេទទី ៣(តូច) ោនស៊ុរលភារ
( គិតព្តឹម្ថ្ងៃទី ២៥ ដែ ម្ិងនា
៊ុ ឆ្ន ំ ២០១៩ )
េ.រ
០១

ល្
ម ោះក្រុមហន
៊ុ
ក្រុមហ៊ុន ឃ្យូ.លេហវ.េូ លេនជីនា រីង ឯ.រ
Q.F.O ENGINEERING CO.,LTD

០២

ក្បលំទ

០៥៨នសគប/១៦សប
៣

ក្រុមហ៊ុន េឺលបន អាឃ្ីលងរឈ័រ
URBAN ARCHITECTURE Co.,Ltd

លេខច៊ុោះបញ្ជី

លេខក្បកាសក្រសួង

២១៨ក្បរ.ដនស/េសណ លេខ៦C ផ្លូវលេខ៣៧១ សង្កាត់ទឹរថ្លល
ច៊ុោះថ្ងៃ ទី២៧.០៧.១៦

០៥៧នសគប/១៦សប
៣

ទីស្នារ់ការ

លោរក្សី ប៊ិន វណ្ណារា៉ា

ខណឌសសនស៊ុខ រាជធានីំាំលេញ

២២២ក្បរ.ដនស/េសណ លេខ A៥-៦-៧-៨ មជឈមណឌេ លកាោះ
ច៊ុោះថ្ងៃ ទី២៧.០៧.១៦

ល្
ម ោះក្បធាន

លោរ ជីង ធានលសង

លេក្ជ សង្កាត់ទលនល បាស្នរ់ ខណឌចំការមន
រាជធានីំាំលេញ

០៣

េ៊ុីេិេ ខ៊ុនឌី ឯ.រ
EL CONDE CO.,LTD

០៥៩នសគប/១៦សប
៣

៣១៦ក្បរ.ដនស/េសណ លេខ៨២DF ផ្លូវលេខ៤១៤
ច៊ុោះថ្ងៃ ទី២១.១០.១៦

លោរ លជឿន ជួន

សង្កាត់ទំនប់ទឹរ ខណឌចំការមន
រាជធានីំាំលេញ

០៤

ក្រុមហ៊ុន ំូធាន (លខមបូឌា) លេនជីនារីង &
ខនស្រ្ស្នារ់សន
ិ ឯ.រ
PUTIAN (CAMBODIA) ENGINEERING
CONSTRUCTION CO.,LTD

៣៣០ក្បរ.ដនស/េសណ
៣

០៦០នសគប/១៦សប

ច៊ុោះថ្ងៃ ទ២
ី ៣.១១.១៦

លេខC៩៦ ផ្លូវC ំូមិរាេ ដំ រី សង្កាត់កាកាប
ខណឌលោធិ៍សសនជ័យ រាជធានីំាំលេញ

លោរ យ៉ាង ជីនស្នន

េ.រ
០៥

ល្
ម ោះក្រុមហន
៊ុ

ក្បលំទ

ក្រុមហ៊ុន ម៉ា ទីន ឌីហាញ & សឹរលសស ប៊ីេ
MARTIN DESIGN & SUCCESS BUILD CO.,LTD

លេខច៊ុោះបញ្ជី
០៦១នសគប/១៧សប

៣

លេខក្បកាសក្រសួង

ទីស្នារ់ការ

ល្
ម ោះក្បធាន

០២០ក្បរ.ដនស/េសណ ំូមិក្គឹោះលេខ២៧៤ បនទ ប់លេខ ០៨១ វថងី លោរ ម៉ា ម៉ា ទីន
ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ២៤.០១.១៧

សលមាចស៊ុធារសសរង វថងីក្េោះសីហន៊ុ
សង្កាត់ ទលនល បាស្នរ់ ខណឌចំការមន
រាជធានីំាំលេញ

០៦

ក្រុមហ៊ុន វ័ន សិោ ឌីហាញ ឯ.រ
ONE SELA DESIGN CO.,LTD

០៧

៣

ក្រុមហ៊ុន អាស្នម អាឃ្ីលធរ
ASMA ARCHITECTS Co.,Ltd

០៨

០៦២នសគប/១៧សប

០២៥នសគប/០៧សប
៣

ក្រុមហ៊ុន មហា លេនជីនា រីង & ខនស្នេ់ធីង
MOHA ENGINEERING & CONSULTANT

០៣០ក្បរ.ដនស/េសណ
ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ០៨.០២.១៧

២ ខណឌ ទួេលោរ រាជធានីំាំលេញ

១០០ក្បរ.ដនស/េសណ

ំូមិវតាបូេ៌ សង្កាត់ស្នោរំល រីរ ក្រុង

លោរក្សី រស់ េីស្នសំបូ

លសៀមរាប លខតាលសៀមរាប

រ

លេខ១១០ ផ្លូវលេខ១៩ ំូមិ៩ សង្កាត់

លោរក្សី AMPORN

ផ្ាររណ្ណ
ា េទី២ ខណឌដូនលេញ

SIRICHINDAKUL

ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ០៥.០៥.១៧
០៣៨នសគប/១១សប

៣

២៣៣ក្បរ.ដនស/េសណ
ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ០៤.១០.១៧

CO.,LTD
០៩

រាជធានីំាំលេញ

ក្រុមហ៊ុន លសហវ ខនស្នេ់លធន លេន លក្តននីង
លសនធ័រ

លេខ៥៤ ផ្លូវលេខ៥៩៨ សង្កាត់បឹងររ់ទី លោរ េ៊ុរ ច័នទវាសនា

០៣៧នសគប/១១សប
៣

២៤៧ក្បរ.ដនស/េសណ
ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ១៨.១០.១៧

SAFE CONSULTANT AND TRAINING

លេខ៧១BE០E១ ផ្លូវលេខ ១៤១

លោរក្សី ជាម ប៊ុនណ្ណ

សង្កាត់បឹងក្េេឹត ខណឌ៧មររា
រាជធានីំាំលេញ

CENTER CO.,LTD
១០

ក្រុមហ៊ុន ជំនិត េ៊ុន
ិ លធើលណសិនណេ ខបលំើលរ
សិន

០៦៣នសគប/១៧សប
៣

២៥១ក្បរ.ដនស/េសណ
ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ១៨.១០.១៧

CHUMNITH INTERNATIONAL

លេខ៣៥ ផ្លូវNW១៧ ំូមិបាយ៉ាប

លោរ ថ្េ ជំនិត

សង្កាត់ំាំលេញងមី ខណឌសសនស៊ុខ
រាជធានីំាំលេញ

CORPORATION
១១

ក្រុមហ៊ុន ប៊ីេិម អាឃ្ីលធរ ឯ.រ
BM ARCHITECT CO.,LTD

២៥៤ក្បរ.ដនស/េសណ
៣

០៦៤នសគប/១៧សប

ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ២៧.១០.១៧

លេខ១៣០ BE១ មហាវថងី ក្េោះសីហន៊ុ

លោរ បូរ បាឡាត់

សង្កាត់ បឹងលរងរង១ ខណឌចំការមន
រាជធានីំាំលេញ

១២

ក្រុមហ៊ុន េឹម អាឃ្ីលធរ & ខនស្រ្ស្នារ់សិន ឯ.រ
M ARCHITECT & CONSTRUCTION
CO.,LTD

០៤៦ក្បរ.ដនស/េសណ
៣

០៦៥នសគប/១៨សប

ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ១៩.០២.១៨

លេខ៦ ផ្លូវលេខ៣២៧ ំូមិ៥ សង្កាត់
បឹងររ់ទ២
ី ខណឌទួេលោរ រាជធានី
ំាំលេញ

លោរក្សី សរវ ម៉ា េីកា

េ.រ
១៣

ល្
ម ោះក្រុមហន
៊ុ

ក្បលំទ

ក្រុមហ៊ុន គីម ម៊ុិច ខនស្រ្ស្នារ់សិន & េ៊ុន
ិ លវសលមន
KIM MEX CONSTRUCTION &

៣

លេខច៊ុោះបញ្ជី
០៦៦នសគប/១៨សប

លេខក្បកាសក្រសួង

ទីស្នារ់ការ

០៥៣ក្បរ.ដនស/េសណ

លេខ៥៤ ផ្លូវលេខ៥៩០ សង្កាត់បឹងររ់

ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ០៥.០៣.១៨

ទី២ ខណឌទួេលោរ រាជធានីំាំលេញ

១០០ក្បរ.ដនស/េសណ

លេខ៤៨C ផ្លូវ១១AZ សង្កាត់ទឹរថ្លល

ល្
ម ោះក្បធាន
លោរ ទូច គីម

INVESTMENT Co.,Ltd
១៤

ក្រុមហ៊ុន ំី ធី &ស៊ុី លេនជីនា រីង
P T & C ENGINEERING CO., LTD.

១៥

៣

០៤៦នសគប/១៤សប

ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ២៧.០៤.១៨

ក្រុមហ៊ុន បាទីជីស៊ុី សឹេូសិន ខូ េិេធីឌី
BÿTIGC SOLUTIONS CO., LTD.

ខណឌសសនស៊ុខ រាជធានីំាំលេញ
េោរឌីលខសេ ដាយ អាមិន លេខ

៣

០៤៨នសគប/១៥សប

១៤១ក្បរ.ដនស/េសណ
ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ២៧.០៦.១៨

លោរ េួង គីមស្នយ

លោរ ងន ស៊ុខស្នយ

១៥៨ (ជាន់ទ០
ី ៧ ខ៊ុនដូលេខ ៧០៦)
ផ្លូវលេខ៣១៥ ំូមិ ៤ សង្កាត់បឹងររ់ ទី
២ ខណឌទួេលោរ រាជធានីំាំលេញ

១៦

ក្រុមហ៊ុន េឺលបន េ៊ុិនណូលវសិន ឯ.រ
URBAN INNOVATION CO.,LTD

ប៊ុ រីលប៉ាងហួត ដឹស្នា ផ្លលទីនីម មឺហឺលគ រៀន
៣

ច៊ុោះបញ្ជីលេើរដំបូង
០៦៧នសគប/១៩សប

លោរ េី វណាេ៊ុន

០៣៤ក្បរ.ដនស/េសណ (គលក្មង២) ផ្ទោះលេខ៥៤ (ផ្លូវM-៣១)
ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ១៥.០២.១៩

ផ្លូវជាតិលេខ១ ំូមិបឹងឈូរ សង្កាត់និលរាធ
ខណឌចារេំលៅ រាជធានីំាំលេញ

១៧

ក្រុមហ៊ុន លេច3លខ លេនជីនារីង & េ៊ុិនលវសម៊ុិន ឯ.រ
H3K ENGINEERING & INVESTMENT CO.,LTD

១៨

ក្រុមហ៊ុន ក្គុប 4 លេនជីនារីង
GROUP 4 ENGINEERING CO.,LTD

១៩

៣

៣

ច៊ុោះបញ្ជីលេើរដំបូង

០៦៧ក្បរ.ដនស/េសណ

០៦៨នសគប/១៩សប

ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ០៧.០៣.១៩

ច៊ុោះបញ្ជីលេើរដំបូង

០៨០ក្បរ.ដនស/េសណ

០៦៩នសគប/១៩សប

ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ១៨.០៣.១៩

ក្រុមហ៊ុន ស្រ្ហាាបារា៉ា បាខន ខនស្នេ់ធីង-ជីប៊ីស៊ុី លេនជី
នា (លខមបូឌា)

េោរលេខ ៤៧AZ ជាន់ទ២
ី (E២) មហា លោរ លម រ៊ុសេ
វថងីស៊ុធារស សង្កាត់ទលនល បាស្នរ់ ខណឌចំ
ការមន រាជធានីំាំលេញ
លេខ១៦ ផ្លូវលេខ១៩៥៤ ក្រុម៧ ំូមិបា
យ៉ាប សង្កាត់ំាំលេញងមី ខណឌសសនស៊ុខ
រាជធានីំាំលេញ
លេខ២៤ ផ្លូវលេខ៣៣១ ំូមិ៤ សង្កាត់

៣

GRABARA BACON CONSULTING-GBC

បនាស៊ុេេភាេ

លោរ ស៊ុីន ស៊ុជាតិ

លោរ យ៉ាង់ ធារថទធ

១១២ក្បរ.ដនស/េសណ បឹងររ់ទ២
ិ

០៥៤នសគប/១៦សប

ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ២៩.០៤.១៩

បនាស៊ុេេភាេ

១១៥ក្បរ.ដនស/េសណ

០៥២នសគប/១៦សប

ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ៣០.០៤.១៩

ខណឌទួេលោរ រាជធានីំាំលេញ

ENGINEERS (CAMBODIA) CO.,LTD
២០

ក្រុមហ៊ុន ប៊ិន អាឃ្ីលធរ េីមីធីត
BINN ARCHITECTS LIMITED

៣

លេខ១១៥ ផ្លូវលេខ១៤/២២ ំូមិបឹង
ឈូរ សង្កាត់និលរាធ ខណឌចារេំលៅ រាជ
ធានីំាំលេញ

លោរ រ័តា ររា

េ.រ
២១

ល្
ម ោះក្រុមហន
៊ុ
ក្រុមហ៊ុន េ េិន ឌីហាញ &ខនស្រ្ស្នារ់សិន ឯ.រ
R N DESIGN & CONSTRUCTION CO.,LTD



ក្បលំទ

៣

លេខច៊ុោះបញ្ជី

លេខក្បកាសក្រសួង

ច៊ុោះបញ្ជីលេើរដំបូង

១៤៥ក្បរ.ដនស/េសណ

០៧០នសគប/១៩សប

ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ១៧.០៥.១៩

សំោេ់ៈ

- សរ៊ុបសហក្ោសក្រុមហ៊ុនច៊ុោះបញ្ជីក្បរបអាជីវរមម សិរាគលក្មងបលង់រាុងក្សុរ ក្បលំទទី ៣ (តូច)
សដេមនស៊ុេេភាេមនចំនន
ួ ២១ ក្រុមហន
៊ុ

ទីស្នារ់ការ
លេខ១០៥ ជាន់ទ២
ី បនទ ប់លេខ២០៣
ផ្លូវលេខ១៩៨៤A ំូមិំាំលេញងមី សង្កាត់
ំាំលេញងមី ខណឌសសនស៊ុខ រាជធានីំាំលេញ

ល្
ម ោះក្បធាន
លោរ ម៉ាូវ វណ្ណា រថទធិ

