ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

7

ព្រសួងររៀបចំដែនែី នគរូបនីយរម្ម និងសំណង់
អគគនាយរដ្ឋានសំណង់
នាយរដ្ឋានសិរាគរព្ោងបល ង់
លេខៈ

នសគប/១៩
ី រម្មសិរាគរព្ោងបល ង់បររេស ព្បរេេេី ១ (ធំ) ោនស៊ុរលភារ
បញ្ជ ីរាយនាម្ព្រុម្ហ៊ុនព្បរបអាជវ
( គិតព្តឹម្ថ្ងៃេី ២៥ ដែ ម្ិង៊ុនា ឆ្ន ំ ២០១៩ )

េ.រ
០១

ល្
ម ោះក្រុមហន
៊ុ
ស្នខាក្រុមហ៊ុន សិនជិន ឌីពូស អាឃីលេរឆឺរ័េ

ក្បលេទ

លេខច៊ុោះបញ្ជី

១

ច៊ុោះបញ្ជីលេើរដំបូង

ឌីហាញ

០២៤នសគប/១៦សបបរ

លេខក្បកាសក្រសួង

ទីស្នារ់ការ

ល្
ម ោះក្បធាន

២៦៣ក្បរ.ដនស/អសណ លេខ ១៩០R-០២ ជាន់ទ២
ី ផ្លូវលេខ ៥១ លោរ CHEN
ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ៣០.០៨.១៦

BRANCH OF SHENZHEN DEPUS

សង្កាត់បឹងលរងរង១ ខណឌចំការមន

YONGQUAN

រាជធានីេាំលពញ

ARCHITECTURAL DESIGN CO.,LTD (សញ្ជជតិចិន)
០២

ក្រុមហ៊ុន ឆាយណា ខនស្រ្ស្នារ់សិន អូល វើស៊ុី
ឌីលវឡុបម៊ុិន (លខមបូឌា) ឯ.រ CHINA

ច៊ុោះបញ្ជីលេើរដំបូង
១

០២៧នសគប/១៧ សបបរ

០១៤ក្បរ.ដនស/អសណ
ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ២៤.០១.១៧

CONSTRUCTION OVERSEAS DEVELOPMENT

Regency Square, Suite ២៨B/៧៩

លោរ XU YANG

លេខ២៩៦ មហាវិងី ល ៉ៅ លសទ៊ុង សង្កាត់
ទំនប់ទឹរ ខណឌចំការមន រាជធានីេាំលពញ

(CAMBODIA) CO.,LTD (សញ្ជជតិចិន)
០៣

ក្រុមហ៊ុន អារលឆថាយ (លខមបូឌា) អិេេីឌី
ARCHETYPE (CAMBODIA) LTD
(សញ្ជជតិបារាំង)

១

បនាស៊ុពេភាព
០០៦នសគប/១១សបបរ

១៥៧ក្បរ.ដនស/អសណ
ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ១៧.០៧.១៧

េាំលពញលសនេ័រ អគារB1 ជាន់ទី១ មហា

លោរ HERVE,

វិងីក្ពោះសីហន៊ុ ែរងវិងីស៊ុធារស សង្កាត់

MARIE,ARNAUD,

ទលនល បាស្នរ់ ខណឌចំការមន រាជធានី

BOONE-ARBOD

េាំលពញ

BORSSAT DE LA
PEROUSE

េ.រ
០៤

ល្
ម ោះក្រុមហន
៊ុ
ក្រុមហ៊ុន ហគហា
ូ ា េីឈឹង រើលស៊ុើច លអន ឌីហាញ

ក្បលេទ

លេខច៊ុោះបញ្ជី

១

ច៊ុោះបញ្ច ីលេើរដំបូង

លសនេ័រ ឯ.រ

០២៩នសគប/

GUOFA LICHHEUNG RESEARCH AND

លេខក្បកាសក្រសួង

ទីស្នារ់ការ

ល្
ម ោះក្បធាន

២២២ក្បរ.ដនស/អសណ លេខ២៦ ផ្លូវលេខ៤២០ សង្កាត់បឹង
ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ១៣.០៩.១៧

លោរ WANG

ក្តែបរ ខណឌចំការមន រាជធានីេាំលពញ

ZHENGRONG

១៧សបបរ

DESIGN CENTER CO.,LTD (សញ្ជជតិចិន)
០៥

ក្រុមហ៊ុន អាយស៊ុីស៊ុី &លអលអនជីនារើង លអន ខនស្រ្ស្នា
រ់សិន (លខមបូឌា)

លេខD០៤ ផ្លូវដាយអឺម៉ៅ៊ុន េូមិ៤ សង្កាត់
១

ICC & A ENGINEERING AND CONSTRUCTION

បនាស៊ុពេភាព

០៥៤ក្បរ.ដនស/អសណ

០១៩នសគប/១៥សបបរ

ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ២៨.០២.១៩

លោរ LE DUY KHOI

ទំនប់ទឹរ ខណឌចំការមន រាជធានីេាំលពញ

(CAMBODIA) LTD (សញ្ជជតិលវៀតណាម)
០៦

ក្រុមហ៊ុន ស្នមគគី លអនជីនា រើង លអន ខនស្រ្ស្នារ់
សិន ខូ អិេេីឌី
SAMAKI ENGINEERING AND

១

CONSTRUCTION CO.,LTD

ច៊ុោះបញ្ជីលេើរដំបូង

១៥៦ក្បរ.ដនស/អសណ

០៣៣នសគប/១៩សបបរ

ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ០៣.០៦.១៩

មជឈមណឌេេាំលពញសិនលេើ ជាន់ទ៤
ី

លោរ NGUYEN SY

បនទ ប់លេខ៤៩៤ បលុរអគារខាងតបូង វិងី

CONG

ក្ពោះស៊ុធារស េូមិ១ សង្កាត់ទលនល បាស្នរ់
ខណឌចំការមន រាជធានីេាំលពញ

(សញ្ជជតិលវៀតណាម)
០៧

ស្នខាក្រុមហ៊ុន សូមីតូម៉ៅូ មីតស៊ុយ ខនស្រ្ស្នារ់សិន
BRANCH OF SUMITOMO MITSUI
CONSTRUCTION CO.,LTD (សញ្ជជតិជប៉ៅ៊ុន)

១

ច៊ុោះបញ្ជីលេើរដំបូង

១៥៨ក្បរ.ដនស/អសណ

០៣៤នសគប/១៩សបបរ

ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ០៥.០៦.១៩

េាំលពញសិនលេើ "អគរខាងតបូង" ជាន់ទី

លោរ SHINGEYAMA

៧ បនទ ប់លេខ៧៨៧ វិងីសលមាចស៊ុធារស

TAKUJI

េូមិ១ សង្កាត់ទលនល បាស្នរ់ ខណឌចំការ
មន រាជធានីេាំលពញ



សំគាេ់ៈ

- សរ៊ុបសហក្គាសក្រុមហ៊ុនច៊ុោះបញ្ជីក្បរបអាជីវរមម សិរាគលក្ោងបលង់បរលទស ក្បលេទទី ១ (េំ)
ែដេោនស៊ុពេភាពោនចំនន
ួ ០៧ ក្រុមហន
៊ុ

បានរ

ើញ និងរិនិតយព្តឹម្ព្តូវ

នាយរដាានសិរាគលក្ោងបលង់

ថ្ងៃ

ខែ
រាជធានីេាំលពញថ្ងៃទី

ឆ្ន ាំរកា នព្វសក
័
ព្.ស ២៥៦១
ែខ

ឆាាំ ២០១៨

ក្បធានការិយាេ័យែបបបទអាជីវរមម

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុ ជា
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

ព្រសួងររៀបចំដែនែី នគរូបនីយរម្ម និងសំណង់
អគគនាយរដ្ឋានសំណង់
នាយរដ្ឋានសិរាគរព្ោងបល ង់
លេខៈ

នសគប/១៩

ី រម្ម សរ
បញ្ជ ីរាយនាម្ព្រុម្ហ៊ុនព្បរបអាជវ
ិ ាគរព្ោងបល ង់បររេស ព្បរេេេី ២ (ធំ) ោនស៊ុរលភារ
( គិតព្តឹម្ថ្ងៃេី ២៥ ដែ ម្ិងនា
៊ុ ឆ្ន ំ ២០១៩ )
េ.រ
០១

ល្
ម ោះក្រុមហន
៊ុ

ក្បលេទ

ក្រុមហ៊ុន អាយ ឌី ស៊ុី វី អិន (លខមបូឌា) I D C V N
(CAMBODIA) CO.,LTD (សញ្ជជតិលវៀតណាម)

២

លេខច៊ុោះបញ្ជី

លេខក្បកាសក្រសួង

ទីស្នារ់ការ

ច៊ុោះបញ្ជីលេើរដំបូង

០០៧ក្បរ.ដនស/អសណ

លេខ ៧១៧-៧១៩ មហាវិងី ក្រោះម៊ុនីវងស

០២៦នសគប/១៧សបបរ

ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ១៦.០១.១៧

ល្
ម ោះក្បធាន
លោរក្សី LUU BACHLY

សង្កាត់បឹងលរងរង ទី៣ ខណឌចំការមន
រាជធានីេាំលរញ

០២

ក្រុមហ៊ុន ហូបី ជីអឡឹជីខេ អិចផ្លលរសិន (លខមបូឌា)
HUBEI GEOLOGICAL EXPLORATION

២

(CAMBODIA) CO.,LTD (សញ្ជជតិចិន)
០៣

ស្នខាក្រុមហ៊ុន ស៊ុីនរីយូ ខបលេើលរសិន
BRANCH OF SHINRYO CORPORATION
(សញ្ជជតិជប៊ុន)

បនតស៊ុរេភារ

០២៤ក្បរ.ដនស/អសណ

០១៥នសគប/១៤សបបរ

ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ៣០.០១.១៨

បនតស៊ុរេភារ
២

០២១នសគប/១៥សបបរ

លេខA១០២-២០៤ េូមិទេ
ួ លោរ

លោរ CAI ZUGEN

សង្កាត់ទួេសង្ងាខណឌឫសសីង្រវ រាជធានី

012 273 276

េាំលរញ

365643542@qq.com

អោរេាំលរញលសនធ័របលុរខាងតបូង បនទ ប់លេខ លោរ HAYATO
៣០៦ក្បរ.ដនស/អសណ
ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ២៩.១១.១៨

៤៨១ ជាន់ទ៤
ី មហាវិងីក្រោះសីហន៊ុ ង្រង
មហាវិងីស៊ុធារស េូមិ១ សង្កាត់ទលនល បាស្នរ់
ខណឌចំការមន រាជធានីេាំលរញ



សំោេ់ៈ

- សរ៊ុបសហក្ោសក្រុមហ៊ុនច៊ុោះបញ្ជីក្បរបអាជីវរមម សិរាគលក្ោងបលង់បរលទស ក្បលេទទី ២ (មធយម)
ង្ដេោនស៊ុរេភារោនចំនន
ួ ០៣ ក្រុមហន
៊ុ

KASSAI

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
ព្រសួងររៀបចំដែនែី នគរូបនីយរម្ម និងសំណង់
អគគនាយរដ្ឋានសំណង់
នាយរដ្ឋានសិរាគរព្ោងបល ង់
លេខៈ

នសគប/១៩
ី រម្ម សរ
បញ្ជ ីរាយនាម្ព្រុម្ហ៊ុនព្បរបអាជវ
ិ ាគរព្ោងបល ង់បររេស ព្បរេេេី ៣(តូច) ោនស៊ុរលភារ
( គិតព្តឹម្ថ្ងៃេី ២៥ ដែ ម្ិងនា
៊ុ ឆ្ន ំ ២០១៩ )

េ.រ
០១

ល្
ម ោះក្រុមហន
៊ុ
ក្រុមហ៊ុន ទីង & អាសូស៊ុីលេត

ក្បលេទ

លេខច៊ុោះបញ្ជី

លេខក្រសួង

ទីស្នារ់ការ

៣

ច៊ុោះបញ្ជីលេើរដំបូង

២០១ក្បរ.ដនស/េសណ

លេខ៤៣ អា៤េឺសូនយេឺ១ ផ្លូវលេខ៨៦

០២៣នសគប/១៦សបបរ

ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ០៨.០៧.១៦

សង្កាត់ក្សោះចរ ខណឌដូនលេញ រាជធានី

Ting & Associate Co.,Ltd (សញ្ជជតិចិន)

ល្
ម ោះក្បធាន
លោរក្សីJIANG SHU

េាំលេញ
០២

ក្រុមហ៊ុន លខមបូឌាន ោង ស៊ុន
ី ជាន ស៊ុី ខនស្រ្ស្នារ់សិន
CAMBODIAN LIANG XIN JIAN SHE CONSTRUCTION

ច៊ុោះបញ្ជីលេើរដំបូង
៣

០២៥នសគប/១៦សបបរ

៣១៣ក្បរ.ដនស/េសណ លេខN៣៧ ផ្លូវេំ េូមិថ្ក្េទា សង្កាត់
ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ២១.១០.១៦

CO.,LTD (សញ្ជជតិចិន)
០៣

ក្រុមហ៊ុន ឌីវខនខូ ឌីហាញ លេន ខនស្រ្ស្នារ់សិន

លោរ ZHONG LIANG

លោមលៅ ខណឌលោធិ៍សសនជ័យ រាជធានី
េាំលេញ

៣

ឯ.រ

ច៊ុោះបញ្ជីលេើរដំបូង

១៦៣ក្បរ.ដនស/េសណ

០២៨នសគប/១៧សបបរ

ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ១៩.០៧.១៧

DEWCONCO DESIGN AND

សណ្ឋ
ា គារ THE RICH RESORT

លោរ

បនទ ប់លេខ២០១ សង្កាត់លេខ៣ ក្រុង

ROBERT ARIFIN

ក្េោះសីហន៊ុ លខតាក្េោះសីហន៊ុ

CONSTRUCTION CO.,LTD
(សញ្ជជតិឥណូ ឌ លនស៊ុី)
០៤

ក្រុមហ៊ុន ស៊ុីលខ&លេ ខនស្នេ់លធនស៊ុី េ៊ុន
ិ លធើលណ
សិនណេ (លខមបូឌា)
CK&A CONSULTANCY INTERNATIONAL
(CAMBODIA) CO.,LTD (សញ្ជជតិម៉ាលេស៊ុី)

២៦៨ក្បរ.ដនស/េសណ
៣

បនាស៊ុេេភាេ
០១៣នសគប/១៤សបបរ

ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ២៣.១១.១៧

លេខ៣៧៥ មហាវិងី ក្េោះសីហន៊ុ សង្កាត់ លោរ CHIN KAM
វាេវង់ ខណឌ៧មររា រាជធានីេាំលេញ

េ.រ
០៥

ល្
ម ោះក្រុមហន
៊ុ

ក្បលេទ

ក្រុមហ៊ុន ស្នតូ រូហ្ុីយ៉ាូ (លខមបូឌា)
SATO KOGYO (CAMBODIA) CO.,LTD

៣

(សញ្ជជតិជប៉ា៊ុន)
០៦

ក្រុមហ៊ុន វីហូ
VIHO CO.,LTD (សញ្ជជតិលវៀតណ្ឋម)

០៧

៣

ក្រុមហ៊ុន អាលងេីយ៉ា (លខមបូឌា) ខូ េិេធីឌី
ARTELIA (CAMBODIA) CO.,LTD

៣

(សញ្ជជតិបារាំង)
០៨

ILI-CONSULTING ENGINEERING MEKONG

លេខក្រសួង

បនាស៊ុេេភាេ

០១៨ក្បរ.ដនស/េសណ

០១៤នសគប/១៤សបបរ

ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ២៩.០១.១៨

ច៊ុោះបញ្ជីលេើរដំបូង

០៤៤ក្បរ.ដនស/េសណ

០៣០នសគប/១៨សបបរ

ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ១៩.០២.១៨

ច៊ុោះបញ្ជីលេើរដំបូង

២១០ក្បរ.ដនស/េសណ

០១៧នសគប/១៨សបបរ

ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ២២.០៨.១៨

(សិរាគលក្មងបលង់)

ក្រុមហ៊ុន អាយ េិេ អាយ-ខនស្នេ់ធីង
េ៊ុីនជីទរីង លមគងគ

លេខច៊ុោះបញ្ជី

បនាស៊ុេេភាេ
៣

០០៨នសគប/១២សបបរ

ទីស្នារ់ការ

ល្
ម ោះក្បធាន

ផ្លូវជាតិលេខ៤ េូមិក្តោំងគេ់ សង្កាត់

លោរ MARUYAMA

រលទទរ ខណឌ លោធិ៍សសនជ័យ រាជធានី

TAKAHIRO

េាំលេញ
េូមិក្រលចោះ សង្កាត់ក្រលចោះ ក្រុងក្រលចោះ

លោរ HOANG TRONG

លខតាក្រលចោះ

VIET HUNG

លេខ៩៣ មហាវិងីក្េោះសីហន៊ុ េូមិ៤

លោរ BRUNO MARIE

សង្កាត់ចត៊ុម៊ុខ ខណឌដូនលេញ រាជធានី

D'ARCANGUES

េាំលេញ
លេខ៤១ ផ្លូវលេខ ៣១៣ សរង ផ្លូវលេខ លោរ RAINER ERNST
២៤៦ក្បរ.ដនស/េសណ
ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ២៦.០៩.១៨

៥៨៨ េូម១
ិ ១ សង្កាត់ បឹងររ់ទី២ ខណឌ

ISRAEL

ទួេលគារ រាជធានីេាំលេញ

LTD (សញ្ជជតិអាេលឺម៉ាង់)
០៩

ក្រុមហ៊ុន េីេស៊ុីអាយ (លខមបូឌា) ខូ េិេធីឌី
PRCI (CAMBODIA) CO.,LTD (សញ្ជជតិថ្ង)

១០

៣

ក្រុមហ៊ុន អាយដាស (លខមបូឌា) េីមីធីត
AEDAS (CAMBODIA) LIMITED

៣

(សញ្ជជតិម៉ាលេស៊ុី)
១១

ក្រុមហ៊ុន ខាសង៍ខនស្នេ់ ឯ.រ
CASTCONSULT CO.,LTD

៣

(សញ្ជជតិសឹងហប៊ុ រី)
១២

បនាស៊ុេេភាេ

៣១៦ក្បរ.ដនស/េសណ លេខ៤១ ផ្លូវលេខ ៣១៦ េូមិស្នាយបា៉ា រ លោរ BUNDIT

០២០នសគប/១៥សបបរ

ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ១៤.១២.១៨

បនាស៊ុេេភាេ

០៤១ក្បរ.ដនស/េសណ

០០៩នសគប/១២សបបរ

ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ១៥.០២.១៩

ច៊ុោះបញ្ជីលេើរដំបូង

១១៩ក្បរ.ដនស/េសណ

០៣១នសគប/១៩សបបរ

ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ៣០.០៤.១៩

ក្រុមហ៊ុន អាឈីេូ ខនស្នេ់ធីង ឯ.រ
ARCHIO CONSULTING CO.,LTD
(សញ្ជជតិចិន)

សង្កាត់ស្នាយបា៉ា រ ខណឌឫស្ីសរវ

លេខ៤៥ ផ្លូវលេខ៣៥៥Z េូមិ១ សង្កាត់ លោរ ANG KONG SIONG
បឹងររ់ទ១
ិ ខណឌទួេលគារ រាជធានី

ច៊ុោះបញ្ជីលេើរដំបូង

១៤៤ក្បរ.ដនស/េសណ

០៣២នសគប/១៩សបបរ

ច៊ុោះថ្ងៃ ទី ១៧.០៥.១៩

លេខ២៣០AI ផ្លូវលេខ២៧៣ េូមិទេ
ួ

សំគាេ់ៈ

- សរ៊ុបសហក្គាសក្រុមហ៊ុនច៊ុោះបញ្ជីក្បរបអាជីវរមម សិរាគលក្មងបលង់បរលទស ក្បលេទទី ៣ (តូច)
សដេមនស៊ុេេភាេមនចំនន
ួ ១២ ក្រុមហន
៊ុ

លោរ LIM ENG HENG

លគារ សង្កាត់ទួេសសងា ខណឌឫស្ីសរវ
រាជធានីេាំលេញ

០៣-០៤E១ ផ្លូវជាតិលេខ ២ េ៊ុមិទេ
ួ រកា
សង្កាត់ោរ់េសក្ងលក្កាម ខណឌមនជ័យ
រាជធានីេាំលេញ



TONY

េាំលេញ

លេខ១៥៣៣ បនទ ប់កា រិយេ័យលេខN
៣

PHROMNOPWONG

លោរ ZHOU ZHENLONG

