
 

 

 

 

 

 

 

ររសងួពាណិជជរមម 
អាសយដ្ឋា ន: ឡូតិ៍លលខ១៩-៦១ មហាវថីិសហព័នធរុសសី វថីិររសួងពាណិជជរមម(១១៣លប) 

សង្កា ត់ទឹរថ្លល  ខណឌ សសនសុខ រាជធានីភនំលពញ 
ទូរសពទ័ និងទូរសារ ៖ (៨៥៥)០២៣ ៨៦៦ ៤២៥ 

អីុសម៉ែល ៖ info.admmoc@gmail.com 
លេហទំព័រ ៖ www.moc.gov.kh 

 

 

 

 

 

 

 

 



វិញ្ញា បនបររច ុះបញ្ជ ីពាណិជជរមម 

ល ម្ ោះលសវា វញិ្ញា បនបរតចុោះបញ្ជពីាណិជជរមម 
ររសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

ររសួងពាណិជជរមម 
 នាយរដ្ឋា នចុោះបញ្ជ ីពាណិជជរមម 

 អាសយដ្ឋា ន: ឡូតិ៍លលខ១៩-៦១ មហាវថិីសហពន័ធរសុស ីសង្កា ត់ទឹរថ្លល  
ខណឌ សសនសុខ រាជធានីភនលំពញ 

 ទូរស័ពទ : ០២៣ ៨៦៦ ០៥០, ០២៣ ៨៦៦ ៥៩៨, ០២៣ ៨៦៦ 
៤៦០ 

 អុីសម៉ែល : br.moc.cambodia@gmail.com 
 លេហទំព័រ : www.businessregistrationmoc.gov.kh  

លោលបណំង 
ននការផតល់លសវា 

 ផដល់នីតិបុេគលរិលរខណៈជូនដលស់ហរោសពាណិជជរមមលដ្ឋយលចញជូននូវ 
វញិ្ញា បនបរតចុោះបញ្ជ ីពាណិជជរមម 

 កាន់កាប់បញ្ជ ីពាណិជជរមម រេប់រេងទិននន័យល ម្ ោះររុមហ ុន-សហរោស
ពាណិជជរមម 

 ចុោះបញ្ជ ីពាណិជជរមម និងរេប់រេងតាមដ្ឋនសរមមភាពពាណិជជរមម 
មូលដ្ឋា នេតយុិតត  រពោះរាជររមលលខ  នស/ររម/០៦៩៥/០៤ ចុោះនថៃទី២៦ សខមិថុនា ឆ្ន ១ំ៩៩៥ 

សដីពី ការរបកាសឱ្យលរបីនូវចាបស់ដីពវីធិានពាណិជជរមម និងបញ្ជ ីពាណិជជរមម 
 រពោះរាជររមលលខ នស/ររម/១១៩៩/១២ ចុោះនថៃទ១ី៨ សខវចិឆិកា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ 
សដីពី ការរបកាសឱ្យលរបីនូវចាប់សដីពី វលិសាធនរមមលលីចាប់សដីពី វធិាន
ពាណិជជរមម និង បញ្ជ ីពាណិជជរមម 

 រពោះរាជររមលលខ  នស/ររម/០៦០៥/១៩ ចុោះនថៃទី១៩ សខមិថុនា ឆ្ន ២ំ០០៥ 
សដីពី ការរបកាសឱ្យលរបីនូវចាប់សដីពីសហរោសពាណិជជរមម 

 របកាសលលខ  ០៤២ ពណ.ចបព.របរ ចុោះនថៃទ២ី៩ សខមររា ឆ្ន ២ំ០១៥ សដពីី 
ការចុោះល ម្ ោះរនុងបញ្ជ ីពាណិជជរមមរបស់ររសួងពាណិជជរមម 

 របកាសលលខ ២៤០ ពណ.ចបព.របរ ចុោះនថៃទី០៩ សខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៣ សដីពី 
ការបលងាីតបញ្ជ រសតមួយលលីការង្ករចុោះបញ្ជ ីពាណិជជរមម 

 របកាសលលខ ១០៤ MOC / SM 2008 ចុោះនថៃទី០៧ សខលមសា ឆ្ន ២ំ០០៨ 
សដីពី ការបំលពញរបតិលវទន៍របចឆំ្ន រំបស់ររុមហ ុនពាណិជជរមមរបស់ររសួង
ពាណិជជរមម 

 របកាសលលខ ០៩៩ MOC / SM 2008 ចុោះនថៃទី០៧ សខលមសា ឆ្ន ២ំ០០៨ 
សដីពី សបបបទ និងនតីិវធិសីរសរបលរខនតរិៈររុមហ ុនពាណិជជរមមរបស់ររសួង
ពាណិជជរមម 

 របកាសរមួលលខ ៩៨៥ សហវ.របរ ចុោះនថៃទី២៨ សខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១២ សដីពីការ
ផតល់លសវាសាធារណៈរបស់ររសួងពាណិជជរមម  

 របកាសរមួលលខ ១៦៤៣ សហវ.របរ ចុោះនថៃទី១៦ សខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៤ សដីពី
ការសរសរប ររមងលសវាសាធារណៈននតារាងឧបសមពន័ធភាជ ប់នឹងផតល់របកាស
រមួលលខ ៩៨៥ 

 សហវ.របរ ចុោះនថៃទី២៨ សខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១២ សដីពីការផតល់លសវាសាធារណៈ
របស់ ររសួងពាណិជជរមម  

 លសចរដីជូនដណឹំងលលខ ០៨៤៩ MOC / SM 2008 ចុោះនថៃទី០៨ សខលមសា 

mailto:br.moc.cambodia@gmail.com


ឆ្ន ២ំ០០៨ សដីពីការមរបដូ រវញិ្ញា បនបរតចុោះល ម្ ោះរនុងបញ្ជ ីពាណិជជរមមតាម
េំរថូមី និង ការមរបំលពញរបតលិវទនរ៍បចឆំ្ន រំបស់ររមុហ នុពាណិជជរមមរបស់
ររសួងពាណិជជរមម 

 លសចរដីជូនដណឹំងលលខ ៣៧៧៣ ពណ.ចបព ចុោះនថៃទ៣ី១ សខធនូ  ឆ្ន ២ំ០០៩ 
សដីពីការផដល់អតតលលខចុោះបញ្ជ ីពាណិជជរមមថមី 

អតិថជិនសដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

របូវនដបុេគល ឬ នីតិបុេគលទងំឡាយសដលលធវីពាណិជជរិចច លហីយសដលយរ
ពាណិជជរិចចលនោះ ជាមុខរបរខលួនជារបច ំ

សតង់ដ្ឋលសវា  ចុោះបញ្ជ ីពាណិជជរមមដូចខាងលរកាម៖ 
 សហរោសឯរបុេគលជាបព់នធលលីរារច់លំណញ 
 សាខា ឬការយិាល័យតណំាងររមុហ នុបរលទស 
 ររុមហ ុនសហរមមសទិធទូិលៅ 
 ររុមហ ុនសហរមមសទិធមិានររមតិ 
 ររុមហ ុនឯរជនទទួលខុសរតូវមានររមិត/សហរោសឯរបុេគលទទួល
ខុសរតូវមានររមិត 

 ររុមហ ុនមហាជនទទួលខុសរតវូមានររមិត 
 រេឹោះសាថ នសាធារណៈ 
 ររុមហ ុនរដា 
 ររុមហ ុនចរមុោះ 

 រយៈលពលផតល់លសវាពី ៣ លៅ ៥នថៃ រនុងនថៃលធវីការ 
 រនរមរដាាលរនុងការចុោះបញ្ជ ីពាណិជជរមមរតូវានរំណត់ដូចតលៅ៖ 

I.  
 

រ- ការសុំចុោះល ម្ ោះរនុងបញ្ជ ីពាណិជជរមម : 
    ១- ររុមហ ុនពាណិជជរមម ឬ ការយិាល័យតំណាង ឬ សាខាររុមហ ុន 
         បរលទស………………………………………… ១.៦៨០.០០០ លរៀល 
    ២- សហរោសឯរបុេគល ឬពាណិជជររសដលជាប់ពនធលលីរារ់ចំលណញ 
         ……………………………………………………. ៣០០.០០០ លរៀល 
 

ខ- លុបល ម្ ោះលចញពីបញ្ជ ីពាណិជជរមម : 
    ១- ររុមហ ុនពាណិជជរមម ឬ វនិិលយាេ ឬ ការយិាល័យតំណាង ឬ សាខា 
         ររុមហ ុនបរលទស……………………………….… ៤៨០.០០០ លរៀល 

  ២- សហរោសឯរបុេគលឫពាណិជជររសដលជាប់ពនធលលីរារ់ចំលណញ 
                 ……………………………………………………. ១៥០.០០០ លរៀល 
 

េ- ការសុំវញិ្ញា បនបរតលផសងៗ : 
           ១- ររុមហ ុនពាណិជជរមម : 

១.១-  ការសរសរបផ្លល ស់បដូ រភាេហ ុន….…………….. ៨០០.០០០ លរៀល 
            ១.២- ការសរសរបលផសងៗ (អភិាល រមមវតថុអាជវីរមម នាមររណ៍ ចំនួន 
                     រូរ ៉ែមុ ទីសាន រ់ការ លដីមទុន ។ល។ …………. ២៤០.០០០ លរៀល 

១.៣- ពិន័យការមិនបំលពញសបបបទរនុងការផ្លល ស់បដូ រសរសរបលផសងៗលៅ 
        ររសួង ពាណិជជរមម………………………….. ៥០០.០០០ លរៀល 
១.៤- ការបលងាីតសាខាររុមហ នុរនុងរសុរ…………. ៤៨០.០០០ លរៀល 
 

           ២- សហរោសឯរបុេគល ឬពាណិជជររសដលជាប់ពនធលលីរារ់ 
                     ………………………………………………… ១០០.០០០ លរៀល 



ឃ- ការតមាល់របតិលវទន៍របចឆំ្ន  ំ: 
           ១- លសវាតមាល់របតិលវទន៍របចឆំ្ន …ំ………………….. ៨០.០០០ លរៀល 
           ២- ការពិន័យចំលពាោះការមិនតមាល់របតិលវទន៍របចឆំ្ន …ំ…………………. 
                ………………………………………………...  ១.០០០.០០០ លរៀល 
 

ង- ការថតចមលងឯរសារចុោះបញ្ជ ីពាណិជជរមម : 
     ………………………………………………………….. ៨០.០០០ លរៀល 

   ច- ទទួលពារយលដីមបសីរមបសរមួលលដ្ឋោះរសាយវវិាទនិងររាការសរសរប 
        លផសងៗ……………………………………………  ១.០០០.០០០ លរៀល 
 

        ឆ- ការពិនិតយនាមររណ៍ររុមហ ុន សហរោស…………. ៤០.០០០ លរៀល 
II. លសវាពិលរោោះលយាបល់ 
រ- លសវាពិលរោោះលយាបល់ចុោះបញ្ជ ីពាណិជជរមម(តាមការលសនីសុំ) 
............................................................................៤០០ ០០០លរៀល 

 ពិនិតយនិងបញ្ញជ រ់លលភីាពរសបចាប់ននឯរសារតរមវូសរមាបក់ារលសនីសុំ
ចុោះបញ្ជ ីពាណិជជរមម 

 បញ្ញជ រ់ពីអនុលោមភាពននចាបល់លីការលរៀបចំខលមឹសារននរចិចសនាឬ
លរខនតិរៈបលងាតីររមុហ នុ 

 ពិនិតយនិងបញ្ញជ រ់លលសីុពលភាពននសិទធរិាតលិភាេលលភីាេហ ុនរបស់
ររុមហ ុន 

 ជួយផតល់លសវាពិនតិយលផទៀងផ្លទ តក់ារបរសរបភាសាលលីឯរសារចុោះបញ្ជ ី
ពាណិជជរមមនងិឯរសារសរសរបលរខនតរិៈររុមហ ុនសដលមានការចាំច ់

ខ- លសវាពិលរោោះលយាបល់ទរទ់ងនងឹការសរសរបលរខនតរិៈររុមហ ុន និងការ
បញ្ញជ រ់លផសងៗ(តាមការលសនីសុំ)……………………………២០០ ០០០លរៀល 

 បញ្ញជ រ់ពីអនុលោមភាពននចាបល់លីការលរៀបចំខលមឹសារននរចិចសនា ឬ
លរខនតិរៈបលងាតីររមុហ នុ 

 ពិនិតយនិងបញ្ញជ រ់លលសីុពលភាពននសិទធរិាតលិភាេលលភីាេហ ុនរបស់
ររុមហ ុន 

 ពិនិតយនិងបញ្ញជ រ់លលសីុពលភាពននសិទធរិាតលិភាេលលភីាេហ ុនរបស់
ររុមហ ុន 

េ- លសវាលរៀបចំលរខនតិរៈររមុហ នុ(ចុោះបញ្ជ ីពាណិជជរមមថម ីនិងការសរសរប  
លរខនតិរៈ)តាមការលសនីសុំ...........................................៤០០ ០០០លរៀល 

តរមវូការឯរសារ  
លដីមបទីទួលានលសវា 

សំណំុឯរសារចុោះបញ្ជ ីពាណិជជរមមសដលរតវូបញ្ចូ លរនុងរបពន័ធសវ័យរបវតតរមមរបស់
ររសួងពាណិជជរមមចទរមង់លអឡិចរតូនិរ មានដូចខាងលរកាម៖ 
រ) សរមាប់ការចុ ោះបញ្ជ ី ររ ុមហ ុន  
 ១. ឯរសារបញ្ញជ រអ់ាសយដ្ឋា នសដលអាចជាវរិ័យប័រតអេគសិនី វរិ័យបរ័ត

ទឹរ ឬរិចចសនាជួលផទោះឬអោរ លិខិតធនាោរជាលដមី 
 ២. លរខនតិរៈររុមហ ុន 
 ៣. អតតសញ្ញា ណបណណ ឬលិខតិឆលងសដនរបសម់ាច សរ់រុមហ ុន និងអភិាល 
 ៤. របូថត ៤x៦  
 ៥. លសចរតីរបកាសលដ្ឋយសទុធចតិតរបសអ់ភាិល ថ្លោន នជាបល់ទសនពររ៍នុង

រិចចការពាណិជជរមម រដាបបលវណី ឬរពហមទណឌ  និងមិនសមនជាមន្រនតីរាជការ
សដលសថិតលៅលរកាមចាប ់សតីពីសហលរខនតិរៈមន្រនតីរាជការសុីវលិននរពោះ
រាជាណាចរររមពុជា 



 ៦. ររណីមាច ស់ហ ុនជានីតិបុេគល 
 ចាប់ចមលងឯរសារេតិយុតតិននការចុោះបញ្ជ ីពាណិជជរមមរបស់ររមុ
ហ ុនលដីមលដ្ឋយមានការបញ្ញជ រស់ដលទទួលសាគល់លដ្ឋយចាប ់

 លិខិតសតងតាងំអនរតណំាងនតីិបុេគលជាមាច ស់ហ នុចាបល់ដីម 
 ៧. ររុមហ ុនរតូវលផញីលរខនតិរៈចាប់លដមីចនួំន០២ចាប់ រមួជាមួយលិខតិ

ចាប់លដីមបញ្ញជ រអ់ពំីល ម្ ោះេណនរីបសរ់រុមហ ុន សដលានលបីរលៅធ
នាណាមួយចំនួន០១ចាប ់ឲ្យមរនាយរដ្ឋា នចុោះបញ្ជពីាណិជជរមមរនុង
អំឡុងលពល៣០នថៃ េិតចបព់ីនថៃលចញវញិ្ញា បនបរតចុោះបញ្ជ ីពាណិជជរមម
តាមរបព័នធសវ័យរបវតតរមម។ រនុងថរិលវោលនោះរបសិនលបីនាយរដ្ឋា នចុោះ
បញ្ជ ីពាណិជជរមមមនិានទទួលលរខនតរិៈចាបល់ដីមលទ ររសួងពាណិជជ
រមមអាចទំទសន់ងឹការចុោះបញ្ជ ី និងលបុលចលការចុោះបញ្ជ ីពាណិជជរមម។ 
(សមាគ ល់ ៖ ចំណុចទី៧លនោះ រំពុងលធវកីារសរសរមលួ និងលសនីខុ ំឯរឧតតម
រដាមន្រនតីចុោះហតថលលខាលលីរបកាសថមលីៅរនុងសាត ហ៍ទ៤ី ននសខឧសភា ឆ្ន ំ
២០១៦លនោះ)។ 

ខ) ការចុោះបញ្ជ ីសាខា  ឬការយិាល័យតំណាង  
១. ឯរសារបញ្ញជ រអ់ាសយដ្ឋា នសដលអាចជាវរិ័យប័រតអេគិសនី វរិ័យប័រត

ទឹរ ឬរិចចសនាជួលផទោះឬអោរ លិខិតធនាោរជាលដីម 
២. ចាប់ចមលងឯរសារេតិយុតតិ ននការចុោះបញ្ជ ីពាណិជជរមមរបស់ររមុហ នុ

លដីមលដ្ឋយមានការបញ្ញជ រ ់សដលទទួលសាគល់លដ្ឋយចាប ់
៣. លសចរតីសលរមចរបសរ់រុមហ ុលដីមបលងាីតសាខា ឬការយិាល័យតំណាង 

និងសតតាងំនាយរសាខា ឬការយិាល័យតំណាង 
៤. អតតសញ្ញា ណបណណឬលិខតិឆលងសដនរបស់នាយរការយិាល័យតំណាង 

ឬសាខា 
៥. របូថត ៤x៦ 
៦. លសចរតីរបកាសលដ្ឋយសទុធចតិតរបសន់ាយរការយិាល័យតំណាង 

ឬសាខា ថ្លោន នជាប់លទសនពររ៍នុងរចិចការពាណិជជរមម រដាបបលវណី ឬ
រពហមទណឌ  និងមិនសមនជាមន្រនតីរាជការសដលសថិតលៅលរកាមចាប ់សតីពី
សហលរខនតិរៈមន្រនតីរាជការសុីវលិននរពោះរាជាណាចរររមពុជា។                

េ) ការចុ ោះបញ្ជ ី ររ ុមហ ុនសហរមមសិទធិ  
១. ឯរសារបញ្ញជ រអ់ាសយដ្ឋា នសដលអាចជាវរិ័យប័រតអេគិសនី វរិ័យប័រត

ទឹរ ឬរិចចសនាជួលផទោះឬអោរ លិខិតធនាោរជាលដីម 
២. រិចចសនាបលងាីតររុមហ ុន 
៣. អតតសញ្ញា ណបណណ ឬលិខតិឆលងសដនរបសស់ហរមមសទិធិររ និងអនរ

រេប់រេង 
៤. របូថត  ៤x៦ 
៥. លសចរតីរបកាសលដ្ឋយសទុធចតិតរបសអ់នររេបរ់េង ថ្លោន នជាប់លទសនពរ ៍

រនុងរិចចការពាណិជជរមម រដាបបលវណី ឬរពហមទណឌ  និងមិនសមនជាមន្រនតី
រាជការសដលសថិតលៅលរកាមចាប ់សតីពីសហលរខនតរិៈមន្រនតីរាជការសុីវលិ
ននរពោះរាជាណាចរររមពុជា 

៦. ររណីសហរមមសិទធិររជានីតិបុេគល 
 ចាប់ចមលងឯរសារេតិយុតតិននការចុោះបញ្ជ ីពាណិជជរមមរបស់ររមុ
ហ ុនលដីមលដ្ឋយមានការបញ្ញជ រស់ដលទទួលសាគល់លដ្ឋយចាប ់

 លិខិតសតងតាងំអនរតណំាងនតីិបុេគលជាសហរមមសិទធរិរចាបល់ដមី 
៧. ររុមហ ុនរតូវលផញីរិចចសនាររុមហ ុនចាប់លដីមចំនួន០២ចាប់ ឲ្យមរ



នាយរដ្ឋា នចុោះបញ្ជ ីពាណិជជរមមរនុងអំឡុងលពល៣០នថៃ េិតចប់ពីនថៃ
លចញវញិ្ញា បនបរតចុោះបញ្ជ ីពាណិជជរមមតាមរបព័នធសវ័យរបវតតរមម។ រនុង
ថិរលវោលនោះរបសិនលបីនាយរដ្ឋា នចុោះបញ្ជ ីពាណិជជរមមមិនានទទួល
រិចចសនាររុមហ ុនចាបល់ដីមលទ ររសួងពាណិជជរមមអាចទំទស់នងឹការ
ចុោះបញ្ជ ី និងលុបលចលការចុោះបញ្ជ ីពាណិជជរមម។ 

ឃ) ការចុោះបញ្ជ ីសហរោសឯរបុេគល  
១. ឯរសារបញ្ញជ រអ់ាសយដ្ឋា នសដលអាចជាវរិ័យប័រតអេគិសនី វរិ័យប័រត

ទឹរ ឬរិចចសនាជួលផទោះឬអោរ លិខិតធនាោរជាលដីម 
២. អតតសញ្ញា ណបណណ ឬលិខិតឆលងសដនរបស់ឯររមមសិទធិររ 
៣. របូថត ៤x៦ របស់ឯររមមសិទធិររ 
៤. លសចរតីរបកាសលដ្ឋយសទុធចតិតរបសឯ់ររមមសទិធរិរ ថ្លោន នជាប់

លទសនពររ៍នុងរិចចការពាណិជជរមម រដាបបលវណី ឬរពហមទណឌ  និងមិនសមន
ជាមន្រនតីរាជការសដលសថតិលៅលរកាមចាប ់សតីពីសហលរខនតិរៈមន្រនតរីាជការ
សុីវលិននរពោះរាជាណាចរររមពុជា។ 

លយាបល់  រាល់ពាណិជជររ និងររុមហ ុនពាណិជជរមមទងំឡាយ សដលមានរេោឹះសាថ ន 
សាខា ការយិាល័យតំណាង បុរតសមពន័ធ ឬទភីាន រង់្កររបសខ់លួន លៅរពោះរាជា
ណាចរររមពុជា  មានកាតពវរចិចចុោះល ម្ ោះបញ្ជ ីពាណិជជរមម លៅរនុងរបព័នធ
សវ័យរបវតតរមម សរមាប់ចុោះបញ្ជពីាណិជជរមមរបសរ់រសងួពាណិជជរមមពីរេបទ់ី
រសនលងតាមរយៈលេហទពំរ័៖ www.businessregistration.moc.gov.kh។ 
រនុងររណីខរខាននងឹរតវូផដនាទ លទសលៅតាមការរំណតរ់បសច់ាប។់ 

 រាល់ពាណិជជររ ឬអនរដរឹនារំរុមហ ុនពាណិជជរមមទងំឡាយ  សដលមិនាន
លសនីសុំចុោះល ម្ ោះរនុងបញ្ជ ីពាណិជជរមមតាមកាលបញ្ាតត ិនឹងរតវូបតឹងលៅ
តុោការ អំពីបទរបរបសរមមភាពពាណិជជរមមមនិរសបចាប់   

 ររុមហ ុនសដលានចុោះបញ្ជ រីតូវមានកាតពវរចិច តមាលរ់បតលិវទ៍របចឆំ្ន សំដល
ទរ់ទងសាថ នភាពរបស់ររមុហ នុលៅររសួងពាណិជជរមម (តាមរបពន័ធ
សវ័យរបវតតរមម)។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ច ុះបញ្ជ ីម៉ា រ និងម៉ា រទំនិញសមា ល់ភូមិសាស្រសត 

ល ម្ ោះលសវា ចុោះបញ្ជ ីមា៉ែ រ និងមា៉ែ រទនំញិសមាគល់ភូមសិាន្រសត 
ររសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

ររសួងពាណិជជរមម 
 នាយរដ្ឋា នរមមសិទធបិញ្ញា  

 អាសយដ្ឋា ន: ឡូតិ៍លលខ១៩-៦១ វថិីររសួងពាណិជជរមម (ផលូ វលលខ  
                 ១១៣លប) សង្កា ត់ទឹរថ្លល  ខណឌ សសនសខុ រាជធានភីនលំពញ 

 ទូរស័ពទៈ (៨៥៥) ២៣ ៨៦៦ ១១៥ 
 ទូរសារៈ (៨៥៥) ២៣ ៨៦៦ ១១៤ 
 អុីសមលៈ cambodiaip.dip@gmail.com 

លោលបណំង 
ននការផតល់លសវា 

ការពារមា៉ែ រ និងមា៉ែ រទំនញិសមាគល់ភូមសិាន្រសត សដលានចុោះរនុងបញ្ជ ីមា៉ែ រ លៅ
រនុងរពោះរាជាណាចរររមពុជា និងរបឆ្ងំការរបរួតរបសជងមិនលសាម ោះរតង់លលីការ
បលងាីតការលរបីរាស់មា៉ែ រពាណិជជនាម និងមា៉ែ រទនំិញ សមាគ ល់ភូមិសាន្រសត និង
ជាពិលសសជួយជរំញុ និងការពារសហរោស ធុនតូច និងមធយម សមាេមផលិ
តររឲ្យផលិតទនំញិានលរចីនបលរមី ដលត់រមវូការរនុងរបលទស និងអាច្ន
លឡីងដល់ការនាលំចញ និង ទរ់ទញវនិិលយាេពីបរលទស 

មូលដ្ឋា នេតយុិតត  រពោះរាជររមលលខ  នស/ររប/០២០២/០០៦ ចុោះនថៃទ០ី៧ សខរុមភៈ ឆ្ន ២ំ០០២ 
សតីពីការរបកាសឲ្យលរបីចាប់សតីពី មា៉ែ រពាណិជជនាម និងអំពីននការរបរួត
របសជងមិនលសាម ោះរតង់ 

 អនុររឹតយលលខ ៦៤ អនររ.បរ ចុោះនថៃទី ១២ សខររាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៦ សតីពី 
ការអនុវតតចាប់សតីពី មា៉ែ រពាណិជជនាម និងអំលពីននការរបរួតរបសជងមិន
លសាម ោះរតង់ 

 របកាសអនតរររសួងលលខ ១៦៤៣ សហវ.របរ ចុោះនថៃទី១៦ សខធនូ  ឆ្ន ំ
២០១៤ សតីពី ការសរសរបររមងលសវាសាធារណៈននតារាងឧបសមពន័ធភាជ បន់ឹង
របកាសរមួលលខ ៩៨៥ សហវ.របរ ចុោះនថៃទី២៨ សខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពី ការ
ផតល់លសវាសាធារណៈរបស់ររសួងពាណិជជរមម 

 របកាសលលខ១០៥ MOC/SM 2009 ចុោះនថៃទ១ី៨ សខឧសភា ឆ្ន ២ំ០០៩ សតពី ី
នីតិវធិីសណនាកំារចុោះបញ្ជ ី នងិការការពារមា៉ែ រសរមាប់ការសមាគ ល់ភូមិសាន្រសត 

អតិថជិនសដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

របូវនដបុេគល ឬ នីតិបុេគល 

សតង់ដ្ឋលសវា  ការផតល់លសវាចុោះបញ្ជ ីមា៉ែ រលៅរពោះរាជាណាចរររមពុជា រសបតាមសតង់ដ្ឋរ
អនតរជាតិសដលអងគការរមមសិទិធបញ្ញា ពិភពលោរានផតល់នូវរបព័នធ IPAS 
លរបីរាស់ជាមួយ Computer សដលពិនតិយមា៉ែ រតាមជហំាននមួីយៗ សដលរមួ
មានអតថន័យ សលមលងអាន របូភាពលមីលលឃីញ (Appearance) និងលធវីការ
លរបៀបលធៀបមុខទំនញិ និងលសវាសដលដូច ឬរបហារ់របសហល ឬមានទំនារ់
ទំនងោន យា៉ែ ងជិតសនិទធ។ ទនឹទមលនោះ រតូវពិនិតយលមីលពារយសាល រ ពារយទូលៅ 
(Generic Term) របលភទ (Kind) បរមិាណ (Quantity) េុណភាព 
(Quality) និងចំណុចលផសងៗជាលរចីន លទៀត តាមសតង់ដ្ឋរអនតរជាតិ 

 ចុោះបញ្ជ ីមា៉ែ រលៅរពោះរាជាណាចរររមពុជាមានរយៈលពល ០៦ លៅ ០៩ សខ ឬ
លលីសពីរយៈលពលលនោះ រនុងររណីមានភាេទីបីីទនំាស ់ឬការទទួលពារយមាន
ការលរីនលឡីងលរចីន ឬការសរតរមូវពារយលសនីសុំរបស់អនរដ្ឋរ់ពារយ លបីលរបៀប
លធៀបលៅនឹងការចុោះបញ្ជមីា៉ែ រលៅបណាត របលទសអាសា ន មានរយៈលពលចប់



ពី ៦សខ លៅ ១២ សខ ចំសណរឯលៅសហរដាអាលមររិ មានរយៈលពល១២ សខ
លៅ១៨សខ 

រនរម ននការចុោះបញ្ជ ីមា៉ែ រមានដូចខាងលរកាម៖ 

I -ការចុោះបញ្ជ ីមា៉ែ រ  
១. ការដ្ឋរ់ពារយសុំចុោះបញ្ជ ី សរមាប់មួយមា៉ែ រ និងមួយជំពូរមានតនមល 
      …………………………………………………………... ៣០ ០០០លរៀល 
២. ការចុោះបញ្ជ ីមា៉ែ រសដលមានសុពលភាព ១០ ឆ្ន  ំសរមាប់មួយមា៉ែ រ 
      និងមួយជំពូរមានតនមល………………………………. ២៦០ ០០០លរៀល 
៣. រនរមរដាាលរនុងការលាោះពុមព (ការចុោះបញ្ជ ីមា៉ែ រ ការចុោះបញ្ជ ីមា៉ែ រ 
      សារជាថមី ការលុបមា៉ែ រលចញពីបញ្ជ ី) សរមាប់មួយមា៉ែ រ និងមួយ 
      ជំពូរ មានតនមល………………………………………. ១២០ ០០០លរៀល 
 

I I -ការបញ្ញជ រ់ពីការលរបី រាស់ ឬមិនានលរបី រាស់មា៉ែ រ  
      ការដ្ឋរ់ពារយ និងការបញ្ញជ រ់ពីការលរបីរាស់ ឬមិនានលរបីរាស់  
      មា៉ែ រ សរមាប់មួយមា៉ែ រ និងមួយជំពូរ មានតនមល…….. ៦០ ០០០លរៀល 
 

I I I -ការផ្លល ស់បតូ រលផ សងៗ  
    -  ការរត់រតាការលផទររមមសិទិធមា៉ែ រ (Assignment) សរមាប់មួយមា៉ែ រ  
       និងមួយជំពូរ មានតនមល………………………..…….. ៦០ ០០០លរៀល 

-  ការរត់រតា  ការបតូ រល ម្ ោះ  ឬការរមួបញ្ចូ លោន   ននមាច ស់មា៉ែ រ  
       (Name Change and Merger)  សរមាប់មួយមា៉ែ រ  និងមួយ 
       ជំពូរ មាន តនមល………………………………………. ៦០ ០០០លរៀល 
    -  ការសរតរមូវនានា (ជារំហុសរបស់អនរដ្ឋរ់ពារយ) សរមាប់មួយមា៉ែ រ 
       និងជំពូរមានតនមល…………………………….………. ៦០ ០០០លរៀល 

-  ការរត់រតា  ការបតូ រល ម្ ោះអាស័យដ្ឋា ន  (Address Change)  
              (រនុងររណីបតួ រសតអាស័យដ្ឋា នមួយប៉ែុ លណាណ ោះ) សរមាប់មួយមា៉ែ រ 
              និងមួយជំពូរ មានតនមល…………………………....… ៦០ ០០០លរៀល 

IV -ការលុបមា៉ែ រ  
     ការលុបមា៉ែ រលចញពីបញ្ជ ី (បង់លដ្ឋយអនរលសនីលុប) មួយវញិ្ញា បនប័រត 
     មានតនមល…………………………………………….… ៣០០ ០០០លរៀល 
 

V-ការចុោះបញ្ជ ីមា៉ែ រសារជាថមី  
    ការដ្ឋរ់ពារយ និងការចុោះបញ្ជ ីមា៉ែ រសារជាថមី មួយវញិ្ញា បនប័រត មាន 
    តនមល…………………………………………………….. ៣០០ ០០០លរៀល 
 

VI -ការលាោះពុមពលផ សង លទ ៀត  (របសិន លបីមាន) 
    - ទំហំតូចជាង១/៣ននររដ្ឋសA4មួយឯរតាត មានតនមល...៦០ ០០០ លរៀល 
    - ទំហំ១/៣ ននររដ្ឋស A4 មួយឯរតាត  មានតនមល……១២០ ០០០ លរៀល 
    - ទំហំ១/២ ននររដ្ឋស A4 មួយឯរតាត  មានតនមល……១៨០ ០០០ លរៀល 
    - ទំហំ៣/៤ ននររដ្ឋស A4 មួយឯរតាត  មានតនមល…..៣០០ ០០០ លរៀល 
    - ទំហំររដ្ឋស A4 មួយឯរតាត  មានតនមល……………..៦០០ ០០០ លរៀល 
 

តរមវូការឯរសារ  
លដីមបទីទួលានលសវា 

តរមូវការឯរសារសរមាប់ចុោះបញ្ជមីា៉ែ រ មានដូចខាងលរកាម 
 ពារយលសនីសុំតាមេំរលូលខ០០១ 
 េំរមូា៉ែ រលាោះពុមពលឡីងវញិចនួំន ១៥ 
 លិខិតរបេលស់ិទិធតាមេរំលូលខ០០២  

(របសិនចត់តាងំភាន រង់្ករតំណាង) 



លយាបល់ លដីមបលីជៀសវាងការលួចបនលំ ឬជលមាល ោះលលីការលរបីរាស់មា៉ែ រដូច ឬរសលដៀង 
នាយរដ្ឋា នរមមសិទិធបញ្ញា  ននររសួងពាណិជជរមម សូមជរមាបជូនដល់របូវនត
បុេគល នីតិបុេគល អាជីវររ សហរេិនទងំអស់េួរសតយរមា៉ែ ររបស់ខលួនមរចុោះ
បញ្ជ ី លដីមបទីទួលានសិទិធផ្លត ច់មុខរនុងការលរបីរាស់ មា៉ែ រ ដូចខាងលរកាម៖ 

 ចំលពាោះមា៉ែ រសដលទរទ់ងនងឹទនំញិ ឬលសវាសដលានចុោះបញ្ជ ីរចួលហីយ     
ការលរបីរាស់មា៉ែ រលនាោះ លដ្ឋយជនណាមួយលរៅពីមាចស់លដីមរតូវមានការ
យល់រពមពីមាច ស់មា៉ែ រលដីមជាមុនសិន 

 មាច ស់លដីមននមា៉ែ រ មានសិទិធបតឹងលៅតុោការរបឆ្ងំនឹងជនណាមាន រ់ 
សដលលរបីរាស់លដ្ឋយរលំោភនូវមា៉ែ ររបសខ់លួន លដ្ឋយោម នការយល់រពម 
ពីមាច ស់លដីមៗរម៏ានសិទិធបតងឹផងសដរ ចំលពាោះការលរបីរាស់នូវ សញ្ញា សដល
របហារ់របសហលនឹងមា៉ែ រសដលខលួនានចុោះបញ្ជ ីរចួលហីយ និងការលរបី
រាស់មា៉ែ រសដលទរ់ទនិលៅនឹងទនំញិ និងលសវាសដលរបហារ់ របសហល
លៅនឹងទំនិញ ឬលសវាននមា៉ែ រសដលចុោះបញ្ជ ីរចួលហីយលនាោះ លហីយសដល
អាចបណាត លឲ្យមានការភ័នតរចឡជំាសាធារណៈ។ ការខរខានមិនាន
ចុោះបញ្ជ ីការពារមា៉ែ រអាចនាដំល់ផលវាិរនានាដូចជា មិនអាចទប់សាា ត ់
ឬបតឹងលៅអាជាញ ធរមានសមតថរចិចរបឆ្ងំនឹងអនរលរបីរាស់មា៉ែ រសដលដូច 
ឬរសលដៀងនឹងមា៉ែ ររបសខ់លួនលដ្ឋយោម នការអនុញ្ញា ត ឬលំាររនុងការ
លផទរសិទិធលរបីរាស់មា៉ែ ររបស់ខលួនលៅអនរដនទជាលដីម។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



សសវាដែលពារ់ព័នធនឹងការររប់ររងសលើការសរៀបចំ និងចារ់ដចងពិព័រណ៍   ពាណិជជរមម ការផតល់លិខិរអន ញ្ញា រ
សរៀបចំពិព័រណ៍ពាណិជជរមម 

ល ម្ ោះលសវា ការផតល់លិខិតអនុញ្ញា តលរៀបចំពពិរ័ណ៍ពាណិជជរមម 
ររសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

ររសួងពាណិជជរមម 
 នាយរដ្ឋា នរិចចការពិពរ័ណ៍ ននអេគនាយរដ្ឋា នជរំញុពាណិជជរមម 

 អាសយដ្ឋា ន:  ជាន់ទីពីរ ននអាោរទីសតកីារររសងួពាណិជជរមម 
                 ឡូតិ៍លលខ១៩-៦១ វថិីររសួងពាណិជជរមម (ផលូ វលលខ  
                 ១១៣លប) សង្កា ត់ទឹរថ្លល  ខណឌ សសនសខុ រាជធានភីនលំពញ 

 ទូរស័ពទលលខ : ០១២ ៨៤២ ១១៩/ ០៩៥ ៥៥៣ ៣៥៥ 

 អុីសម៉ែល : sokdarith72@gmail.com / 
rithyco@yahoo.com 

លោលបណំង 
ននការផតល់លសវា 

 រេប់រេងរាល់ការលរៀបចំពពិ័រណ៍ពាណិជជរមមទងំអស់រនុងរបលទសរមពុជា 
 រត់រតានូវចំនួនពិពរ័ណ៍សដលានលរៀបចរំនុងរបលទស លដីមបដី្ឋរប់ញ្ជូ លរនុង
របតិទិនពិពរ័ណ៍របចឆំ្ន  ំ

 លដីមបរីរាភាពរបរួតរបសជងលដ្ឋយសមធមដ រនុងររបខ័ណឌ ទផីារលសរ ី
 ការពារមិនឲ្យផសពវផាយ ឬលផ្សសនាពលនលីសការពិត 
 លដីមបជីំរញុ និងោរំទដល់សរមមភាពពាណិជជរមម រនុងការជួយអភិវឌ្ឍវសិ័យ
លសដារិចច 

មូលដ្ឋា នេតយុិតត  រពោះរាជររមលលខ  នស/ររម/០៦៩៥/០៤ ចុោះនថៃទី២៦ សខមិថុនា ឆ្ន ១ំ៩៩៥ 
សដីពី ការរបកាសឱ្យលរបីនូវចាបស់ដីពវីធិានពាណិជជរមម និងបញ្ជ ីពាណិជជរមម 

 រពោះរាជររមលលខ នស/ររម/០១៩៦/២៤ ចុោះនថៃទ១ី៦ សខមររា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
សដលរបកាសឱ្យលរបីនូវចាប់សដីពី ការបលងាីតររសួងពាណិជជរមម  

 រពោះរាជររមលលខ នស/ររម/១១៩៩/១២ ចុោះនថៃទ១ី៨ សខវចិឆិកា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ 
សដីពី ការរបកាសឱ្យលរបីនូវចាប់សដីពី វលិសាធនរមមលលីចាប់សដីពី វធិាន
ពាណិជជរមម និង បញ្ជ ីពាណិជជរមម 

 អនុររឹតយលលខ ១៣១ អនររ.បរ ចុោះនថៃទ ី១៩ សខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៤ សតីពី 
ការលរៀបចំ និងការរបរពឹតតលៅរបសរ់រសួងពាណិជជរមម 

 របកាសលលខ ១៩៨ ពណរបរ.បល ចុោះនថៃទ ី១៤ សខររាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៤ សតី
ពី ការរបរពឹតតលៅរបស់នាយរដ្ឋា នរចិចការពិពរ័ណ៍ 

 របកាសរមួ ១៦៤៣ សហវរបរ. ចុោះនថៃទី ១៦ សខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៤ សតីពី ការសរ
សរបររមងលសវាសាធារណៈរបសរ់រសួងពាណិជជរមម 

អតិថជិនសដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

ររុមហ ុនរនុងរសរុ ឬបរលទស បណាត អងគការ សមាេម ឬសាថ ប័នលផសងៗ សដល
លរៀបចំពិព័រណ៍ពាណិជជរមម ។ ការលរៀបចំពិព័រណ៍ពាណិជជរមម ឬពិព័រណ៍មាន
លរខណៈពាណិជជរមម លបីទុរណារបធានបទជារបលភទវជិាជ ជីវៈរ៏លដ្ឋយ េឺការ
លរៀបចំពិព័រណ៍ទងំលនាោះ សថិតលៅលរកាមសមតថរិចចរបស់ររសួងពាណិជជរមម 
ដូលចនោះមុននឹងលរៀបចំពពិរ័ណ៍រតូវសុំការអនុញ្ញា តពរីរសងួពាណិជជរមមជាមុនសនិ 

សតង់ដ្ឋលសវា  លសវារហ័សមិនអូសបនាលយលពលលវោ ផតល់លសវាតាមលរខខណឌ  រំណត់រយៈ
លពល០៧ នថៃ នននថៃការង្ករ (រនុង០១លលីរ) 

 តនមលននការផតល់លសវា៖ 
១.ការលចញលិខិតអនុញ្ញា តលរៀបចំពពិ័រណ៍............................1,400,000៛ 
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mailto:rithyco@yahoo.com


២.រនរមននការរេប់រេង និងចត់សចងពពិរ័ណ៍(េតិរនុង០១សតង)់ 
- វសិ័យទូលៅ(របធានបទពារព់ន័ធនងឹវជិាជ ជីវៈ)...............100,000៛ 
- ពិព័រណ៍សដលមានរបធានបទបលរមីវសិ័យរសរិមមជាលរខណៈអនតរ

ជាតិ......................................................................20,000៛ 
៣.រនរមភរតីលលីលសវាលរៀបចពំិពរ័ណ៍ 8% ននចំណូលសរបុ(រនុង០១លលីរ)     
រយៈលពលននការផតល់លសវា០១នថៃ នននថៃលធវីការ។ 

តរមវូការឯរសារ  
លដីមបទីទួលានលសវា 

លដីមបសីុំលិខិតអនុញ្ញា ត បណាត ររុមហ ុន អងគការ សមាេម និងសាថ ប័នលធវីអាជីវ
រមម លសវារមមពិពរ័ណ៍ពាណិជជរមម រតូវសតមានររុមហ ុនពតិរារដសដលានចុោះ
បញ្ជ ីររុមហ ុនលៅរនុងររសួងពាណិជជរមម លដ្ឋយរំណត់រមមវតថុអាជីវរមមរបស់
ខលួនលៅរនុងលរខនតរិៈននររុមហ ុន។  រាល់ការលរៀបចំតាងំពពិរ័ណ៍ពាណិជជរមម រតវូ
រំណត់ឲ្យានចាស់ោស់នូវរបធានបទពិព័រណ៍ លពលលវោ ទីតាងំលរៀបចំ 
រពមទងំល ម្ ោះ និងអាសយដ្ឋា នរបស់អនរសដលរតូវលរៀបចំពិព័រណ៍។ ឯរសារ
បសនថមលផសងៗលទៀត អនរលរៀបចំតាងំពិព័រណ៍ទងំអស់រតូវមាន៖  

 ពារយលសនីសុំលរៀបចំពិព័រណ៍ )ឯរសារលដីម( របស់អនរលរៀបចំពពិ័រណ៍ 
ចំនួន........................................................................០១ ចាប់  

 លិខិតចុោះបញ្ជពីាណិជជរមមលៅររសងួពាណិជជរមម )ថតចមលង(  
ចំនួន.........................................................................០១ ចាប់  

 ប័ណណា៉ែ តង់ ឆ្ន ចុំងលរកាយ )ថតចមលង( ចំនួន.....................០១ចាប ់
លយាបល់ សូមអលញ្ជ ីញលសវារររបលភទលនោះទងំអស់ មរទរ់ទងដល់ទីរសនលងផតល់      

លសវារមមលដ្ឋយផ្លទ ល់ លដីមបទីទួលានលសវារមមរសបចាប់ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



សសវាដែលពារ់ព័នធនឹង 
១. សសវាររួរពិនិរយទំនិញនសំចញ-នចំូល   រមួជាមួយសាថ ប័នរយ 

និងរដ្ឋា ររ ដផែរសលើរិចចសរមួលពាណិជជរមមតាមរយៈការររប់ររងហានិភ័យ 
២. វិញ្ញា បនបរររមមចំសពាុះទំនិញនសំចញតាមសំសណើ របស់អនរសសនើស  ំសែើមបបីំសពញលរខខណឌ ររមូវ 

តាមរបសទសនចំូល 
៣. ផដល់សសវាការពារែល់អនរសរបើរាស់តាមការឃ្ល ពំិនិរយទីផារ និងការបស្ររា បការដរលងបនលំ 

ល ម្ ោះលសវា - លសវារតួតពិនិតយទំនញិនាលំចញ-នាចូំល រមួជាមួយសាថ ប័នេយ និងរដ្ឋា ររ 
សផែរលលីរិចចសរមលួពាណិជជរមមតាមរយៈការរេបរ់េងហានភិ័យ 

- វញិ្ញា បនបរតរមមចលំពាោះទនំិញនាលំចញតាមសំលណីរបសអ់នរលសនីសុលំដីមបី
បំលពញលរខខណឌ តរមូវតាមរបលទសនាចូំល 

- ផដល់លសវាការពារដល់អនរលរបីរាសត់ាមការផ្សល ពំិនតិយទីផារ និង ការបន្រង្កា ប
ការសរលងបនលំ 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

ររសួងពាណិជជរមម 
 អេគនាយរដ្ឋា នរមពុជារតតួពិនតិយទំនញិនហីរណ័ អាហរណ័ និងបន្រង្កា ប 
ការសរលងបនលំ 

 អាសយដ្ឋា ន:  លលខ៥០Eo ផលូ វ១៤៤ សង្កា ត់ផាររណាដ ល១  
                   ខណឌ ដូនលពញ រាជធានភីនលំពញ 

 ទូរស័ពទ/ទូរសារ៖   (៨៥៥)២៣ ៤២៦ ១៦៦ 
 អុីសម៉ែល          ៖    cpd@camnet.com 

លោលបណំង 
ននការផតល់លសវា 

 ធានាេុណភាព សុវតថិភាពផលិតផល (មហូបអាហារ និងមិនសមនមហូបអាហារ) 
និងលសវា និងការពារអនរលរបីរាស់ 

 ធានារិចចការពារពាណិជជរមមរបរបលដ្ឋយសមធមដ 
 ធានាអនុលោមភាពននបណាដ លរខខណឌ តរមូវសផនរចាបព់ារព់័នធនឹងពាណិជជ
រមម 

 ទទួលផដល់លសវារតួតពិនិតយពាណិជជរមមជាលរខណៈភាេីទី៣ 
 ជំរញុឲ្ផលិតផលមហូបអាហារ ផលិតផលមនិសមនមហូបអាហារលរ់លលីទីផារ
មានេុណភាព សុវតថិភាព ការពារផលរបលយាជន៍អនរលរបីរាស់ 

 ផដល់លសវាការពារដល់អនរលរបីរាសត់ាមការផ្សល ពំិនតិយទីផារ និងការបរង្កប
ការសរលងបនលំ 

មូលដ្ឋា នេតយុិតត  រពោះរាជររមលលខ នស/ររម/០៦០០/០០១ ចុោះនថៃទី២១ សខមិថុនា ឆ្ន ំ
២០០០ សដីពី ការដ្ឋរ់ឲ្លរបីចាប់សដពីីការរេប់រេងេុណភាព សុវតថិភាពលលី
ផលិតផលទំនិញ និងលសវា 

 អនុររឹតយលលខ ៥៩ អនររ.បរ ចុោះនថៃទី២៩ សខឧសភា ឆ្ន ២ំ០០៨ សដីពី 
ការតលមលីងនាយរដ្ឋា នរមពុជារតួតពិនិតយទំនិញនីហរណ័-អាហរណ័ និង      
បន្រង្កា បការសរលងបនល ំ(ការុំងរតលូ) ឲ្លៅជាអេគនាយរដ្ឋា នរមពុជារតួតពិនិ
តយនីហរណ័-អាហរណ័ និងបន្រង្កា បការសរលងបនលំ (ការុំងរតូល) 

 សារាចរសណនាអំនតរររសួងលលខ២៥៦ ពណផរសរណន ចុោះនថៃទី១៧ សខ
តុោ ឆ្ន ១ំ៩៩៤ សដីពី លសាហ ុយរតួតពិនិតយទំនិញនាលំចញ-នាចូំលរបស់
ររសួងពាណិជជរមម និងររសួងលសដារិចច និងហិរញ្ាវតថុ  

 របកាសអនតរររសួងលលខ០១ របរ.រយ ២០០៤ ចុោះនថៃទី២៧ សខរុមភៈ ឆ្ន ំ
២០០៤ សដីពី ការដ្ឋរ់ឲ្លរបីរាស់េំរសូំណំុលិខតិលដ្ឋោះរសាយបទលលមសីសដពីី

mailto:cpd@camnet.com


េុណភាព សុវតថិភាព លលីផលិតផលទំនិញ និងលសវាដលលីមន្រនតីនេរាល
យុតតិធមដរបស់ររសួងពាណិជជរមម 

 របកាសលលខ០០៧ MoC/M ២០០៤ ចុោះនថៃទី១៦ សខមររា ឆ្ន ២ំ០០៤ សដី
ពី វធិានការហាមផ្សត់ការនាចូំលជាបលណាដ ោះអាសនននូវបរស ីស ុតបរស ីសាច់
បរសរីសស់ និងកាល លសស និងផលិតផលមានលដីមរំលណីតពីបរស ី

 របកាសអនតរររសួងលលខ ៩៩៤ សហវ.របរ ចុោះនថៃទ០ី៦ សខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០៩ 
សដីពី ការអនុវតតរិចចសរមួលពាណិជជរមមតាមរយៈការរេប់រេងហានិភ័យ 

 របកាសរមួលលខ១៦៤៣ សហវ.របរ ចុោះនថៃទី១៦ សខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៤ សដីពី 
ការសរសរបររមងលសវាសាធារណៈ ននតារាងឧបសមព័នធភាជ ប់នឹងរបកាសរមួ
លលខ៩៨៥ សហវ.របរ ចុោះនថៃទី២៨ សខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១២ សដីពី ការផដល់លសវា
សាធារណៈរបស់ររសួងពាណិជជរមម 

អតិថជិនសដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

រេប់ការលីសដារិចចពារ់ពន័ធការលធវីពាណិជជរមម ជាអាទិ៍ការនាលំចញ-នាចូំលការផ
លិតសរនចន ការសដុរទុរ និងការលរ់សចរចយទំនិញ និងអនរលរបីរាស់ទូលៅ 

សតង់ដ្ឋលសវា រនរមលសវារតួតពិនិតយរតូវានរំណតត់ាមរបលភទរតតួពនិតិយ និងផលតិផល
លដ្ឋយររសួងលសដារិចច និងហិរញ្ាវតថុ  រសបតាមលោលការណ៍របសអ់ងគការ
ពាណិជជរមមពភិពលោរ 

តរមវូការឯរសារ  
លដីមបទីទួលានលសវា 

សំលណីពិនិតយលរខណៈសមបតតិសរមាប់នាលំចញ-នាចូំលតាមការផដល់ដណឹំង នន
ការ នាលំចញ-នាចូំលជារ់សសដង (ពារយលសនីសុំ) រនុងររបខណឌ ននការអនុវតត    
វធិីសាន្រសតរេប់រេងហានិភ័យលដ្ឋយមានឯរសារោរំទ៖ 

 អញ្ាតតិប័រត (B/L) 
 វរិាយបរត និង បញ្ជ ីលវចខចប់ (Invoice and Packing List) 
 ឯរសារពារ់ព័នធ និង រិចចធានាេុណភាព សុវតថិភាព ទិសលៅលរបីរាស ់
(ជារ់សសដងតាមរបលភទទនំញិ) តាមការចាំច់ 

លយាបល់  ការផដល់លសវាលនោះ ជាបទដ្ឋា នេតិយុតតសំខាន់បំផុតសរមាប់្នលៅការ
រេប់រេងេុណភាព សុវតថិភាពលលីផលិតផលទំនិញ និងលសវារនុងទិសលៅ
ធានាឲ្យាននូវផលរបលយាជនរ៍បសអ់តថិជិន រនុងការលធវីពាណិជជរមមលដ្ឋយ
លសាម ោះរតង់ និងយុតតិធមដសផែរលលីរចិចសរមួលពាណិជជរមមលដ្ឋយលសាម ោះរតង ់និង
យុតតិធមដ សផែរលលីរិចចសរមួលពាណិជជរមមតាមរយៈការរេប់រេងហានិភ័យ 

 លសវាលនោះ(លលីរសលងសតការរតួតពិនិតយពាណិជជរមមជាលរខណៈភាេីទី៣)
មានលរខណៈជាចាប់ 

 ចំលពាោះការរតួតពិនិតយពាណិជជរមមលរខណៈជាភាេទីី៣ អងគភាពរតួតពិនិតយ
ពាណិជជរមម ននអេគនាយរដ្ឋា នមានទនុំរចតិតពីអតិថិជនបរលទសជាលរចីន។ 
ការលរបីរាស់លសវាលនោះនឹងមានលរខណៈពិតរារដរនុងរិចចធានាការបំលពញ
បំណងរបស់អតិថិជន 

 

 

 

 



វិញ្ញា បនបររបញ្ញជ រ់របភពសែើមទំនិញ (Certificate of Origin “C/O”) 

ល ម្ ោះលសវា វញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ រ់របភពលដីមទនំិញ (Certificate of Origin “C/O”) 
ររសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

ររសួងពាណិជជរមម 
 នាយរដ្ឋា ននាលំចញ-នាចូំល 

 អាសយដ្ឋា ន: ឡូតិ៍លលខ១៩-៦១ វថិីររសួងពាណិជជរមម (ផលូ វលលខ  
                 ១១៣លប) សង្កា ត់ទឹរថ្លល  ខណឌ សសនសខុ រាជធានភីនលំពញ 

 ទូរស័ពទៈ ០២៣ ៨៦៦ ៤៦៩ 
 អុីសម៉ែលៈ hosivyong@yahoo.com 

លោលបណំង 
ននការផតល់លសវា 

 រេប់រេងទំនិញនាលំចញនាចូំលតាមចាប ់និងបទបបញ្ាតតសិដលរណំតល់ដ្ឋយ
រាជរដ្ឋា ភិាល 

 ផតល់ជូនអនរនាលំចញនូវវញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ ររ់បភពលដីមទំនិញ (Certificate 
of Origin “C/O”) ពីរបលទសរមពុជានាលំចញលៅលរៅបរលទស 

មូលដ្ឋា នេតយុិតត  អនុររឹតយលលខ ១៣១ អនររ.បរ ចុោះនថៃទ១ី៩ សខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៤ សតីពីការ
លរៀបចំ និងការរបរពឹតតលៅននររសួងពាណិជជរមម 

 របកាសលលខ ១៧៨ ព.ណនច ចុោះនថៃទី១៣ សខមិថុនា ឆ្ន ២ំ០១៤ របស់
ររសួង ពាណិជជរមម សតីពកីារលរៀបចំ និងការរបរពឹតតលៅរបស់នាយរដ្ឋា ននាំ
លចញ នាចូំល 

 របកាសលលខ ១៤៣៧ ពណប.អព 99 ចុោះនថៃទី ២១ សខ ឧសភា ឆ្ន  ំ
១៩៩៩ របស់ររសួងពាណិជជរមម សតីពីការលចញវញិ្ញា បនបរតរបភពលដីម
ទំនិញ វរិាយបរតពាណិជជរមម និងអាជាញ បណ័ណនាលំចញ ចំលពាោះទំនិញសលមលៀរ
បំពារ់សរមាប់នាលំចញ  

 របកាសលលខ 265MOC/M2002 ចុោះនថៃទ ី២៩ សខ វចិឆិកា ឆ្ន  ំ២០០២ របស់
ររសួងពាណិជជរមម សតីពីការផតលវ់ញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ រ់របភពលដីមទំនិញជូន
អងគការលរៅរដ្ឋា ភិាល (NGOs)  

 របកាសលលខ ១៩៣MOC/SM2006 ចុោះនថៃទី១៩ សខតុោ ឆ្ន ២ំ០០៦ 
របស់ររសួង ពាណិជជរមម សតីពកីារបងរ់នរមរេបរ់េងការនាលំចញ សរមាបស់
លមលៀរបំពារ់អនាម័យសដលលរបីសតមួយលលីរ រចួលាោះលចល  

 របកាសលលខ ១១២MOC/SM2013 ចុោះនថៃទី ២៣ សខ ឧសភា ឆ្ន  ំ២០១៣ 
របស់ររសួងពាណិជជរមម សតីពកីារសរសរមួលនតីវិធិីលចញវញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ រ់
របភពលដីមទំនិញ  

 របកាសអនតរររសួងលលខ ២៣៣ ព.ណ បអព.របរ ចុោះនថៃទី២៩ សខវចិឆិកា 
ឆ្ន ២ំ០១៣ រវាង ររសួងលសដារិចច និងហិរញ្ាវតថុ  និងររសងួពាណិជជរមម សតី
ពីការសរសរមួលនីតវិធិីរនុងការបំលពញសបបបទនាលំចញទនំញិលៅលរៅរបលទស 

 របកាសរមួលលខ ១៦៤៣ សហវ.របរ ចុោះនថៃទី១៦ សខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៤ រវាង
ររសួងលសដារិចច និងហិរញ្ាវតថុ  និងររសងួពាណិជជរមម សតីពីការសរសរបររមង
លសវាសាធារណៈននតារាង ឧបសមពន័ធភាជ បន់ងឹរបកាសរមួលលខ ៩៨៥ សហវ.
របរ ចុោះនថៃទី២៨ សខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពី ការផតល់លសវាសាធារណៈរបស់
ររសួងពាណិជជរមម 

 របកាសលលខ ១៦១ព.ណ.ពពរ.របរ ចុោះនថៃទី៣០សខឧសភាឆ្ន ២ំ០១៤  
សតីពីការដ្ឋរ់ឲ្យអនុវតតសារលបងនូវការដ្ឋរ់ពារយលសនីសុវំញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ រ់
របភពលដីមទំនិញតាមរបព័នធលអឡិចរតូនិច 



អតិថជិនសដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

 

នីតិបុេគល 

សតង់ដ្ឋលសវា លដ្ឋយអនុវតតតាមខលមឹសាររបកាសរមួលលខ ១៦៤៣ សហវ.របរ ចុោះនថៃទី ១៦ 
សខ ធនូ  ឆ្ន  ំ២០១៤ រវាងររសួងលសដារិចច និងហិរញ្ាវតថុ  និងររសួងពាណិជជរមម 
ចប់ពីលពលដ្ឋរ់ពារយ លសនីសុំរហូត ដល់លពលទទួលយរវញិ្ញា បនបរតរបភព
លដីមទំនិញ (C/O) េឺមានរយៈលពល ១១ម៉ែ៥៥នាទី ននលមា៉ែ ងលធវីការ សុពល
ភាព ៦-១២សខ។ 
តនមលននការផតល់លសវា៖  
១.សលមលៀរបំពារ់ 
 C/O ទរមង់ A : 
 លរចីនជាង ឬលសមី 2,000PCS...............................................58$+EMF 
 តិចជាង2,000PCS...........................................................23$+EMF 
 C/O ទរមង់ N : 
 លរចីនជាង ឬលសមី 2,000PCS...............................................38$+EMF 
 តិចជាង2,000PCS...........................................................18$+EMF 
 C/O ទរមង់លផសងលទៀត 
 លរចីនជាង ឬលសមី 2,000PCS...............................................58$+EMF 
 តិចជាង2,000PCS...........................................................23$+EMF 
២.ររណាត់ 
 C/O ទរមង់ A...................................................................58$+EMF 
 C/O ទរមង់ N...................................................................38$+EMF 
 C/O ទរមង់លផសងលទៀត........................................................58$+EMF 
៣.សសបរលជីង 
 C/O ទរមង់ A : 
 លរចីនជាង ឬលសមី 2,000PCS...............................................58$+EMF 
 តិចជាង2,000PCS...........................................................23$+EMF 
 C/O ទរមង់ N : 
 លរចីនជាង ឬលសមី 2,000PCS...............................................38$+EMF 
 តិចជាង2,000PCS...........................................................18$+EMF 
 C/O ទរមង់លផសងលទៀត 
 លរចីនជាង ឬលសមី 2,000PCS...............................................58$+EMF 
 តិចជាង2,000PCS...........................................................23$+EMF 
៤.អងា 
 C/O ទរមង់ A...........................................................200,000៛+EMF 
 C/O ទរមង់ N...........................................................120,000៛+EMF 
 C/O ទរមង់លផសវលទៀត.................................................200,000៛+EMF 
៥.ទំនិញសិបបរមមតូច 
 C/O រេប់ទរមង់..................................................................មិនេតិនថល 
៦.ទំនិញទូលៅ 
 C/O ទរមង់ A...................................................................58$+EMF 
 C/O ទរមង់ N...................................................................38$+EMF 



 C/O ទរមង់លផសងលទៀត........................................................58$+EMF 
៧.ការសរតរមូវ ឬលចញចាប់ទុតិយតាននវញិ្ញា បនបរតរបភពលដីមទំនិញ 
 C/O ទរមង់ A : 
 លរចីនជាង ឬលសមី 2,000PCS/PRS.................................................58$ 
 តិចជាង2,000PCS/PRS............................................................23$ 
 C/O ទរមង់ N : 
 លរចីនជាង ឬលសមី 2,000PCS/PRS.................................................38$ 
 តិចជាង2,000PCS/PRS.............................................................18$ 
 C/O ទរមង់លផសងលទៀត 
 លរចីនជាង ឬលសមី 2,000PCS/PRS.................................................58$ 
 តិចជាង2,000PCSPRS.............................................................23$ 

តរមវូការឯរសារ  
លដីមបទីទួលានលសវា 

ការដ្ឋរ់ពារយលសនីសុំវញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ ររ់បភពលដមីទនំញិរតូវភាជ បម់រជាមួយ
នូវឯរសារដូចខាងលរកាម ៖ 
 

១. ការនាលំចញតាមលជងីនាវា (By Sea) 
   រ - ទនំញិសលមលៀរបពំារ ់ផលតិផលវាយនភណ័ឌ  សសបរលជីង នងិសមាភ រៈ      
        លរបរីាសល់ផសងលទៀត ដូចជា កាបូប មួរ ជាលដមី 

 ពារយលសនីសុំវញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ ររ់បភពលដមីទនំញិរបស់ររុមហ ុន 

 លិខិតបញ្ញជ រ់ពកីារបង់លសាហ ុយរដាាល  និងរនរមរេបរ់េងការ 
នាលំចញ 

 បង្កា ន់នដបង់រាររ់នរមលសវាសាធារណៈ 
 វរិ័យប័រត  (Invoice) 

 តារាងលវចខចប់  (Packing List) 

 អញ្ាតតិប័ណណដរឹជញ្ជូ ន (Bill of Lading) 

 រំណត់លហតុរមួសតពីី  ការរតួតពនិតិយទំនញិវាយនភណ័ឌ នាលំចញ 
របស់អេគនាយរដ្ឋា នេយ  និងរដ្ឋា រររមពុជា  និងអេគនាយរដ្ឋា ន  

ការុំងរតូល 

 របតិលវទន៍លចញពីរមពុជា (Cambodia Outward Declaration) 

 លិខិតឧលទទសនាម និងលផទរសិទធរិបសរ់រុមហ ុនឲ្យតំណាងរបសខ់លួន 
 

ខ -  ផលតិផលលផសងលទៀត លរៅពសីលមលៀរបពំារ ់ផលតិផលវាយនភណ័ឌ  និង   
    សសបរលជីង 

 ពារយលសនីសុំវញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ ររ់បភពលដមីទនំញិរបស់ររុមហ ុន 

 លិខិតបញ្ញជ រ់ពកីារបង់លសាហ ុយរដាាល និងរនរមរេបរ់េងការ 
នាលំចញ 

 បង្កា ន់នដបង់រាររ់នរមលសវាសាធារណៈ 
 វរិ័យប័រត (Invoice) 

 តារាងលវចខចប់ (Packing List) 

 អញ្ាតតិប័ណណដរឹជញ្ជូ ន (Bill of Lading) 

 របតិលវទន៍លចញពីរមពុជា (Cambodia Outward Declaration) 

 វញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ រ់បរមិាណទំនញិនាលំចញរបស់អេគនាយរដ្ឋា ន           
ការុំងរតូល (CQ) 

 របតិលវទន៍េយរបសអ់េគនាយរដ្ឋា នេយ និងរដ្ឋា រររមពុជា (CD) 



 ឯរសារពារ់ព័នធរបសរ់រុមហ ុនសដលអាចបញ្ញជ រព់រីបភពលដមី
ទំនិញ 

 អាជាញ ប័ណណនាលំចញ (ចំលពាោះទំនញិសដលចាប ់តរមូវឲ្យមានអាជាញ    
ប័ណណនាលំចញ) 

 លិខិតឧលទទសនាម និងលផទរសិទធរិបសរ់រុមហ ុនឲ្យតំណាងរបសខ់លួន 
 

េ -  ទនំញិជាផលតិផលសបិបរមមតូច នងិរសរិមម 
 ពារយលសនីសុំវញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ ររ់បភពលដមីទនំញិរបស់ររុមហ ុន 

 លិខិតបញ្ញជ រ់ពកីារបង់លសាហ ុយរដាាល  និងរនរមរេបរ់េងការ 
នាលំចញ របសិនមានការរំណត់លដ្ឋយបញ្ាតតិ 

 វរិ័យប័រត (Invoice) 

 តារាងលវចខចប់ (Packing List) 

 អញ្ាតតិប័ណណដរឹជញ្ជូ ន (Bill of Lading) 

 របតិលវទន៍លចញពីរមពុជា (Cambodia Outward Declaration) 

 វញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ រ់បរមិាណទំនញិនាលំចញរបស់អេគនាយរដ្ឋា ន           
ការុំងរតូល (CQ) 

 របតិលវទន៍េយរបសអ់េគនាយរដ្ឋា នេយ និងរដ្ឋា រររមពុជា (CD) 

 ឯរសារពារ់ព័នធរបសរ់រុមហ ុន សដលអាចបញ្ញជ រ់ពរីបភពលដីម
ទំនិញ (ររណីអងារ និងផលិតផលរសិរមម សដលមានលរខណៈ
រលសីបមួយចំនួន) 

 លិខិតឧលទទសនាម និងលផទរសិទធរិបសរ់រុមហ ុនឲ្យតំណាងរបសខ់លួន 
 

ឃ-  ទនំញិសលមលៀរបពំារព់ណដា៉ែ រា៉ែ  ពណដ នបតង (លរតអុ ីនងិកាេ)ី 
 ពារយលសនីសុំវញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ ររ់បភពលដមីទនំញិរបស់ររុមហ ុន 

 ពារយលសនីសុំចុោះរតួតពនិតិយសខសសង្កវ រ់ផលតិរមម សមតថភាព
ផលិតរមម និង ផគូ រផគងជាមួយសននធិនិាលំចញ-នាចូំលននវតថុធាតុលដមី 

 រាយការណ៍របស់មន្រនតីរតួតពិនតិយសង្កវ រផ់លិតរមម និង
ផលិតផលនាលំចញ 

 លិខិតបញ្ញជ រ់ពកីារបង់លសាហ ុយរដាាល និងរនរមរេបរ់េងការ 
នាលំចញ  

 វរិ័យប័រត (Invoice) 

 តារាងលវចខចប់ (Packing List) 

 លិខិតឧលទទសនាម និងលផទរសិទធរិបសរ់រុមហ ុន ឲ្យតំណាងរបសខ់លួន
លរកាយលពលលចញទំនិញរចួ រតូវរបេលជូ់នបសនថមនូវឯរសារ ដូច
ខាងលរកាម ៖ 

 អញ្ាតតិប័ណណដរឹជញ្ជូ នតាមនាវា  ឬតាមលជីងយនតលហាោះ (Bill of 

Lading/Airway Bill) 

 រំណត់លហតុរមួសតពីី ការរតួតពនិិតយទំនញិវាយនភ័ណឌ នាលំចញ 
របស់អេគនាយរដ្ឋា នេយ និងរដ្ឋា រររមពុជា និងអេគនាយរដ្ឋា ន  

ការុំងរតូល 

 របតិលវទន៍លចញពីរមពុជា (Cambodia Outward Declaration) 
 

២. ការនាលំចញតាមលជងីយនតលហាោះ (By Air) 
រ -  ទនំញិសលមលៀរបពំារ់ ផលតិផលវាយនភណ័ឌ  សសបរលជីង នងិសមាភ រៈ      



     លរបីរាសល់ផសងលទៀត ដូចជា កាបូប មួរ ជាលដមី 
 ពារយលសនីសុំវញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ ររ់បភពលដមីទនំញិរបស់ររុមហ ុន 

 លិខិតបញ្ញជ រ់ពកីារបង់លសាហ ុយរដាាល និងរនរមរេបរ់េងការ 
នាលំចញ 

 បង្កា ន់នដបង់រាររ់នរមលសវាសាធារណៈ 
 វរិ័យប័រត (Invoice) 

 តារាងលវចខចប់ (Packing List) 

 លិខិតឧលទទសនាម និងលផទរសិទធរិបសរ់រុមហ ុនឲ្យតំណាងរបសខ់លួន
លរកាយលពលលចញទំនិញរចួ រតូវរបេលជូ់នបសនថមនូវឯរសារ ដូច
ខាងលរកាមៈ 

 អញ្ាតតិប័ណណដរឹជញ្ជូ ន (Airway Bill) 
 រំណត់លហតុរមួសតពីី ការរតួតពនិតិយទនំិញវាយនភណ័ឌ នាំ
លចញ របស់អេគនាយរដ្ឋា នេយ និងរដ្ឋា រររមពុជា និងអេគ
នាយរដ្ឋា នការុំងរតូល 

 របតិលវទន៍លចញពីរមពុជា (Cambodia Outward 
Declaration) 

ខ -  ទនំញិជាផលតិផលសបិបរមមតូច នងិរសរិមម 
 ពារយលសនីសុំវញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ ររ់បភពលដមីទនំញិរបស់ររុមហ ុន 

 លិខិតបញ្ញជ រ់ពកីារបង់លសាហ ុយរដាាល  និងរនរមរេបរ់េងការ 
នាលំចញ របសិនមានការរំណត់លដ្ឋយបបញ្ាតត ិ

 វរិ័យប័រត (Invoice) 

 តារាងលវចខចប់ (Packing List) 

 លិខិតឧលទទសនាម និងលផទរសិទធរិបសរ់រុមហ ុន ឲ្យតំណាងរបសខ់លួន
លរកាយលពលលចញទំនិញរចួ រតូវរបេលជូ់នបសនថមនូវឯរសារ ដូច
ខាងលរកាម ៖ 

 អញ្ាតតិប័ណណដរឹជញ្ជូ ន (Airway Bill) 
 រំណត់លហតុរមួសតពីី    ការរតួតពិនិតយទំនញិវាយនភណ័ឌ      
នាលំចញរបស់អេគនាយរដ្ឋា នេយ និងរដ្ឋា រររមពុជា និង   
អេគនាយរដ្ឋា នការុំងរតលូ 

 របតិលវទន៍លចញពីរមពុជា (Cambodia Outward 
Declaration) 
 

៣. ទនំិញសលមលៀរបពំារ ់ផលតិផលវាយនភណ័ឌ  ផលតិផលលធវពីសីសបរ នងិ
ផលិតផលដនទលទៀត សដលដរឹជញ្ជូ នតាមរថយនតឆលងកាតរ់ពំសដនរមពុជាលៅលឡីង
យនតលហាោះលៅរបលទសជតិខាង (Land-Air) 

 ពារយលសនីសុំវញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ ររ់បភពលដមីទនំញិរបស់ររុមហ ុន 

 លិខិតបញ្ញជ រ់ពកីារបង់លសាហ ុយរដាាល និងរនរមរេបរ់េងការ 
នាលំចញ 

 បង្កា ន់នដបង់រាររ់នរមលសវាសាធារណៈ 
 វរិ័យប័រត (Invoice) 

 តារាងលវចខចប់ (Packing List) 

 រាយការណ៍របស់មន្រនតីរតួតពិនតិយសង្កវ រផ់លិតរមម និង



ផលិតផលនាលំចញ 

 លិខិតឧលទទសនាម និងលផទរសិទធរិបសរ់រុមហ ុនឲ្យតំណាងរបសខ់លួន
លរកាយលពលលចញទំនិញរយៈលពល៣០នថៃ រតូវរបេលជូ់នបសនថមនូវ
ឯរសារ ដូចខាងលរកាម ៖ 

 អញ្ាតតិប័ណណដរឹជញ្ជូ ន (Airway Bill) 
 រំណត់លហតុរមួសតពីីការរតួតពនិតិយទនំិញវាយនភណ័ឌ នាំ
លចញ របស់អេគនាយរដ្ឋា នេយ និងរដ្ឋា រររមពុជា និងអេគ
នាយរដ្ឋា នការុំងរតូល 

 របតិលវទន៍លចញពីរមពុជា (Cambodia Outward 
Declaration) 

 

4. ការនាលំចញតាមរថយនត (By Truck) 
រ -  ទនំញិសលមលៀរបពំារ់ ផលតិផលវាយនភណ័ឌ  សសបរលជីង នងិសមាភ រៈលរបី
រាស់លផសងលទៀត ដូចជា កាបូប មួរ ជាលដមី 

 ពារយលសនីសុំវញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ ររ់បភពលដមីទនំញិរបស់ររុមហ ុន 

 លិខិតបញ្ញជ រ់ពកីារបង់លសាហ ុយរដាាល និងរនរមរេបរ់េងការ 
នាលំចញ 

 បង្កា ន់នដបង់រាររ់នរមលសវាសាធារណៈ 
 វរិ័យប័រត (Invoice) 

 តារាងលវចខចប់ (Packing List) 

 លិខិតឧលទទសនាម និងលផទរសិទធរិបសរ់រុមហ ុនឲ្យតំណាងរបសខ់លួន 

 រំណត់លហតុរមួសតពីីការរតួតពនិតិយទនំិញវាយនភណ័ឌ នាលំចញ 
របស់អេគនាយរដ្ឋា នេយ និងរដ្ឋា រររមពុជា និងអេគនាយរដ្ឋា ន 

ការុំងរតូល 

 របតិលវទន៍លចញពីរមពុជា (Cambodia Outward Declaration) 

 លិខិតឧលទទសនាម និងលផទរសិទធរិបសរ់រុមហ ុនឲ្យតំណាងរបសខ់លួន 
 

ខ -  ទនំញិជាផលតិផលសបិបរមមតូច នងិរសរិមម 
 ពារយលសនីសុំវញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ ររ់បភពលដមីទនំញិរបស់ររុមហ ុន 

 វរិ័យប័រត (Invoice) 

 តារាងលវចខចប់ (Packing List) 

 របតិលវទន៍លចញពីរមពុជា (Cambodia Outward Declaration) 

 អញ្ាតតិប័ណណដរឹជញ្ជូ ន (Bill of Lading) 

 លិខិតឧលទទសនាម និងលផទរសិទធរិបសរ់រុមហ ុនឲ្យតំណាងរបសខ់លួន
លរកាយលពលលចញទំនិញរចួ រតូវរបេលជូ់នបសនថមនូវឯរសារ ដូច
ខាងលរកាម ៖ 

 វញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ រ់បរមិាណទំនញិនាលំចញរបស់អេគ
នាយរដ្ឋា នការុំងរតូល (CQ) 

 របតិលវទន៍េយរបសអ់េគនាយរដ្ឋា នេយ និងរដ្ឋា រររមពុជា 
(CD) 

 លិខិតបញ្ញជ រ់ពកីារបង់លសាហ ុយរដាាល 
 ឯរសារភសតុតាងបញ្ញជ រព់រីបភពលដមី សដលររុមហ ុនទញិ
ទំនិញបនត (រនុងររណីអងារ និងផលតិផលរសិរមម សដល



មានលរខណៈរលសីបមួយចនួំន) 

លយាបល់ ការអនុវតតលោលនលយាាយរចិចសរមួលពាណិជជរមម ានជោះឥទធពិលអវជិជមាន
ខលោះដូចជា ការរបមូលរនរមចូលថវកិារដាលដ្ឋយមូលលហតុថ្ល លោលនលយាាយ
ានសរមួលឲ្យអនរនាលំចញរមពុជាលធវីការនាលំចញរចួលហីយ លទីបមរសុំ
វញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ រ់របភពលដីមជាលរកាយ។ លៅលពលលសនីសុវំញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ រ់
របភពលដីមទំនញិលទបីរនរមខាងលលីចប់តរមូវឲ្យអនរនាលំចញបងជូ់នរដា។ រនលង
មរលរាងចររមួយចំនួនាននាលំចញទំនិញរចួលហីយ មិនានមរបំលពញ
កាតពវរិចចបងរ់នរមជូនរដាលឡីយ លហីយរតូវបិទទវ រឈប់ដលំណីរការ ឬរតូវរសយ័
ធនសតមតង លធវីឲ្យចំណូលរដារតូវាត់បង់។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



អាជាា ប័ណណ នសំចញ នចំូលទំនិញ 

ល ម្ ោះលសវា អាជាញ ប័ណណនាលំចញ នាចូំលទនំញិ 
ររសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

ររសួងពាណិជជរមម 
 នាយរដ្ឋា ននាលំចញ-នាចូំល 

 អាសយដ្ឋា ន: ឡូតិ៍លលខ១៩-៦១ វថិីររសួងពាណិជជរមម (ផលូ វលលខ  
                 ១១៣លប) សង្កា ត់ទឹរថ្លល  ខណឌ សសនសខុ រាជធានភីនលំពញ 

 ទូរស័ពទៈ ០២៣ ៨៦៦ ៤៦៩ 
 អុីសម៉ែលៈ hosivyong@yahoo.com 

លោលបណំង 
ននការផតល់លសវា 

រេប់រេងទំនិញនាលំចញ នាចូំល តាមចាប ់និងបទបបញ្ាតតសិដលរំណតល់ដ្ឋយ
រាជរដ្ឋា ភិាល តាមរយៈអាជាញ ប័ណណនាលំចញ នាចូំលទំនញិ 

មូលដ្ឋា នេតយុិតត  អនុររឹតយលលខ ១៣១ អនររ.បរ ចុោះនថៃទ១ី៩ សខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៤ របស់
រាជរដ្ឋា ភិាលសតីព ីការលរៀបចំ  និងការរបរពឹតតលៅននររសួងពាណិជជរមម 

 របកាសលលខ ១៧៨ ព.ណនច ចុោះនថៃទី ១៣ សខមិថុនា ឆ្ន ២ំ០១៤ របស់
ររសួងពាណិជជរមមសតីព ីការលរៀបចំ និងការរបរពឹតតលៅរបស់នាយរដ្ឋា ន   
នាលំចញ នាចូំល 

 ចាប់សតីពី នរពលឈ ីចុោះនថៃទី ៣១ សខសីហា ឆ្ន ២ំ០០២ 
 អនុររឹតយលលខ ១៣១ អនររ.បរ ចុោះនថៃទ ី២៨ សខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០៦ របស់
រាជរដ្ឋា ភិាលសតីព ីយថ្លរបលភទផល អនុផល នរពលឈអីនុញ្ញា តឲ្យនាលំចញ 
នាចូំល 

 អនុររឹតយលលខ ២០៩ អនររ.បរ ចុោះនថៃទី ៣១ សខធនូ  ឆ្ន ២ំ០០៧ របស់  
រាជរដ្ឋា ភិាលសតីព ីការដ្ឋរ់ឲ្យលរបីរាស់បញ្ជ ីទនំញិហាមផ្សត់ និងទំនញិ
ជាប់ររមិតរំណត ់

 អនុររឹតយលលខ ២០៨ អនររ.បរ ចុោះនថៃទី ០៨ សខរញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១១ សតីពី
ការសរសរមួលលលីរំណតស់មាគ ល់ II ននឧបសមព័នធ២ ននអនុររឹតយលលខ 
២០៩ អនររ.បរ ចុោះនថៃទ៣ី១ សខធនូ  ឆ្ន ២ំ០០៧ របស់រាជរដ្ឋា ភិាល សតីពី
ការដ្ឋរ់ឲ្យលរបីរាស់បញ្ជ ី ទំនិញហាមផ្សត ់និងទនំិញជាបរ់រមតិរណំត់ 

 របកាសលលខ ០៧៨ MOC/SM 2013 ចុោះនថៃទី ០១ សខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៣ 
របស់ររសួង ពាណិជជរមម សតីពនីីតវិធិីននការផតលអ់ាជាញ ប័ណណនាលំចញ-នាចូំល 
និងលិខិតទនំញិឆលងកាត ់ 

 របកាសរមួលលខ ១៦៤៣ សហវ.របរ ចុោះនថៃទី១៦ សខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៤ រវាង
ររសួងលសដារិចច និងហិរញ្ាវតថុ  និងររសងួពាណិជជរមម សតីពីការសរសរបររមង
លសវាសាធារណៈននតារាងឧបសមព័នធភាជ បន់ងឹរបកាសរមួលលខ ៩៨៥ សហវ.
របរ ចុោះនថៃទី២៨ សខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការផតល់លសវាសាធារណៈរបស់
ររសួងពាណិជជរមម 

អតិថជិនសដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

 

នីតិបុេគល 

សតង់ដ្ឋលសវា លដ្ឋយអនុវតតតាមខលមឹសាររបកាសរមួលលខ ១៦៤៣ សហវ.របរ ចុោះនថៃទី១៦ 
សខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៤ រវាងររសួងលសដារចិចនងិហិរញ្ាវតថុ  និងររសងួពាណិជជរមម 
ចប់ពីលពលដ្ឋរព់ារយលសនីសុំរហូតដលទ់ទួលយរឯរសារមានរយៈលពលដូច
ខាងលរកាម ៖ 
 អាជាញ ប័ណណនាលំចញ ឬការពនារសុពលភាពអាជាញ បណ័ណ មានរយៈលពល   



១៦ ម៉ែ ននលមា៉ែ ងលធវីការ សុពលភាព ០២សខ ឬ៤៥នថៃ បនាទ ប់ពចុីោះទដិ្ឋា ការ
លដ្ឋយរបធានរដាាលនរពលឈ ី  ននររសួងរសិរមម រកុាខ របមាញ់ និងលនសាទ 

- ផលិតផលលឈសីរនចន...............................................800,000៛ 
- លរៅពីផលិតផលលឈសីរនចន......................................400,000៛ 

 អាជាញ ប័ណណនាចូំល ឬការពនារសុពលភាពអាជាញ បណ័ណ រយៈលពល ១៦ម៉ែ នន
លមា៉ែ ងលធវីការ សុពលភាព ៣សខ ឬ៤៥នថៃ 

- ផលិតផលលឈសីរនចន……………………………………….800,000៛ 
- លរៅពីផលិតផលលឈសីរនចន……………………………….400,000៛ 

តរមវូការឯរសារ  
លដីមបទីទួលានលសវា 

ការលចញអាជាញ ប័ណណនាលំចញ-នាចូំលទំនញិរតវូមានឯរសារ ៖ 
រ . ផល-អនុផលនរពលឈ ី

 លិខិតអនុញ្ញា តជាលោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋា ភិាល ននរពោះរាជាណា         
ចរររមពុជា 

 លិខិតលសនីសុំលោលការណ៍អាជាញ ប័ណណនាលំចញ-នាចូំល របស់ររសួង
រសិរមម រកុាខ របមាញ់ និងលនសាទ ឬសាថ ប័នពារព់ន័ធដនទលទៀត ជំនួស
មុខឲ្យររុមហ ុននាលំចញ-នាចូំល មរររសួងពាណិជជរមម 

 លិខិតលសនីសុំអាជាញ ប័ណណនាលំចញ-នាចូំលរបស់ររុមហ ុន 

 វញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ រ់ការចុោះល ម្ ោះរនុងបញ្ជ ីពាណិជជរមម លរខនតិរៈ   
ររុមហ ុន និងប័ណណា៉ែ តង់ (ចាប់ថតចមលងលដ្ឋយមានការចុោះនីតា    

នុរូលភាពបញ្ញជ រ់ពីសាោរាជធានីភនំលពញ) 

 លិខិតឧលទទសនាម (របេល់សិទធិជូនបុេគលណាមាន រ់ពីរបធានររុម
របឹរាភិាល ឬអភិាល សរមាប់បំលពញសបបបទលសនីសុំលៅររសួង
ពាណិជជរមម សដលពុមំានសិទធរិនុងការចុោះហតថលលខារនុងនាមររុមហ ុន
លឡីយ) 

 រិចចសនាទិញ-លរ់ (ចាប់លដីម) 

 អាជាញ ប័ណណនាលំចញ-នាចូំលផតល់លដ្ឋយររសួងពាណិជជរមម និងមានចុោះ
ទិដ្ឋា ការជាមុនលដ្ឋយរបធានរដាាលនរពលឈ ី

 បង្កា ន់នដបង់រារ់ 
 

ខ . ផលិតផលលឈលីៅស សូរនចន 
 លិខិតអនុញ្ញា តជាលោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋា ភិាល ននរពោះរាជាណា 

ចរររមពុជា 

 លិខិតលសនីសុំលោលការណ៍អាជាញ ប័ណណនាលំចញ-នាចូំលទំនិញ របស់
ររសួងរសិរមម រកុាខ របមាញ់ និងលនសាទ ឬសាថ បន័ពារព់័នធដនទលទៀត 
ជំនួសមុខឲ្យររុមហ ុននាលំចញ-នាចូំល មរររសួងពាណិជជរមម 

 លិខិតលសនីសុំអាជាញ ប័ណណនាលំចញ-នាចូំលទំនិញរបស់ររុមហ ុន 

 វញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ រ់ការចុោះល ម្ ោះរនុងបញ្ជ ីពាណិជជរមម លរខនតិរៈររុម
ហ ុន និងប័ណណ ា៉ែ តង់ (ចាបថ់តចមលងលដ្ឋយមានការចុោះនតីានុរូល
ភាពបញ្ញជ រ់ពីសាោរាជធានីភនំលពញ) 

 លិខិតឧលទទសនាម (របេល់សិទធិជូនបុេគលណាមាន រ់ពីរបធានររុម
របឹរាភិាល ឬអភិាល សរមាប់បំលពញសបបបទលសនីសុំលៅររសួង
ពាណិជជរមម សដលពុមំានសិទធរិនុង ការចុោះហតថលលខារនុងនាមររុមហ ុន
លឡីយ) 

 រិចចសនាទិញ-លរ់ (ចាប់លដីម) 

 បង្កា ន់នដបង់រារ់ 



 សរមាប់ការលសនីអាជាញ ប័ណណនាចូំលទនំិញអនុលោមតាមចាប់រំណត់     
ររុមហ ុន រតូវភាជ ប់ឯរសារបសនថមដូចខាងលរកាម ៖ 

 វញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ រ់របភពលដីមទនំិញ (Certificate of Origin) របស់
របលទសនាលំចញ 

 អញ្ាតតិប័ណណដឹរជញ្ជូ ន (Bill of Lading) ផលូ វទឹរ ឬផលូ វលោរ 

 ឯរសារតរមូវលដ្ឋយររសួង-សាថ ប័ន ពារ់ព័នធរបសិនជាមាន 
 

េ -  ផលតិផលលឈដី្ឋលំផសង លៗទៀត 
 លិខិតអនុញ្ញា តជាលោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋា ភិាលរមពុជា ររសួង
រសិរមម រកុាខ របមាញ់ និងលនសាទ ឬសាថ ប័នពារ់ព័នធដលទៀត លសនីសុំ
លោលការណ៍អាជាញ ប័ណណនាលំចញ-នាចូំលទនំញិជនួំសមុខឲ្យររុមហ ុន
នាលំចញ-នាចូំល មរររសួងពាណិជជរមម 

 លិខិតលសនីសុំអាជាញ ប័ណណនាលំចញ-នាចូំលរបស់ររុមហ ុន 

 វញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ រ់ការចុោះល ម្ ោះរនុងបញ្ជ ីពាណិជជរមម លរខនតិរៈររុម
ហ ុន និងប័ណណា៉ែ តង់ (ចាបថ់តចមលងលដ្ឋយមានការចុោះនីតានុរូល
ភាពបញ្ញជ រ់ពីសាោរាជធានីភនំលពញ) 

 លិខិតឧលទទសនាម (របេល់សិទធិជូនបុេគលណាមាន រ់ពីរបធានររុម
របឹរាភិាល ឬ អភិាល សរមាបប់ំលពញសបបបទលសនីសុំលៅររសួង
ពាណិជជរមម សដលពុមំានសិទធរិនុងការចុោះហតថលលខារនុងនាមររុមហ ុន
លឡីយ) 

 រិចចសនាទិញ-លរ់ (ចាប់លដីម) 

 បង្កា ន់នដបង់រារ់ 
លយាបល់ រាល់មុខទំនញិសខំាន់ៗ សដលសថិតរនុងការហាមផ្សតព់ីរាជរដ្ឋា ភាិល ការនាំ

លចញ-នាចូំលទំនញិឲ្យរសបតាមចាប់ និងបទបញ្ាតត។ិ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



វិញ្ញា បនបររច ុះបញ្ជ ិការនសំចញសរកាមរបព័នធអន សររុះពាណិជជរមម 

ល ម្ ោះលសវា វញិ្ញា បនបរតចុោះបញ្ជកិារនាលំចញលរកាមរបពន័ធអនុលរោោះពាណិជជរមម 
ររសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

ររសួងពាណិជជរមម 
 នាយរដ្ឋា ននាលំចញ-នាចូំល 

 អាសយដ្ឋា ន: ឡូតិ៍លលខ១៩-៦១ វថិីររសួងពាណិជជរមម (ផលូ វលលខ  
                 ១១៣លប) សង្កា ត់ទឹរថ្លល  ខណឌ សសនសខុ រាជធានភីនលំពញ 

 ទូរស័ពទៈ ០២៣ ៨៦៦ ៤៦៩ 
 អុីសម៉ែលៈ hosivyong@yahoo.com 

លោលបណំង 
ននការផតល់លសវា 

 ផតល់នីតិបុេគលរិលរខណៈជូនដលស់ហរោសពាណិជជរមមលដ្ឋយលចញជូននូវ
វញិ្ញា បនបរតចុោះបញ្ជ ីនាលំចញលរកាមរបព័នធអនុលរោោះពាណិជជរមម 

 ចុោះបញ្ជ ី និងរេប់រេងសមតថភាពផលិតរមមរបស់សហរោស - ររុមហ ុន
ពាណិជជរមម 

 ផសពវផាយ ឬបំភលឺ ពីវធិានរបភពលដីមទំនិញដល់អនរនាលំចញ 
មូលដ្ឋា នេតយុិតត  អនុររឹតយលលខ ១៣១ អនររ.បរ ចុោះនថៃទី ១៩ សខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៤ របស់

រាជរដ្ឋា ភិាលសតីពីការលរៀបចំ និងការរបរពឹតតលៅននររសួងពាណិជជរមម 
 របកាសលលខ ១៧៨ ព.ណនច ចុោះនថៃទី១៣ សខមិថុនា ឆ្ន ២ំ០១៤ របស់
ររសួងពាណិជជរមមសតីពី ការលរៀបចំ និងការរបរពឹតតលៅរបស់នាយរដ្ឋា ន    
នាលំចញ នាចូំល 

 របកាសលលខ ១៤៣៧ ពណបអព 99 ចុោះនថៃទី២១ សខឧសភា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ 
របស់ររសួងពាណិជជរមមសតីពី ការលចញវញិ្ញា បនបរតរបភពលដីមទំនិញ 
វរិាយបរតពាណិជជរមម និងអាជាញ ប័ណណនាលំចញ ចំលពាោះទំនិញសលមលៀរបំពារ់
សរមាប់នាលំចញ  

 របកាសលលខ 265 MOC/M 2002 ចុោះនថៃទី២៩ សខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០២ របស់
ររសួងពាណិជជរមមសតីព ីការផតល់វញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ រ់របភពលដីមទំនិញជូន
អងគការលរៅរដ្ឋា ភិាល (NGOs)  

 របកាសលលខ 110 MOC/M 2008 ចុោះនថៃទី១១ សខលមសា ឆ្ន ២ំ០០៨ របស់
ររសួងពាណិជជរមមសតីព ីការចុោះបញ្ជសីុំសទិធិនាលំចញលរកាមេលរមាងអនុលរោោះ
ពនធសរមាប់សហរោសសិបបរមម  

 របកាសលលខ ២៣២ ព.ណ បអព-របរ ចុោះនថៃទី២៦ សខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៣ 
របស់ររសួងពាណិជជរមមសតីព ីការសរសរមួលនីតិវធិីរនុងការបំលពញសបបបទ
ចុោះបញ្ជ ីទទួលសិទធិនាលំចញទំនិញ លរកាមរបព័នធអនុលរោោះពាណិជជរមម  

 របកាសលលខ ២៣៣ ព.ណ បអព.របរ ចុោះនថៃទី២៩ សខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៣ 
របស់ររសួងពាណិជជរមមសតីព ីការសរសរមួល នីតវិធិីរនុងការបំលពញសបបបទ
នាលំចញទំនិញលៅលរៅរបលទស  

 របកាសរមួលលខ ១៦៤៣ សហវ.របរ ចុោះនថៃទី ១៦ សខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៤ របស់
ររសួងលសដារិចច និងហិរញ្ាវតថុ  និងររសងួពាណិជជរមម សតីពីការសរសរបររមង 
លសវាសាធារណៈ ននតារាងឧបសមពន័ធ ភាជ ប់នឹងរបកាសរមួលលខ ៩៨៥  សហ
វ.របរ ចុោះនថៃទី២៨ សខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការផតល់លសវាសាធារណៈរបស់
ររសួងពាណិជជរមម 

 របកាសលលខ ១៦១ ព.ណ ពពរ-របរ ចុោះនថៃទ៣ី០ សខឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៤ 
របស់ររសួងពាណិជជរមម សតីពកីារដ្ឋរឲ់្យអនុវតតសារលបងនូវការដ្ឋរ់ពារយ



លសនីសុំវញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ រ់របភពលដីមទំនិញតាមរបព័នធលអឡិចរតូនិច 

អតិថជិនសដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

 

នីតិបុេគល 

សតង់ដ្ឋលសវា  លដ្ឋយអនុវតតលៅតាមខលមឹសាររបកាសរមួលលខ ១៦៤៣ សហវ.របរ ចុោះនថៃទី 
១៦ សខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៤ របស់ររសួងលសដារិចចនិងហិរញ្ាវតថុ  និងររសួង
ពាណិជជរមម ចប់ពលីពលដ្ឋរ់ពារយលសនីសុំ រហូតដល់លពលសដលទទួលយរ
ឯរសារ ចុោះបញ្ជ ិការលរបីរាស់របព័នធសវ័យរបវតតិរមមរនុងការលចញ
វញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ រ់របភពលដីមទំនិញ រយៈលពល ៣-៥ នថៃ នននថៃលធវីការ 

 តនមលននការផតល់លសវា៖ 
- ការចុោះបញ្ជ ីលលីរដំបូង 400,000៛ សុពលភាព អចិនន្រនតយ ៍
- សរសរមួលលឡីងវញិ ឬចុោះបញ្ជ ីសារជាថមី 200,000៛ រនុង០១លលីរ 

តរមវូការឯរសារ  
លដីមបទីទួលានលសវា 

១.  តរមវូការឯរសារសរមាបចុ់ោះបញ្ជ ិការសុំសទិធនិាលំចញលរកាមរបព័នធអនុលរោោះ               
      ពាណិជជរមម ៖ 

 ពារយលសនីសុំចុោះបញ្ជ ី 
 លិខិតបញ្ញជ រ់ររមុហ នុ និងវញិ្ញា បនបរតចុោះបញ្ជ ីពាណិជជរមម (ចាប់
លដីម  ឬថតចមលង របថ្លប់រតាសាោរាជធាន ីលខតត) 

 លរខនតិរៈររុមហ ុន(ចាប់លដមីឬថតចមលងលដ្ឋយរបថ្លបរ់តាររុមហ ុន) 

 លិខិតអនុញ្ញា តពរីរុមរបឹរាអភិវឌ្ឍន៏រមពុជា (CDC) វញិ្ញា បនប័រតចុោះ
បញ្ជ ីមានលរខខណឌ  និងវញិ្ញា បនបរតចុោះបញ្ជជីាសាថ ពរ (ចាប់លដីមឬ
ថតចមលងរបថ្លបរ់តាសាោរាជធាន ីលខតត)  

 េលរមាងសិរាសមទិធិលទធភាព (ចាប់ថតចមលង របថ្លប់រតាររុមហ ុន) 
 របកាសអនុញ្ញា តពរីរសងួឧសាហរមម និងសបិបរមម (ចាបល់ដីម ឬ
ថតចមលង របថ្លបរ់តាសាោរាជធាន ីលខតត) បលងទ់តីាងំ និងសង្កវ រ់
ផលិតរមម 

 វញិ្ញា បនបរតសមាជរិសមាេមលរាងចររកាតល់ដរលៅរមពុជា និង ILO-
BFC (សរមាប់លរាងចររកាតល់ដរសលមលៀរបពារ,់ សសបរលជីង, កាបូប)  

 រិចចសនាជួលទតីាងំ  
 លិខិតឆលងសដនមាចស់ភាេហ នុ ឬអតតសញ្ញាណប័ណណចលំពាោះជនជាតសិខមរ 
រពមទងំរបូថតទំហ ំ   ៤ x ៦ ចំនួន ០១សនលឹរ រនុង ០១ នារ់ 

 លិខិតរបេលស់ិទធ ិសដលទទួលានការអនុញ្ញា តឲ្យចុោះហតថលលខា
ជំនួសមុខឲ្យររុមហ ុន លដ្ឋយមានការបញ្ញជ រព់មីាច សភ់ាេហ ុន ( រនុង
ររណីមាច ស់ភាេហ ុនអវតតមាន) 

 របូថតអោរលរាងចររ      ចំនួន ០២ សនលឹរ  
 របូថតសង្កវ រ់ផលតិរមម  ចំនួន ០២ សនលឹរ 

 របូថតផលិតផល           ចំនួន ០២ សនលឹរ 
 

សរមាប់ការចុោះបញ្ជ ិការសុំសទិធនិាលំចញលរកាមរបពន័ធអនុលរោោះពាណិជជរមម
សរមាប់សហរោស សិបបរមម តរមូវឲ្យមានឯរសារភាជ បដូ់ចខាងលរកាម ៖ 

 ពារយលសនីសុំចុោះបញ្ជ ី 
 លិខិតបញ្ញជ រ់ររមុហ នុ និងវញិ្ញា បនបរតចុោះបញ្ជ ីពាណិជជរមម (ចាប់
លដីម  ឬថតចមលងរបថ្លបរ់តាសាោរាជធានី លខតត)  

 លរខនតិរៈររុមហ ុន (ចាបល់ដីម ឬថតចមលងរបថ្លបរ់តាររុមហ ុន) 



 បណណា៉ែ តង់ និងវញិ្ញា បនបរតចុោះបញ្ជ ីពនធដ្ឋរ (អាររលលីតនមលបសនថម) 

 របកាសអនុញ្ញា តិពរីរសងួឧសាហរមម និងសបិបរមម (ចាបល់ដីម ឬ
ថតចមលងរបថ្លបរ់តា សាោរាជធាន-ីលខតត) បលងទ់ីតាងំ និងសង្កវ រ់
ផលិតរមម របសិនលបីមានលរាងចររផលតិ សរនចន ឬលរាងសបិបរមម) 

 រិចចសនាជួលទតីាងំ ឬសាន រ់ការ 
 លិខិតឆលងសដនមាចស់ភាេហ នុ ឬអតតសញ្ញាណប័ណណចលំពាោះជនជាតសិខមរ 
រពមទងំរបូថតទំហ ំ  ៤ x ៦ ចំនួន ០១សនលឹរ រនុង ០១ នារ់ 

 លិខិតរបេលស់ិទធ ិសដលទទួលានការអនុញ្ញា តឲ្យចុោះហតថលលខា
ជំនួសមុខឲ្យររុមហ ុនលដ្ឋយមានការបញ្ញជ រ់ពមីាច សភ់ាេហ ុន (រនុង
ររណីមាច ស់     ភាេហ ុនអវតតមាន) 

 របូថតលរាងចររ ឬលរាងសបិបរមម         ចំនួន០២សនលរឹ (លបីមាន) 

 របូថតសង្កវ រ់ផលតិរមម                             ចំនួន០២សនលឹរ (លបីមាន) 
  របូថតសាន រ់ការ និងផលតិផល              ចំនួន០២សនលរឹ 

 

២.  ចុោះបញ្ជកិារលរបរីាសរ់បពន័ធសវយ័របវតតិរមមរនុងការលចញរនុងការលចញ 
      វញិ្ញា បនបរតរបភពលដីមទនំញិ 

 វញិ្ញា បនបរតចុោះបញ្ជពីាណិជជរមម និងលខិិតបញ្ញជ រ់របស់ររសួង
ពាណិជជរមម  (ចាបច់មលង) 

 វញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ រ់ការចុោះបញ្ជ ីរនុងរបព័នធអនុលរោោះពាណិជជរមម        
(ចាប់ចមលង) 

 ល ម្ ោះមុខទំនិញ និងឯរសារលយាង ដូចជាតារាងនថលលដីមផលតិផល 
ឬ  ភសដុតាងនានា អនុលោមតាមវធិានរបភពលដីមទំនញិ 

 លិខិតរបេល ់- លផទរសិទធិ ពីរបធាន ឬនាយរររុមហ ុន ឲ្យចុោះហតថ
លលខាលលីពារយសុំវញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ រ់របភពលដីមទនំិញ ( មិនលលីសពី
០៦នារ់ ) 

 អតតសញ្ញា ណប័ណណ ឬលិខតិឆលងសដន ( ចាប់ចមលង ) របូថត ៤X៦ 
ចំនួន ០១សនលឹរ 

 ឯរសារលផសងៗលទៀតតាមការចាំច់ 
លយាបល់ ផតល់លសវាចុោះបញ្ជ ីជូនសហរោស និងររុមហ ុនពាណិជជរមមរនុងលោលបំណង

ពរងឹងនូវការលោរព រាល់វធិានរបភពលដីមននបណាត របលទសសដលផតល់ភាព
អនុលរោោះពាណិជជរមមចលំពាោះរមពុជា លលីសពី លនាោះរ៏ានចូលរមួចប់បងខំឲ្យស
ហរោស និងររុមហ ុនខាងលលីចប់អារមមណ៍ខពស់ពីការទទួលខុស រតូវចំលពាោះ
សងគម (សិទធិរមមររ) លដ្ឋយមានរចិចសហរបតិបតតិការជាមួយអងគការពលរមម
អនតរជាតិ (ILO) 

 

 

 

 

 



វិញ្ញា បនបររនចំូលរបងូថ្មមិនទាន់ដរច្ចនសរកាម Kimberly Process 

ល ម្ ោះលសវា វញិ្ញា បនបរតនាចូំលតបូងថមមនិទនស់រនចនលរកាម Kimberly Process 
ររសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

ររសួងពាណិជជរមម 
 នាយរដ្ឋា ននាលំចញ-នាចូំល 

 អាសយដ្ឋា ន: ឡូតិ៍លលខ១៩-៦១ វថិីររសួងពាណិជជរមម (ផលូ វលលខ  
                 ១១៣លប) សង្កា ត់ទឹរថ្លល  ខណឌ សសនសខុ រាជធានភីនលំពញ 

 ទូរស័ពទៈ ០២៣ ៨៦៦ ៤៦៩ 
 អុីសម៉ែលៈ hosivyong@yahoo.com 

លោលបណំង 
ននការផតល់លសវា 

 រេប់រេងទំនិញនាលំចញនាចូំល តាមចាបន់ងិបទបបញ្ាតតរិណំតល់ដ្ឋយ   រាជ
រដ្ឋា ភិាល 

 ផតល់ជូនអនរនាលំចញនូវវញិ្ញា បនបរតនាចូំលតបូងថមមិនទន់សរនចនលរកាម 
Kimberly Process 

មូលដ្ឋា នេតយុិតត  អនុររឹតយលលខ ១៣១ អនររ.បរ ចុោះនថៃទី ១៩ សខ មីនា ឆ្ន  ំ២០១៤ របស់
រាជរដ្ឋា ភិាល សតីពីការលរៀបចំ និងការរបរពឹតតលៅននររសួងពាណិជជរមម 

 របកាសលលខ ១៧៨ ព.ណ នច ចុោះនថៃទី១៣ សខមិថុនា ឆ្ន ២ំ០១៤ របស់
ររសួងពាណិជជរមមសតីព ី   ការលរៀបចំ    និងការរបរពឹតតលៅរបសន់ាយរដ្ឋា ន    
នាលំចញ នាចូំល 

 របកាសលលខ ២៤៨ MOC/SM 2012 ចុោះនថៃទី ២៩ សខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១២ 
របស់ររសួងពាណិជជរមមសតីព ីការលចញវញិ្ញា បនបរត និងនីតិវធិីនាចូំល និង
នាលំចញតបូងលពរជ    មិនទន់សរនចនរនុងការអនុវតតេលរមាងលចញវញិ្ញា បនបរត   
េឹមប័រលី (Kimberly) 

 របកាសរមួលលខ ១៦៤៣ សហវ.របរ ចុោះនថៃទី ១៦ សខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៤ រវាង
ររសួងលសដារិចច និងហិរញ្ាវតថុ  និងររសងួពាណិជជរមមសតីព ីការសរសរបររមង
លសវាសាធារណៈ ននតារាងឧបសមពន័ធភាជ បន់ងឹរបកាសរមួលលខ ៩៨៥ សហវ.
របរ ចុោះនថៃទី២៨ សខធនូ  ឆ្ន  ំ២០១២ សតីពីការផតល់លសវាសាធារណៈរបស់
ររសួងពាណិជជរមម 

អតិថជិនសដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

 

នីតិបុេគល 

សតង់ដ្ឋលសវា លដ្ឋយអនុវតតលៅតាមខលមឹសាររបកាសរមួលលខ១៦៤៣ សហវ.របរ ចុោះនថៃទ១ី៦ 
សខធនូ  ឆ្ន  ំ២០១៤ រវាងររសួងលសដារចិច និងហិរញ្ាវតថុ  និងររសួងពាណិជជរមម 
ចប់ពីលពលដ្ឋរព់ារយ លសនីសុំរហូតដលល់ពលទទួលយរឯរសារវញិ្ញា បនបរតនាំ
ចូលតបូងថមមនិទន់សរនចនលរកាម Kimberly Process មានរយៈលពល ១៦ម៉ែ នន
លមា៉ែ ងលធវីការ តនមលលសវា 400,000៛ រនុង០១លលីរ។ 

តរមវូការឯរសារ  
លដីមបទីទួលានលសវា 

ការលចញវញិ្ញា បនបរតនាចូំលតបូងថមមនិទន់សរនចនលរកាម Kimberly Process 
រតូវមាន ឯរសារៈ 

 ពារយសុំលិខិតបញ្ញជ រល់ដីមបលីសនីសុំលធវីការនាចូំល និងនាលំចញមរ       
ររសួងពាណិជជរមម 

 េំរហូតថលលខារបស់របូវនតបុេគល សដលរតូវានផតល់សទិធឲិ្យចុោះហតថ
លលខាលលីពារយសុំបញ្ញជ រ់ពកីារនាចូំល និងនាលំចញតបូងលពរជមនិទន់
សរនចន និងពារយសុំវញិ្ញា បនបរត Kimberly Process រពមទងំេរំរូតា



របស់នីតិបុេគល 

 វញិ្ញា បនបរតចុោះបញ្ជពីាណិជជរមមលៅររសងួពាណិជជរមម ( ចាបច់មលង
បញ្ញជ រ់ថ្លរតឹមរតូវ ០១ចាប់ ) 

 ប័ណណា៉ែ តង់ (ចាបច់មលងបញ្ញជ រថ់្លរតមឹរតវូ ០១ចាប់) 

 វញិ្ញា បនបរត Kimberly Process លៅមានសុពលភាព សដលលចញ
លដ្ឋយ  សាថ ប័នមានសមតថរិចចរបសរ់បលទសពារព់ន័ធចុងលរកាយ 

លយាបល់ លដីមបធីានាថ្លរាល់ការនាចូំល និងនាលំចញតបូងលពរជមនិទន់សរនចនចូលមរ និង
លចញពីរពោះរាជាណាចរររមពុជា សដលជាសមាជរិអងគការេីមប័រលីរបូលសស េឺ
មិនសមនជាតបូងសដលលធវីចរាចររនុងតំបនស់ដលមានជលមាល ោះ និងពីររុមឧទទ មលៅ 
បណាត របលទសមួយចំនួនរនុងទវីបអាន្រហវិរ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



លិខិរជូនែំណឹងែឹរជញ្ជូនទំនិញឆលងការ់ 

ល ម្ ោះលសវា លិខិតជូនដណឹំងដរឹជញ្ជូ នទំនញិឆលងកាត ់
ររសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

ររសួងពាណិជជរមម 
 នាយរដ្ឋា ននាលំចញ-នាចូំល 

 អាសយដ្ឋា ន: ឡូតិ៍លលខ១៩-៦១ វថិីររសួងពាណិជជរមម (ផលូ វលលខ  
                 ១១៣លប) សង្កា ត់ទឹរថ្លល  ខណឌ សសនសខុ រាជធានភីនលំពញ 

 ទូរស័ពទៈ ០២៣ ៨៦៦ ៤៦៩ 
 អុីសម៉ែលៈ hosivyong@yahoo.com 

លោលបណំង 
ននការផតល់លសវា 

 រេប់រេងទំនិញនាលំចញ-នាចូំលតាមចាប់ នងិបទបបញ្ាតតសិដលរំណតល់ដ្ឋយ 
រាជរដ្ឋា ភិាល 

 ផតល់ជូនអនរនាលំចញនូវលិខិតជូនដំណឹងដឹរជញ្ជូ នទំនិញឆលងកាត់ 
មូលដ្ឋា នេតយុិតត  អនុររឹតយលលខ ១៣១ អនររ.បរ ចុោះនថៃទី ១៩ សខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៤ សតីពី 

ការលរៀបចំ និងការរបរពឹតតលៅននររសួងពាណិជជរមម 
 របកាសលលខ ១៧៨ ព.ណនច ចុោះនថៃទី ១៣ សខមិថុនា ឆ្ន ២ំ០១៤ សតីពី 
ការលរៀបចំ និងការរបរពឹតតលៅរបស់នាយរដ្ឋា ននាលំចញ នាចូំល 

 របកាសលលខ 014 ព.ណ បអពរបរ ចុោះនថៃទី ១៩ សខមររា ឆ្ន ១ំ៩៩៨    
សតីពី ការលចញវញិ្ញា បនបរតរបភពលដីមទំនិញរមពុជា ចំលពាោះទំនិញសលមលៀរ    
បំពារ់សរមាប់នាលំចញ របស់ររសួងពាណិជជរមម 

 ចាប់នរពលឈ ីចុោះនថៃទី ៣១ សខសីហា ឆ្ន ២ំ០០២ 
 អនុររឹតយលលខ ១៣១ អនររ.បរ ចុោះនថៃទី ២៨ សខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០៦ សតីពី 
យថ្លរបលភទផល អនុផល នរពលឈអីនុញ្ញា តឲ្យនាលំចញ នាចូំល 

 អនុររឹតយលលខ ២០៩ អនររ.បរ ចុោះនថៃទី ៣១ សខធនូ  ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពី ការ
ដ្ឋរ់ឲ្យលរបីរាស់បញ្ជ ីទំនិញហាមផ្សត់ និងទំនិញជាប់ររមិតរំណត់ 

 អនុររឹតយលលខ ២០៨ អនររ.បរ ចុោះនថៃទី ០៨ សខរញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១១ សតីពី
ការសរសរមួលលលីរំណតស់មាគ ល់ II ននឧបសមព័នធ២ ននអនុររឹតយលលខ២០៩ 
អនររ.បរ ចុោះនថៃទី ៣១ សខធនូ  ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការដ្ឋរ់ឲ្យលរបីរាស់បញ្ជ ី
ទំនិញហាមផ្សត់ និងទំនិញជាប់ររមិតរំណត់ 

 របកាសលលខ ០៧៨ MOC/SM2013 ចុោះនថៃទី០១ សខមីនា ឆ្ន ២ំ០១៣ សតីពី 
នីតិវធិីននការផតល់អាជាញ បណ័ណនាលំចញ-នាចូំល និងលិខតិទំនញិឆលងកាតរ់បស់
ររសួងពាណិជជរមម 

 របកាសរមួលលខ ១៦៤៣ សហវ.របរ ចុោះនថៃទី ១៦ សខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៤ រវាង
ររសួងលសដារិចច និងហិរញ្ាវតថុ  និងររសងួពាណិជជរមម សតីពី ការសរសរបររមង
លសវាសាធារណៈ ននតារាងឧបសមពន័ធភាជ បន់ងឹរបកាសរមួលលខ ៩៨៥ សហវ.
របរ ចុោះនថៃទី ២៨ សខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការផតល់លសវាសាធារណៈរបស់
ររសួងពាណិជជរមម 

អតិថជិនសដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

 

នីតិបុេគល 

សតង់ដ្ឋលសវា លដ្ឋយអនុវតតលៅតាមខលឹមសាររបកាសរមួលលខ ១៦៤៣ សហវ.របរ ចុោះនថៃទី 
១៦ សខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៤ រវាងររសួងលសដារិចច និងហិរញ្ាវតថុ  និងររសួងពាណិជជរមម 
ចប់ពីលពលដ្ឋរព់ារយលសនីសុំរហូតដលល់ពលសដលទទួលយរឯរសារ លិខតិជូន
ដំណឹងដឹរជញ្ជូ នទំនិញឆលងកាត់ រយៈលពល ៣-៥ នថៃ នននថៃលធវីការ តនមលលសវា 
400,000៛ រនុង០១លលីរ។ 



តរមវូការឯរសារ  
លដីមបទីទួលានលសវា 

ការលចញលិខិតជូនដណឹំងដរឹជញ្ជូ នទនំញិឆលងកាត់រតវូមានឯរសារ ៖ 
រ -   លខិតិសុំឆលងកាត់ទនំញិ រតវូភាជ បអ់ាជាញ បណ័ណនាលំចញទំនញិរបសរ់រសួង 
     ពាណិជជរមម 

១. ផល-អនុផលនរពលឈ ីលឈលីៅស សូរនចន នងិផលតិផលលឈដី្ឋលំផសង  ៗ
 លិខិតអនុញ្ញា តជាលោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋា ភិាល ននរពោះរាជា
ណាចរររមពុជា 

 លិខិតលសនីសុំលោលការណ៍អាជាញ ប័ណណនាលំចញ-នាចូំលទនំិញ របស់
ររសួងរសិរមម រកុាខ របមាញ់ និងលនសាទ ឬសាថ ប័នពារ់ព័នធដនទ
លទៀតជំនួសមុខឲ្យររុមហ នុនាលំចញ-នាចូំលមរររសងួពាណិជជរមម 

 លិខិតលសនីសុំឆលងកាត់ទំនិញរបស់ររុមហ ុននាលំចញ-នាចូំល 

 រិចចសនាទិញ-លរ់ (ចាប់លដីម) 

 បង្កា ន់នដបង់រារ់ 
២. ទំនញិលរបរីាសរ់ចួ ឬផលតិផលលផសង  ៗសដលសថតិរនុងបញ្ជហីាមផ្សត ់
     របសរ់បលទសឆលងកាត ់

 លិខិតលសនីសុំចុោះលធវីអធិការរិចចរបស់ររុមហ ុននាលំចញ-នាចូំល 

 លិខិតលសនីសុំលិខិតឆលងកាត់របស់ររុមហ ុននាលំចញ-នាចូំល 

 រិចចសនាទិញ-លរ់ (ចាប់លដីម) 

 បង្កា ន់នដបង់រារ់ 
ខ -   លខិតិអនុញ្ញា តឲ្យទនំញិឆលងកាត ់

 លិខិតលសនីសុំឆលងកាតទ់នំិញរបស់សាថ ប័នពារព់ន័ធននរបលទសសុឆំលងកាត ់

 វញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ រ់របភពលដីមទំនិញ(Certificate of Origin) 

របស់របលទសនាលំចញ 

 វរិាយបរត និងតារាងបញ្ញជ រ់ការលវចខចប់ 
 អញ្ាតតិប័ណណដឹរជញ្ជូ ន ( Bill of Lading ) ផលូ វទឹរ ឬផលូ វលោរ 

 រិចចសនាទិញ-លរ់ 
លយាបល់ រាល់មុខទំនញិសំខាន់ៗសដលសថិតរនុងការហាមផ្សត់ពីរាជរដ្ឋា ភិាល ការនាំ

លចញ-នាចូំលទំនិញឲ្យរសបតាមចាប់ និងបទបញ្ាតតិ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



សសវាពារ់ព័នធនឹងការសចញលិខិរអន ញ្ញា ររបរបអាជីវរមម សសវារមមពាណិជជរមម 

ល ម្ ោះលសវា ការលចញលិខិតអនុញ្ញា តរបរបអាជីវរមមលសវារមមពាណិជជរមម 
ររសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រេប់មនទរីពាណិជជរមមរាជធាន-ីលខតតនងិរចរលចញចូលសតមួយលៅតាមបណាដ ល
ររ ុង រសរុ ខណឌ លោលលៅ ៖ 
មនទីរពាណិជជរមមរាជធាន-ីលខតត៖ 
 មនទីរពាណិជជរមមរាជធានីភនំលពញ  

- Tel: 023 221 572 
- Email: PPMOC@ymail.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតតរពោះសីហនុ  
- Tel: 034 933 548 
- Email: shpdepcom@yahoo.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដនប៉ែលិន 
- Tel: របធានមនទីរ 016 324 277 
- Email: soken-doung@hotmail.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដសរប 
- Tel: របធានមនទីរ 017 926 850 
- Email: mockep9@gmail.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដរណាដ ល 
- របធានមនទីរ 012 912 776 
- pdockandalprovince@yahoo.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដតាសរវ     
- Tel: 032 991 271  
- Email: doc.takeop@gmail.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដរំពត     
- Tel: 033 932 878, 033 932 415 
- Email: kampotmoc@gmail.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដរំពង់សពឺ    
- Tel: 025 987 393  
- Email: rathsokhalay@yahoo.com  

  មនទីរពាណិជជរមមលខតដរំពង់ឆ្ន ងំ     
- Tel: 026 988 689  
- Email: chhourchanthan@ymail.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដលកាោះរុង    
- Tel: 035 936 035  
- Email: doc.kohkong@yahoo.com , 

bunmany@yahoo.com  
 មនទីរពាណិជជរមមលខតដលពាធិ៍សាត់  

- Tel: 052 951 464  
- Email: pursat.moc@gmail.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដាត់ដំបង  
- Tel: 053 730 153  
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- Email: btb.doc@gmail.com  
 មនទីរពាណិជជរមមលខតដរំពង់ធំ  

- Tel: 062 210 552  
- Email: moc.kgthom@gmail.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដលសៀមរាប     
- Tel: 063 760 486   
- Email: sr_tpo@yahoo.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដបនាទ យមានជ័យ   
- Tel: 054 958 790  
- Email: sereivathseng@yahoo.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដឧតដរមានជ័យ  
- Tel: 011 737 882   
- Email: youn.thyra@gmail.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដរពោះវហិារ   
- Tel: 064 965 342 
- Email: doc.preahvihear@gmail.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដនរពសវង  
- Tel: 043 210 149  
- Email: preyvengmoc@gmail.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដសាវ យលរៀង  
- Tel: 044 715 648  
- Email: vannarun07@yahoo.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដរំពង់ចម    
- របធានមនទីរ 012 974 476  
- Email: pdoco@yahoo.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដតបូងឃមុ ំ  
- Tel: 012 218 588  
- Email: pdoc.tbongkhmum@yahoo.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដមណឌ លេីរ ី 
- Tel: 012 848 117, 011 722 242 
- Email: mdkdoc@gmail.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដររលចោះ  
- Tel: 072 971 468 
- Email: ppm_kratie@yahoo.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដរតនៈេីរ ី 
- Tel: 075 970 000 
- Email: doc.ratanakiri@yahoo.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដសទឹងសរតង 
- Tel: 074 210 043 
- Email: doc_stg@yahoo.com 

លោលបណំង 
ននការផតល់លសវា 

 ផដល់នីតិបុេគលរិលរខណៈដល់របជាពលរដាសដលរបរបអាជីវរមមលសវារមម
ពាណិជជរមម 
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 ពរងឹងការរេប់ទិននន័យអាជីវរមម លសវារមមពាណិជជរមម 

មូលដ្ឋា នេតយុិតត  របកាសរមួសដីពីការសរសរបររមងលសវាសាធារណៈននតារាងឧបសមពន័ធភាជ បន់ងឹ
របកាសរមួលលខ៩៨៥ សហវ.របរ ចុោះនថៃទី ២៨ សខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១២ សដីពីការ
ផដល់លសវាសាធារណៈរបស់ររសួងពាណិជជរមម 

 លសចរដីសណនាលំលខ ៤៣៣៣ ព.ណ បល ចុោះនថៃទី ៣១ សខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៤ 
សដីពីការអនុវតតនខ៍លឹមសាររបកាសលលខ៣៦៥ ពណ.របរ ចុោះនថៃទី ៣១ សខធនូ  
ឆ្ន ២ំ០១៤ សដីពីការលធវីរបតិភូរមមការង្ករពាណិជជរមមជូនដល់ ររុង រសុរ 
ខណឌ លោលលៅ 

អតិថជិនសដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

 

សតង់ដ្ឋលសវា ការលចញលិខិតអនុញ្ញា តរបរបអាជីវរមម លសវារមមពាណិជជរមម៖ 
 រយៈលពល ០៧នថៃ នននថៃលធវីការ 
 សុពលភាព ០១ឆ្ន  ំ
 លៅរាជធានីភនំលពញ(ទហំំរបរបអាជវីរមមលលីសព ី០៥ម២)
...........................................................................១០០.០០០ លរៀល 

 លៅលខតត និងររុង រសុរ ខណឌ លោលលៅ.........................២៥.០០០ លរៀល 
តរមវូការឯរសារ  
លដីមបទីទួលានលសវា 

ការលចញលខិតិអនុញ្ញា តរបរបអាជវីរមម លសវារមមពាណិជជរមម (ថម)ី៖ 
 របូថតបចចុបបនន ៤ x ៦........................................................០២ សនលរឹ 
 របូថតបញ្ញជ រទ់តីាងំ ១០ x ១៥...........................................០២ សនលឹរ 
 អតតសញ្ញា ណប័ណណ ឬ លិខិតឆលងសដន (ថតចមលង)...................០២ សនលរឹ 
 រិចចសនា.........................................................................០២ ចាប ់
 ប័ណណរមមសិទធទិតីាងំ ឬ រិចចសនាជួលទតីាងំ (ចាបច់មលង)........០២ ចាប ់
 វរិាយប័រតេំរ.ូ.....................................................................០២ ចាប ់
ការលចញលខិតិអនុញ្ញា តរបរបអាជវីរមម លសវារមមពាណិជជរមម (ថម)ី៖ 
 របូថតបចចុបបនន ៤ x ៦........................................................០១ សនលឹរ 
 ប័ណណា៉ែ តង់ ឬ បង្កា ន់នដបងព់នធ...........................................០១ សនលឹរ 
 រិចចសនា.........................................................................០១ ចាប ់

លយាបល់  
 

 

 

 

 

 

 

 



សសវាពារ់ព័នធនឹងការសចញលិខិរអន ញ្ញា ររបរបអាជីវរមមសោហៈធារ របងូថ្មមនរច្មលជាសររឿងអលរា រ 

ល ម្ ោះលសវា 
ការលចញលខិតិអនុញ្ញា តរបរបអាជវីរមម លោហៈធាតុតបូងថមមានតនមលជាលរេឿង
អលង្កា រ 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រេប់មនទរីពាណិជជរមមរាជធាន-ីលខតតនងិរចរលចញចូលសតមួយលៅតាមបណាដ ល
ររ ុង រសរុ ខណឌ លោលលៅ ៖ 
មនទីរពាណិជជរមមរាជធាន-ីលខតត៖ 
 មនទីរពាណិជជរមមរាជធានីភនំលពញ  

- Tel: 023 221 572 
- Email: PPMOC@ymail.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតតរពោះសីហនុ  
- Tel: 034 933 548 
- Email: shpdepcom@yahoo.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដនប៉ែលិន 
- Tel: របធានមនទីរ 016 324 277 
- Email: soken-doung@hotmail.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដសរប 
- Tel: របធានមនទីរ 017 926 850 
- Email: mockep9@gmail.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដរណាដ ល 
- របធានមនទីរ 012 912 776 
- pdockandalprovince@yahoo.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដតាសរវ     
- Tel: 032 991 271  
- Email: doc.takeop@gmail.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដរំពត     
- Tel: 033 932 878, 033 932 415 
- Email: kampotmoc@gmail.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដរំពង់សពឺ    
- Tel: 025 987 393  
- Email: rathsokhalay@yahoo.com  

  មនទីរពាណិជជរមមលខតដរំពង់ឆ្ន ងំ     
- Tel: 026 988 689  
- Email: chhourchanthan@ymail.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដលកាោះរុង    
- Tel: 035 936 035  
- Email: doc.kohkong@yahoo.com , 

bunmany@yahoo.com  
 មនទីរពាណិជជរមមលខតដលពាធិ៍សាត់  

- Tel: 052 951 464  
- Email: pursat.moc@gmail.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដាត់ដំបង  
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- Tel: 053 730 153  
- Email: btb.doc@gmail.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដរំពង់ធំ  
- Tel: 062 210 552  
- Email: moc.kgthom@gmail.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដលសៀមរាប     
- Tel: 063 760 486   
- Email: sr_tpo@yahoo.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដបនាទ យមានជ័យ   
- Tel: 054 958 790  
- Email: sereivathseng@yahoo.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដឧតដរមានជ័យ  
- Tel: 011 737 882   
- Email: youn.thyra@gmail.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដរពោះវហិារ   
- Tel: 064 965 342 
- Email: doc.preahvihear@gmail.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដនរពសវង  
- Tel: 043 210 149  
- Email: preyvengmoc@gmail.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដសាវ យលរៀង  
- Tel: 044 715 648  
- Email: vannarun07@yahoo.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដរំពង់ចម    
- របធានមនទីរ 012 974 476  
- Email: pdoco@yahoo.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដតបូងឃមុ ំ  
- Tel: 012 218 588  
- Email: pdoc.tbongkhmum@yahoo.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដមណឌ លេីរ ី 
- Tel: 012 848 117, 011 722 242 
- Email: mdkdoc@gmail.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដររលចោះ  
- Tel: 072 971 468 
- Email: ppm_kratie@yahoo.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដរតនៈេីរ ី 
- Tel: 075 970 000 
- Email: doc.ratanakiri@yahoo.com  

 មនទីរពាណិជជរមមលខតដសទឹងសរតង 
- Tel: 074 210 043 
- Email: doc_stg@yahoo.com 
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លោលបណំង 
ននការផតល់លសវា 

 ផដល់នីតិបុេគលិរលរខណៈដល់របជាពលរដាសដលរបរបអាជីវរមមលោហៈ
ធាតុតបូងថមមានតនមលជាលរេឿងអលង្កា រ 

 ពរងឹងការរេប់សរមមភាពអាជីវរមមលោហៈធាតុតបូងថមមានតនមលជាលរេឿង
អលង្កា រ 

មូលដ្ឋា នេតយុិតត  របកាសរមួសដីពីការសរសរបររមងលសវាសាធារណៈននតារាងឧបសមពន័ធភាជ បន់ងឹ
របកាសរមួលលខ៩៨៥ សហវ.របរ ចុោះនថៃទី ២៨ សខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១២ សដីពីការ
ផដល់លសវាសាធារណៈរបស់ររសួងពាណិជជរមម 

 របកាសលលខ០៤៥ ព.ណ ជរព.របរ ចុោះនថៃទី៣១ សខមររា ឆ្ន ២ំ០១៤ សដី
ពីការលធវីរបតិភូរមមការង្កររេប់រេងសរមមភាពអាជីវរមមលោហធាតុតបូងថម
មានតនមលជាលរេឿងអលង្កា រជូនដល់មនទីរពាណិជជរមមរាជធានី-លខតត 

អតិថជិនសដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

 

សតង់ដ្ឋលសវា ការលចញលិខិតអនុញ្ញា តរបរបអាជីវរមម លោហៈធាតុតបូងថមមានតនមលជាលរេឿង
អលង្កា រ ៖ 
 រយៈលពល ០៧នថៃ នននថៃលធវីការ 
 សុពលភាព ០១ឆ្ន  ំ
 លៅរាជធានីភនំលពញ លៅលរៅផារ................................១២០.០០០ លរៀល 
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