
សកិខ ស្តពីី 
“្របតិេវទ៍ស្វយ័បញជ ក់េដើមកំេណើ តទំនិញទទូងំ ៊ ន” 

(ASEAN-WIDE SELF CERTIFICATION-AWSC) 
 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

8 

េ ក ជ េសង ក ់
ម្រន្តីៃននយក ្ឋ ននេំចញ នចំូល   
ៃនអគគនយក ្ឋ នេស ពណិជជកមម  



េតើ្របតិេវទ៍ស្វយ័បញជ ក់េដើមកំេណើ តទំនិញទូទងំ ៊ ន (AWSC)ជអ្វី? 

• ជគំនិតផ្តួចេផ្តមីមួយបែនថមេទៀតៃនកិចចស្រមួលពណិជជកមមេ្រកមកចិច្រពមេ្រពៀង
ពណិជជកមម ៊ នេលីទំនិញ(ATIGA)  

• េដីមបអីនុញញ តដល់អនកនេំចញ ែដលមនករយល់ដឹងចបស់អំពីលកខខណ្ឌ ត្រមូវៃន
វធិនេដីមកំេណីត ចទទួលបននីតិសមបទក្ល យជផលិតករ ឬអនកនេំចញ ែដល្រតូវ
បនទទួល គ ល់ (CERTIFIED EXPORTERS-CE) េ យ ជញ ធរមនសមតថកិចច 

• CE ចេធ្វីករស្វ័យបញជ ក់េដមីកំេណីតទំនិញបនេ យខ្លួនឯងស្រមប់ទទួលបនករ
អនុេ្រគះពនធស្រមប់្របេទស ៊ នទងំ១០។  

• AWSC ្រតូវបន ក់ឲយអនុវត្តជផ្លូវករេនៃថងទី២០ ែខកញញ  ឆន ២ំ០២០ តេទ។   
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AWSC, E-FORM D និង FORM D 
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អតថ្របេយជន៍កនងុករេ្របើ្របសA់WSC 



ឯក រគតិយតុ្តិ 

• ្រកសួងពណិជជកមមបនេចញ្របកសេលខ ៣៣០ ព.ណ នច.្របក ចុះៃថងទី២៨ 
ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ ស្តីពី ករកំណតន់ីតិវធិីអនុវត្ត្របតិេវទនស៍្វយ័បញជ កេ់ដីម
កំេណីតទំនិញទូទងំ ៊ ន  

• េគលបំណងេដីមបសី្រមួលដល់ករេធ្វីពណិជជកមមកនុងតំបន់ ៊ ន 

• ្របកសេនះបនែចងអំពីតួនទីភរកិចចរបស់អងគភពមនសមតថកិចច និងលកខ
ណៈសមបត្តិរបស់អនកនេំចញ ឯក រត្រមូវ និងកតព្វកិចចេផ ង េៗទៀត។ 
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តួនទីភរកិចចរបសន់យក ្ឋ ននេំចញ នចំូល 

• ចុះ្រតួតពិនតិយ យតៃម្លេ យអនុេ ម មលកខខណ្ឌ ស្តីពីករេធ្វី្របតេិវទនស៍្វ័យបញជ ក់េដមី
កំេណីតទំនិញ េនមូល ្ឋ នផលិតកមម ឬទី ងំ្រសបចបប់េន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

• ផ្តល់នីតិសមបទជូនផលិតករ ឬអនកនេំចញ ជអនកនេំចញែដលមនករទទួល គ ល់ (Certified 
Exporter-CE) េដីមបទីទួលបនសិទធកិនុងករអនុវត្ត្របតេិវទនស៍្វ័យបញជ ក់េដមីកេំណីតទនំញិ  

• បញចូ លព័ត៌មនអនកនេំចញែដលមនករទទួល គ ល់កនុង្របព័នធទនិននយ័ស្វ័យបញជ កេ់ដីម
កំេណីតទំនិញទូទងំ ៊ ន (AWSC CE Database) បនទ ប់ពីបនផ្តល់នតីសិមបទជូនផលិ
តករ ឬអនកនេំចញ ជអនកនេំចញែដលមនករទទួល គ ល់  

• ចុះ្រតួតពិនតិយមុននេំចញទនំិញ មករេសនីសុំរបស់ផលិតករ និង/ឬអនកនេំចញ ឬអនកតំ ង
ែដលទទួលបនសិទធ ិេដីមបកីំណត់េដីមកេំណីតទំនញិែដល្រតូវនេំចញេនេពលបនទ ប ់េ យ
្រស័យេលីករពិនិតយេឡងីវញិជ្របច ំឬេនេពលសម្រសប មួយ 
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តួនទីភរកិចចរបសន់យក ្ឋ ននេំចញ នចំូល 
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ចុះ្រតួតពិនិតយ យតៃម្ល 
េនមូល ្ឋ នផលិតកមម  

ផ្តល់នីតិសមបទជូន 
ផលិតករ ឬអនកនេំចញ 

ចុះ្រតួតពិនិតយមុន 
នេំចញទំនិញ 

បញចូ លពត័ម៌ន 
អនកនេំចញ 



លកខណៈសមបត្តិរបសផ់លតិករ ឬអនកនេំចញ 
• ជផលិតករ ឬអនកនេំចញ ែដលមនមូល ្ឋ នផលិតកមម ឬទី ងំ្រសបចបបេ់ន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

• ្រតូវបនចុះបញជ ី្រសប មចបប់និងបទបញញត្តិជធរមន 

• ្រតូវមនចំេណះដឹងអំពីវធិនេដីមកំេណីតដូចមនែចងកនុងកិចច្រពមេ្រពៀងពណិជជកមមទំនិញ ៊ ន  

• ្រតូវមនចំេណះដឹង ចេ្របី្របស្របព័នធព័តម៌នវទិយស្រមបក់រចុះបញជ ី ម្របព័នធេអឡចិ្រតូនិក 

• មិន្រតូវមនកំណត្រ ែក្លងបន្លំៃនវធិនេដីមកំេណីត មួយេឡយី េ យអនុេ មេទ មចបបន់ិងបទបបញញត្តិ
ជធរមន 

• មិនសថិតេ្រកមករឃ្ល េំមីល ឬសថិតកនុងបញជ ីេខម របស់ ថ ប័នមនសមតថកិចច 

• ធ្ល បម់នបទពិេ ធន៍កនុងករេ្របី្របសវ់ញិញ បនប្រតបញជ កេ់ដីមកំេណីតទំនិញកនុងករនេំចញទំនិញ 

• ្រតូវអនុវត្ត មវធិនករៃនករ្រគប្រគង និភ័យរបស់ ជញ ធរមនសមតថកិចច 

• អនកនេំចញ្រតូវមន្របពន័ធរក កំណត្រ  និងបញជ ីគណេនយយមួយឲយបន្រតឹម្រតូវ្រសប មចបប់និងបទបបញញត្តិជ
ធរមន។ 
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ឯក រត្រមូវ 
1. ពកយេសនីសុំ មគំរូមនភជ ប់ជឧបសមព័នធ ឬ ចទញយកពីេគហទំព័ររបស់្រកសួងពណិជជកមម https://co.moc.gov.kh 

2. វញិញ បនប្រតចុះបញជ ីពណិជជកមម និងវញិញ បនប្រតចុះបញជ ីសុំសិទធិនេំចញេ្រកម្របព័នធអនុេ្រគះពណិជជកមម និងពណិជជ
កមមេសរ ី(ចបប់ថតចម្លង) 

3. ប័ណ្ណប៉តង់ (ចបប់ថតចម្លង) 

4. លិខិតអនុញញ តពី ថ ប័នពក់ព័នធ កនុងករណីទំនិញជប់ក្រមិតកំណត់មនែចងកនុង ងឧបសមព័នធៃនអនុ្រកឹតយស្តីពីករ ក់
ឱយេ្របី្របស់បញជ ីទំនិញ មឃត់ និងជប់ក្រមិតកំណត់ ជរ ្ឋ ភិបល ែដលសថិតជធរមន 

5. ងលម្អិតៃថ្លេដីម ឬ ឯក រអំណះអំ ងបញជ ក់េដីមកំេណីតទំនិញនេំចញ 

6. លិខិត្របគល់សិទធិ គំរូហតថេលខ និង្រ របស់្រកុមហ៊ុន (អនកមនសិទធិចុះហតថេលខមិនឲយេលីសពី១០នក់) 

7. របយករណ៍ យតៃម្លអនុេ មភពស្តីពីករេធ្វី្របតិេវទន៍េដីមកំេណីត កនុង្រកបខណ្ឌ ៊ ន   

8. ឯក រេផ ងៗ មករចបំច់ 
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កតព្វកិចចរបស ់CERTIFIED EXPORTER 
បនទ ប់ពីទទួលបននីតិសមបទ អនកនេំចញែដលមនករទទួល គ ល់ (CE) ្រតូវ៖ 

1. េសនីសុំេទនយក ្ឋ ននេំចញ នចំូល េដីមប្រតួតពិនិតយមុននេំចញ េលីេដីមកំេណីតទំនិញែដល្រតូវនេំចញេនេពល
បនទ ប់ (ករេសនីសុំ្រតួតពិនិតយមុនេពលនេំចញ ចនឹងមិន្រតូវបនអនុវត្តចំេពះទំនិញ ែដលេដីមកំេណីត ច្រតូវបន
កំណត់យ៉ងងយ្រសួលេ យលកខណៈធមមជតិរបស់ទំនិញ) 

2. អនុញញ តឱយ ជញ ធរមនសមតថកិចចចុះ្រតួតពិនិតយដល់ទី ងំផលិតេដីមបី ម នករអនុវត្ត និងករពិនិតយេផទ ងផទ ត់ភព
្រតឹម្រតូវៃន្របតិេវទន៍ែដលបនេធ្វីេឡងី (កំណត់្រ  និងគណនីទងំេនះ្រតូវអនុញញ តស្រមប់ករេធ្វីលកខណៈវនិិចឆ័យ និង
ករពិនិតយេផទ ងផទ ត់ពីេដីមកំេណីតទំនិញេនេពលែដល្របតិេវទន៍ស្វ័យបញជ ក់េដីមកំេណីតមួយ្រតូវបនេធ្វីេឡងីកនុងរយៈ
េពលយ៉ងតិច៣(បី) ឆន គំិតចប់ពីកលបរេិចឆទៃនករេចញ្របតិេវទន៍្រសប មចបប់ និងបទបបញញត្តិជធរមន) 

3. េចញ្របតិេវទន៍ស្វ័យបញជ ក់េដីមកំេណីតស្រមប់ទំនិញែដលទទួលបនសិទធិឱយេធ្វី្របតិេវទន៍ស្វ័យបញជ ក់េដីមកំេណីត និង
មនឯក រអំណះអំ ងេដីមកំេណីតទំនិញែដលបនេចញ្របតិេវទន៍ 

4. ទទួលខុស្រតូវទងំ្រសុងចំេពះ្របតិេវទន៍ស្វ័យបញជ ក់េដីមកំេណីតរបស់ខ្លួន និងករេ្របី្របស់មិន្រតឹម្រតូវេផ ងេទៀត 
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5. ជូនដំណឹងជបនទ ន់មកនយក ្ឋ ននេំចញនចំូល ៃនអគគនយក ្ឋ នេស ពណិជជកមមនូវ ល់ករផ្ល ស់ប្តូរ ែដលទក់ទង
នឹងព័ត៌មនែដលបនេសនីសុំ  

6. ផ្តល់របយករណ៍មកនយក ្ឋ ននេំចញនចំូល ៃនអគគនយក ្ឋ នេស ពណិជជកមម ( មគំរូភជ ប់ជឧបសមព័នធ១) ម
្របព័នធស្វ័យ្របវត្តកមមរបស់្រកសួងពណិជជកមម (https://co.moc.gov.kh) បនទ ប់ពីេចញទំនិញ ម្របតិេវទន៍ស្វ័យបញជ ក់
េដីមកំេណីត មិនឱយេលីសពី៣០ ( មសិប) ៃថងេ្រកយករនេំចញ ្រសប មបទបបញញត្តិននែដលសថិតេនជធរមន 

7. េ្រតៀមខ្លួនជេ្រសចេដីមបសីហករកនុងករ្រតួតពិនិតយជលកខណៈ្របតិសកមម និងទស នកិចចេផទ ងផទ ត់្របសិនេបីចបំច់  

8. កនុងករណីែដលអនកនេំចញជពណិជជករ អនកនេំចញេនះ្រតូវមន “្របតិេវទន៍របស់អនកផលិត” ែដលបង្ហ ញពីេដីមកំេណីត
ៃនផលិតផលកនុងករេធ្វីស្វ័យបញជ ក់  

9. ផលិតករ ឬអនកនេំចញ្រតូវបំេពញកតព្វកិចចបង់កៃ្រមេស ធរណៈ និងកៃ្រមនន មបទបបញញត្តិជធរមន។ 
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កតព្វកិចចរបស ់CERTIFIED EXPORTER 



េសនសីុំមកនយក ្ឋ ន       
នេំចញ នចំូលេដីមប្រតួត
ពិនិតយមុននេំចញ 

េសនសីុំមកនយក ្ឋ ន       
នេំចញ នចំូលេដីមប្រតួត
ពិនិតយមុននេំចញ 

អនុញញ តឱយ ជញ ធរមន
សមតថកិចចចុះ្រតួតពិនិតយ
ដល់ទី ងំផលិត 

អនុញញ តឱយ ជញ ធរមន
សមតថកិចចចុះ្រតួតពិនិតយ
ដល់ទី ងំផលិត 

េចញ្របតិេវទន៍ស្វយ័ 
បញជ ក់េដីមកំេណីតទំនិញ 
េចញ្របតិេវទន៍ស្វយ័ 

បញជ ក់េដីមកំេណីតទំនិញ 

្រតូវទទួលខុស្រតូវទងំ្រសុង
ចំេពះករេចញ និងករេ្របី

្របសម់ិន្រតឹម្រតូវ 

្រតូវទទួលខុស្រតូវទងំ្រសុង
ចំេពះករេចញ និងករេ្របី

្របសម់ិន្រតឹម្រតូវ 

្រតូវជូនដំណឹងមកនយក
្ឋ ននូវ ល់ករផ្ល សប់្តូរ

ព័ត៌មនែដលបនេសនសីុំ 

្រតូវជូនដំណឹងមកនយក
្ឋ ននូវ ល់ករផ្ល សប់្តូរ

ព័ត៌មនែដលបនេសនសីុំ 

្រតូវផ្តលរ់បយករណ៍មក
នយក ្ឋ នមិនឱយេលីសពី
៣០ៃថងេ្រកយៃថងនេំចញ 

្រតូវផ្តលរ់បយករណ៍មក
នយក ្ឋ នមិនឱយេលីសពី
៣០ៃថងេ្រកយៃថងនេំចញ 

្រតូវេ្រតៀមខ្លួនរចួជេ្រសច 
េដមីបសីហករកនុងករ្រតួត
ពនិតិយជលកខណៈ្របតសិកមម 
នងិទស នៈកចិចេផទ ងផទ ត់ 

្រតូវេ្រតៀមខ្លួនរចួជេ្រសច 
េដមីបសីហករកនុងករ្រតួត
ពនិតិយជលកខណៈ្របតសិកមម 
នងិទស នៈកចិចេផទ ងផទ ត់ 

កនុងករណីអនកនេំចញជពណិជជ
ករ អនកនេំចញេនះ្រតូវមន
្របតិេវទន៍របស់អនកផលិត 

កនុងករណីអនកនេំចញជពណិជជ
ករ អនកនេំចញេនះ្រតូវមន
្របតិេវទន៍របស់អនកផលិត 

្រតូវបំេពញកតព្វកិចចបង់
កៃ្រមេស ធរណៈ 
និងកៃ្រមនន។ 

្រតូវបំេពញកតព្វកិចចបង់
កៃ្រមេស ធរណៈ 
និងកៃ្រមនន។ 
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កតព្វកិចចរបស ់CERTIFIED EXPORTER 
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េស ធរណៈ សពុលភព និងករដកហូតសទិធិ 

េយង ម្របកសអន្តរ្រកសួងេលខ៣១៥ សហវ.្របក ចុះៃថងទី១២ ែខឧសភ ឆន ២ំ០២១៖ 

- ្រកុមហ៊ុនត្រមូវឲយបងេ់ស ធរណៈចូលថវកិជតិ៖ 
• ៤០០ ០០០ េរៀលស្រមប់ករចុះបញជ ីេលកីដំបូង 

• ២០០  ០០០ េរៀលស្រមប់ករែកស្រមលួេឡងីវញិ ឬចុះបញជ ី រជថមី 

ករអនុវត្ត្របតិេវទនស៍្វ័យបញជ កេ់ដីមកេំណីតទនំញិមនសុពលភព ២(ពីរ)ឆន  ំ

្រកុមហ៊ុន្រតូវមកេសនីសុំបន្តសុពលភពេឡងីវញិ  ៣០ៃថងមុនកលបរេិចឆទផុតសុពលភព 

***្រកសួងពណិជជកមម ចដកហូតសិទធ ិកនុងករណីអនកនេំចញែដលមនករទទួល គ ល់ មិនអនុ
វត្ត្រសប មខ្លឹម រែដលមនែចងកនុង្របករ៥។ ករដកហូតសិទធិនងឹ្រតូវេធ្វេីឡងី មរយៈេសចក្តី
សេ្រមចរបស់រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងពណិជជកមម។ 

 



អនកនេំចញ CE 
(Certified 
Exporter) 

ម្រន្តី ជញ ធរ  
MOC 

CE Database 
២. អនកនេំចញ ចេធ្វីស្វ័យបញជ ក់
េដីមកំេណីតទំនិញបនេ យ្រសប

មលកខខណ្ឌ របស់ ATIGA។ 

្របតិេវទន៍បញជ ក់
េដើមកំេណើ តទំនិញ 

(Origin Declaration) 

អនកនចំូល 

ជញ ធរគយនចំូល
សមជិក ៊ ន 

៣. េផញី្របតិេវទនប៍ញជ កេ់ដីម
កំេណីតទំនិញ (Origin 

Declaration)េទអនកនចំូល។ 

៤. អនកនចំូលបង្ហ ញ្របតិេវទន៍
បញជ កេ់ដីមកំេណីតេនះេទ ជញ

ធរគយ្របេទសនចំូល។ 

៥. ជញ ធរគយេផទ ងផទ ត់
េមីលថ ពតម៌ន្របតិេវទន៍
បញជ កេ់ដីមកំេណីតទំនិញេនះ
្រតូវគន ជមួយពតម៌នកនុង CE 

Database ឬេទ 

៦. ផ្តល់ករអនុេ្រគះពនធ 

កមពុជ សមជកិ ៊ ននចំូល 

1‐Aug‐21  14 

ដំេណើ រករករងរៃនករអនុវត្ត AWSC 

១.១. បញចូ លពត៌មនេនះ
េទកនុង CE Database  
េ្រកយពីបនអនុម័តរចួ 

១. អនកនេំចញ  ែដលមនបំណងអនុ
វត្តគេ្រមង AWSC ្រតូវ ក់ពកយេសនី
សុំមក្រកសួងពណិជជកមមេ យភជ ប់
ឯក រែដលមនែចងកនុង្របកស 



1‐Aug‐21  15 

ទំរង់្របតិេវទន៍បញជ ក់េដើមកំេណើ តទំនិញ 
(Origin Declaration) 

ច្រតូវបនបេងកីតេនេលីវកិកយប្រតពណិជជកមម (Commercial Invoice) ឬក៏ឯក រពណិជជកមមេផ ងេទៀត  



1‐Aug‐21  16 

ទំរង់្របតិេវទន៍បញជ ក់េដើមកំេណើ តទំនិញ 
(Origin Declaration) 



1‐Aug‐21  17 

វិធនបញជ ក់េដើមកំេណើ តទំនិញៃន ATIGA 
សំ ប់្របតិេវទន៍ស្វយ័បញជ ក់េដើមកំេណើ ត 



ទំរង់ D/ATIGA e-Form D និង AWSC/CE 

AWSC ‐ CE 

អនកនេំចញជអនកបញជ កេ់ដីម
កំេណីតទំនិញេ យខ្លួនឯង ជញ ធរជអនកបញជ កេ់ដីម

កំេណីតទំនិញជូន 

ទរំង់ D/ 
ATIGA e-Form D AWSC/CE 

1‐Aug‐21  18 



គំរពូកយេសនើសុចំុះបញជ  ីAWSC 

1‐Aug‐21  19 



ពត៌មនចបំច់ស្រមប់ចុះបញជ  ីAWSC 

1‐Aug‐21  20 



1‐Aug‐21  21 

គំរកូរបញជ ក់្របភពេដើម
កនងុវិកកយប្រតពណិជជកមម 



1‐Aug‐21 

គំរកូរបញជ ក់្របភពេដើមកនងុវិកកយប្រតពណិជជកមម(ត) 

22 



1‐Aug‐21  23 

គំរកូរបញជ ក់្របភពេដើមកនងុវិកកយប្រតពណិជជកមម(ត) 



ឯក រេផ ងៗ 

• https://www.youtube.com/watch?v=3T‐4vOxXQuc  
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ស្រមាប់ពត៌មានបែន្ថម 
Tel: 012 72 40 80 
Email: csh_hak@ymail.com 

1‐Aug‐21  25 

សូមអរគុណ! 


