
ក្រសងួពាណិជ្ជរម្ម

ប្រព័ន្ធស្វយ័ប្រវត្តកម្មរញ្ជា ក់ប្រភពដ ើម្ទំន្ិញ
CO AUTOMATION APPLICATION

អគ្គនាយកដ្ឋា ន្ដស្វាពាណិជ្ាកម្ម ដោម្ស្ទុ្ធធ
នាយកដ្ឋា ន្នាដំេញ-នាេំូល ម្ន្តន្តីរដេេកដទស្ប្រព័ន្ធ



សេចក្តីស្តើម

• ប្រកាេសេខ ៣១៩៨ព.ណខក្េ ច ុះថ្ងៃទី២៦ ខខេីហា ឆ្ន ាំ
២០១៦ េតីពីនីតិវធីិថ្នការសេនើេ ាំ និងការសចញវញិ្ញា រនរប្តរញ្ញា ក្់
ប្រភពស ើមទាំនិញប្ររទ់ប្មងត់ាមប្រពន័ធេវ័យប្រវតតក្ម 

• ប្រកាេរមួសេខ ១២១៧ េហវ.ប្រក្ ច ុះថ្ងៃទី២៧ ខខវចិឆកិា ឆ្ន ាំ
២០១៧ េតីពីការ  ្តេ់សេវាសាធារណៈររេ់ប្ក្េួងពាណិជ្ាក្ម 

• ដាក្ឲ់្យសប្រើប្ាេ់សវរសាយ https://co.moc.gov.kh
• ការ ជូ្ន ាំណឹង ស្េងៗតាម រយៈ អ ីខមេ (Email Notification)

https://co.moc.gov.kh/


ការសរៀរចាំេប្ារអ់នក្នាំសចញ

• ា៉ា េ ីនក្ ាំពយទូរ័ ខ េាន ភ្ជា រស់ៅកាន់ Internet ជាសប្េច 
Operating System ex: Window, MAC  ឬ ស្េងៗ

• Web browser: Internet Explorer, Firefox, Edge…
• Application Program: PDF reader (ex: Adobe 

Acrobat Reader or Professional…)
• ឧរក្រណ៍ IT ជាចាំាច ់ាន ូចជា៖ Printer, Scanner



ជ្ាំហានក្ន ង ការច ុះស  ្ ុះសប្រើ ប្ាេ់ ប្រពន័ធ ាំរងូ
១- រសងកើតរណនសីប្រើប្ាេ់ ប្រពន័ធង  ី(Create New User Account)

-រាំសពញ ខរររទ User ( ររូងត 4 x6, អតតេញ្ញា រណណ  ឬេិខិត ឆ្លង
ខ ន)
-Activate User តាមរយៈ Email

២- ច ុះស  ្ ុះប្ក្មុហ  នង ី (Register Exporter Company)
-រាំសពញ ខរររទច ុះ ប្ក្ុមហ  ន ង ី (ឯក្សារ តប្មូវ ខ្ែក្តាម ប្រកាេ
៣១៩៨)
-រង ់ប្ាក្ថ់្ងលសេវា 400,000.00 KHR (Payment)
-រងច់ាំការពិនិតយ (Approved) ពី MOC សមើេសៅ ក្ន ង Request Inbox



ជ្ាំហានក្ន ង ការសេនើេ ាំ C/O Online
១- សេនើេ ាំ C/O  សៅតាមទប្មងៈ់

- ច ុះរញ្ា ី្េិត្េ (Register Product)  ច ុះរញ្ា ីវតថ ធាត 
ស ើម (Register Raw Material)
- ច ុះរញ្ា ីក្ាំណត់្ េិត្េ (Register Product Fee)
- សេនើCO តាមទប្មង ់(Submit -> Review -> Verify -> 
Payment -> Approve)

២- ស្ញើឯក្សាររញ្ញា ក្ក់ារសចញទាំនិញមក្ ប្ក្េួង ពាណិជ្ាក្ម 
(Bill of Landing, ប្រតិសវទរយ ភ្ជា រ ់ជាមយួ CO ងតចមលង, 
Invoice និង Packing list)







រសងកើតរណនីសប្រើប្ាេ់ ប្រពន័ធង  ី(Create New User Account)

ស  ្ ុះ ហតថសេខាសេើ CO (អនក្ ខ េ ានទទួេេិទធ)
ររូងត ៤x៦

អតតេញ្ញា រណណ  ឬេិខិត ឆ្លងខ ន



រសងកើតរណនីសប្រើប្ាេ់ ប្រពន័ធង  ី(Create New User Account)



ច ុះស  ្ ុះប្ក្មុហ  នង ី (Register Exporter Company)
• Exporter Management -> Register Exporter Company

េូមស ទ្ៀង ផ្ទទ តស់ោយ ានប្តឹម ប្តូវ សៅតាម វញិ្ញា រនរប្ត ច ុះ រញ្ា ី ពាណិជ្ាក្ម 



ច ុះស  ្ ុះប្កុ្មហ  នង ី (Register Exporter Company)



Request Inbox



សេនើេ ាំ C/O  សៅតាមទប្មង់ (Product Management )
Product Management -> Raw Materials -> Register Raw Material

វតថ ធាត  ស ើម ជា ទាំនិញ ខ េ នាំ
ចូេ មក្ ក្មព ជា ស ើមប ីសធវើ ការ ខក្ថ្ចន
Ex: ប្ក្ណាត,់ ខេបក្, ប្ារជ់្រ័, 
ខខេ សភលើង …..



សេនើេ ាំ C/O  សៅតាមទប្មង់ (Product Management )
Product Management -> Products -> Register Product

ទាំនិញ ជា ្ េិត្េខ េ សធវើ ការ 
ខក្ថ្ចនសចញមក្ពីវតថ  ធាត ស ើម
Ex: េសមលៀក្ រាំពាក្,់ ខេបក្សជ្ើង, 
វា៉ា េី,   ាំសភលើងសាក្…..

ក្ាំណតរ់រាិណវតថ ធាត  ស ើម ខ េ សប្រើ ប្ាេ់ ស ើមប ី្ េិតទាំនិញ ក្ន ងមយួឯក្តា



សេនើេ ាំ C/O  សៅតាមទប្មង់ (Product Management )



សេនើេ ាំ C/O  សៅតាមទប្មង់ (Product Management )
Product Management -> Product Fees -> Register Product Fee

តាម  រយៈប្រកាេ  រមួសេខ ១២១៧ េហវ.ប្រក្ េតី  ពី  ការ  ្ តេ់  សេវា  
សាធារណៈ  ររេ់  ប្ក្េួង ពាណិជ្ា ក្ម  ក្ថ្ប្ម សេវា  េប្ារ ់ប្ររ ់ប្រង  
ការ  នាំសចញ Export Management Fee (EMF) ចរ ់ពី  ឆ្ន ាំ
២០១៨ តសៅ   ប្តូវេ រសចេសដាយ ក្ាំណត ់EMF Rate = 0 KHR

https://co.moc.gov.kh/Content/resources/Service-fee.pdf


សេនើេ ាំ C/O  សៅតាមទប្មង់

១. ទីេតីការ ប្ក្េួងពាណិជ្ាក្ម 

២. មនទីរ ពាណិជ្ាក្ម សខតត

៣. តាំរន ់សេ ឋកិ្ចចពិសេេ

• Certificate of Origin-> New Application -> Choose Form ...



សេនើេ ាំ C/O  សៅតាមទប្មង់



សេនើេ ាំ C/O  សៅតាមទប្មង់



សេនើេ ាំ C/O  សៅតាមទប្មង់



សេនើេ ាំ C/O  សៅតាមទប្មង ់(CO Inbox)



សេនើេ ាំ C/O  សៅតាមទប្មង់ (CO Application Status)



សេនើេ ាំ C/O  សៅតាមទប្មង់ (Application Enquiry)



សេនើេ ាំ C/O  សៅតាមទប្មង់ (Payment -> Outstanding 
Payments)



Payment – Outstanding Payments



Payment – Outstanding Payment Advice



Payment – Manual Mode



Payment – ACLEDA Online



Payment – ACLEDA Online



Payment – WING Online



Payment – WING Online



Payment – Payment Advices



Payment - Receipts



Payment - Receipts



សេនើេ ាំ C/O  សៅតាមទប្មង់
• ខាន តឯក្តាទាំនិញ (Unit of Measure) និង ខាន ត សវច ខចរ ់(Unit of Package 

Type) ប្តូវ សារព តាមេតងដ់ារ [UNECE Recommendation No. 16, 
UNLOCODE, Version: 2017-2]

• Register Product ជាមយួនឹង HS Code សោយ ាន ប្តឹម ប្តូវ សៅ តាមទាំនិញ នាំ
សចញ

• ការ សប្រើ ប្ាេ់ HS Code សារព តាមវធិាន ររេ់ Rule of Origin សៅ តាម ក្ិចច ប្ពម
សប្ពៀង, HS Code ខ េ រញ្ចូ េក្ន ង ប្រពន័ធសោយប្េរ ជាមយួ HS Code ខ េ 
ាន ដាក្ ់សៅ ក្ន ង Product Description សៅសេើ CO

• Means of Transport ប្តូវ ចរស់្តើម សដាយ (BY SEA, BY TRUCK, BY AIR, 
BY BOAT ….)

• FOB Amount រញ្ចូ េ សៅ ក្ន ង ប្រពន័ធ សោយាន ប្តឹមប្តូវជាមយួ Invoice ភ្ជា រ់
• ក្ន ង ក្រណី Origin Criterion ជា RVC% ទឹក្ប្ាក្ ់FOB Value ប្តូវ ខត រង្ហា ញ 

សៅតាម Product Item នីមយួៗ

https://co.moc.gov.kh/Content/resources/LO-CODE.xlsx


ការដាក្ស់េនើេ ាំហតថសេខា និង ប្តា ររេ់ប្ក្េួង ពាណិជ្ាក្ម 

• សប្កាយ សពេ CO Status Approved អនក្ នាំសចញោចសេនើេ ាំមន្តនតីទទេួ រនទ ក្សាុះព មព  
CO ឬ សាុះ ព មព សដាយខលួនឯង រចួហតថសេខា និង វាយ ប្តា ប្កុ្មហ  ននាំសចញ សហើយ ដាក្ស់េនើេ ាំ
ហតថសេខា និង ប្តា ររេ់ប្ក្េួង ពាណិជ្ាក្ម ។

• អនក្ នាំសចញប្តូវស ញ្ើឯក្សារចារស់ ើម ូចានក្ាំណតខ់ាងសប្កាម ជូ្ន ប្ក្េួង ពាណិជ្ាក្ម  
ស ើមបសី ទ្ៀងផ្ទទ ត ់និងតមកេ់ទ ក្ ក្ន ងរយៈសពេ ៣០ (សាមេិរ) ថ្ងៃ រនទ រពី់ប្ក្េួងពាណិជ្ា
ក្ម ានសចញវញិ្ញា រនរប្តរញ្ញា ក្ប់្រភពស ើមទាំនិញរចួ៖
– វញិ្ញា រនរប្តរញ្ញា ក្ប់្រភពស ើមទាំនិញ (ចារង់តចមលង)
– វកិ្កយរប្ត (Invoice)
– តារាងសវចខចរ ់(Packing List)
– អញ្ាតតិរណ័ណ  ឹក្ជ្ញ្ាូ ន (Bill of landing)
– ប្រតិសវទរយ



CO Features



ATIGA e-Form D



Renew Exporter Company Registration



Renew Exporter Company Registration

-Upload រណណ  ា៉ា តងឆ់្ន ាំង ី, GSP ប្រចាំឆ្ន ាំ
-រង ់ប្ាក្ថ់្ងលសេវា 200,000.00 KHR (Payment)
-រងច់ាំការពិនិតយ (Approved) ពី MOC សមើេសៅ 
ក្ន ង Request Inbox ប្រេិនសរើ Return ប្តូវ ខក្
តប្មូវ រចួសហើយ Re-Submit



Exporter Management - ការ ខក្ ខប្រ ពត័ា៌ន ប្ក្ុមហ  ន
• Exporter Management -> Exporter Amendment -> Update Company Details 



Verify CO (https://co.moc.gov.kh/Verify)



េូមអររ ណ

https://goo.gl/H8r4Cj


