
ក្រសងួពាណិជ្ជរម្ម 

ប្រព័ន្ធស្វយ័ប្រវត្តកម្មរញ្ជា ក់ដ ើម្កំដ ើ ត្ទំន្ិញ 
CO AUTOMATION APPLICATION 

អគ្គនាយកដ្ឋា ន្ដស្វាពា ិជ្ាកម្ម   ដោម្ស្ទុ្ធធ  
នាយកដ្ឋា ន្នាដំេញ-នាេំូល   ម្ន្តន្តីរដេេកដទស្ប្រព័ន្ធ 



សេចក្តីសផតើម 

• របកាេសលខ ៣១៩៨ ព.ណខក្ល ចុុះថ្ថៃទ២ី៦ ខខេីហា ឆ្ន ាំ
២០១៦ េតីពីនីតិវធិីថ្នការសេនើេុាំ និងការសចញវញិ្ញា បនបរតបញ្ញា ក្់
ស ើមក្ាំសណើ តទាំនញិររបទ់រមងត់ាមរបពន័ធេវ័យរបវតតក្មម 

• របកាេរមួសលខ ៣១៥ េហវ.របក្ ចុុះថ្ថៃទី១២ ខខឧេភា ឆ្ន ាំ
២០២១ េតីពកីារផតល់សេាសាធាររណររបេ់រក្េួងាណណិជាក្មម 

• សរហទាំពរ័ផលូវការ https://co.moc.gov.kh 
• ការ ជូន ាំណឹង សផេងៗតាម រយរ អុីខមល (Email Notification) 

 

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


Home 
 



 Resources  



FAQ 



Contact Us 



ការសរៀបចាំេរាបអ់នក្នាំសចញ 

• ា៉ា េីុនកុ្ាំពយទូរ័ ខ លាន ភាា បស់ៅកាន ់Internet ជាសរេច 
Operating System ex: Window, MAC  ឬ សផេងៗ 

• Web browser: Firefox 
• Application Program: PDF reader (ex: Adobe 

Acrobat Reader or Professional…) 
• ឧបក្រណ៍ IT ជាចាំបាច ់ាន ូចជា៖ Printer, Scanner 



ជាំហានក្នុង ការចុុះស ម្ ុះសរបើ របាេ់ របពន័ធ ាំបូង 
១- បសងកើតរណនីសរបើរបាេ់ របពន័ធថម ី(Create New User Account) 
 -បាំសពញ ខបបបទ User ( របូថត 4 x6, អតតេញ្ញា បណណ  ឬលិខិត ឆលង
 ខ ន) 
 -Activate User តាមរយរ Email 
២- ចុុះស ម្ ុះរកុ្មហ ុនថម ី(Register Exporter Company) 
 -បាំសពញ ខបបបទចុុះ រកុ្មហ ុន ថមី (ឯក្ាធរ តរមូវ ខផែក្តាម របកាេ
 ៣១៩៨) 
 -បង ់របាក្ថ់្ថលសេាស 400,000.00 KHR (Payment) 
 -រងច់ាំការពិនិតយ (Approved) ពី MOC សមើលសៅ ក្នុង Request Inbox 
 







1. បសងកើតរណនសីរបើរបាេ់ របពន័ធថម ី(Create New User Account) 

ស ម្ ុះ ហតថសលខាសលើ CO (អនក្ ខ ល បានទទួលេិទធ) 
របូថត ៤x៦ 

អតតេញ្ញា បណណ  ឬលិខិត ឆលងខ ន 



បសងកើតរណនីសរបើរបាេ់ របពន័ធថម ី(Create New User Account) 



2. ចុុះស ម្ ុះរកុ្មហ ុនថម ី(Register Exporter Company) 
• Exporter Management -> Register Exporter Company 

េូមសផទៀង ផ្ទទ តស់ោយ បានរតឹម រតូវ សៅតាម វញិ្ញា បនបរត ចុុះ បញ្ា ី ាណណិជាក្មម 



ចុុះស ម្ ុះរកុ្មហ ុនថម ី(Register Exporter Company) 
 



Register Exporter Company 
 Requirement Documents (Scan Color in pdf format ,5mbs each file)  

1. Business Registration Certificate and Extract 
(https://www.businessregistration.moc.gov.kh/) 

2. Statute, Patent ឆ្ន ាំចុងសរកាយ, VAT  
3. GSP/MFN Certificate and Declaration 
4. Item list 
5. Cost Breakdown (optional) 
6. Authorize Letter + Request Application for CO Automation 
7. National Id or Passport 
8. GMAC and ILO (optional) 

https://www.businessregistration.moc.gov.kh/


Request Inbox (Return Request) 

ចុចសលើេាំសណើ ខ ល Return 



Request Inbox (Resubmit) 

ចុច Tab Request ស ើមប ីសធវើ ការ ខក្ តរមូវ តាម Return Remarks របេ់ មន្តនតី 



Request Inbox (Resubmit) 



Request Inbox (Resubmit) 



ជាំហានក្នុង ការសេនើេុាំ C/O Online 
១- សេនើេុាំ C/O  សៅតាមទរមងរ់ 
 - ចុុះបញ្ា ីផលិតផល (Register Product)  ចុុះបញ្ា ីវតថុារតុ
 ស ើម (Register Raw Material) 
 - ចុុះបញ្ា ីក្ាំណតផ់លិតផល (Register Product Fee) 
 - សេនើCO តាមទរមង ់(Submit -> Review -> Verify -> 
 Payment -> Approve) 
២- សផញើឯក្ាធរបញ្ញា ក្ក់ារសចញទាំនញិមក្ រក្េួង ាណណិជាក្មម 
 (Bill of Landing, របតិសវទរយ ភាា ប ់ជាមយួ CO ថតចមលង, 
 Invoice និង Packing list) 





Raw Material and Product 

Product 
 

េសមលៀក្បាំាណក្ ់(សខា ោវ) 
ខេបក្សជើង 
ាស៉ា លីេ 
កាបូប 
ោវចក្ ់
 
 
ក្េិផល (អងករ, ាធវ យ,  ាំឡូង, …) 
េតវ (ាធវ , បងកង, ...) 
ក្េិឧេាហក្មម (រាបា់ធវ យចនទី, …) 
សររឿងេង្ហា រមឹ 

Raw Material 
 

រក្ណាត ់(Knitted Fabric, Woven Fabric) => 
ខេបក្ (Leather) , កាវ => 

រាបជ់រ័ => 
ខេបក្ (Leather) => 

អាំសបាុះ => 
 
 

(Wholly obtained) 
(Wholly obtained) 
(Wholly obtained) 
(Wholly obtained) 

 
 



សេនើេុាំ C/O  សៅតាមទរមង ់(Product Management ) 
Product Management -> Raw Materials -> Register Raw Material 

វតថុារតុ ស ើម ជា ទាំនិញ ខ ល នាំ
ចូល មក្ ក្មពុជា ស ើមប ីសធវើ ការ ខក្ថ្ចន 
Ex: រក្ណាត,់ ខេបក្, រាបជ់រ័, 
ខខេ សភលើង ….. 



សេនើេុាំ C/O  សៅតាមទរមង ់(Product Management ) 



សេនើេុាំ C/O  សៅតាមទរមង ់(Product Management ) 
Product Management -> Products -> Register Product 

ទាំនិញ ជា ផលិតផលខ ល សធវើ ការ 
ខក្ថ្ចនសចញមក្ពីវតថុ ារតុស ើម 
Ex: េសមលៀក្ បាំាណក្,់ ខេបក្សជើង, 
ាស៉ា លី,  ុាំសភលើងាធក្….. 

ក្ាំណតប់រាិណវតថុារតុ ស ើម ខ ល សរបើ របាេ់ ស ើមប ីផលិតទាំនិញ ក្នុងមយួឯក្តា 



សេនើេុាំ C/O  សៅតាមទរមង ់(Product Management ) 
Product Management -> Product Fees -> Register Product Fee 

តាម  រយររបកាេ  រមួសលខ ១២១៧ េហវ.របក្ េតី  ពី  ការ  ផតល់  សេាស  
ាធាររណរ  របេ់  រក្េួង ាណណិជា ក្មម ក្ថ្រម សេាស  េរាប ់ររប ់ររង  
ការ  នាំសចញ Export Management Fee (EMF) ចប ់ពី  ឆ្ន ាំ
២០១៨ តសៅ   រតូវលុបសចលសោយ ក្ាំណត ់EMF Rate = 0 KHR 

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


សេនើេុាំ C/O  សៅតាមទរមង ់

១. ទេីតីការ រក្េួងាណណិជាក្មម 
 

២. មនទរី ាណណិជាក្មមសខតត 
 
៣. តាំបន ់សេ ឋក្ចិចពសិេេ 

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



សេនើេុាំ C/O  សៅតាមទរមង ់



សេនើេុាំ C/O  សៅតាមទរមង ់



សេនើេុាំ C/O  សៅតាមទរមង ់



សេនើេុាំ C/O  សៅតាមទរមង ់(CO Application Status) 



សេនើេុាំ C/O  សៅតាមទរមង ់(CO Inbox) 



សេនើេុាំ C/O  សៅតាមទរមង ់(Application Enquiry) 



សេនើេុាំ C/O  សៅតាមទរមង ់(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 



សេនើេុាំ C/O  សៅតាមទរមង ់
• ខាន តឯក្តាទាំនិញ (Unit of Measure) និង ខាន ត សវច ខចប ់(Unit of Package Type) 

រតូវ សារព តាមេតងោ់រ [UNECE Recommendation No. 16, UNLOCODE, 
Version: 2017-2] 

• Register Product ជាមយួនឹង HS Code សោយ បាន រតឹម រតូវ សៅ តាមទាំនិញ នាំសចញ 
• ការ សរបើ របាេ់ HS Code សារព តាមវាិរន របេ់ Rule of Origin សៅ តាម កិ្ចច រពម

សរពៀង, HS Code ខ ល បញ្ចូ លក្នុង របពន័ធសោយរេប ជាមយួ HS Code ខ ល បាន 
ោក្ ់សៅ ក្នុង Product Description សៅសលើ CO 

• HS Code ថមីពុាំានសៅក្នុងរបពន័ធ អនក្នាំសចញោចសេនើេុាំបញ្ចូ លបខនថមបានតាមរយរ   
មន្តនតីជាំនញមក្កានម់ន្តនតីបសចចក្សទេរបពន័ធស ើមបបីញ្ចូ លជូន 

• Means of Transport រតូវ ចបស់ផតើម សោយ (BY SEA, BY TRUCK, BY AIR, BY 
BOAT ….) 

• FOB Amount បញ្ចូ ល សៅ ក្នុង របពន័ធ សោយបាន រតឹមរតូវជាមយួ Invoice ភាា ប ់
• ក្នុង ក្រណី Origin Criterion ជា RVC% ទឹក្របាក្ ់FOB Value រតូវ ខត បង្ហា ញ សៅ

តាម Product Item នីមយួៗ 

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


ការោក្ស់េនើេុាំហតថសលខា និង រតា របេ់រក្េួង ាណណិជាក្មម 

• សរកាយ សពល CO Status Approved អនក្ នាំសចញោចសេនើេុាំមន្តនតីទទួល បនទុក្សបាុះពុមព  
CO ឬ សបាុះ ពុមព សោយខលួនឯង រចួហតថសលខា និង ាសយ រតា រក្ុមហ ុននាំសចញ សហើយ ោក្ស់េនើេុាំ
ហតថសលខា និង រតា របេ់រក្េួង ាណណិជាក្មម។ 

• អនក្ នាំសចញរតូវសផញើឯក្ាធរចាបស់ ើម ូចានក្ាំណតខ់ាងសរកាម ជូន រក្េួង ាណណិជាក្មម 
ស ើមបសីផទៀងផ្ទទ ត ់និងតមកល់ទុក្ ក្នុងរយរសពល ៣០ (ាធមេិប) ថ្ថៃ បនទ បព់ីរក្េួងាណណិជា
ក្មមបានសចញវញិ្ញា បនបរតបញ្ញា ក្រ់បភពស ើមទាំនញិរចួ៖ 
– វញិ្ញា បនបរតបញ្ញា ក្រ់បភពស ើមទាំនញិ (ចាបថ់តចមលង) 
– វកិ្កយបរត (Invoice) 
– តារាងសវចខចប ់(Packing List) 
– អញ្ាតតិបណ័ណ  ឹក្ជញ្ាូ ន (Bill of landing) 
– របតិសវទរយ 

 





Renew Exporter Company Registration 

របពន័ធនឹងសោតាធរ Reminder មុនថ្ថៃផុតក្ាំណតស់របើរបាេ់របពន័ធ ៣០ ថ្ថៃ 
 



Renew Exporter Company Registration 

ការសធវើ Renew Exporter Company ស ើមប ីសរបើរបាេ់របពន័ធរតូវភាា ប ់Upload ឯក្ាធរ  ូចជា៖ 
-លិខិតរបរល់េិទធានេុពលភាព 
-Upload បណណ  បា៉ា តងឆ់្ន ាំថម ី
-GSP របចាំឆ្ន ាំានេុពលភាព 
-GMAC និង ILO (Optional) 
ចុច Button Submit រចួបង ់របាក្ថ់្ថលសេាស 200,000.00 KHR (Payment) 
រងច់ាំការពនិតិយ (Approved) ពី MOC សមើលសៅ ក្នុង Request Inbox របេិនសបើ Return រតវូ ខក្ តរមវូ រចួសហើយ Re-Submit 
 



Exporter Management - ការ ខក្ ខរប ពត័ា៌ន រក្ុមហ ុន 
• Exporter Management -> Exporter Amendment -> Update Company Details  

 

ការ កែ ករែ ព័ ត៌ មាន 

រែមុ ហ ៊ុ នរតវូ

ភ្ជា ែ់ មែជាមួយ

នឹ ងឯែសារ យោង យ ើ

ការ កែ តរមូវ  



Add or Remove Authorized User 

ចុចស ើមប ីSet Designation/ Position 



Add Authorized User 
• Email Address របេ់ User ថមី រតូវជា User ខ លបាន Register រចួសលើរបពន័ធ(ចាំណុច១ ជាំហាន ាំបូង) 
• Designation/Position: use on CO Form AB (ex: Director, Shipping Manager, Shipping Staff …) 
• Role: Admin (ានេិទធសធវើេាំសណើ សផេងៗ) / Ordinary (ានេិទធរតឹមសេនើេុាំ CO) 
 



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



ATIGA e-Form D Application Flow 

Exporter MOC CNSW 

Request  
CO Form D 

Approve  
e-Form D 

Send  
e-Form D 
to AMS 

Request and Pay Online 

- Reject 
- Give PRF 
- Not give PRF 

Destination 
Country 

Approved CO Form D send to Destination Country 

Officer Customs 

• MOC (Ministry of Commerce) 
• CNSW (Cambodia National Single Window) 
• AMS ( ASEAN Member State) 
• PRF ( Preferential Treatment) 



ATIGA e-Form D Tracking System 

Exporter MOC Side CNSW Side 
Destination 

Country 

Request  
CO Form D 

Approve  
e-Form D 

Send  
e-Form D 
to AMS 

- Reject 
- Give PRF 
- Not give PRF 

Exporter Importer 



Print ATIGA e-Form D reference form at MOC 



If ATIGA e-Form D was received by Destination Country with Message REC - e-
COO is available in the Customs system, then button print e-Form D will available 
for click print reference form by exporter. 





Cambodia National Single Window Side 
 
 



e-Form D Tracking System links 
• Brunei Darussalam https://login.bdnsw.gov.bn (registered user) 
• Cambodia https://tracking.nsw.gov.kh/public-search/atiga 
• Indonesia 

 https://apps1.insw.go.id/tracking-atiga/index.php (without registration) 
 https://apps1.insw.go.id (registration) 

• Lao PDR http://101.78.9.237:9838 (public access) 
• Myanmar http://tracking.mcdnswrp.gov.mm 
• Malaysia http://newepco.dagangnet.com/dnex/login/index.html 
• Philippine http://info.tradenet.gov.ph/atiga_e-form_d_tracker (public 

access) 
• Singapore https://www.tradenet.gov.sg/tradenet/login.portal (registration) 
• Thailand  

 iOS : https://apps.apple.com/th/app/nsw-e-tracking/id1458687654 
 Androids : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.etacmob 
 http://www.thainsw.net (registered user) 

•  Vietnam https://khaibaohoso.vnsw.gov.vn/common/COFormDTracking (public 
access) 

https://login.bdnsw.gov.bn/
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Indonesia Tracking System  



Myanmar Tracking System  



Thailand Tracking System  



1. សតើឯក្ាធរ ជាតរមូវ ការ ក្នុង ការ ចុុះ  បញ្ា ី រកុ្ម ហ ុន ថម ី សៅ ក្នុង របពន័ធ 
េវ័យ របវតត ក្មម បញ្ញា ក្ ់ ស ើមក្ាំសណើ ត ទាំនិញ ាន អវ ីខលុះ? 

 របតិសវទរយ 
 វញិ្ញា បនបរត បញ្ញា ក្ ់ការ ចុុះ បញ្ា ី ាណណិជាក្មម និងេរមង ់រកុ្មហ ុន (Business 
Registration) 
 វញិ្ញា បនបរត បញ្ញា ក្ ់ការ ចុុះ បញ្ា ី របពន័ធ អនុសរាុះ ាណណិជាក្មម (GSP Certificate) 
 លិខិត របរល់េិទធិ + អតត េញ្ញា ណបណណ  ឬ លិខិត ឆលង ខ ន 
 វកិ្យ័ បរត ទិញលក្ ់
 សេៀវសៅលក្ខនតិក្រ 
 តារាង ថ្ថលស ើម (Cost Breakdown)  
 បញ្ា ី ស ម្ ុះមុខទាំនិញនាំសចញ 
 ោជាញ បណ័ណ នាំសចញនាំចូល 
 បណ័ណ  បា៉ា តង ់& VAT 

 



2. សតើអវសីៅ ជា ATIGA e-Form D? 

• ATIGA e-Form D ជា វញិ្ញា បនបរតបញ្ញា ក្ស់ ើម
ក្ាំសណើ ត ទាំនិញ ទរមងឌ់សីអឡិច រតនូកិ្ ខ ល សេនើេុាំ
តាមរយរ របពន័ធេវ័យរបវតតក្មមបញ្ញា ក្ស់ ើមក្ាំសណើ ត
ទាំនិញរបេ់ រក្េួង ាណណិជាក្មម និងបញ្ាូ នសៅកាន់
របពន័ធ េវ័យរបវតតក្មមរយ ថ្នរបសទេ សាលសៅ  
តាមរយរ របពន័ធ បញ្ា រខតមយួ ជាតកិ្មពុជា និង  របពន័ធ 
បញ្ា រខតមយួ ោាធ ន។ 
 



3. សតើ ការ បង ់របាក្ ់ថ្ថល សេាស CO សលើ របពន័ធ េវ័យ របវតត ក្មម បញ្ញា ក្ ់ស ើម
ក្ាំសណើ ត ទាំនញិ ាន ប៉ានុម ន ជសរមើេ?អវ ីខលុះ? តាមរយរ ធនារ ណាខលុះ? 

• ាន ០ ២ ជសរមើេរឺ  
– Online (ACLEDA, WING) 
– Manual (ACLEDA, FTB, CANADIA) 

 
ធនារថ្ រូានរ ACLEDA, FTB, CANADIA និង WING។ 
 
4. សតើការចុុះ បញ្ា ីវតថុារតុស ើម (Raw Material) ឬ ចុុះបញ្ា ី ផលិតផល នាំ
សចញ (Product) សៅ ក្នុង  របពន័ធ េវ័យ  របវតតក្មម រតូវ ការ រងច់ាំ ការពនិតិយ 
េសរមច ព ីមន្តនត ីខ រឬសទ? 
 
 មនិ រតូវការរងច់ាំ 
 រតូវការរងច់ាំ 
 
 

 



5. សតើលាំហូរក្នុងការសេនើេុាំ C/O  ររបទ់រមង ់(CO 
Application Status) សៅ ក្នុងរបពន័ធ េវ័យ របវតតក្មមបញ្ញា ក្ ់

ស ើមក្ាំសណើ ត ទាំនិញាន  ាំណាក្ក់ាលអវខីលុះ ? 

1. Submit (Return, Resubmit) 
2. Review  
3. Verify 
4. Payment (Paid, Paid manually) 
5. Approve 

 



6. ចូរសោយនិយមនយ័វតថុារតុស ើម (Raw Material) និង
ផលិតផល (Product) សៅក្នុងរបពន័ធេវ័យរបវតតក្មមបញ្ញា ក្់
ស ើមក្ាំសណើ តទាំនិញ សោយសលើក្ឧទាហរណ៍វតថុារតុស ើម (Raw 

Material) និងផលិតផល(Product) សោយបានមយួ។ 
• វតថុារតុស ើម (Raw Material)៖ ជាទាំនិញខ លនាំចូលមក្
ស ើមបសីធវើការខក្ថ្ចនសោយសចញជាផលិតផលអវីមយួ។ 

• ផលិតផល (Product)៖ ជាទាំនិញ ឬជាផលិតផលេសរមច ឬ
ជាផលិតផលពុាំទានេ់សរមចខ លថ្ចនសចញពីវតថុារតុស ើមនាំ
ចូល ឬជាផលិតផលក្សក្ើត ខក្ថ្ចន ោាំ ុុះក្នុងរេុក្ ខ លរតូវនាំ
សចញសៅបរសទេ។ 
 



Raw Material and Product 

ឧទាហរណ៍ទ១ី៖ 
 វតថុារតុស ើម (Raw Material) រក្ណាត ់Knitted 
Fabric HS Code chapter 60 ថ្ចនបានជាផលិតផល 
(Product) េសមលៀក្បាំាណក្បុ់រេ ន្តេតី HS Code chapter 61។  
ឧទាហរណ៍ទ២ី៖ 
 វតថុារតុស ើម (Raw Material) រក្ណាតW់oven 
Fabric HS Code chapter 54 or 55 ថ្ចនបានជាផលិតផល 
(Product) តុក្កតា HS Code chapter 95។ 

 



Raw Material and Product 

ឧទាហរណ៍ទ៣ី៖ 
 វតថុារតុស ើម (Raw Material) ខេបក្Leather, 
Textile, PU, PVC,  ថ្ចនបានជាផលិតផល (Product) 
ខេបក្សជើងបុរេន្តេតី។ 
ឧទាហរណ៍ទ៤ី៖ 
 វតថុារតុស ើម (Raw Material)  Frame និង 
Aluminum  ថ្ចនបានជាផលិតផល(Product)  ក្ង។់ 



7. សតើឯក្ាធរតរមូវ ការ ក្នុង ការ  Renew រកុ្ម ហ ុន   សៅ ក្នុង របពន័ធ េវ័យ 
របវតត ក្មម បញ្ញា ក្ ់ ស ើមក្ាំសណើ ត ទាំនិញ ាន អវ ីខលុះ? 

 របាយការណ៍ េក្មមភាពផលិតក្មមសរកាមរបពន័ធ អនុសរាុះ ាណណិជា
ក្មមានេុពលភាព (GSP Declaration) 
 លិខិត របរល់េិទធិានេុពលភាព 
 បណ័ណ  បា៉ា តងឆ់្ន ាំថមី 
GMAC & ILO ានេុពលភាព (Optional) 
 បង ់របាក្ថ់្ថលសេាស 200,000.00 KHR (Payment) 

 
 



8. ការ សេនើេុាំឧបេមពន័ធ CO Reference Form ាន ប៉ានុម នរបសភទ? 
អវខីលុះ? 

1. CRF_STANDARD (ឧបេមពន័ធេរាបក់ារនាំសចញទូសៅ សរបើ 
Invoice នាំសចញធមមតា)  

2. CRF_REX (ឧបេមពន័ធ េរាប ់ការ នាំសចញ  សរកាមរបពន័ធ 
Register Exporter របេ់ EU សរបើ Statement on Origin) 

3. CRF_CE (ឧបេមពន័ធ េរាប ់ការ នាំសចញ Certified 
Exporter សរកាម រក្បខណ័ឌ  របតិសវទនេ៍វ័យ បញ្ញា ក្ ់ស ើមក្ាំសណើ ត 
ទាំនិញ ទូទាាំង ោាធ ន (ASEAN-Wide Self Certification-
AWSC) សរបើ Invoice Declaration ភាា បជ់ាមយួសលខ 
Authorisation Code CE 



េូមអររុណ 

https://goo.gl/H8r4Cj 
គេហទំព័រសម្រាប់សាកល្បង https://uatco.moc.gov.kh 


