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រែាបាលគ្យកម្ពុជា

 អគគនាយកដ្ឋឋ ន្គយន្ិងរដ្ឋឋ ករកម្ពុជា រនងកើត្ន ើងនៅឆ្ន ំ១៩៥១

 អគគនាយកដ្ឋឋ ន្គយន្ិងរដ្ឋឋ ករកម្ពុជា សថ ិត្នប្កាម្ប្កសួងនសដ្ឋកិច្បចន្ិងហិរញ្ាវត្ថុ

 ច្បំន្ួន្ម្ន្តន្តីគយន្ិងរដ្ឋឋ ករសរុរ ១២៩៩ (ប្ត្ឹម្ឆ្ន ំ២០២២)

 អាសយដ្ឋឋ ន្៖ #៦-៨ ផ្លូវប្ពះន្នោត្តម្ សង្កក ត្់ផ្ារថ្មី១ ខណ្ឌ ដ្ូន្នពញ 

ោជធាន្ីភ្នំនពញ

 សារនអ ិច្បប្ត្ូន្ិច្ប៖ info-pru@customs.gov.kh

 នគហទ្ំព័រ៖ http://www.customs.gov.kh/en_gb/

mailto:info-pru@customs.gov.kh
http://www.customs.gov.kh/en_gb/


១. ច្បកខុវិស័យ៖

អគគនាយកដ្ឋឋ ន្ គយន្ិងរដ្ឋឋ ករ កម្ពុជា មាន្ ច្បកខុវិស័យ កនុង ការ អភ្ិវឌ្ឍខលួន្

ឱ្យកាល យជារដ្ឋបាលគយទ្ំនន្ើរ ឈាន្ម្ុខកនុងការផ្តល់នសវា នដ្ើម្បីពប្ងឹង

កិច្បចសប្ម្ួលពាណ្ិជជកម្ម ច្បូលរួម្អភ្ិវឌ្ឍនសដ្ឋកិច្បច ន្ិងរួម្ច្បំដណ្កការពារ

សងគម្ ប្រករនដ្ឋយច្បីរភាព ន្ិងប្រសិទ្ធភាព។

ច្បកខុវិស័យ និងបបសកកម្ម



ការប្រមូ្លច្បំណូ្ល កិច្បចសប្ម្ួលពាណ្ិជជកម្ម

ការរង្កក រន្ិងរន្តង្កក រអំនពើ

រត្់នគច្បពន្ធ
ការពារសងគម្ន្ិងររិសាថ ន្

២. នរសកកម្ម៖

ច្បកខុវិស័យ និងបបសកកម្ម



រច្បនាសម្ព័នធ អគ្រ
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ន្.ហិរញ្ាវត្ថុ

ន្ិងរុគគលកិ

ន្.ដផ្ន្ការន្ងិ

រនច្បចកនទ្ស
ន្.រររគយ

ន្.កិច្បចការ

ច្បារ់ ន្ិង

ទំ្នាក់ទំ្ន្ងសា

ធារណ្ៈ

ន្.រង្កក រន្ិងរ

ន្តង្កក ររទ្

នលមើស

ន្.រដ្ឋឋ ករ

សាលាជាត្ិ

គយ

អគ្គនាយក

អគ្គនាយករង

ថ្នន ក់កណ្តត ល

ន្.សវន្កម្ម

គយ

ន្.រនច្បចកវិទ្ា

ព័ត្៌មាន្

ន្.សហ

ប្រត្ិរត្តិការ

គយអន្តរជាត្ិ

ន្.ប្គរ់ប្គង

ត្ំរន្់រួច្បពន្ធ

ន្.ប្គរ់ប្គង

ការនំានច្បញ

នលខាធិការដ្ឋឋ ន្

អងគភាពគយន្ងិរដ្ឋឋ ករមូ្លដ្ឋឋ ន្

អងគភាពរំនពញដរររទ្ម្ូលដ្ឋឋ ន្៖ កំពង់ដផ្សម្ុប្ទ្, កំពង់
ដផ្ទ្នន្ល, អាកាសយាន្ដ្ឋឋ ន្, ដផ្សងួ ត្, ប្ប្រសណី្យ៍

សាខាគយន្ិងរដ្ឋឋ ករតាម្រណ្តត នខត្ត (២៤)

ការិ.គយន្ិងរដ្ឋឋ ករតាម្ប្ពំដដ្ន្



រច្បនាសម្ព័នធនាយកដ្ឋា នដែនការនងិបបច្បេកបេស
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ការិ. រដ្ឋបាលន្ិងប្គរ់ប្គង

ការ.ិ ត្ប្ម្លគិត្ពន្ធគយ

ការ.ិ ច្បំណ្តត្់ថ្នន ក់ទ្ំន្ញិ

ការ.ិ នដ្ើម្កំនណ្ើត្ទ្ំន្ិញ

ការ.ិ ដផ្ន្ការន្ិងនោលន្នយាបាយ

អងគភាពកម្មសិទ្ធិរញ្ញា



២. ព្បរ័នធកម្មសិេធិបញ្ញា បៅកម្ពុជា 

9



ព្បរ័នធកម្មសិេធិបញ្ញា បៅកម្ពុជា

• ប្កសងួពាណិ្ជជកម្ម៖ នាយកដ្ឋឋ ន្កម្មសិទ្ធិរញ្ញា  ន្ិងជានលខាធិការដ្ឋឋ ន្ ប្ន្គណ្កម្មការជាត្ិកម្មសិទ្ធិរញ្ញា

• ប្កសួងឧសាហកម្ម វិទ្ាសាន្តសត រនច្បចកវិទ្ា ន្ងិន្វាន្វុត្តន្៖៏ នាយកដ្ឋឋ ន្កម្មសិទ្ធិឧសាហកម្ម

• ប្កសួងវរបធម៌្ន្ងិវចិិ្បប្ត្សិលបៈ៖ នាយកដ្ឋឋ ន្សិទ្ធិអនកន្ិពន្ធន្ងិសិទ្ធប្រហាក់ប្រដហល

ោជរដ្ឋឋ ភ្ិបាល

ប្កសងួពាណ្ិជជកម្ម

មា៉ា ក

ប្កសងួឧសាហកម្ម 

 វិទ្ាសាន្តសត រនច្បចក

 វិទ្ា ន្ិងន្វាន្វុត្តន្៏

បា៉ាត្ង់

ប្កសួងវរបធម្៌ន្ងិ

 វិចិ្បប្ត្សិលបៈ

សិទ្ធិអនកន្ិពន្ធ



៣. ការអនុវត្តច្បាប់កម្មសិេធិបញ្ញា
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ការអនុវត្តច្បាប់កម្មសិេធិបញ្ញា

• ប្រនទ្សកម្ពុជាបាន្អន្ុម្័ត្ច្បារ់ការពារមាច ស់កម្មសទិ្ធិរញ្ញា  បា៉ា ត្ង់ ន្ិង

ពាណ្ិជជសញ្ញា

• បា៉ាត្ង់ ន្ិងពាណ្ិជជសញ្ញា ប្ត្ូវដត្ច្បុះរញ្ជ ី ខណ្ៈដដ្លសិទ្ធិអនកន្ិពន្ធអាច្បប្ត្ូវ

បាន្ច្បុះរញ្ជ ីនដ្ឋយសម ័ប្គច្បិត្ត

• ប្រនទ្សកម្ពុជានប្រើប្បាស់ប្រព័ន្ធ “first-to-file” សប្មារ់ពាណ្ិជជសញ្ញា  ន្ិង

បា៉ាត្ង់



ការអនុវត្តច្បាប់កម្មសិេធិបញ្ញា

• ត្ុលាការ
• នាយកដ្ឋឋ ន្ន្គរបាលប្រឆំ្ង

រទ្នលមើសនសដ្ឋកិច្បច

• គណ្ៈកមាម ធិការប្រយុទ្ធប្រឆំ្ងផ្លិត្ផ្ល

ដកលងកាល យ

• អគគនាយកដ្ឋឋ ន្ការពារអនកនប្រើប្បាស់  កិច្បចការ
ប្រកួត្ប្រដជង ន្ិងរន្តង្កក រការដកលងរន្លំ

• គយ• នាយកដ្ឋឋ ន្កម្មសិទ្ធិរញ្ញា

• នាយកដ្ឋឋ ន្កម្មសិទ្ធិឧសាហកម្ម

• នាយកដ្ឋឋ ន្សិទ្ធិអនកន្ិពន្ធន្ងិសិទ្ធ

ប្រហាក់ប្រដហល ការសប្ម្រ
សប្មួ្លសប្មារ់
ការនដ្ឋះប្សាយ

ជនមាល ះ

ការអន្វុត្តច្បារ់
តាម្ប្ពំដដ្ន្

យន្តការនដ្ឋះ
ប្សាយវិវាទ្

ការអន្វុត្តច្បារ់
កនុងប្រនទ្ស



៤. ត្ួនាេីរែាបាលគ្យ
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ត្ួនាេីរែាបាលគ្យ

•  វិធាន្ការប្ត្ួត្ពិន្ិត្យតាម្ប្ពដំដ្ន្គឺជាម្នធាបាយម្ួយនផ្េងនទ្ ត្ប្ន្ការ

អន្ុវត្តកម្មសិទ្ធិរញ្ញា សប្មារ់មាច ស់ពាណ្ិជជសញ្ញា ន្ិងសិទ្ធិអនកន្ិពន្ធ

• រដ្ឋបាលគយន្ឹងផ្អា កការរនញ្ចញទ្ំន្ិញពីគយកនុងរយៈនពលកំណ្ត្់ម្ួយ

• តាម្ រយៈ នសច្បកតីសនប្ម្ច្ប ររស ់ត្ុលាការ គយ មាន្ សិទ្ធិ អំណ្តច្ប កនុង ការ រញ្ញជ

ឱ្យ រំផ្អល ញ ទ្ំន្ិញ នលមើស កម្មសិទ្ធិរញ្ញា



ត្ួនាេីរែាបាលគ្យ

• មាច ស់ពាណ្ិជជសញ្ញា ដដ្លបាន្ច្បុះរញ្ជ ីណ្តម្ួយ អាច្បដ្ឋក់ពាកយនសន ើសុនំៅ

អគគនាយកដ្ឋឋ ន្គយន្ិងរដ្ឋឋ ករកម្ពុជា នដ្ើម្បីផ្អា កការរនញ្ចញទ្ំន្ិញពគីយ  

ដដ្លសងេ័យថ្នជាទ្ំន្ិញដកលងកាល យ នដ្ឋយរញ្ញជ ក់ថ្នោត្់ជាមាច ស់មា៉ា កដដ្ល   

បាន្ច្បុះរញ្ជ ី

• អគគនាយកដ្ឋឋ ន្គយន្ិងរដ្ឋឋ ករកម្ពុជា ន្ឹងផ្អា កការរនញ្ចញទ្ំន្ិញពគីយ។



៥. ការអនុវត្តច្បាប់កម្មសិេធិបញ្ញា តាម្ព្រំដែន
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នីតិ្វិធីននការរយួរការបំបរញដបបបេបបចេញេំនញិរីគ្យ

ច្បំប ោះេំនិញនាបំច្បញ-នាចំ្បលូបលមើសកម្មសិេធិបញ្ញា

ការពយួរការរំនពញដរររទ្រនញ្ចញទ្ំន្ិញពី

គយ នដ្ឋយដផ្ាកនលើពាកយនសន ើសុំពីមាច ស់មា៉ា ក

ការពយួរការរំនពញដរររទ្រនញ្ចញទ្ំន្ិញ

ពីគយ នដ្ឋយ Ex-officio

ការអនុវត្តច្បាប់កម្មសិេធបិញ្ញា តាម្ព្រំដែន
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១. នដ្ឋយដផ្ាកនលើពាកយនសន ើសំុពីមាច ស់មា៉ាក

19

មាច ស់កម្មសិទ្ធិរញ្ញា ដដ្លបាន្ច្បុះរញ្ជ ីប្សរច្បារ់ ឬភាន ក់ង្ករត្ំណ្តង

ប្សរច្បារ់ អាច្បដ្ឋក់ពាកយនសន ើសុំនៅអគគនាយកដ្ឋឋ ន្គយន្ិងរដ្ឋឋ ករកម្ពុជា ឱ្យ

ផ្អា កជារនណ្តត ះអាសន្នន្ូវការរំនពញដរររទ្រនញ្ចញទ្ំន្ិញពីគយនលើទ្ំន្ិញ

សងេ័យថ្ននលមើសកម្មសិទ្ធិរញ្ញា ពាក់ព័ន្ធន្ឹងមា៉ា ក មា៉ា កសមាគ ល់ភ្ូម្ិសាន្តសត

ទ្ំន្ិញ ន្ិងសិទ្ធិអនកន្ិពន្ធន្ិងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រដហលនដ្ឋយរំនពញពាកយនសន ើសុំ

តាម្ទ្ប្ម្ង់ដដ្លកំណ្ត្់នដ្ឋយអគគនាយកដ្ឋឋ ន្គយន្ិងរដ្ឋឋ ករកម្ពុជា។

ការអនុវត្តច្បាប់កម្មសិេធបិញ្ញា តាម្ព្រំដែន
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មាច សក់ម្មសិទ្ធិរញ្ញា  ឬត្ំណ្តង ប្ត្ូវដ្ឋក់ពាកយនសន ើសុំនៅអងគភាពកម្មសិទ្ធិរញ្ញា  ប្ន្អគគនាយកដ្ឋឋ ន្គយ ន្ិងរដ្ឋឋ

ករកម្ពុជា តាម្ទ្ប្ម្ង់ដ្ចូ្បមាន្ដច្បងកនុងឧរសម្ព័ន្ធ១ប្ន្នសច្បកតីដណ្នំានន្ះ នដ្ឋយប្ត្ូវភាជ រ់ម្កន្ូវសំណ្ុំឯកសារ

ដ្ូច្បខាងនប្កាម្៖ 

ក. ច្បារ់ច្បម្លងប្ន្វិញ្ញា រន្រប្ត្ចុ្បះរញ្ជ ីមា៉ា ក មា៉ា កសមាគ ល់ភូ្ម្ិសាន្តសត ទំ្ន្ិញ ន្ិងសិទ្ធិអនកន្ិពន្ធន្ិងសិទ្ធិប្រហាក់

ប្រដហល

ខ. ការនរ រោរ់ដ្៏លាិត្លាន្់ពីទ្ំន្ិញដដ្លមា៉ា កររស់វាប្ត្ូវបាន្នប្រើប្បាស់ ប្ពម្ទំងទ្ំន្ិញគំរូដដ្លបាន្ច្បុះរញ្ជ ី

ប្សរច្បារ់ ប្រសិន្នរើមាន្សំណូ្ម្ពរ

គ. លិខិត្ដថ្លងរញ្ញជ ក់ពីនហត្ុផ្លជាម្លូដ្ឋឋ ន្ ន្ិងភ្សតុតាងជាក់ដសតងថ្នទំ្ន្ិញទងំននាះនលមើសកម្មសិទ្ធិរញ្ញា

ឃ. ឯកសាររញ្ញជ ក់លកខណ្ៈពិនសសដដ្លអាច្បវិន្ិច្បឆ័យភាពខុសោន រវាងទំ្ន្ិញពិត្ ន្ិងដកលងកាល យ

ង. លិខិត្រញ្ញជ ក់អត្តសញ្ញា ណ្ ដ្ូច្បជាអត្តសញ្ញា ណ្រ័ណ្ណសញ្ញជ ត្ិដខមរ ឬលិខិត្ឆ្លងដដ្ន្

ច្ប. លិខិត្នផ្េរសិទ្ធិពីមាច ស់កម្មសិទ្ធិរញ្ញា  ប្រសិន្នរើពាកយនសន ើសុំននាះប្ត្ូវបាន្ដ្ឋក់នដ្ឋយត្ំណ្តង 

ដដ្លទ្ទួ្លសិទ្ធិ 

ការអនុវត្តច្បាប់កម្មសិេធបិញ្ញា តាម្ព្រំដែន
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• មាច ស់កម្មសិទ្ធិរញ្ញា  ឬត្ំណ្តង ប្ត្ូវរង់កប្ប្ម្ច្បំន្ួន្ ១,០០០,០០០៛ (ម្ួយលាន្នរ ល) នៅអងគភាព

កម្មសិទ្ធិរញ្ញា ។

ការអនុវត្តច្បាប់កម្មសិេធបិញ្ញា តាម្ព្រំដែន

១. នដ្ឋយដផ្ាកនលើពាកយនសន ើសំុពីមាច ស់មា៉ាក
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គយឃាត្់ទ្ំន្ញិសងេ័យ សំនណ្ើពីគយផ្តលព់ត័្ម៌ាន្
ន្ិងច្បូលរួម្ប្ត្ួត្ពនិ្តិ្យទ្ំន្ញិ

មាច ស់មា៉ា កច្បូលរួម្
ប្ត្ួត្ពិន្ិត្យទ្នំ្ញិ

ករណ្ីោម ន្ភ្សតុតាងប្គរ់ប្ោន្់
, រន្តន្ីត្ិវធីិរនញ្ចញទ្នំ្ញិ

ករណ្ីមាន្ភ្សតុតាងប្គរ់ប្ោន្់
, រញ្ជូន្ករណ្ីនៅត្លុាការ

ករណ្ីមាច ស់មា៉ា កមិ្ន្សហការ, 
គយរន្តន្ីត្ិវធីិរនញ្ចញទ្នំ្ញិ

២. នដ្ឋយដផ្ាកនលើ Ex-Officio

៧ ប្ថ្ង នធវើការ

ការអនុវត្តច្បាប់កម្មសិេធបិញ្ញា តាម្ព្រំដែន
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 រនាេ រ់ពីពយួរទ្ុកការរនំពញដរររទ្រនញ្ចញទ្ំន្ិញពីគយតាម្រញ្ាត្តិប្រការ 

១០ ខាងនលើនន្ះ ម្ន្តន្តីគយន្ិងរដ្ឋឋ ករ ប្ត្ូវជនូ្ដ្ំណ្ឹងជាលាយលកខណ្៍អកេរ

នៅមាច ស់ទ្ំន្ិញ ឬត្ំណ្តង ន្ិងមាច ស់កម្មសិទ្ធិរញ្ញា  ឬត្ំណ្តងនដ្ើម្បីផ្តល់

ព័ត្៌មាន្ ឬម្កនផ្េៀងផ្អេ ត្់ទ្ំន្ិញ កនុងរយៈនពលម្ិន្នលើសពី ០៧ (ប្បំាពីរ) ប្ថ្ង 

ប្ន្ប្ថ្ងនធវើការ។ 

 កនុងករណ្ីម្ិន្មាន្ភ្សតុតាងប្គរ់ប្ោន្់រង្កា ញថ្នទ្ំន្ិញននាះនលមើសកម្មសិទ្ធិ

រញ្ញា  ន្ីតិ្វិធីរំនពញដរររទ្រនញ្ចញទ្ំន្ិញពីគយន្ឹងប្តូ្វអន្ុវត្តរន្តតាម្រទ្

របញ្ាត្តិជាធរមាន្។ ម្ន្តន្តីគយន្ិងរដ្ឋឋ ករមាន្សម្ត្ថកិច្បចពាក់ព័ន្ធ ប្ត្ូវបាន្

នលើកដលងពីការទ្ទ្លួខុសប្តូ្វឬរន្េុកនានា នៅនពលដដ្លសកម្មភាពទងំ

ននាះប្ត្ូវបាន្អន្ុវត្តន ើងនដ្ឋយសុច្បរតិ្ភាព។

ការអនុវត្តច្បាប់កម្មសិេធបិញ្ញា តាម្ព្រំដែន
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 កនុងករណ្ីមាន្ភ្សតុតាងប្គរប់្ោន្់រង្កា ញថ្នទ្ំន្ិញននាះនលមើសកម្មសិទ្ធិរញ្ញា

អគគនាយកដ្ឋឋ ន្គយន្ិងរដ្ឋឋ ករកម្ពុជា អាច្បរន្តការពយួរទ្ុកការរនំពញដររ

រទ្រនញ្ចញទ្ំន្ិញពីគយ នហើយមាច ស់កម្មសិទ្ធិរញ្ញា  ឬត្ណំ្តង មាន្រយៈ

នពល១០ (ដ្រ់) ប្ថ្ង ប្ន្ប្ថ្ងនធវើការ នដ្ើម្បីផ្តួច្បនផ្តើម្ដ្ំនណ្ើរការនដ្ឋះប្សាយវិវាទ្ 

ឬច្បំណ្តត្់ការតាម្ផ្លូវត្ុលាការ នដ្ឋយប្ត្ូវត្ម្កល់ន្ិម្ុត្តធិានាតាម្ការកំណ្ត្់

ររស់អគគនាយកដ្ឋឋ ន្គយន្ិងរដ្ឋឋ ករកម្ពុជា។

 ប្រសិន្នរើមាច ស់កម្មសិទ្ធិរញ្ញា  ឬតំ្ណ្តង ម្ិន្ផ្តួច្បនផ្តើម្ដ្ំនណ្ើរការនដ្ឋះ

ប្សាយវិវាទ្ ឬច្បំណ្តត្់ការតាម្ផ្លូវត្ុលាការ ននាះម្ន្តន្តីគយន្ិងរដ្ឋឋ ករមាន្

សម្ត្ថកិច្បចប្ត្ូវមាន្ច្បំណ្តត្់ការរន្តតាម្ផ្លូវត្ុលាការ។

ការអនុវត្តច្បាប់កម្មសិេធបិញ្ញា តាម្ព្រំដែន
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Cambodia Customs Procedure in IPR Border 

Enforcement

 មាច ស់កម្មសិទ្ធិរញ្ញា  ឬតំ្ណ្តង ប្ត្ូវត្ម្កល់ន្ិម្ុត្តិធានាមាន្ត្ប្ម្លនសម ើន្ឹង 

៣០% ប្ន្ត្ប្ម្លទ្ំន្ិញនំានច្បញនំាច្បូល ឬករណ្ីជាប្រនភ្ទ្ទ្ំន្ិញឆ្រ់ខូច្ប

គុណ្ភាព មាច ស់កម្មសិទ្ធិរញ្ញា  ឬត្ំណ្តង ប្ត្ូវត្ម្កល់ន្ិម្ុត្តិធានារដន្ថម្

តាម្សាថ ន្ភាពជាក់ដសតង នដ្ើម្បីការពារការខាត្រង់ដ្លម់ាច សទ់្ំន្ិញ 

ឬត្ំណ្តង ន្ិងអាជាា ធរមាន្សម្ត្ថកិច្បច នៅនពលអងគភាពកម្មសិទ្ធិរញ្ញា

ទ្ទ្ួលយកពាកយនសន ើសុំនៅចាត្់ការ។

 ករណ្ី Ex-Officio មាច សក់ម្មសិទ្ធិរញ្ញា ឬត្ំណ្តង ប្ត្ូវត្ម្កល់ន្ិម្តុ្តិធានា

នៅនពលនរ រច្បំដ្នំណ្ើការន្ីតិ្វិធីតុ្លាការ

៣. ន្ិម្តុ្តធិានា 



៦. បញ្ញា ព្បឈម្
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បញ្ញា ព្បឈម្

• អនុ្នលាម្ភាពកម្មសិទ្ធរិញ្ញា នៅមាន្កប្មិ្ត្ទរ

• ពំុមាន្ប្រព័ន្ធកត់្ប្តាកម្មសិទ្ធរិញ្ញា

• កងវះកិច្បចសហការរវាងមាច ស់មា៉ា ក់ និ្ងអជាា ធរមាន្សម្ត្ថកិច្បច

• ធន្ធាន្ម្នុ្សេនៅមាន្កប្មិ្ត្

• ការកំណ្ត់្អត្តសញ្ញា ណ្ទំ្និ្ញ

• Parallel Imports
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សូម្អរគុ្ណ !!!

អគារ អគ្គនាយកដ្ឋា នគ្យនិងរដ្ឋា ករកម្ពុជា


