
Implemented by

គម្រោង «គាំររកចិ្ចសហររតរិតតកិារម្សដ្ឋកចិ្ចតាំរនម់្ៅអាស ៊ី»
Support of Regional Economic Cooperation in Asia (SRECA)

នតិវិធិ៊ីននការនាំម្ច្ញផ្លែម្ច្ក ផ្លែស្វា យ នងិផ្លែម្ ៀនម្កកានរ់៊ីលសាររច្និ
Guidelines on export process of Banana, Mango and Longan to China.

រ ៀបចរំោយ: រោកស្រ ីរុវណ្ណ មាោ  
ទូ រព្ទរ័េខ 077 551 651

សណ្ឋឋ គរម្ស្វោម្រវ ៊ីអងគរ ម្េតតម្សៀ រារ ម្ៅនងៃរ៊ី ២២ ផ្េស៊ីហាឆ្ន ាំ២០១៩



នតិិវិធនីនការនាំចេញផ្លែចេក ផ្លែស្វា យ និងផ្លែច ៀនចៅកានទ់លីារេនិ



១- និតិវិធីននការនាំចេញផ្លែច ើស្ររ់ចៅស្បចទរេិន

២- ឯកស្វរផ្ែេស្តូវការចោយអាជ្ញា ធរចែើ បីនាំចេញផ្លែច ើស្ររច់ៅស្បចទរេិន

៣- ភ្នា ក់ងារពាក់ព្័នធរាំខាន់ៗរស្មាបក់ារនាំចេញផ្លែច ើស្ររ់ចៅស្បចទរេិន

មាតិកា



8/20/20194

ជាំហានទី១៖ ការេរចា និងេុុះកិេចរនាចេើការនាំចេញ

ជាំហានទី២៖ ចរៀបេាំេកខ័ណ្ឌ ទូទាត់

ជាំហានទី៣៖ ការចរៀបេាំទាំនិញរស្មាប់នាំចេញ

ជាំហានទី៤៖ ការស្តួតព្ិនិតយទាំនិញ

ជាំហានទី៥៖ និតិវិធីបាំចព្ញផ្បបបទបចចចញទាំនិញពី្គយ

ជាំហានទី៦៖ ការចរៀបេាំឯកស្វររស្មាប់អ្ាកបញ្ជា រទិញ ចែើ បីទទួេបានការបង់ស្បាក់

១- និតិវិធីននការនាំចេញផ្លែច ើស្ររ់ចៅស្បចទរេិន



បុព្ាកថា

ចេខទាំនក់ទាំនង

ទីតាំងននហតថចេខាកិេចរនា

ច ម្ ុះ និងទាំនក់ទាំនងេាំអិ្ត ននអ្ាកេក-់អ្ាកទិញ ស្ព្ ទាាំងច ម្ ុះនិងតួ

នទីននតាំណាងអ្ាកេក់-អ្ាកទិញផ្ែេេុុះហតថចេខាចេើកិេចរនា

និយ ន័យ េកខ័ណ្ ពាណិ្ជាក មអ្នតរជ្ញតិ
ស្វវតត
កិេចរនារម័ស្គេិតតរវាងភ្នគីពាក់ព័្នធ

ជាំហា៊ា នទី១៖ ការេរចា និងេុុះកេិចរនាចេើការនាំចេញ

ទស្ ងន់នកេិចរនា



េកខខ័ណ្ឌ នន

កិេចរនា

ច ម្ ុះផ្លែច ើ និងេកខណ្ៈព្ិចរររបរ់ផ្លែច ើ

គុណ្ភ្នព្ ព្ណ្៌ ទាំហាំ េាំណាត់ថាា ក់ ការស្តួតព្ិនិតយគុណ្ភ្នព្

េាំនួន និងបរិមាណ្

ការចវេខចប់ ស្វែ ករញ្ជា និងវិញ្ជា បនបស្ត (ចបើមាន)

នលែផ្ែេបានយេ់ស្ព្ Incoterm 2010 (ចោយទាំនួេខុរស្តូវេារ់ោរ់រវាងអ្ាកេក់ និងអ្ាក
ទិញ)

វិធីស្វស្តរតទូទាត់

េកខខ័ណ្ឌ េាប់ៈ ពាកយបណ្ត ឹង អាជ្ញា កណាត េ ករណ្ីកស័យធន

ទស្ ងន់នកេិចរនា (ត)



ចរេកតបីចចប់

េាំនួនកិេចរនា និងេាំនួនទឹកស្បាក់កាុងកិេចរនា ផ្ែេរកាទុកចោយភ្នគី និ ួយៗ

ភ្នស្វននកិេចរនា៖ ភ្នស្វផ្ខមរ េិន អ្ង់ចគែរ។ ស្បរិនចបើកិេចរនាបងាា ញភ្នស្វចស្េើន វាគួរផ្ត

បញ្ជា ក់ឲ្យេារ់នូវតន ែភ្នស្វចរមើគ្នា ស្របេាប់ ឬភ្នស្វចែើ ចែើ បីព្ិចារណាជចមាែ ុះ

រុព្េភ្នព្កាំឡុងចព្េកិេចរនា

បចាតិតចេើវិចស្វធនក មនិងកិេចរនាបផ្នថ ។

ទស្ ងន់នកេិចរនា (ត)



ស្បរិនចបើទូរទាតច់ោយ L/C អ្ាកេក់ស្តូវរំេឹកែេ់អ្ាកទិញចែើ បីចរាើរុាំធនគ្នរចបើក L/C ែូេផ្ែេបានស្ព្ ចស្ព្ៀ

ង។ ស្តួតព្ិនិតយ L/C ស្បរិនចបើរ រ យ គួរផ្តបនតនិតិវិធីចែើ បីស្បគេ់់។ ជូនែាំណ្ឹងែេ់អ្ាកទិញ និងធនគ្នរ
ចែើ បីចធាើការផ្កផ្ស្បរហូតែេ់រាំាំណុ្ាំចរឿងលមីបនត។

ស្បរិនចបើទូទាត់ចោយ TT Prepaid រំេឹកែេ់អ្ាកទិញឲ្យចធាើការចលទរចព្ញចេញនិងទាន់ចព្េ។ ធនគ្នររង់ចាាំ

ពាកយ Yes បនទ ប់ កចធាើការស្បគេ់។

 ុននឹងេុុះកិេចរនាជ្ញ ួយអ្ាកទិញ អ្ាកេក់ស្តូវស្បឹកាជ្ញ ួយធនគ្នរណា ួយចែើ បីផ្រាងយេ់អ្ាំព្ីេកខខ័ណ្ឌ ទូទាត់
ផ្ែេអ្ាកទិញបានចរាើថាចតើេកខខ័ណ្ឌ ទូទាត់ចនុះអាេទទួេយកបានផ្ែរឬចទ?

ជាំហា៊ា នទី២៖ ចរៀបេាំេកខខណ័្ឌ ទទូាត់



ជាំហានទី៣៖ ការចរៀបេាំទាំនញិរស្មាបន់ាំចេញ

ការ
ចរៀប

េាំទ
ាំនិញ

រស្
មាប

់នាំច
េញ
អ្ាកេក់ឬអ្ាកនាំចេញ ស្តូវផ្តចរៀបេាំកាេវិភ្នគលគត់លគង់ ឬការ លេិតជ្ញក់ផ្រតង

អ្ាកនាំចេញស្តូវផ្តលតេ់រមាា រៈចវេខចប់ចៅអ្ាកលគត់លគង់ ឬអ្ាកលេិតឲ្យទាន់ចព្េ (អាស្រ័យនឹងេកខ

ខ័ណ្ឌ ននកិេចរនាទិញ-េក់)

ការចធាើេាំណាត់ថាា ក់លេិតលេចៅកាំឡុងចព្េឬចៅចស្កាយស្ប ូេលេ

ការចវេខចប់ឱ្យបានរ ស្រប



ជាំហានទី៤៖ ការស្តតួព្និតិយទាំនញិ

 ុនចព្េោក់លេតិលេេេូកាងុទរូកុងផ្ទន័រ ចគស្តូវការស្តួតព្ិនិតយ២ស្បចេទ៖

ភ្នា ក់ងារស្តួតព្ិនិតយគុណ្ភ្នព្ផ្ែេចាតត់ាំងចោយអ្ាកទញិ

ការស្តួតពិ្និតយចោយ ស្នតីជាំនញខាងPest quarantine នន MAFF-GDA ផ្ែេនឹងយកគាំរូ

លេិតលេចធាើចតរតចៅបនទប់ពិ្ចស្វធន៍របរ់ពួ្កចគ។ វាអាស្រ័យនឹងេកខខ័ណ្ឌ ផ្េងចៅកាុងពិ្ធីស្វរផ្ែេបានស្ព្ 

ចស្ព្ៀង ផ្បបបទឬវិធីព្ាបាេលេិតលេផ្លែច ើស្ររ់នឹងស្តូវបាំចព្ញ ុននឹងលតេ់វិញ្ជា បនប័ស្តគ្ន អ្ន ័យជូនអ្ាក

នាំចេញ



ជាំហា៊ា នទី៥៖ និតិវិធបីាំចព្ញផ្បបបទបចចចញទាំនញិព្គីយ

បនទ ប់ព្ីទទេួបានវញិ្ជា បនបស័្តអ្ន យ័ និងេូតគ្ន អ្ន យ័ អ្ាកនាំចេញស្តវូចរាើរុាំេខិិតអ្នញុ្ជា ត

អ្គគនយកោា នគយ និងរោា ករ/គយចៅមាត់ស្េក

លែូវការ
កាាំកុងស្តូេ (គ្នម ន)



ជាំហា៊ា នទី៥៖ និតិវិធបីាំចព្ញផ្បបបទបចចចញទាំនញិព្គីយ (ត)

ឯកស្វររាំខាន់ៗរស្មាប់រុាំេិខិតអ្នុញ្ជា តព្ីអ្គគនយកោា នគយ និងរោា ករ/គយចៅមាត់ស្េកលែូវការ៖
� កិេចរនាេក់
� វិកក័យបស្តេក់
� បចាីចវេខចប់ទាំនិញ
� េិខិតចរាើរុាំចែើ បីអ្នុញ្ជា តនាំចេញ ចៅអ្គគនយកោា នគយ និងរោា ករ/គយចៅមាត់ស្េកលែូវការ
� េិខិតចលទររិទធឱ្យចៅស្កុ ហ៊ាុនែឹកជចាូន
� េិខិតធានអ្ុះអាង
� េិខិតេុុះបចាីស្កុ ហ៊ាុនព្ីស្ករួងពាណិ្ជាក ម
� ប័ណ្ណបា៉ា តង់
� វិញ្ជា បនបស្តេុុះបចាីព្នធោរ(អាករចេើតន ែបផ្នថ -អ្បត)
� អ្តតរញ្ជា ណ្ប័ណ្ណឬេិខិតឆ្ែងផ្ែនលតេ ែង



ជាំហា៊ា នទ៥ី៖ និតិវិធបីាំចព្ញផ្បបបទបចចចញទាំនញិព្គីយ (ត)
បនទ ប់ព្ីទទួេបានវិញ្ជា បនបស្តេូតគ្ន អ្ន ័យ េិខិតអ្នុញ្ជា តព្ីគយ អ្ាកនាំចេញស្តូវបាំចព្ញផ្បបបទនិតិវិធីបាំចព្ញផ្បបបទបចចចញទាំនិញ
ព្ីគយ៖
� កិេចរនាេក់
� វិកក័យបស្តេក់
� បចាីចវេខចប់ទាំនិញ
� េិខិតអ្នុញ្ជា តនាំចេញព្ីអ្គគនយកោា នគយ និងរោា ករ/គយចៅមាត់ស្េកលែូវការ
� និចវទនប័ណ្ណលែូវចគ្នក/លែូវអាការ (Bill of Lading/Airway Bill/Truck Bill)

� េិខិតចលទររិទធឱ្យចៅស្កុ ហ៊ាុនែឹកជចាូន
� េិខិតធានអ្ុះអាង
� េិខិតេុុះបចាីស្កុ ហ៊ាុនព្ីស្ករួងពាណ្ិជាក ម
� ប័ណ្ណបា៉ា តង់
� វិញ្ជា បនប័ស្តេុុះបចាីព្នធោរ (អាករចេើតន ែបផ្នថ -អ្បត)
� អ្តតរញ្ជា ណ្ប័ណ្ណ ឬេិខិតឆ្ែងផ្ែនលតេ ែង



ជាំហា៊ា នទ៦ី៖ ការចរៀបេាំឯកស្វររស្មាបអ់្ាកបញ្ជា រទញិ ចែើ បទីទេួបានការបងស់្បាក់
ការនាំចេញ គឺជ្ញជាំនួញពាណិ្ជាក ម និងតស្ ូវការជ្ញញឹកញាប់មាន L/C អ្ាកេក់ឬអ្ាកនាំចេញស្តូវចរៀបេាំឯកស្វរផ្ែេស្តូវការត េកខខណ្ឌ L/C។

• កិេចរនាេក់

• វិកក័យបស្តេក់

• បចាីចវេខចប់ទាំនិញ

• និចវទប័ណ្ណ (Bill of Lading/Airway bill)

• វិញ្ជា បនប័ស្តអ្ន ័យ និងេូគ្ន អ្ន ័យ

• វិញ្ជា បនបស្តបញ្ជា ក់ស្បេព្ចែើ ទាំនិញ

• េិខិតធានរ៉ា ប់រង

• និងឯកស្វរស្តូវការចលសងចទៀតតស្ ូវចោយអ្ាកទិញផ្លែកត កិេចរនានិង េកខខ័ណ្ឌ ពាណិ្ជា

ក មអ្នតរជ្ញតិ Incoterm 2010

ឯកស្វររស្មាប់ទូទាត់ត L/C



ជាំហា៊ា នទ៦ី៖ ការចរៀបេាំឯកស្វររស្មាបអ់្ាកបញ្ជា រទញិ ចែើ បទីទេួបានការបងស់្បាក់ (ត)

អ្ាកនាំចេញស្តូវផ្តចៅនយកោា ននាំចេញ នាំេូេ ននស្ករួងពាណ្ិជា

ក មចែើ បីចរាើរុាំវិញ្ជា បនប័ស្តបញ្ជា ក់ស្បេព្ចែើ ទាំនិញ (CO) រស្មាប់

ស្បចទរេិន គឺ CO Form E

ចៅចព្េចនុះចយើងអាេចរាើរុាំវិញ្ជា បនប័ស្តបញ្ជា ក់ស្បេព្ចែើ ទាំនិញត រ

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

ឯកស្វររាំខាន់ៗរស្មាប់
ចរាើររុាំ

• េិខិតចរាើររុាំស្កុ ហ៊ាុនចៅស្ករួងពាណ្ិជាក ម

• វិកក័យបស្តេក់

• បចាីចវេខចប់ទាំនិញ

• កិេចរនាេក់

• កាំណ្ត់ចហតុគយ

• និចវទនប័ណ្ណ/អ្ញ្ជា តប័ណ្ណែឹកជចាូនទាំនិញត លែូវ

ចគ្នក និងលែូវអាការ

• ស្បតិចវទន៏គយ

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


២- ឯកស្វរផ្ែេស្តវូការចោយអាជ្ញា ធរ ចែើ បនីាំចេញផ្លែច ើចៅស្បចទរេនិ



២.១ បចាីឯកស្វរផ្ែេស្តវូការរស្មាបភ់្នគីនាំចេញក ពុជ្ញ
កិេចរនាេក់

វិក័យបស្តេក់

បចាីចវេខចប់ទាំនិញ

វិញ្ជា បនបស្តេូតគ្ន អ្ន ័យ

ការេុុះបចាីនាំចេញ និងនាំេូេ និងេុុះបចាីកាុងស្បព្័នធអារីុគូោរបរ់

គយ

េិខិតអ្នុញ្ជា តនាំចេញព្ីគយ

ការេុុះបចាីGSP ចៅស្ករួងពាណ្ិជាក ម

វិញ្ជា បនប័ស្តបញ្ជា ក់ស្បេព្ចែើ ទាំនិញទស្ ង់ E

េិខិតចលទររិទធចអាយចៅស្កុ ហ៊ាុនែឹកជចាូន

េិខិតធានអ្ុះអាង

េិខិតេុុះបចាីស្កុ ហ៊ាុនចៅស្ករួងពាណ្ិជាក ម

បណ្ណ ័បា៉ា តង់ស្កុ ហ៊ាុន

បណ្ណ ័អាករចេើតន ែបផ្នថ (VAT)

អ្តតរញ្ជា ណ្ប័ណ្ណ ឬេិខិតឆ្ែងផ្ែនលតេាំេងរបរ់មាច រ់ស្កុ ហ៊ាុន



២.២ បចាីឯកស្វរផ្ែេស្តវូការរស្មាបភ់្នគនីាំេេូចៅេនិ

វិញ្ជា បនប័ស្តបញ្ជា ក់ស្បេព្ចែើ ទាំនិញទស្ ង់ E

វិក័យបស្តេក់

បចាីចវេខចប់ទាំនិញ

និចវទនប័ណ្ណ /អ្ញ្ជា តប័ណ្ណែឹកជចាូនត លែូវចគ្នកឬលែូវអាការ

វិញ្ជា បនបស្តេូតគ្ន អ្ន ័យ

េិខិតធានអ្ុះអាង

កូតនាំេូេ

ឯកស្វរស្តូវការចលសងចទៀតតស្ ូវចោយអ្ាកទិញផ្លែកត កិេចរនានិង េកខខ័

ណ្ឌ ពាណ្ិជាក មអ្នតរជ្ញតិ Incoterm 2010



៣- ភ្នា ក់ងារពាកព់្ន័ធរាំខាន់ៗ រស្មាបក់ារនាំចេញផ្លែច ើស្ររច់ៅស្បចទរេនិ

• អ្គគនយកោា នករិក ម ននស្ករួងករិក ម

• អ្គគនយកោា នគយ និងរោា ករ ននស្ករួងចរែាកិេចនិងហិរចាវតថុ

• អ្គគនយកោា ននាំចេញ នាំេូេ ននស្ករួងក មពាណ្ិជាក ម

• ស្កុ ហ៊ាុនស្តួតព្ិនិតយគុណ្ភ្នព្

• ស្កុ ហ៊ាុនលតេ់ចរវាធូបទក មទាំនិញនាំចេញ

• ស្កុ ហ៊ាុនលតេ់ចរវាែឹកជចាូន លែូវចគ្នគ លែូវទឹក និងលែូវ អាការ



� https://connecting-asia.org/wp-
content/uploads/2018/11/Guideline_Banana_Khmer.pdf 

� https://connecting-asia.org/wp-
content/uploads/2018/11/Guideline_Mango_Khmer.pdf 

� https://connecting-asia.org/wp-
content/uploads/2018/11/Guideline_Longan_Khmer.pdf
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ចរៀវចៅចគ្នេការណ្ផ៏្ណ្នាំអ្ាំព្កីារនាំចេញផ្លែចេក ផ្លែស្វា យ នងិផ្លែច ៀនចៅកានទ់លីារេនិ
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