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បុពកថ 

 វទិយ ថ នជតិសថិតិ(វ.ជ.ស) ៃន កសួងែផនករ មនេសចកីេ មនស រកី យជ

អេនក កនុងករបងញ នូវចំ ត់ថន ក់សង់ រវស័ិយេសដកិចចកមពុជ(ច.ស.វ.ក)។ វ.ជ.សនឹង

េ បច.ស.វ.ក ស មប់ករងរជំេរ នសហ គស និងជំេរ នកសិកមម។ សកមមភពសំខន់ៗ

របស់សហ គសនីមួយៗ តវបនកំណត់េនកនុងេនះ។ កសួងែដលពក់ព័នធេផ ងៗេទ ត 

ចេ ប បស់ច.ស.វ.ក ស មប់ករអេងកតេផ ងៗ េទ មវស័ិយៃន កសួង ថ ប័នេនះ។

 េដមបីអនុវត ែផនករយុទធ សអភិវឌ ន៍ជតិ ជរ ភិបលៃន ពះ ជ ច ក

កមពុជ តវករទិននន័យ តឹម តវ អំពីេសដកិចចជតិនិងកររកីចេ មនរបស់ខូន។ ទិននន័យេនះ ប់

បញចូ លទំងសថិតិសហ គសផងែដរ ពិេសសសថិតិអំពីវស័ិយឯកជន។ ថមីៗេនះវ.ជ.សបនេធ

ជំេរ នសហ គស ែដលនឹងផល់មកនូវទិននន័យ សីពីសហ គសេនកមពុជឆន ំ២០១១។ 

ទិននន័យេនះមនផទុកេលខសមគ ល់ ៃនសកមមភពេសដកិចចចមបងរបស់សហ គស ែដលយក

លំនំពីចំ ត់ថន ក់សង់ រវស័ិយេសដកិចចអនរជតិ(ច.ស.វ.អ) ៃនកំែណទី៤របស់អងគករ

សហ បជជតិ។ េទះជយ៉ងេនះកី េនេពលអនគតវ.ជ.ស នឹង ចេ ប បស់េលខ

សមគ ល់សកមមភពេសដកិចច ៥ ខទង់ ស មប់សហ គសនីមួយៗ និងផល់មកនូវព័ត៌មន

លមិតរបស់វស័ិយេសដកិចចសំខន់ៗបែនថមេទ ត។ 

 ជទីបញច ប់េនះ ខញុំសូមែថងអំណរគុណ ដល់អនកតំ ងទំងអស់ ែដលមកពី កសួង

េផ ងៗ កមករងរសនូលរបស់ កសួងែផនករ និង បធនមនទីរែផនករ ជធនី-េខត ែដល

បនចូលរមួ េដមបីសេ មចបនច.ស.វ.កឆន ំ២០១១ បកបេ យេជគជ័យដ៏ តចះ តចង់ កនុង

ករបេងកតេលខសមគ ល់សកមមភពេសដកិចច។ 

 
 េទសរដម នី រដម នី កសួងែផនករ 
  
 
 ឆយ ថន 
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រមភកថ 

 ចំ ត់ថន ក់ឧស ហកមម គឺជឧបករណ៍មួយចំបច់ស មប់ករេធជំេរ ននិងករសទង់
មតិ ដូចជ ជំេរ នេសដកិចចឆន ំ២០១១។ មរយៈករេ បចំ ត់ថន ក់េនះវទិយ ថ នសថិតិជតិ 
(វ.ស.ជ) ចកំណត់េលខសមគ ល់សកមមភពេសដកិចចរបស់សហ គស និងេដមបីេធជមូល

នកនុងករេរ បចំជ ង ស័យេលចរតិលកខណៈរបស់សហ គស។ 

 ច.ស.វ.ក តវបនបេងកតេឡងេ យែផកេលឯក រចំ ត់ថន ក់សង់ រម៉េឡសីុ 
(ច.ស.វ.ម)ឆន ំ២០០៨ជមូល ន។ ឯក រទំងេនះ តវបនែកលមជបនបនប់ េ យ ែផក
េទេល ថ នភពកនុង បេទសកមពុជជពិេសសគឺ មរយៈករេធឲយមនភព មញញនិង
សេងខបេដមបីក មិតេលខរបស់ថន ក់រងឲយេទជេលខែដលចំបច់និង ច គប់ គងបន
ស មប់ បេទសកមពុជ។ 

 វ.ស.ជបនចប់េផមេធករេលចំ ត់ថន ក់េនះកនុងឆន ំ២០០៨េ យមនករជួយគំ ទ
ពីវទិយ ថ ន វ ជវេសដកិចចស មប់ បេទសកនុងតំបន់ ៊ ននិង សីុខងេកត។ 
ករបញច ប់ៃនច.ស.វ.កេលកដំបូងេនះ តវបនេធេឡងេ យមនករជួយឧបតថមភគំ ទពីសហ
គមន៍អឺរបុ (ស.អ)។ ខញុំក៏សូមេធករែថងអំណរគុណចំេពះ កមករងរច.ស.វ.កែដលដឹកនំ
េ យេ ក ឃិន សុវលកខណ៍ អគគនយករងៃនវ.ស.ជ និងេ ក ទវ រង  នយករងៃនមនទីរ
សង់ រសថិតិនិងករវភិគក៏ដូចជសមជិកដៃទផងែដរ។ ខញុំក៏សូមែថងអំណរគុណយ៉ង ជល
េ ជចំេពះវ.ស.ស.អ.អ និងស.អ ស មប់ជំនួយឧបតថមភជថវកិ និងសូមអរគុណចំេពះ
េ ក ឡិច ខនស៍ េធករេនកនុងគេ មងរបស់ស.អស មប់ជំនួយែផនកបេចចកេទសកនុងករ
ែកលមចំ ត់ថន ក់ទំងេនះឲយ សបេទ មត មវកររបស់កមពុជនិងវ.ស.ជ។ 

 េនទីបញច ប់ ខញុំសូមែថងអំណរគុណជអេនក ដល់កររយិល័យធនគរពិភពេ ក
បចំេនកមពុជ ែដលបនផល់កិចចគំ ទទំងខងបេចចកេទសនិងហិរញញវតថុ ស មប់ករែ ប
ស មលជភ ែខមរនិងករេបះពុមពផ យ នូវឯក រចំ ត់ថន ក់សង់ រវស័ិយេសដកិចច
កមពុជ(ច.ស.វ.ក) ដ៏មន រៈសំខន់មួយេនះ។ 

  
 អគគនយកៃនវទិយ ថ នជតិសថតិិ 
 

 
 សន សីុថន 
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កំណត់សមគ លប់េចចកេទស 

កំណត់សមគ ល់បេចចកេទសេនះ តវបន ក់ែតងេឡងេ យយកលំនំ មកំណត់សមគ ល់
បេចចកេទសៃន«ចំ ត់ថន ក់សង់ រវស័ិយេសដកិចចហីលីពីន(ច.ស.វ.ហ)»ឆន ំ២០០៩ ែដល
បនទទួលករអនុញញ តពី« កម បឹក ស មបស មលសិថតិជតិៃនហីលីពីន»។ 

១. េគលបំណងនិងវ ិ លភពៃនករេធចំ ត់ថន ក់ 

 េនកនុងករ វ ជវបតុភូតេសដកិចច ករវភិគេលសមសភគទំងអស់ កនុងេពល
ដំ លគន ែតមួយ មិនែមនសុទធែត ចេធេឡងបនេនះេឡយ។ េដមបីេធករវភិគ េគ តវ
ែបងែចកជ កមនូវសមសភគមួយចំនួន េ យែផកេទ មលកខណៈជក់ ក់របស់ ។ 
េ យេហតុេនះេហយ ល់ករបរយិយននជទ មង់សថិតិ អំពីដំេណ រករេសដកិចច ទមទរ
នូវករេធចំ ត់ថន ក់ជ បព័នធឲយបនចបស់ ស់។ 

 ឯក រ«ចំ ត់ថន ក់សង់ រវស័ិយេសដកិចចកមពុជ(ច.ស.វ.ក)»េនះ គឺជសង់ រ
មូល នមួយ ស មប់េធចំ ត់ថន ក់េលសកមមភពេសដកិចចទំង យ េនកនុង បេទស
កមពុជ។ េគលបំណងចមបងៃនឯក រេនះ គឺចង់បងញពីសំណំុៃនចំ ត់ថន ក់ចំេពះ
បេភទសកមមភពេសដកិចចនន ែដលជត មវករចំបច់ស មប់េ ប បស់ កនុងករងរ
បមូលសថិតិនិងបទបងញសថិតិ។ ឈរេលមូលេហតុេនះ ច.ស.វ.កបនបេងកតសំណំុៃន
ចំ ត់ថន ក់ជេ ចន េ យែផកេទ ម បេភទសកមមភពេសដកិចច ែដលអងគភពឬ ថ ប័ន
ទំង យកំពុងេធ។ ករឲយនិយមន័យៃនចំ ត់ថន ក់នីមួយៗ តវបនេធេឡងេ យេយង

មដំេណ រករៃនសកមមភពេសដកិចច របស់អងគភពឬ ថ ប័ននីមួយៗ និងេទ មដំេណ រករ
ៃនករបរយិយសកមមភពេសដកិចចេនះ េនកនុងទ មង់សថិតិ។ 

 ច.ស.វ.កគឺជករេធចំ ត់ថន ក់មួយែបប ែដលែផកេល បេភទៃនសកមមភពេសដកិចច 
េហយមិនែផកេល បេភទ ៃនមុខទំនិញឬេស កមមេនះេទ។ ករេធ បតិបតិកររបស់ ថ ប័ន
មួយ គឺជ បេភទៃនសកមមភពេសដកិចច ែដល ថ ប័នេនះពក់ព័នធ។ បេភទៃន បតិបតិករ
េនះ គឺជមូល នេ បស មប់េធចំ ត់ថន ក់ េលសកមមភពរបស់ ថ ប័នមួយេនះ េហយ
បេងកតបនជ«វស័ិយ»មួយ។ ពកយថ«វស័ិយ»បនដល់សំណំុៃន ថ ប័នផលិតកមមទំង យ 
ែដលមន បេភទៃនសកមមភព បតិបតិករចមបង ដូចគន ឬ សេដ ងគន ។ 

 ជេគលករណ៍ េគពំុ ចបេងកតទំនក់ទំនង ច់ខត(ឬេ មយ៉ងេទ តថ «ទំនក់
ទំនងមួយទល់មួយ») រ ង បេភទៃនសកមមភពផលិតកមម និង បេភទៃនផលិតផល បន
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េឡយ។ កនុងន័យេនះ ច.ស.វ.កមិនែមនេ បស មប់ បមូលយកទិននន័យរបស់ផលិតផល ឲយ
បនលិតលន់េនះេទ។ ច.ស.វ.កក៏មិនែមនេ បស មប់បងញពីភពខុសគន នន ពក់ព័នធ
នឹង បេភទកមមសិទធិ បេភទនីតិបុគគល ឬ បេភទៃនមេធយបយេ បស មប់ បតិបតិករសកមម
ភពេនះែដរ ពីេ ពះថ លកខខណទំងេនះមិនទក់ទងនឹង បេភទៃនសកមមភពេទ។  

ថ ប័នែដលមន បេភទសកមមភពដូចគន  តវបនចត់ចូល កនុងចំ ត់ថន ក់ដូចគន េនកនុង
ច.ស.វ.ក េ យមិន បកន់ ថេត ថ ប័នេនះជ បេភទ ជីវកមម កមហុ៊នឯកកមមសិទធិ ឬជ
អងគភពរដេនះេឡយ េហយក៏មិន បកន់ ថេតសហ គសេមមួយេនះ មនបុ តសមព័នធមួយ
ឬេ ចន យ៉ង េនះេទ។ សេដ ងគន េនះែដរ ថ ប័នកមមន ល តវបនចត់ថន ក់ េ យ
េយង ម បេភទសកមមភពេសដកិចចចមបង ែដល ថ ប័នេនះពក់ព័នធ ជ ទ ថេតករងរ
េនះេធេឡង េ យេ បម៉សីុនឬេ យៃដ ឬផលិតកនុងេ ងច កឬកនុងផទះ ឬយ៉ង េនះ។ 

 ច.ស.វ.កឆន ំ២០១១ គបដណប់ ល់សកមមភពេសដកិចច ែដល តវបនចត់ថន ក់េទ
ម បេភទជ ២១ ែផនក ដូចជ៖ 

  (ក) កសិកមម រកុខ បមញ់ និងេន ទ 
   (ខ) បតិបតិករ និង ជីវកមមធនធនែរ ៉

 (គ) កមមន ល 
 (ឃ) ករផគត់ផគង់អគគិសនី ឧសម័ន ចំ យទឹក និង បព័នធខយល់ តជក់ 

(ង) ករផគត់ផគង់ទឹក ត ករ គប់ គងនិងែកៃចនទឹកសុយនិងកកសំណល់ 
(ច) សំណង់ 
(ឆ) ជីវកមមលក់ដំុនិងលក់ យ ជួសជុលយនយន 
 និងេទច កយនយន គប់ បេភទ 
(ជ) ករដឹកជញជូ ន និងករសុកទុក 
(ឈ) សកមមភពេស កមម ន ក់េន និង រ 
(ញ) ព័ត៌មនវទិយ និងទូរគមនគមន៍ 
(ដ) សកមមភពហិរញញវតថុ និងធន ៉ប់រង 
(ឋ) សកមមភពអចលន ទពយ 
(ឌ) សកមមភពវជិជ ជីវៈ វទិយ ស និងបេចចកេទស 
(ឍ) សកមមភពរដបល និងេស កមមគំ ទ 
(ណ) រដបល ធរណៈ កិចចករពរ ធរណៈ  
 និងកតពកិចចសនិសុខសងគម 
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(ត) ករអប់រ ំ
(ថ) សកមមភពទក់ទងសុខភព និងករងរសងគមកិចច 
(ទ) សិលបៈ ករកម ន និងករលែម 
(ធ) សកមមភពេស កមមេផ ងេទ ត 
(ន) សកមមភព គ រជនិេយជិត និងសកមមភពផលិតទំនិញ 
 និងផគត់ផគង់េស កមម ែដលមិន ចែញក ច់ពីគន  របស់ គ រ  
 ស មប់េ ប បស់ផទ ល់ខួន 

(ប) សកមមភពរបស់អងគករ និង ថ ប័នអនរជតិ។ 

 ករេធចំ ត់ថន ក់េនះក៏ពិចរ ផងែដរ ចំេពះប សកមមភពេសដកិចច ែដល តវ
បនអេងកតេឃញ កនុងេពលេធ«ជំេរ នសហ គសឆន ំ២០០៩»។ មនករយកចិតទុក ក់យ៉ង
បង បយ័តន េទេលវស័ិយែដលមនសកនុពលខពស់ ថីេបវស័ិយេនះសថិតកនុង ថ នភពកំពុង
អភិវឌ ក៏េ យ ែត តវបនរពឹំងថនឹងមនសថិរភព េហយ ចេដរតួនទីយ៉ងសំខន់កនុង
វស័ិយេសដកិចចជតិ េនអនគតដ៏ខីខងមុខ។ 

២. លកខខណៃនករេធចំ ត់ថន ក់ 

 ឯក រច.ស.វ.កឆន ំ២០១១េនះ តវបន ក់ែតងេឡង េ យេ ប បស់«ចំ ត់ថន ក់
សង់ រវស័ិយេសដកិចចអនរជតិ(ច.ស.វ.អ)» ៃនកំែណទី ៤ ែដលេចញផ យេ យ«អងគភព
សថិតិៃនអងគករសហ បជជតិ» មកេធជឯក រេយងេគល និងជមូល ន គឹះ ស មប់េធ
ករេ ប បេធ បជលកខណៈអនរជតិ។ លកខណៈៃនរចនសមព័នធ របស់ច.ស.វ.អមួយភគធំ តវ
បនរក ទុកដែដល ថីេបមនករែកស មលខះៗ េដមបីបន ុ ីជមួយនឹង ថ នភពនិងត មវករ
ជក់ែសងរបស់េសដកិចចកមពុជ។ ករែកស មលទំងេនះ មនដូចជ៖ (ក)បំែបកបែនថមេទ ត
នូវក មិត កម(េលខសមគ ល់ ៣ ខទង់) និងក មិតថន ក់(េលខសមគ ល់ ៤ ខទង់)មួយចំនួនៃន
ច.ស.វ.អ េហយ ក់េលខសមគ ល់ ច់េ យែឡក ស មប់វស័ិយែដលមន រៈសំខន់ខំង 
ចំេពះេសដកិចចជតិ, (ខ)ដំេឡងក មិតៃនចំ ត់ថន ក់របស់វស័ិយធំៗ ឲយសថិតេនក មិតខពស់
ជងមុន និងទមក់ក មិតៃនចំ ត់ថន ក់របស់វស័ិយ ែដលផល់ បេយជន៍តិចតួចដល់
េសដកិចច, និង (គ)ព ងីកករេធចំ ត់ថន ក់រហូតដល់េលខ ៥ ខទង់ េ យបំែបកក មិតថន ក់ឲយ
េទជក មិតថន ក់រង។ 

 ដូចគន នឹងច.ស.វ.អៃនកំែណទី ៣ ែដរេនះ លកខណៈៃនសកមមភពេសដកិចចរបស់
ថ ប័នផលិតកមម តវបនយកមកពិចរ យ៉ងលិតលន់ ខណៈេពលែដលេធចំ ត់ថន ក់
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េនក មិត កម ស មប់ ក់ចូលកនុងច.ស.វ.កឆន ំ២០១១េនះ។ លកខណៈទំងេនះរមួមន៖ 
(ក) បេភទៃនេស កមមនិងទំនិញ ែដល តវបនផលិត, (ខ)ករេ ប បស់ទំនិញនិងេស កមម, 
និង (គ)វតថុធតុេដម ដំេណ រករ និងបេចចកវទិយៃនករផលិត។ លកខណៈបន ំេផ ងេទ តៃន
សកមមភពេសដកិចច ក៏ តវបនយកមកពិចរ ផងែដរ ជ ទ លកខណៈដូចគន ៃនករ គប់
គងឬភពជមច ស់កមមសិទធិ ភពខុសគន ៃនទំហំនិងសកមមភពរបស់ ថ ប័ន និង រៈសំខន់
ៃនសកមមភពរបស់ ថ ប័នេនកនុងេសដកិចចជតិ។ 

 លកខណៈបន ំៃនសកមមភពេសដកិចចរបស់ ថ ប័ន និង រៈសំខន់ៃនសកមមភព
េសដកិចចទំងេនះេនកនុងេសដកិចចជតិ សុទធសឹងជលកខខណចមបងៗ ែដល តវបនេ ប
ស មប់កំណត់និយមន័យ ឲយដល់ក មិតថន ក់និងថន ក់រង របស់ច.ស.វ.កមួយេនះ។ លកខខណ
ពក់ព័នធនឹងលកខណៈបន ំៃនសកមមភពេសដកិចចរបស់ ថ ប័ន តវបនេ ប បស់េដមបីធនថ 
ល់ ថ ប័នែដល តវបនចត់ចូល កនុងក មិតថន ក់ឬអនុថន ក់ មន បេភទសកមមភពដូចគន  
មែដល ចេធបន។ រឯីលកខខណទក់ទងនឹង រៈសំខន់ៃនសកមមភពេសដកិចចវញិ តវ

បនបេងកតេឡង កនុងេគលបំណងធនឲយបនថ ចំ ត់ថន ក់េនះពិតជ តវបនេធេឡង 
េ យែផក មត មវករនិងទិដភពជក់ែសងរបស់ បេទស។ ជទូេទ បេភទសកមមភព
េសដកិចចទំង យ  ែដលរមួចំែណកយ៉ងសំខន់ដល់េសដកិចចជតិ តវបនចត់ចូល
កនុងក មិតថន ក់និងថន ក់រង ច់េ យែឡក េ យែផក មលកខខណដូចជ៖ (ក)ទំហំទឹក បក់
ៃនផលិតកមម, (ខ)ចំនួនសហ គសែដលចូលរមួកនុងសកមមភពផលិតកមមេនះ, និង (គ)សមតថ
ភពែដល ចបំេពញលកខខណនំេចញផលិតផលេទេ ក បេទស។ 

 និយមន័យស មប់កំណត់ក មិតថន ក់និងថន ក់រង េនកនុងច.ស.វ.កឆន ំ២០១១ តវបន
េធេឡងេ យែផក មលកខខណ៖ (១)ផលិតកមមៃនមុខទំនិញនិងេស កមម ែដល តវបនចត់
ចូលកនុងក មិតថន ក់ឬថន ក់រង មួយេនះ តវែត ងឲយមួយភគធំៃនផលិតផល របស់

ថ ប័នផលិតកមមទំងអស់ែដលពក់ព័នធ, និង (២)ក មិតថន ក់េនះ តវែត ប់បញចូ ល នូវ ថ ប័ន
ែដលផលិតមុខទំនិញនិងេស កមម ែដល តវនឹងលកខណៈរបស់ថន ក់េនះ។ លកខខណទី១ តវ
បនបេងកតេឡង េដមបីធនឲយបននូវលកខណៈឯកស ន ឬភព សេដ ងគន មែដល ច
េធបន របស់ ថ ប័នែដល តវបនចត់ចូល កនុងក មិតថន ក់ឬថន ក់រង មួយេនះ។ ចំែណក
ឯលកខខណទី២វញិ តវបនបេងកតេឡងស មប់បំេពញបែនថមឲយលកខខណទី១។ លកខខណ
ទំងពីរេនះ គឺជែដនកំណត់ៃនភពលមិតៃនករេធចំ ត់ថន ក់ េ យេហតុថ ករកំណត់
និយមន័យឲយដល់ក មិតថន ក់ឬថន ក់រង តវបនត មវឲយេធេឡងេ យែផកេល លកខណៈបន ំ
ៃនសកមមភពេសដកិចចចមបង ែដល ថ ប័នែដល តវចត់ថន ក់េនះពក់ព័នធ។ 
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៣. សមសភគសថតិិៃនករេធចំ ត់ថន ក់ 

 សមសភគែដល តវបនចត់ចូល កនុងករេធចំ ត់ថន ក់វស័ិយេសដកិចច មិនែមនជ
ផលិតផលេនះេទ បុ៉ែនគឺជ ថ ប័នផលិតកមមែដល ចជ៖ គឹះ ថ ន, សហ គស ឬ
កមហុ៊ន, គ រ ឬអងគភព បតិបតិករ។ េ យេហតុថ ករេ ជសយក បេភទសមសភគ
សថិតិ មួយមកេ ប បស់ ទក់ទងខំងេទនឹង បេភទៃនសថិតិែដល តវ បមូលយក សមស
ភគសថិតិែដលមនលកខណៈសម សប ស មប់ករេធចំ ត់ថន ក់ ចំបច់ តវបំេពញឲយបន
នូវលកខខណ៖ (ក)មនលកខណៈឯកស នខងសកមមភពេសដកិចច, (ខ)មនទិននន័យ ច់
េ យែឡកសីពីសកមមភព របស់ មី ថ ប័ននីមួយៗទំងេនះ ែដល ចឲយេគយកបន និង
ែដល តវបនចង កងេឡងយ៉ង តឹម តវ, និង (គ)មនក មិតស័យភពខះ។ ស័យភពេនះ
មិនត មវឲយមនលកខណៈ ច់ខតេនះេទ។ ជឧទហរណ៍ បសិនេប ថ ប័នមួយឬគណៈ
គប់ គងរបស់ ថ ប័នេនះ តវបនអនុញញ ត ឲយមនសិទធិកំណត់េគលេ ជីវកមមរបស់ខួន 
និងមនសិទធិទិញឬលក់េ យេសរេីនេលទីផ រ ថ ប័នមួយេនះ តវបនចត់ទុកថ ជ
សមសភគមួយចបស់ ស់។ 

 ខងេ កមេនះ ជ បេភទខុសៗគន ៃនសមសភគសថិតិ៖ 

ក) សមសភគ បេភទ គឹះ ថ ន៖ គឺជអងគភពេសដកិចចជក់ ក់មួយ ែដលសថិត
េនេ កមករ គប់ គងែតមួយ ឬមច ស់កមមសិទធិែតមួយ េពលគឺ សថិតេ កម

ថ ប័ន សបចបប់ែតមួយ ែដលពក់ព័នធកនុងសកមមភពែតមួយ ឬសកមមភព
ចមបង មួយ ប ពឹតិេទេនេលទី ំងជក់ ក់មួយ។ 

ខ) សមសភគ បេភទសកមមភព៖ គឺជសហ គស ឬែផនកៃនសហ គស ែដល
ពក់ព័នធកនុងសកមមភពេសដកិចចែតមួយ ឬសកមមភពេសដកិចចចមបង មួយ 
េ យពំុ បកន់អំពីទី ំងភូមិ ស ែដលសកមមភពទំងេនះេកតេឡង។ 
សមសភគ បេភទសកមមភពេនះ មនលកខណៈខុសពី បេភទ គឹះ ថ នេន
តង់ថ បេភទសកមមភពេនះពំុ បកន់អំពីទី ំងភូមិ ស ៃនករអនុវត
សកមមភពេសដកិចចេឡយ េពលគឺ ចមនលកខណៈពហុស នខងទី ំង
(ទី ំងេ ចនកែនង)។ 

គ) សមសភគបេចចកេទស៖ ចជែផនក ឬករយិល័យៃន គឹះ ថ ន ែដល
ពក់ព័នធេ យផទ ល់ ជមួយនឹងចងក់ផលិតកមមទំងមូល ៃនទំនិញឬេស កមម
របស់ខួន ឬជមួយនឹងដំ ក់កល មួយ ៃនចងក់ផលិតកមមទំនិញឬ
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េស កមមេនះ។ ែផនកឬករយិល័យៃនេ ងច កេវចខចប់ ច់ ែដលផលិតេចញ
ជខញ់ ជក ច់ ជក ប ក់ ឬ ច់កំបុ៉ង (េពលគឺ ែខ ចងក់ផលិតកមម
េផក) គឺជឧទហរណ៍ៃន បេភទចងក់ផលិតកមមទំងមូល របស់សមសភគ
បេចចកេទស។ ែផនកៃនេ ងច ក យនភណ ែដលរៃវអំេបះ និងចក់ វ ។ល។ 
(េពលគឺ ែខ ចងក់ផលិតកមមបញឈរ) គឺជឧទហរណ៍ៃន បេភទដំ ក់
កលមួយៃនចងក់ផលិតកមម របស់សមសភគបេចចកេទស។ 

ឃ) សមសភគមូល ន៖ គប់ដណប់េល គប់សកមមភពេសដកិចច បតិបតិករ
េ យសហ គសមួយ េនេលទី ំងមួយជក់ ក់។ សមសភគមូល ន
ខុសែបកពីសមសភគ បេភទ គឹះ ថ ន េន តង់លកខណៈពហុស នៃន
សកមមភពេសដកិចច(សកមមភពេសដកិចចេ ចន)។ លកខខណត មវៃនសមស
ភគមូល នេនះគឺថ ថ ប័ន តវសថិតេ កមមច ស់កមមសិទធិែតមួយ និងេនេល
ទី ំងែតមួយកែនង។ 

ង) សមសភគចំណុះ៖ ផគត់ផគង់ទំង សងឬជចមបង នូវទំនិញេ ប បស់ទូេទនិង
េស កមម េទឲយ ថ ប័នេម។ ទំនិញនិងេស កមមទំងេនះ គឺ គន់ែតជជំនួយ
ដល់សកមមភពផលិតកមម របស់ គឹះ ថ ននន ែដលជបុ តសមព័នធរបស់ ថ ប័ន
េមេនះ េពលគឺ មិន តវបនបំែបងឲយេទជ បំែណក មួយៃនផលិតផល 
ែដល ថ ប័នេមេនះផលិតេឡយ។ ប សមសភគខងេ កមេនះ មិន តវ
បនចត់ទុកជសមសភគចំណុះេទ បុ៉ែនគួរចត់ទុកថជ គឹះ ថ ន ច់េ យ
ែឡក ស មប់េធចំ ត់ថន ក់េទ មសកមមភពេសដកិចចរបស់ គឹះ ថ នទំង
េនះ បសិនេបទិននន័យៃនសកមមភពរបស់អងគភពទំងេនះ ចែសងរកបន។ 

១. ថ ប័នែដលផលិតទំនិញឬបំេពញករងរ ែដលជែផនកមួយៃនករ
បេងកតមូលធន, 

២. ថ ប័នែដលផលិតទំនិញឬេស កមម មិន តឹមែតស មប់ករេ ប
បស់របស់ ថ ប័នេមបុ៉េ ះេទ ែតែថមទំងលក់ផលិតផលទំង
េនះមួយចំនួនធំ េទឲយ ថ ប័នដៃទេទ ត, និង 

៣. ថ ប័នផលិតទំនិញ ែដលជែផនកមួយៃនេ គ ងបងគុំ ៃនផលិតផល
សេ មចរបស់ ថ ប័នេម ជ ទ ករផលិត បអប់ កំបុ៉ងឬវតថុ សេដ ង
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េនះ ។ល។ េ យែផនកមួយៃនសហ គស ែដលេវចខចប់ផលិតផល
ផទ ល់របស់ខួន។ 

 ឧទហរណ៍ៃនសមសភគចំណុះេនះ មនដូចជ៖ ករយិល័យរដបល
ក ល, ឃំងសុកឥ ៉ន់, យន ន, ងជួសជុល, ឬេ ងច កផលិត
អគគិសនី ែដលផគត់ផគង់ជចមបងឲយ គឹះ ថ នេផ ងេទ ត ៃនសហ គសែតមួយ។ 

ច) សមសភគ បេភទសហ គស៖ គឺជនីតិបុគគល ឬបណំុៃននីតិបុគគល ែដល
បតិបតិ និង គប់ គងេ យផទ ល់ឬេ យ បេយល នូវមុខងរចំបច់ទំងអស់
ស មប់ដំេណ រករសកមមភពេសដកិចចរបស់ខួន។ នីតិបុគគល ចជ ជីវកមម 
កមហុ៊នសហភគហុ៊ន សហករណ៍ ថ ប័នមិនរក បក់ចំេណញ កមហុ៊នឯក
កមមសិទធិនិង បេភទនីតិបុគគល សេដ ងេនះ។ រឯីបណំុៃននីតិបុគគលវញិ គឺជ កម
ឬបណំុៃនប ថ ប័ន ែដលសថិតេ កមកមមសិទធិឬករ គប់ គង របស់ភគី
ែដលមនេគលេ ផល បេយជន៍រមួ។ ដូេចនះ លកខខណចមបងរបស់សមស
ភគ បេភទសហ គសេនះ គឺថ តវមនមច ស់កមមសិទធិែតមួយ ឬករ គប់ គង
ែតមួយ។ ថីេបយ៉ងេនះ សមសភគេនះ ចមនលកខណៈពហុស ន ទំង
ខង បេភទសកមមភពេសដកិចច និងទំងខងទី ំង េពលគឺ ចមនសកមម
ភពេសដកិចចនិងទី ំងេ ចន។ 

៤. វធិនៃនករេធចំ ត់ថន ក់េលសមសភគសថតិិ 

 ៤.១. វធិនទូេទ 

 ជទូេទ ករេធចំ ត់ថន ក់េលសមសភគសថិតិមួយ តវបនកំណត់េ យសកមមភព
ចមបងឬសំណំុៃនសកមមភព របស់សមសភគសថិតិេនះ។ សកមមភពបនទ ប់បន ំរបស់
សមសភគសថិតិ ពំុ តវបនយកមកពិចរ  កនុងករេធចំ ត់ថន ក់េនះេឡយ។ សកមមភព
ចមបងរបស់សមសភគសថិតិ ជទូេទ ចកំណត់បន មរយៈមុខទំនិញឬ បេភទេស កមម 
ែដលសមសភគេនះលក់ឬផគត់ផគង់ េទឲយសមសភគសថិតិេផ ងេទ តឬអនកេ ប បស់។ 
េទះជយ៉ងេនះកី េដមបីេធបំែណងែចកចំ ត់ថន ក់សកមមភពេនកនុងច.ស.វ.ក េគគួរេ ប
បស់ េសចកីបរយិយនិងពនយល់អំពីលកខណៈ ៃនក មិតថន ក់នីមួយៗរបស់ច.ស.វ.ក ែដល
បនកំណត់េ យែផក មលកខណៈៃន ផលិតផលសេ មចែដលផលិតបន(ធតុេចញ) វតថុ
ធតុេដមែដល តវបនេ បស មប់ផលិត(ធតុចូល) និងដំេណ រករផលិតកមម។ ម ទឹសី 
សកមមភពចមបង ច តវបនកំណត់េឡង េ យេយង មតៃមបែនថម ៃនទំនិញឬេស កមម
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ែដលបនផគត់ផគង់។ បុ៉ែនកនុងករអនុវតជក់ែសង េគពិបកយកព័ត៌មនអំពីតៃមបែនថមេនះ
ស់។ កនុងករណីេនះ លកខខណខងេ កម តវបនយកមកេ បជំនួសវញិ េដមបីកំណត់អំពី

សកមមភពចមបងរបស់សមសភគសថិតិ៖ 

 (១) លកខខណជំនួសែផក មធតុេចញ៖ 

១.១. ទំហំទឹក បក់ៃនផលិតផលដុល របស់សមសភគសថិតិ ទំងជ បេភទ
ទំនិញនិងេស កមម ែដល តវគន នឹងបំែណងែចកចំ ត់ថន ក់របស់
សកមមភពនីមួយៗ, និង 

១.២. ទំហំទឹក បក់ៃនករលក់ទំនិញឬេស កមម ែដល តវគន នឹងបំែណងែចក
ចំ ត់ថន ក់របស់សកមមភពនីមួយៗ។ 

 (២) លកខខណជំនួសែផក មធតុចូល៖ 

២.១. ចំនួន បក់ឈនួលនិង បក់ែខស មប់ចំ យេលសកមមភពេផ ងៗ, 
២.២. ចំនួនេម៉ងេធករែដលសកមមភពនីមួយៗ តវករ, និង 
២.៣. ចំនួនបុគគលិកែដលេ ប បស់ស មប់បំេពញសកមមភពនីមួយៗ។ 

 ៤.២. ករេធចំ ត់ថន ក់ចំេពះ ថ ប័នែដលមនសកមមភព ច់ពីគន េ ចន 

 បសិន ថ ប័នមួយ ពក់ព័នធកនុង បេភទសកមមភព ច់ពីគន េ ចន ែដលពំុ ចែបងែចក
ថ ប័នេនះ ឲយេទជសមសភគសថិតិ ច់េ យែឡកពីគន បន (ឩ. ផលិតកមមនំដុត តវបន

បញចូ លជមួយផលិតកមមនំសូកូ ) េនះេគគួរចត់ ថ ប័ន បេភទេនះ ឲយចូលកនុងចំ ត់
ថន ក់របស់ច.ស.វ.កមួយ បេភទ ែដលលកខណៈរបស់ មនតៃមបែនថមេ ចនបំផុត េ យេ ប
បស់វធីិ ស “ពីក មិតខពស់មកទប”។ កនុងករណីេនះ េគ តវកំណត់ បេភទចំ ត់ថន ក់
ែដលមនក មិតខពស់បំផុត (េលខសមគ ល់ ១ ខទង់) ឲយបនជមុនសិន បនទ ប់មក បេភទេលខ
សមគ ល់ ២ ខទង់ (ែផនក) បនមក បេភទេលខសមគ ល់ ៣ ខទង់ ( កម) និងជចុងេ កយគឺេលខ
សមគ ល់ ៤ ខទង់ និង ៥ ខទង់។ 

 ៤.៣. ករេធចំ ត់ថន ក់ចំេពះ ថ ប័នែដលមនែខ ចងក់ផលិតកមមបញឈរ 

 ែខ ចងក់ផលិតកមមបញឈរ េកតមនេឡងេនេពលែដល ថ ប័នមួយបំេពញសកមម
ភពស មប់ ល់ដំ ក់កលៃនចងក់ផលិតកមម េហយធតុេចញៃនដំ ក់កលផលិតកមម
មួយ កយជធតុចូលៃនដំ ក់កលផលិតកមមបនទ ប់។ ថ ប័នែដលមនែខ ចងក់ផលិត
កមមែបបេនះ គួរ តវបនេធចំ ត់ថន ក់ េ យែផក ម បេភទផលិតផលសេ មចរបស់

ថ ប័នេនះ េលកែលងែតកនុងបរបិទមួយ ែដលត មវឲយបំេពញលកខខណេផ ងេទ ត។ ជ
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ឧទហរណ៍ ករេធ ជីវកមមយកដីឥដ រមួជមួយនឹងផលិតកមមឥដ តវបនចត់ចូលកនុង
បេភទ«ផលិតកមមឥដ» រឯីករកប់េឈ រមួបញចូ លជមួយនឹងករ រេឈ តវចត់ចូលកនុង
បេភទ«ករ រេឈ»។ 

 ៤.៤. ករេធចំ ត់ថន ក់ចំេពះ ថ ប័នផល់េស ជួសជុលនិងែថទំ 

 ច.ស.វ.ក បនបេងកតចំ ត់ថន ក់ ច់េ យែឡក ចំេពះសកមមភពជួសជុល គប់
បេភទ។ ថីេបយ៉ងេនះ សកមមភពជួសជុលនិងែថទំេនះ ពំុ តវបនចត់ចូលេទកនុងចំ ត់
ថន ក់ែតមួយ បេភទេនះេឡយ។ េពលគឺ សកមមភពទំងេនះ តវបនេធចំ ត់ថន ក់ េ យ
ែផកេល បេភទៃនឧបករណ៍ ែដល តវជួសជុលឬែថទំ ដូចជ៖ (១)ករជួសជុលរថយន និង
មូ៉តូ តវបនចត់ចូលកនុងក មិតថន ក់ ៤៥២០ និង ៤៥៤០ េរ ងគន , (២)ករជួសជុលកំុពយូទ័រ 
និងឧបករណ៍ខងទូរគមនគមន៍ តវបនចត់ចូលកនុងក មិត កម ៩៥១, (៣)ករជួសជុល
របស់របរេ ប បស់កនុងផទះនិងផទ ល់ខួន តវបនចត់ចូលកនុងក មិត កម ៩៥២, (៤)ករជួស
ជុលេ គ ងម៉សីុននិងបរកិខ រេផ ងេទ ត តវបនចត់ចូលកនុងក មិត កម ៣៣១, និង (៥)ករ
ជួសជុលអគរនិង បេភទសំណង់ដៃទេទ ត តវបនចត់ចូលកនុងក មិតែផនក ៤៣។ 

៥.  រចនសមព័នធនិង បព័នធ ក់េលខសមគ ល់ 

 ច.ស.វ.អៃនកំែណទី ៤ របស់អងគករសហ បជជតិ មនលកខណៈលមិតជងច.ស.វ.អ
ៃនកំែណទី ៣។ បេភទចំ ត់ថន ក់ែដលមនក មិតខពស់(ក មិត«ជំពូក»)ជេ ចន តវបន
បេងកតេឡង ពិេសសស មប់សកមមភព បេភទេស កមម។ ករេ ប បស់តួអក រស មប់
សមគ ល់«ជំពូក» តវបនរក ទុកដែដល េដមបីេច ស ងករែកែ បរចនសមព័នធេលខសមគ ល់
របស់ច.ស.វ.ក។ 

 ករបំែបក បេភទចំ ត់ថន ក់ឲយមន ៥ ក មិត តវបនរក ទុកដែដលេនកនុង
ច.ស.វ.ក។ ក មិតទី១ៃនករបំែបកេនះ តវបនេ ថ«ជំពូក»។ ក មិតជំពូក តវបន ង
េ យតួអក រ រឯីក មិតចំ ត់ថន ក់េផ ងេទ ត តវបន ងេ យេលខ ែដលេគ ច ន
បនដូចតេទ៖ ខទង់ទី១និងទី២ៃនេលខសមគ ល់ បញជ ក់អំពីក មិត«ែផនក»របស់ចំ ត់ថន ក់, 
េលខបីខទង់ដំបូងបញជ ក់អំពីក មិត« កម», េលខបួនខទង់ដំបូងបញជ ក់អំពីក មិត«ថន ក់», េហយ
េលខទំង បំខទង់បញជ ក់អំពីក មិត«ថន ក់រង»ៃនចំ ត់ថន ក់។ ឯក រច.ស.វ.កេនះ រមួមន៖ 
២១ ជំពូក, ៨៦ ែផនក, ២៣៨ កម, ៤៦៤ ថន ក់, និង ៨៣៧ ថន ក់រង។ ននុ កមៃនចំ ត់
ថន ក់គឺ៖ ជំពូក ែផនក កម ថន ក់ និងថន ក់រង។ 
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ក
ជំពូក ក ៖ កសកិមម រកុខ បមញ ់និងេន ទ 

ក មិត ច.ស.វ.ក 
ជំពូក 
ែផនក 
កម 
ថន ក់ 

ថន ក់រង 

១ 
៣ 
១២ 
៣៦ 
១០៦ 

 

ជំពូកេនះ ប់បញចូ លករេធ ជីវកមមធនធនធមមជតិ មនបែននិងសត ែដលរមួមន៖ សកមម
ភពៃនករ ំដុះដំ ំ ករចិញច ឹមនិងករបងក ត់ពូជសត ករ បមូលផលៃ ពេឈនិងរកុខជតិ
េផ ងៗ និងផលិតផលសតឬសត ពីកសិ នឬពីជ មកធមមជតិ។ 

 ជំពូកេនះ ប់បញចូ លផងែដរនូវ ផលិតកមមសតនិងដំ ំ ករ បមញ់និងសកមមភព 
េស កមមែដលទក់ទង និងរកុខកមមនិងករកប់េឈ។ 

ែផនក ០១ ៖ ផលិតកមមដំ និំងសត ករ បមញ់និងសកមមភពេស កមមែដលទក់ទង 
ែផនកេនះ ប់បញចូ លសកមមភពចមបងចំនួនពីរ គឺផលិតកមមៃនផលិតផលដំ ំ និងផលិ

តកមមៃនផលិតផលសត ទំងជទ មង់សរ ី ងគ និងទ មង់បងក ត់ពូជ មេហ េណទិច។ 

 ែផនកេនះ ប់បញចូ លផងែដរ នូវសកមមភពេស កមមបនទ ប់បន ំ ទំងស មប់កសិកមម 
ករ បមញ់ និងស មប់ករ ក់អនទ ក់និងសកមមភពែដលទក់ទង។ 

 សកមមភពកសិកមមមិន ប់បញចូ លនូវ ករែកៃចនផលិតផលកសិកមម ែដល តវបនចត់
ថន ក់េនកនុងែផនក ១០ និង ១១ (ករផលិតផលិតផលមូប រ និងេភសជជៈ) និងែផនក ១២ 
(ករផលិតផលិតផលថន ំជក់) េពលគឺហួសពីករងរេរ បចំផលិតផលស មប់លក់េលទីផ រ
បឋម។ េទះជយ៉ងេនះកី ករេរ បចំផលិតផលស មប់លក់េលទីផ របឋម តវបន ប់
បញចូ លកនុងែផនកេនះ។ 

 ែផនកេនះមិន ប់បញចូ លករ ថ បនទីកសិ ន (ឩ.៖ ករព ងបដីកសិកមម ករេធ បព័នធ
ធ ស ករេរ បចំែ ស។ល។ ) ែដល តវបនចត់ថន ក់កនុងជំពូក«ច» (សំណង់ ) និងមិន
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ក
ប់បញចូ លអនកទិញនិងសមគមកសិករ ែដលពក់ព័នធនឹងសកមមភពរកទីផ រស មប់ផលិត

ផលកសិ ន ដូចបនចត់ថន ក់កនុងជំពូក«ឆ»។ 

កម ០១១ ៖ ករ ដុំះដំ ំ យុកលខី 

 កមេនះ ប់បញចូ លនូវករ ំដុះដំ ំ យុកលខី េពលគឺដំ ំែដល ចេនរស់
មិនេលសពី ២ រដូវ ំដុះ។ ករ ំដុះដំ ំទំងេនះស មប់េធពូជ ក៏ តវបន ប់បញចូ លកនុង
កមេនះផងែដរ។ 

កម ០១២ ៖ ករ ដុំះដំ ំ យុកលែវង 

 កមេនះ ប់បញចូ លនូវករ ំដុះដំ ំ យុកលែវង េពលគឺដំ ំែដល ចេនរស់
េលសពី ២ រដូវ ំដុះ មិនថងប់េហយដុះេឡងវញិេនរដូវនីមួយៗ ឬបនដុះ លជដ ប
េនះេឡយ។ ករ ំដុះដំ ំទំងេនះស មប់េធពូជ ក៏ តវបន ប់បញចូ លកនុង កមេនះែដរ។ 

កម ០១៣ ៖ ករបណុះរកុខជតិ 

 កមេនះ ប់បញចូ ល នូវផលិតកមមរកុខធតុេដមមនជីវតិេ បស មប់ ំដុះ រមួមនដូចជ 
កំ ត់រកុខជតិ ែខនងរកុខជតិ និងពនករកុខជតិ ែដល តវបនេ ប បស់ស មប់បណុះរកុខជតិ
េ យផទ ល់ ឬស មប់បំេបេលែមករកុខជតិេដមបី ំដុះ សំេ ផលិតេចញជដំ ំ។ 

កម ០១៤ ៖ ផលិតកមមសត 

កមេនះ ប់បញចូ លករចិញច ឹម (ករេធកសិ ន) និងករបងក ត់ពូជ សត គប់ បេភទ 
េលកែលងសតទឹក។ 

កមេនះមិន ប់បញចូ លេស កមមគំ ទករបងក ត់ពូជ ដូចជ៖ េស កមម ក់បបងក ត់
(េមល ០១៦២) ករែថរក និងករឲយចំណីដល់សតកសិ ន(េមល ០១៦២) និងផលិតកមម
ែសបកសតពីទីសតឃត(េមល ១០១០)។ 

កម ០១៦ ៖ សកមមភពគំ ទ ដល់កសិកមមនិងករងរេ កយ បមូលផលដំ ំ 

កមេនះ ប់បញចូ ល នូវសកមមភពបនទ ប់បន ំ ស មប់គំ ទដល់ផលិតកមមកសិកមម និង
សកមមភព សេដ ងគន នឹងកសិកមម ែដលមិនមនេគលបំណងខងផលិតកមម (បនដល់កិចច
ករ បមូលផលផលិតផលកសិកមម) ប ពឹតិេឡងទំងេ កមទ មង់ជករបង់តៃមឈនួលជក់
ែសង ឬ មកិចចសនយ។ សកមមភពេ កយ បមូលផលដំ ំ ែដលមនេគលបំណងេរ បចំ
ផលិតផលកសិកមម ស មប់លក់េលទីផ របឋម ក៏ តវបនចត់ចូលកនុង កមេនះែដរ។ 
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ក
កម ០១៧ ៖ ករ បមញ់ ករ ក់អនទ ក់ និងសកមមភពេស កមមែដលទក់ទង 

កមេនះ ប់បញចូ លនូវ៖ ករ បមញ់ និងករ ក់អនទ ក់សតស មប់ ជីវកមម, ករចប់
សត ( ប់ ឬរស់) ស មប់ជ រ យកេ ម យកែសបក ឬេ បេនកនុងករ វ ជវ ក់
េនកនុងសួនសត ឬេធជសតចិញច ឹម, និងផលិតកមមែសបកសតលមូន ឬេ មសត ប មរយៈ
សកមមភព បមញ់ ឬ ក់អនទ ក់។ 
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ក
ជំពូក ក ៖ កសិកមម រកុខ បមញ់ និងេន ទ 
ែផនក ០១ ៖ ផលិតកមមដំ និំងសត ករ បមញ់និងសកមមភពែដលទក់ទង 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ 

០១១   ករ ដុំះដំ ំ យុកលខី 

 ០១១១(១)  
ករ ំដុះដំ ំធញញជតិ (េលកែលង សវ) ដំ ំសែណកបែន
និងដំ ំសែណកេ បង  

  ០១១១១ ករ ំដុះេពត 
  ០១១១២ ករ ំដុះដំ ំសែណកបែន(២) 
  ០១១១៣ ករ ំដុះដំ ំសែណកេ បង(៣) 
  ០១១១៩ ករ ំដុះដំ ំធញញជតិដៃទេទ ត ែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
 ០១១២(៤)  ករ ំដុះ សវ 
  ០១១២០ ករ ំដុះ សវ 

 ០១១៣(៥)  
ករ ំដុះបែននិងដំ ំអមបូរ តសក់ែផម ដំ ំយក 
ឫសនិងេមម 

  ០១១៣១ ករ ំដុះបែនយកេដម និងសឹក(៦) 
  ០១១៣២ ករ ំដុះបែនយកែផ(៧) 
  ០១១៣៣ ករ ំដុះដំ ំអមបូរ តសក់ែផម(៨) 
  ០១១៣៤ ករ ំដុះផ ិត 
  ០១១៣៥ ករ ំដុះបែន គប់ 
  ០១១៣៦ ករ ំដុះបែន គប់េផ ងេទ ត 
  ០១១៣៧ ករ ំដុះដំ ំយកឫស ឬេមម(៩) 
 ០១១៤  ករ ំដុះអំេព 
  ០១១៤០ ករ ំដុះអំេព 

(១) ប់បញចូ ល ករ ំដុះដំ ំច មះសថិតកនុងែផនកកសិកមម 
មិន ប់បញចូ ល ករ ំដុះេពតស មប់ចំណីសត (េមល ០១១៩៩)។      

(២) ប់បញចូ ល ករ ំដុះសែណកប ងំ សែណកគួរ ។ល។  
(៣) ប់បញចូ ល ករ ំដុះសែណកេស ង សែណកដី លង ផក ឈូករត័ន េពតស មប់ចំណីសត ។ល។  
(៤) ប់បញចូ ល ករ ំដុះ សវ (ដំេណ បនិងខ យ) បេភទសរ ី ងគ និងបងក ត់ពូជ មេហ េណទិច។ 
(៥) មិន ប់បញចូ ល ករ ំដុះ៖ (ក) េមផ ិត (េមល ០១៣០៣), (ខ) េមទសនិងេ គ ងហិរេផ ងេទ ត និង 
   ដំ ំ កអូប (េមល ០១២៨)។ 
(៦) ប់បញចូ ល ករ ំដុះទំពំងប ងំ ៃសពេកប ៃសពចងកឹះ ត់ ។ល។   
(៧) ប់បញចូ ល ករ ំដុះ តសក់ េប៉ងេប៉ះ ។ល។   
(៨) ប់បញចូ ល ករ ំដុះឪឡឹក តសក់ សវ ។ល។    
(៩) ប់បញចូ ល ករ ំដុះដំឡូងមី ដំឡូងែផម (ដំឡូងជ ដំឡូងគ។ល។) ករ៉តុ ខទឹមស  កួចឬ 

ដំឡូងេឈេផ ងេទ ត ។ល។  



ចំ ត់ថន ក់សង់ រវស័ិយេសដកិចចកមពុជ(ច.ស.វ.ក) 
 

5 

ក
ជំពូក ក ៖ កសិកមម រកុខ បមញ់ និងេន ទ 
ែផនក ០១ ៖ ផលិតកមមដំ និំងសត ករ បមញ់និងសកមមភពែដលទក់ទង 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
 ០១១៥ ករ ំដុះថន ំជក់
  ០១១៥០ ករ ំដុះថន ំជក់
  ០១១៦(១) ករ ំដុះដំ ំសរៃស
    ០១១៦០ ករ ំដុះកបបស និងដំ ំសរៃសដៃទេទ ត
  ០១១៩(២) ករ ំដុះដំ ំ យុកលខីដៃទេទ ត
    ០១១៩១ ករ ំដុះផក  ប់ទំងផលិតកមមផក ែដលកត់ពីេដម កពំុផក  និង គប់ផក
    ០១១៩២ ករ ំដុះ គូ
  ០១១៩៩ ករ ំដុះដំ ំ យុកលខីដៃទេទ ត ែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
០១២   ករ ដុំះដំ ំ យុកលែវង
 ០១២១ ករ ំដុះទំពំងបយជូរ
   ០១២១០ ករ ំដុះទំពំងបយជូរ(៣)

  ០១២២ ករ ំដុះែផេឈតំបន់ តពិច និងអនុតំបន់ តពិច 
    ០១២២១ ករ ំដុះេចក
    ០១២២២ ករ ំដុះ យ
    ០១២២៣ ករ ំដុះធុេរន
    ០១២២៤ ករ ំដុះ វម៉វ
    ០១២២៥ ករ ំដុះេម ន
    ០១២២៦ ករ ំដុះលុង
    ០១២២៧ ករ ំដុះមន ស់
  ០១២២៨ ករ ំដុះ សកនគ

(១)  ប់បញចូ ល (ក) ករ ំដុះកបបស 
(ខ) ករ ំដុះ កេច និងដំ ំសរៃសដៃទេទ តស មប់ផលិត យនភណ  

   (គ) ករ ំដុះដំ ំពពួកៃធមស មប់េវញជែខ  
(ឃ) ករ ំដុះដំ ំេដមបីយកធងេវញជែខ  (ឩ. េដមសីុហ ល់) និងដំ ំ

  សរៃសស មប់ផលិត យនភណដៃទេទ តកនុងពពួក ក វ ( បទលមយ៉ង) 
(ង) ករ ំដុះេចក បក និងដំ ំតិណជតិ បេភទសរៃស (ឩ. េដម ៉ មីេយ៉)  
 ដៃទេទ តស មប់ផលិត នភណ 
(ច)  ករ ំដំ ំសរៃសដៃទេទ ត។ 

(២) មិន ប់បញចូ ល ករ ំដុះរកុខជតិេ គ ងេទស រកុខជតិយកកិន និងរកុខជតិឱសថនិងថន ំពុល ែដលមន 
   យុកលខី (េមល ០១២៨)។ 
(៣) មិន ប់បញចូ ល ករផលិត  (េមល ១១០២)។ 
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ក
ជំពូក ក ៖ កសិកមម រកុខ បមញ់ និងេន ទ 
ែផនក ០១ ៖ ផលិតកមមដំ និំងសត ករ បមញ់និងសកមមភពែដលទក់ទង 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
    ០១២២៩ ករ ំដុះៃផេឈតំបន់ តពិច និងអនុតំបន់ តពិចដៃទេទ ត ែដលពំុបន

ប់បញចូ ល(១) 
  ០១២៣ ករ ំដុះដំ ំ កច
    ០១២៣១ ករ ំដុះ កចថុង
    ០១២៣២ ករ ំដុះ កចឆម រ
    ០១២៣៣ ករ ំដុះ កចឃិច និង កចេពធ ត់
    ០១២៣៩ ករ ំដុះដំ ំ កចដៃទេទ ត ែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
  ០១២៤ ករ ំដុះដំ ំហូបែផ និងមន គប់
    ០១២៤១ ករ ំដុះ តែបក 
    ០១២៤៩ ករ ំដុះដំ ំហូបែផ និងមន គប់ដៃទេទ ត ែដលពំុបន ប់បញចូ ល
  ០១២៥(២) ករ ំដុះ ំ ំហូបែផនិង គប់ បេភទេដមេឈនិងចុល ពឹក ដៃទេទ ត
    ០១២៥១ ករ ំដុះដំ ំហូបែផ(៣)

    ០១២៥២ ករ ំដុះដំ ំហូប គប់
    ០១២៥៣ ករ ំដុះ យចនទី និង គប់ែផេឈែដល ចហូបបនដៃទេទ ត
    ០១២៥៩ ករ ំដុះដំ ំហូបែផ បេភទេដមេឈនិងចុល ពឹក ដៃទេទ ត(៤)

 ០១២៦(៥)  ករ ំដុះដំ ំែផែដលមនជតិេ បង
   ០១២៦១ ករ ំដុះដូងេ បង (ចមក រធំ និងចមក រតូច)
   ០១២៦២ ករ ំដុះដូង (ចមក រធំ និងចមក រតូច)
 ០១២៧ ករ ំដុះដំ ំស មប់ផលិតេភសជជៈ
   ០១២៧១ ករ ំដុះកេហ
   ០១២៧២ ករ ំដុះែត
   ០១២៧៣ ករ ំដុះកកវ
   ០១២៧៩ ករ ំដុះដំ ំស មប់ផលិតេភសជជៈដៃទេទ ត ែដលពំុបន ប់បញចូ ល
  ០១២៨ ករ ំដុះរកុខជតិេ គ ងេទស រកុខជតិយកកិន និងរកុខជតិឱសថនិងថន ំពុល
    ០១២៨១ ករ ំដុះេ មច
    ០១២៨២ ករ ំដុះេមទស

(១) ប់បញចូ ល លមុត ំង ត គប់ បេភទ ចមប៉ ក់ ខនុរ មងឃុត រកំ សិរមន់ ែផប័រ ។ល។  
(២) មិន ប់បញចូ ល ករ ំដុះដំ ំដូង (េមល ០១២៦៣)។ 
(៣) ប់បញចូ ល សេប៊រ ីបូេប៊រ ីគីវ ីនិងពពួកដំ ំហូបែផ ( ច់ែផ) ដៃទេទ ត។ 
(៤) ប់បញចូ ល ករ ំដុះដំ ំសែណកឡូកស ។ល។ 
(៥) មិន ប់បញចូ ល ករ ំដុះសែណកេស ង សែណកដី និងសែណកេ បងដៃទេទ ត (េមល ០១១១)។ 
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ក
ជំពូក ក ៖ កសិកមម រកុខ បមញ់ និងេន ទ 
ែផនក ០១ ៖ ផលិតកមមដំ និំងសត ករ បមញ់និងសកមមភពែដលទក់ទង 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
    ០១២៨៣ ករ ំដុះចនទន៍ គឹះ ន
    ០១២៨៤ ករ ំដុះខញី
  ០១២៨៥ ករ ំដុះរកុខជតិេ បជចមបងស មប់េធទឹកអប់ ឱសថឬថន ំសមប់សត

លិត ថន ំសមប់ផ ិត ឬស មប់េគលបំណង សេដ ងគន (១) 
    ០១២៨៩ ករ ំដុះរកុខជតិេ គ ងេទស និងរកុខជតិយកកិនដៃទេទ ត ែដលពំុបន

ប់បញចូ ល(២) 
  ០១២៩  ករ ំដុះដំ ំ យុកលែវងដៃទេទ ត
    ០១២៩១ ករ ំដុះេកសូ៊ (ចមក រធំ) 
  ០១២៩២ ករ ំដុះេកសូ៊ (ចមក រតូច)
  ០១២៩៣ ករ ំដុះេដមេឈេដមបីដកយករកុខរស(៣)

  ០១២៩៤ ករ ំដុះេដមេ ន ត
  ០១២៩៥ ករ ំដុះេដម
  ០១២៩៦ ករ ំដុះេដមរ ៉ែូហ ល
  ០១២៩៩ ករ ំដុះដំ ំ យុកលែវងដៃទេទ ត ែដលពំុបន ប់បញចូ ល(៤)

០១៣   ករបណុះរកុខជតិ
 ០១៣០(៥)  ករបណុះរកុខជតិ
  ០១៣០១ ករបណុះរកុខជតិេ យ គប់(៦)

  ០១៣០២ ករបណុះរកុខជតិេ យវធីិ សដៃទេទ ត(៧)

(១) ប់បញចូ ល ករ ំដុះសឹកៃ គ សឹកេតយ ។ល។ 
 មិន ប់បញចូ ល (ក) ករ ំដុះេដមពុកមត់ឆម  (េមល ០១២៨៩) 
   (ខ) ករ ំដុះេដមអនទង់ស (េមល ០១២៨៩)។ 
(២) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករ ំដុះេដមពុកមត់ឆម  
   (ខ) ករ ំដុះេដមអនទង់ស 
   (គ) ករ ំដុះេដមអុបឆឺយ េដមកំពូ ។ល។ 
(៣)  មិន ប់បញចូ ល ករ បមូលយករកុខរសរបស់េដមេឈ ឬជ័រេឈ សេដ ងនឹងជ័រេកសូ៊ពីកនុងៃ ព  
   (េមល ០២៣០)។ 
(៤) ប់បញចូ ល (ក) ករ ំដុះេដម សល់ បំុង (េដម គិ ម ស់) 
   (ខ) ករ ំដុះរកុខធតុេដមៃន បេភទ សល់េនះ េ បជចមបងស មប់ ំដុះ។ 
(៥) មិន ប់បញចូ ល ករ ំដុះរកុខជតិស មប់ផលិតកមម គប់ពូជ (េមល កម ០១១ និង ០១២)។ 
(៦) ប់បញចូ ល រកុខជតិស មប់តុបែតង និងេ ម បន ុ ំ។ 
(៧) ប់បញចូ ល ករ ំដុះរកុខជតិរស់ ស មប់យកគល់េមម េមមនិងឫស ែមកនិងសឹក េមផ ិត 
 មិន ប់បញចូ ល ដំេណ រករៃនករែថទំកូនេឈៃ ព (េមល ០២១០៣)។ 
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ក
ជំពូក ក ៖ កសិកមម រកុខ បមញ់ និងេន ទ 
ែផនក ០១ ៖ ផលិតកមមដំ និំងសត ករ បមញ់និងសកមមភពែដលទក់ទង 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
០១៤     ផលិតកមមសត
 ០១៤១(១)   ករចិញច ឹមេគ និង កបី
    ០១៤១១ ករចិញច ឹម ករបងក ត់ពូជ និងផលិតកមមេគនិង កបី 
    ០១៤១២ ផលិតកមមទឹកេ ះេគ សស់ ពីេគឬ កបី
    ០១៤១៣ ផលិតកមមទឹកកមេគឬ កបី
  ០១៤២(២)  ករចិញច ឹមេសះ និងសតកនុងអមបូរដូចគន ដៃទេទ ត
    ០១៤២០ ករចិញច ឹម និងករបងក ត់ពូជេសះ  េសះេទស ឬ េទស 
  ០១៤៤(៣)  ករចិញច ឹមេច ម និងពែព
    ០១៤៤១ ករចិញច ឹម ករបងក ត់ពូជ និងផលិតកមមេច ម និងពែព 
    ០១៤៤២ ករផលិតទឹកេ ះ សស់របស់សតេច ម និងពែព
  ០១៤៥  ករចិញច ឹម ជក
    ០១៤៥០ ករចិញច ឹម ករបងក ត់ពូជ និងផលិតកមម ជក
  ០១៤៦(៤)  ករចិញច ឹមបសុបក ី
    ០១៤៦១ ករចិញច ឹម ករបងក ត់ពូជ និងផលិតកមមកូនមន់ និងមន់ស មប់យក ច់
    ០១៤៦២ ករចិញច ឹម ករបងក ត់ពូជ និងផលិតកមមទ
  ០១៤៦៣ ករចិញច ឹម ករបងក ត់ពូជ និងផលិតកមមកង ន
  ០១៤៦៤ ករចិញច ឹម ករបងក ត់ពូជបសុបក ីដៃទេទ ត ែដលពំុបន ប់បញចូ ល
  ០១៤៦៥ ផលិតកមមសុ៊តមន់
  ០១៤៦៦ ផលិតកមមសុ៊តទ
  ០១៤៦៩ ផលិតកមមសុ៊តបសុបក ីដៃទេទ ត ែដលពំុបន ប់បញចូ ល 

(១) មិន ប់បញចូ ល ករែកៃចនទឹកេ ះ (េមល ១០៥០)។ 
(២) ប់បញចូ ល េសះ ប ំង 
 មិន ប់បញចូ ល ដំេណ រករៃនករ ប ំង និងករជិះេសះ (េមល ៩៣១៩)។ 
(៣) មិន ប់បញចូ ល ករែកៃចនទឹកេ ះ (េមល ១០៥០)។ 
(៤) មិន ប់បញចូ ល ផលិតកមម បសត ឬេ មសត (េមល ១០១០)។  
(៥) ប់បញចូ ល ករចិញច ឹម និងករបងក ត់ពូជ តេច កកំ។  
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ក
ជំពូក ក ៖ កសិកមម រកុខ បមញ់ និងេន ទ 
ែផនក ០១ ៖ ផលិតកមមដំ និំងសត ករ បមញ់និងសកមមភពែដលទក់ទង 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
 ០១៤៩(១)  ករចិញច ឹមសត បេភទដៃទេទ ត
  ០១៤៩១ ដំេណ រករកែនងចិញច ឹមសិបបីសត ដូចជ ខយង។ល។ 
  ០១៤៩២ ករចិញច ឹមដងកូវនង និងផលិតកមមសមបុកដងកូវនង
  ០១៤៩៣ ករចិញច ឹមឃមុំ និងផលិតកមមទឹកឃមុំនិង កមួនឃមុំ
  ០១៤៩៩ ករចិញច ឹមសតដៃទេទ ត ប់ទំងសតែបកៗ និងសតមនជីវតិដៃទេទ ត(២)

០១៦   សកមមភពគំ ទ ដល់កសិកមមនិងករងរេ កយ បមូលផលដំ ំ 
 ០១៦១(៣)  សកមមភពគំ ទដល់ផលិតកមមដំ ំ
  ០១៦១០ សកមមភពកសិកមម មករបង់ៃថឈនួលជក់ែសង ឬ មកិចចសនយ(៤)

(១) មិន ប់បញចូ ល (ក) ផលិតកមមែសបកែដលបនមកពីករ បមញ់ និងករ ក់អនទ ក់  
(េមល០១៧០) 

   (ខ) ករដំេណ រករកែនងចិញច ឹមកែងកប កែនងចិញច ឹម កេព កែនងចិញច ឹមេឈង 
សមុ ទ (េមល ០៣២២៥, ០៣២៣២, ០៣២១៩) 

   (គ) ករដំេណ ករកែនងចិញច ឹម តី (េមល ០៣២១១, ០៣២២១) 
   (ឃ) ករបងឹកសតចិញច ឹមកម ន (េមល ៩៦០៩៤)។ 
(២) ប់បញចូ ល បក ីអីុមូស សតលិត ទន យ និងសតែដលមនេ មដៃទេទ ត។   
(៣) មិន ប់បញចូ ល (ក) សកមមភពេ កយេពល បមូលផលដំ ំកសិកមម (េមល ០១៦៣) 
   (ខ) សកមមភពរបស់េក តវទូិ និងេសដវទូិកសិកមម (េមល ៧៤៩០០) 
   (គ) ករែថរក ដីេដមបីឲយេនមនសភពជីវច មះល បេសរ (េមល ៨១៣០០) 
   (ឃ) ករេរ បចំ ំងបងញ ឬពិព័រណ៍ផលិតផលកសិកមម (េមល ៨២៣០០)។ 
(៤) ប់បញចូ ល (ក) ករេរ បចំទីកសិកមម ករ បមូលផល ករ គប់ គងក ចៃ ងបំផញដំ ំ  

(រមួទំងទន យ) ែដលពក់ព័នធនឹងកសិកមម ។ល។ 
   (ខ) ករដំេណ រករឧបករណ៍េ ច សព ែដលពក់ព័នធនឹងកសិកមម 
   (គ) ករែថទំដីេដមបីឲយេនមនសភពល ស មប់ករងរកសិកមម។ 
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ក
ជំពូក ក ៖ កសិកមម រកុខ បមញ់ និងេន ទ 
ែផនក ០១ ៖ ផលិតកមមដំ និំងសត ករ បមញ់និងសកមមភពែដលទក់ទង 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
 ០១៦២(១)  សកមមភពគំ ទដល់ផលិតកមមសត
   ០១៦២០ សកមមភពគំ ទដល់ផលិតកមមសត មករបង់ៃថឈនួលជក់ែសង ឬ ម

កិចចសនយ(២) 
 ០១៦៣(៣)   សកមមភពេ កយ បមូលផលដំ ំ
   ០១៦៣០ ករេរ បចំផលដំ ំស មប់ទីផ រ បនទ ប់ពី បមូលផលរចួ(៤) 
  ០១៦៤(៥)   ករែកៃចន គប់ពូជស មប់បណុះ
   ០១៦៤០ ករែកៃចន គប់ពូជស មប់បណុះ

(១) ប់បញចូ ល (ក) សកមមភពរបស់ជងផលិត ទនប់េជងេសះ (អនកជំនញខង 
ែថ កចកេជងេសះ) 

   (ខ) សកមមភពផល់ចំណីកនុងកែនងចិញច ឹមសត េ យគម នករែថរក សុខភព 
   (គ) សកមមភព កលបងមកេលហូងសត សកមមភពេក ងហូងេគ សកមមភព 

ចិញច ឹមេគ និងសកមមភពេ គ វបសុបក ី 
   (ឃ) សកមមភពទក់ទងនឹងករបងក ត់ពូជែបបសិបបនិមមិត 
 មិន ប់បញចូ ល (ក) ករែបងែចងទីធស មប់ែតករផល់ចំណីសតែតមយ៉ង (េមល ៦៨១០១) 
   (ខ) សកមមភពរបស់េពទយសត (េមល ៧៥០០) 
   (គ) ករចក់ថន ំបងក រជំងឺឲយសត (េមល ៧៥០០)  
   (ឃ) ករជួលសត (ឩ. ជួលជហូង) (េមល ៧៧៣០) 
   (ង) សកមមភពេស េដមបីជំរញុឲយមនករ បមញ់និងករ ក់អនទ ក់ ស មប់េធ 

ពណិជជកមម (េមល ៩៣១៩៩)  
   (ច) ករផល់ចំណីឲយសតចិញច ឹម (េមល ៩៦០៩៤)។ 
(២) ប់បញចូ ល (ក) សកមមភពេដមបីជំរញុឲយមនករបងក ត់/ផ ំ ករលូត ស់  

ទទួលទិននន័យពីសត 
   (ខ) សកមមភពទក់ទងេទនឹងករបងក ត់ពូជែបបសិបបនិមមិត  
   (គ) សកមមភពផល់ចំណីកនុងកែនងចិញច ឹមសត េ យគម នករែថរក សុខភព 
   (ឃ) សកមមភព កលបងមកេលហូងសត សកមមភពេក ងហូងេគ សកមមភព 

ចិញច ឹមេគ និងសកមមភពេ គ វបសុបក ី។ 
(៣) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករេរ បចំផលិតផលកសិកមមរបស់អនកផលិត (េមល កម ០១១ និង ០១២) 
   (ខ) កររក ែផេឈនិងបែន រមួមនករសមងួតយកទឹកេចញេ យេ បមេធយបយ 

សិបបនិមមិត (េមល ១០៣០) 
   (គ) ករចំហុយ និងករសមងួតថន ំជក់ (េមល ១២០០)  
   (ឃ) សកមមភពែផនកទីផ រ ស មប់អនកជំនួញរកកៃ មេជង  និងសហកណ៍ 

(េមលែផនក ៤៦)  
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ក
   (ង) ករលក់ដំុនូវវតថុធតុេដមកសិកមម (េមល ៤៦២០)។ 
(៤) ប់បញចូ ល  ករសមត ករកត់ត មឹម ករែបងែចកគុណភព ករសមប់េមេ គ ករយក គប់ 

កបបសេចញ។ 
(៥) ប់បញចូ ល (ក) សកមមភពេ កយ បមូលផលដំ ំទំងអស់ ែដលមនេគលបំណងបេងកន 

គុណភពែផនកបងក ត់/ផ ំ គប់ពូជ េ យករយកវតថុធតុេដមែដលមិនែមន
ជ គប់ពូជេចញ គប់ពូជតូចខុសខន ត គប់ពូជែដលរងករខូចខត
េ យ របេចចកេទស ឬេ យ រសតលិត និង គប់ពូជែដលមិនទន់េពញ
វយ័ និងេធឲយក មិតសំេណ មរបស់ គប់ពូជឲយដល់ក មិតមួយែដលមនសុវតថិ
ភពស មប់កររក ទុក គប់ពូជ 

(ខ) ករសមងួត ករសមត ករែបងែចកគុណភព និងករពយបល គប់ពូជរហូត 
ដល់េពលនំ គប់ពូជយកេទលក់កនុងទីផ រ 

(គ) ករពយបល គប់ពូជែដលឆងកត់ករបងក ត់ពូជ 
 មិន ប់បញចូ ល (ក) ករបណុះ គប់ពូជ (េមល កម ០១១ និង ០១២) 
   (ខ) ដំេណ រករច មញ់ គប់ពូជេដមបីយកេ បង (េមល ១០៤១) 
   (គ) ករ វ ជវេដមបីអភិវឌ  ឬែកៃចន គប់ពូជែបបថមី (េមល ៧២១០)។ 
 
 
ជំពូក ក ៖ កសិកមម រកុខ បមញ់ និងេន ទ 
ែផនក ០១ ៖ ផលិតកមមដំ និំងសត ករ បមញ់និងសកមមភពែដលទក់ទង 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
០១៧    ករ បមញ់ ករ ក់អនទ ក់ និងសកមមភពេស កមមែដលទក់ទង 
 ០១៧០(១)  ករ បមញ់ ករ ក់អនទ ក់ និងសកមមភពេស កមមែដលទក់ទង
   ០១៧០០ ករ បមញ់ ករ ក់អនទ ក់ និងសកមមភពេស កមមែដលទក់ទង

(១) ប់បញចូ ល ផលិតកមមែសបកែដលបនមកពីករ បមញ់ និងករ ក់អនទ ក់ 
 មិន ប់បញចូ ល (ក) ផលិតកមមែសបកេ មសត ែសបកសតលមូនឬបក ី ែដលបនមកពីករេធ 

កសិ ន (េមល ០១៤៩) 
   (ខ) ករចិញច ឹមសតស មប់េ បកនុងករេលងែលបង ែដលបនមកពីករេធកសិ ន 

(េមល ០១៤៩)  
   (គ) ករចប់ តីបែឡន (េមល ០៣១១) 
   (ឃ) ផលិតកមមែសបកែដលបនមកពីកែនងសតឃត (េមល ១០១០) 
   (ង) ករ បមញ់ស មប់សកមមភពកី  ឬកម ន និងសកមមភពែដលទក់ទង 

(េមល ៩៣១៩៩)  
   (ច) សកមមភពេដមបីជំរញុឲយមនករ បមញ់ និងករ ក់អនទ ក់  

(េមល ៩៣១៩៩)។  
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ក
ែផនក ០២ ៖ រុកខកមម និងករកប់េឈ  
 ែផនកេនះ ប់បញចូ លទំង ផលិតកមមេឈមូលស មប់ផគត់ផគង់ដល់ឧស ហកមមែកៃចន
េឈ (ែផនក ១៦ និង ១៧ ៃនច.ស.វ.ម) និង ជីវកមមនិងករ បមូលនូវអនុផលៃ ពេឈ។ េ កពី
ផលិតកមមេឈហុប សកមមភពរកុខកមមបេងកតេចញជផលិតផលែដលឆងកត់ដំេណ រករែកៃចន
តិចតួច ដូចជ អុសដុត ធយូងេឈ កំ ត់េឈ និងេឈមូលេ ប បស់កនុងទ មង់មិនែកៃចន (ឩ.
េឈរែណងឬចនទល់ េឈស មប់ផលិត ក ស ។ល។)។ សកមមភពរកុខកមមេនះ ច តវបន
េធេឡងេនកនុងៃ ពធមមជតិ ឬៃ ពែដលមនុស ំ។ 

 កម ០២១ ៖ វនវបបកមម និងសកមមភពរកុខកមមដៃទេទ ត 

 កមេនះ ប់បញចូ លសកមមភព ំដុះេដមេឈឈរ ដូចជ៖ ករ ំ ករ ំេឡងវញិ ករ
ផ ំ កររែំលក(កំុឲយ កស់េពក) និងករអភិរក  នូវៃ ពេឈនិងេដមេឈ, ករ ំៃ ពគុេមព ត 
េឈស មប់ផលិត ក ស និងេឈអុសដុត, និងដំេណ រករបណុះកូនេឈ។ សកមមភពទំង
េនះ ច តវបនេធេឡងេនកនុងៃ ពធមមជតិ ឬៃ ពែដលមនុស ំ។  

 កម ០២២ ៖ ករកប់េឈ 

 កមេនះ ប់បញចូ លនូវ៖ ផលិតកមមេឈមូលស មប់ផគត់ផគង់ដល់ឧស ហកមមែកៃចនេឈ
, ផលិតកមមេឈមូលេ ប បស់កនុងទ មង់មិនែកៃចន (ដូចជ េឈរែណងឬចនទល់ េឈរបង េឈ
បេងគ ល), ករ បមូលនិងផលិតកមមអុសដុត, និងផលិតកមមធយូងេឈែដលេធេឡងេនកនុងៃ ព 
(េ យេ បវធីិ សែបបបុ ណ)។ ផលិតផលែដលេកតេចញពីសកមមភពទំងេនះ ចមន
ទ មង់ជេឈហុប កំ ត់េឈ ឬអុសដុត។  

 កម ០២៣ ៖ ករ បមូលអនុផលៃ ពេឈ 

 កមេនះ ប់បញចូ លករ បមូលយកផលពីៃ ពេឈ (ែដលផលេនះមិនែមនជេដម
េឈ) និងរកុខជតិដៃទេទ តែដលដុះកនុងៃ ព។  

 កម ០២៤ ៖ េស កមមគំ ទដល់សកមមភពរកុខកមម 

 កមេនះ ប់បញចូ លនូវករអនុវតសកមមភព ែដលជចំែណកៃនសកមមភពរកុខកមម 
េ យែផក មករបង់ៃថឈនួលជក់ែសង ឬ មកិចចសនយ។ 
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ក
ជំពូក ក ៖ កសិកមម រកុខ បមញ់ និងេន ទ 
ែផនក ០២ ៖ រកុខកមម និងករកប់េឈ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
០២១    វនវបបកមម និងសកមមភពរកុខកមមដៃទេទ ត
 ០២១០(១)  វនវបបកមម និងសកមមភពរកុខកមមដៃទេទ ត
   ០២១០០ វនបបកមម ប់បញចូ លទំងករ ំដុះេដមេឈ(២) 
០២២   ករកប់េឈ
 ០២២០(៣)  ករកប់េឈ
   ០២២០០ ករកប់េឈ
០២៣   ករ បមូលអនុផលៃ ពេឈ
 ០២៣០(៤)  ករ បមូលអនុផលៃ ពេឈ
  ០២៣០០ ករ បមូលអនុផលៃ ពេឈ(៥)

០២៤   េស កមមគំ ទដល់សកមមភពរកុខកមម
 ០២៤០(៦)  េស កមមគំ ទដល់សកមមភពរកុខកមម
  ០២៤០០ េស កមមគំ ទដល់សកមមភពរកុខកមម(៧)

(១) មិន ប់បញចូ ល  (ក) ករ ំដុះេដម សល់ បំុង ឬេដម គិ ម ស់ (េមល ០១២៩៩) 
 (ខ) ករ បមូលអនុផលៃ ពេឈធមមជតិ (េមល ០២៣០) 

   (គ) ផលិតកមមកំ ត់េឈ និងបនទះេឈ (េមល ១៦១០)។  
(២) ប់បញចូ ល (ក) ករ ំដុះេដមេឈបែនថម ស មប់ជួសឲយមនៃ ព កស់េឡងវញិ 

(ខ) ករ ំដុះៃ ពេឈ 
(គ) ករ ំដុះេដមេឈ មផូវធំៗ មេឆនរសមុ ទ ឬេនទី ល 
(ឃ) ករ ំដុះេដមេឈស មប់ផលិត ក ស និងអុសដុត  
(ង) ករ បមូលេដមរកុខជតិៃ ព 
(ច) ករបណុះកូនេឈស មប់ ំៃ ពេឈ។ 

(៣) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករ ំដុះេដម សល់ បំុង ឬេដម គិ ម ស់ (េមល ០១២៩៩) 
(ខ) ករ ំដុះេដមេឈឈរ៖ ករ ំ ករ ំេឡងវញិ ករផ ំ កររែំលក(កំុឲយ 

កស់េពក) និងករអភិរក  នូវៃ ពេឈនិងេដមេឈ (េមល ០២១០១)   
(គ) ករ បមូលអនុផលៃ ពេឈធមមជតិ (េមល ០២៣០០) 

 (ឃ) ផលិតកមមកំ ត់េឈនិងបនទះេឈ ែដលមិនទក់ទងនឹងករកប់េឈ  
   (េមល ១៦១០) 
    (ង) ផលិតកមមធយូងេឈ មរយៈករចំហុយរមយ ច់េឈ (េមល ២០១១៩)។ 
 ប់បញចូ ល ករ បមូលសមបកេឈ (អមបូរេនេលេគក អមបូរេដមេកងកង និងអុសដុត)។  
(៤) មិន ប់បញចូ ល (ក) ផលិតកមម មែផនករ (គឺមិន មធមមជតិែដលមន ប់) នូវមុខ មួយ 

ៃនផលិតផលទំងេនះ (េមលែផនក ០១) 
   (ខ) ករ ំដុះផ ិត (េមល ០១១៣៤) 
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ក
   (គ) ករ ំដុះេឈហូបែផ(ឬ ច់ែផ) ឬេឈហូប គប់ (េមល ០១២៥) 
   (ឃ) ករ បមូលអុសដុត (េមល ០២២០០)។ 
(៥) ប់បញចូ ល (ក) ករ បមូលេផឬឫស ី 
   (ខ) ករ បមូលសមបុកបក ី 
   (គ) ករ បមូល គូៃ ព 
   (ឃ) ករ បមូលរកុខរសពីរកុខជតិៃ ព 
   (ង) ែខ ឬសរៃស ែផេឈ សឹកេឈ និងេ បងពីេដមេឈកនុងៃ ព 
   (ច) កមួនឃមុំ និងទឹកឃមុំ។ 
(៦) មិន ប់បញចូ ល ដំេណ រករបណុះកូនេឈៃ ព (េមល ០២១០០)។ 
(៧) រមួបញចូ ល េស កមមផល់ដល់នយក នរកុខ បមញ់ ឬ កមហុ៊នកប់េឈ។  
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ក
ែផនក ០៣ ៖ ករេន ទ និង រវីបបកមម  
 ែផនកេនះ ប់បញចូ លករចប់ធនធនជលផល និង រវីបបកមម េពលគឺ ប់ទំងករេ ប
បស់ឧបករណ៍េន ទននេនកនុងែដនសមុ ទ ែដនទឹកភវ និងែដនទឹក ប កនុងេគល
េ ចប់យកឬ បមូលយកនូវ តី សតអមបូរសមបករងឹ(កម បងកង ។ល។) សិបបីសត ពមទំង
ផលិតផលនិង រជីតិសមុ ទដៃទេទ ត (ឩ. ររីកុខជតិ គុជខយង ពពុះសមុ ទ ។ល។)។  

 សកមមភពពក់ព័នធនឹងដំេណ រករផលិតកមម ស មប់ជ បេយជន៍ផទ ល់ខួន (ឩ. ករ
បងក ត់ពូជ គំសមុ ទ(អ័យសទ័រ) ស មប់ផលិតកមមគុជខយង) ក៏ តវបន ប់បញចូ លកនុងែផនកេនះ
ផងែដរ។ 

 ែផនកេនះមិន ប់បញចូ លនូវ ករ ងសង់និងករជួសជុលកប៉ល់ និងទូក (៣០១១ និង 
៣៣១៥) និងសកមមភពេន ទជលកខណៈកី  និងករកម ន (៩៣១៩)។ ករែកៃចន តី
សតអមបូរសមបករងឹ ឬសិបបីសត មិនថ ប ពឹតិេទកនុងេ ងច កេនដីេគក ឬេ ងច កេនេល
កប៉ល់ (១០២០) មិន តវបន ប់បញចូ លកនុងែផនកេនះេឡយ។ 

 កម ០៣១ ៖ ករេន ទ 

 កមេនះ ប់បញចូ ល “ករចប់ធនធនជលផល” េពលគឺសំេ ដល់សកមមភព បមញ់ 
និង បមូលយក នូវ រជីតិមនជីវតិនន (ភគេ ចនេលសលប់គឺ តី សតអមបូរសមបករងឹ និង
សិបបីសត) ែដល ប់បញចូ លទំងរកុខជតិមន បភពពីែដនម សមុ ទ តំបន់េឆនរសមុ ទ ឬ
ែដនទឹក ប ស មប់បំេពញត មវករេ ប បស់របស់មនុស  និងេគលបំណងេផ ងេទ ត 
េ យេ បៃដ ឬេន ទុបករណ៍េផ ងៗ ដូចជ សំ ញ់ មង និងអនទ ក់។ សកមមភពទំងេនះ

ច តវបនេធេឡងេនតំបន់ែកបរ ចំងសមុ ទ (ឩ. ករ បមូលសិបបីសត ដូចជ គំចំពុះទ 
និងអ័យសទ័រ) ឬេ យករ យសំ ញ់េន ម ចំង ឬេ យករេ បទូកតូចឬធំេនកនុងែដន
ទឹក ប តំបន់េឆនរសមុ ទ និងែដនសមុ ទ។ អីែដលខុសែបកពី រវីបបកមម ( កម ០៣២) េនះ
គឺថ ធនធនជលផលែដល តវចប់យកេនះ ជធមម  មនលកខណៈជសមបតិ ធរណៈ គឺ
ពំុបច់ពិចរ ថេតមន ឬពំុមនសិទធិ ជីវកមមេឡយ េនេពលេធសកមមភព បមូលផល។ 
សកមមភពទំងេនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរ នូវករេន ទេនកនុង បភពទឹក ែដលធនធនជល
ផល តវបនបេងកតេឡងវញិ។ 
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ក
 កម ០៣២ ៖ រវីបបកមម 

 កមេនះ ប់បញចូ ល “ រវីបបកមម” េពលគឺសំេ ដល់ ដំេណ រករផលិតកមមែដល
ទក់ទងនឹងករចិញច ឹម ( ប់ទំងករ បមូលផលផងែដរ) រជីតិ ( តី សតអមបូរសមបករងឹ 
សិបបីសត ររីកុខជតិ កេព កព និងថលជលិកសត) េ យេ បបេចចកេទសែដលជួយបេងកន
ផលិតកមម រជីតិទំងេនះ ឲយេលសពីសមតថភពផលិតកមមេ យធមមជតិ (ឩ. ករ ក់កូន
ពូជចិញច ឹមជេទ ងទត់ ករផល់ចំណី និងករករពរពីសតែដលចង់យយី)។ 

 ករចិញច ឹមេនះសំេ ដល់ ករបីបច់ែថរក កនុងលកខខណបងខ ំងទុក នូវ រជីតិទំង
េនះ ចប់ ំងពីេនតូចរហូតដល់េពញវយ័។ ជងេនះេទ ត “ រវីបបកមម” ក៏បងកប់ផងែដរនូវ
អតថន័យៃន បេភទកមមសិទធិគឺ ឯកជន ជីវកមម ឬរដ ចំេពះ រជីតិទំងេនះ ប់ ំងពី
ដំ ក់កលចិញច ឹមដំបូង រហូតដល់ បមូលផល។ 
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ក
ជំពូក ក ៖ កសិកមម រកុខ បមញ់ និងេន ទ 
ែផនក ០៣ ៖ ករេន ទ និង រវីបបកមម 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
០៣១     ករេន ទ
 ០៣១១(១)   ករេន ទកនុងែដនទឹកៃ ប
   ០៣១១១ ករចប់ តីសមុ ទ(២)

   ០៣១១២ ករចប់បងគ
   ០៣១១៣ ករចប់កមសមុ ទ
   ០៣១១៤ ករចប់ តីមឹក
   ០៣១១៥ ករ បមូលសមបកសិបបីសតសមុ ទ និងគុជខយង 
  ០៣១១៩ ករេន ទ តីសមុ ទដៃទេទ ត ែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
 ០៣១២(៣)  ករេន ទកនុងែដនទឹក ប
   ០៣១២១ ករចប់ តីទឹក ប
   ០៣១២២ ករចប់បងកងទឹក ប បងគ  និងសតអមបូរសមបករងឹដៃទេទ ត
  ០៣១២៩ ករេន ទ តីទឹក បដៃទេទ ត ែដលពំុបន ប់បញចូ ល 

(១) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករចប់ថនិសតសមុ ទ េលកែលង តីបែឡន (េមល ០៣១១១)។  
ឩ. េ មមចឆ  ឆម ទឹក (េមល ០១៧០) 

(ខ) ករែកៃចន តី សតអមបូរសមបករងឹ(បងគ  កម។ល។) និងសិបបីសត េនកនុង 
េ ងច កេលកប៉ល់ ឬេ ងច កេលដីេគក (េមល ១០២០) 

(គ) ករជួលទូកកម នែដលមន កមនវកិេដរសមុ ទនិង ករដឹកជញជូ ន ម 
ផូវទឹក។ ឩ. ស មប់ដំេណ រសទូច តីកម ន (េមល ៥០១១០) 

   (ឃ) េស កមម តតពិនិតយ ករពរ និងលបតដល់ករេន ទ (េមល ៨៤២៣៩) 
(ង) ករ ត់សទូច តីស មប់សកមមភពកី  ឬករកម ន និងសកមមភព 

ែដលទក់ទង (េមល ៩៣១៩៩) 
   (ច) បតិបតិករករពរ ដល់ករេន ទជលកខណៈកី  (េមល ៩៣១៩៩)។ 
(២) ប់បញចូ ល ករចប់ តីបែឡន។ 
(៣) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករែកៃចន តី សតអមបូរសមបករងឹ និងសិបបីសត (េមល ១០២០) 
   (ខ) េស កមម តតពិនិតយ ករពរ និងលបតដល់ករេន ទ (េមល ៨៤២៣៩) 

(គ) ករ ត់សទូច តីស មប់សកមមភពកី  ឬករកម ន និងសកមមភព 
ែដលទក់ទង (េមល ៩៣១៩៩) 

(ឃ) បតិបតិករករពរ ដល់ករេន ទជលកខណៈកី  (េមល ៩៣១៩៩)។ 
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ក
ជំពូក ក ៖ កសិកមម រកុខ បមញ់ និងេន ទ 
ែផនក ០៣ ៖ ករេន ទ និង រវីបបកមម 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
០៣២    រវីបបកមម
 ០៣២១(១)  រវីបបកមមកនុងទឹកៃ ប
    ០៣២១១ ករចិញច ឹម តីកនុងទឹកសមុ ទ(២)

    ០៣២១២ ផលិតកមមកូនសតពពួក គំ(អ័យស័ទរ គំចំពុះទ ។ល។) កូនបងកង
កូនបងគ  កូន តី 

    ០៣២១៣ ករ ំដុះ យសមុ ទ និងរកុខជតិេផ ងេទ តែដល ចញុំបន
    ០៣២១៤ ករចិញច ឹមសតអមបូរសមបករងឹ ពពួក គំនិងសិបបីសតេផ ងេទ ត

និង រសីតសមុ ទដៃទេទ ត 
    ០៣២១៥ សកមមភព រវីបបកមមេនកនុងទឹកភវ 
  ០៣២១៩ រវីបបកមមកនុងទឹកៃ បដៃទេទ ត ែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
  ០៣២២(៣)  រវីបបកមមកនុងទឹក ប
    ០៣២២១ ករចិញច ឹម តីេនកនុងទឹក ប
    ០៣២២២ ករចិញច ឹមបងគ  បងកងទឹក ប េនកនុងទឹក ប 
    ០៣២២៣ ករចិញច ឹម កេព និង កព
    ០៣២២៤ រវីបបកមមកនុងទឹក ប ស មប់ ំងលម
  ០៣២២៥ ករចិញច ឹមកែងកប
  ០៣២២៩ រវីបបកមមកនុងទឹក បដៃទេទ ត ែដលពំុបន ប់បញចូ ល 

(១) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករចិញច ឹមកែងកប (េមល ០៣២២៥) 
              (ខ) បតិបតិករករពរ ដល់ករេន ទជលកខណៈកី  (េមល ៩៣១៩៩)។ 
(២) ប់បញចូ ល ករចិញច ឹម តីទឹកៃ បស មប់ ំងលម។  
(៣) មិន ប់បញចូ ល   (ក) សកមមភព រវីបបកមម េនកនុងទីសុកទឹកៃ ប (េមល ០៣២១៩) 

(ខ) បតិបតិករករពរ ដល់ករេន ទជលកខណៈកី  (េមល ៩៣១៩៩)។ 
(៤) ប់បញចូ ល ករចិញច ឹម តីទឹក បស មប់ ំងលម 
   ករចិញច ឹម តីកនុង ប យទឹក។ 
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ខ
ជំពូក ខ ៖ បតិបតិករ និង ជីវកមមធនធនែរ ៉

ក មិត ច.ស.វ.ក 
ជំពូក 
ែផនក 
កម 
ថន ក់ 

ថន ក់រង 

១ 
៥ 
១០ 
១៤ 
២៧ 

 

បតិបតិករនិង ជីវកមមធនធនែរ ៉ ប់បញចូ លសកមមភពទញយកធនធនែរែ៉ដលេកតេឡង
េ យឯកឯងពីធមមជតិ កនុងទ មង់ជវតថុធតុរងឹ(ធយូងថមនិងែរ)៉ វតថុធតុ វ(េ បងកតេឆ) 
ឬឧសម័ន(ឧសម័នធមមជតិ)។ សកមមភពទញយកេនះ ច តវបនេធេឡង មវធីិ ស
េផ ងៗគន  ដូចជ កររកុរកេនេ កមដីឬេលដី ករជីកជអណូង និងកររកុរកកនុងៃផទបត
សមុ ទ ។ល។ 

ជំពូកេនះ ប់ញចូ លនូវ ជីវកមមែរធ៉យូងថម និងធយូងភក់, ករយកេ បងកតេឆ និងឧសម័ន

ធមមជតិ, និង ជីវកមមែរែ៉ដក និងធនធនែរដ៉ៃទេទ ត។ 

ជំពូកេនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរ នូវសកមមភពគំ ទដល់ករេរ បចំវតថុធតុេដមែរ ៉ស មប់

ចូលកនុងទីផ រ ជឧទហរណ៍ ករបំែបក ករកិន ករសមត ករសមងួត ករែបងែចក បេភទ

ករបន ុទធធតុែរ ៉ករព ងវឧសម័នធមមជតិ និងករផំុធតុឥនធនៈរងឹ។ កមហុ៊នឬអងគភពែដល

េធ ជីវកមមធនធនែរ ៉ឬែដលសថិតេនជិតទី ំង ជីវកមមេនះ គឺជអនក បតិបតិសកមមភព

ទំងអស់េនះ។ 

សកមមភព បតិបតិករនិង ជីវកមមធនធនែរ ៉ តវបនចត់ថន ក់ជ ែផនក កម និងថន ក់

េទ ម បេភទែរច៉មបងៗែដល តវបនផលិត។ ែផនក ០៥ និង ០៦ េផតេលសកមមភព ជីវ

កមមែរឥ៉នធនៈហូសីុល(ែដលេកតេឡងពីធមមជតិ) ដូចជ ធយូងថម ធយូងភក់ េ បងកតេឆ និង

ឧសម័ន។ ែផនក ០៧ និង ០៨ េផតេលសកមមភព ជីវកមមែរែ៉ដក ែរ ៉ បេភទឯេទ ត និងផលិត

ផលថមឬខ ច់។ 
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ខ
ចំែណកឯែផនក ០៩ បងញអំពី បេភទខះៗ ៃនសកមមភពបេចចកេទសេនកនុងជំពូកេនះ

ពិេសសទក់ទងនឹងករទញយកធតុអីុ ដកបួ ប ពឹតិេឡងេ យអងគភពជំនញេ កម

ទ មង់ជេស កមមខងឧស ហកមម ស មប់ផគត់ផគង់ដល់ភគីទីបី។ 

ជំពូកេនះមិន ប់បញចូ លនូវករែកៃចនវតថុធតុែរ ៉ែដល តវបនេធនិស រណកមមរចួ(េមល

ជំពូក«គ» កមមន ល),ករ ចកដបនូវ ទឹកធមមជតិ និងទឹកខនិជ ែដលយកេចញពី បភពទឹក

េ ជះ និងអណូងទឹក (េមលថន ក់ ១១០៤), ឬករបំែបក ករកិនឬសកមមភព ប ពឹតិកមមេផ ង

េទ តេទេល វតថុធតុែរ ៉វតថុធតុេដមគីមី និងថម ែដល តវបនេធេឡង ច់េ យែឡកពី

សកមមភព ជីវកមមែរនិ៉ងថម (េមលថន ក់ ២៣៩៩)។ ជំពូកេនះក៏មិន ប់បញចូ លផងេទ នូវករ

យកវតថុធតុែរែ៉ដល តវបនេធនិស រណកមមរចួ មកេ ប បស់េ យគម នករបំែបងបែនថម

េទ តស មប់ករងរសំណង់ (េមលជំពូក«ច» សំណង់), ករ បមូល ករបន ុទធ និងករែចក

ចយទឹក (េមលថន ក់ ៣៦០០), សកមមភពេរ បចំ ឬេបសសមតកែនង ជីវកមមែរនិ៉ងថម 

(េមលថន ក់ ៤៣១២), និងសកមមភពអេងកតខងរបូភូគពភ ស ខងភូគពភ ស និងខង

រលករញជួ យដី (េមលថន ក់ ៧១១០)។ 

ែផនក ០៥ ៖ ជីវកមមែរធ៉យូងថម និងធយូងភក់ 
ែផនកេនះ ប់បញចូ លនូវ សកមមភពនិស រណកមមែរឥ៉នធនៈរងឹ ែដល តវបន ប ពឹតេឡង

មរយៈករេធ ជីវកមមេនេ កមដីឬេលដី និងសកមមភព ប ពឹតិកមមនន (ឩ. ករែបងែចក

គុណភព ករសមត ករបងប់ និងសកមមភពេផ ងេទ ត ែដលចំបច់ស មប់ស មលដល់

ករដឹកជញជូ ន។ល។) ែដលេធឲយផលិតផល ចចូលកនុងទីផ របន។ 

ែផនកេនះមិន ប់បញចូ លនូវ ករចំហុយកកធយូងថម(េមល ១៩១០) េស កមមគំ ទដល់

ជីវកមមែរធ៉យូងថមនិងធយូងភក់(េមល ០៩៩០) ឬផលិតកមមដំុធយូងថម(េមល ១៩២០)។ 

កម ០៥១ ៖ ជីវកមមែរធ៉យូងថម  

 កមេនះ ប់បញចូ លករេធ ជីវកមមយកែរធ៉យូងថម ប ពឹតិេឡងេនេ កមដីឬេលដី 

េ យេ ប បស់វធីិ សព ងវនិងសមត ែបងែចកទំហំ ែបងែចក បេភទ កិនឲយហមត់ 

បងប់ ។ល។ នូវែរធ៉យូងថម កនុងេគលបំណងេធចំ ត់ថន ក់ បេងកនគុណភព ឬស មលដល់

ករដឹកជញជូ នឬសុកទុក។ 
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ខ
 កម ០៥២ ៖ ជីវកមមែរធ៉យូងភក់ 

កមេនះ ប់បញចូ លករេធ ជីវកមមែរធ៉យូងភក់(ធយូងថមពណ៌េ ន ត) ប ពឹតិេឡងេន

េ កមដីឬេលដី េ យេ ប បស់វធីិ សព ងវនិងសមត សមងួត កិនឲយហមត់ បងប់ នូវែរ ៉

ធយូងភក់ កនុងេគលបំណងបេងកនគុណភព ឬស មលដល់ករដឹកជញជូ នឬសុកទុក។ 
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ខ
ជំពូក ខ ៖ បតិបតិករ និង ជីវកមមធនធនែរ ៉
ែផនក ០៥ ៖ ជីវកមមែរធ៉យូងថម និងធយូងភក់ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
០៥១     ជីវកមមែរធ៉យូងថម
 ០៥១០(១)   ជីវកមមែរធ៉យូងថម
   ០៥១០០ ជីវកមមែរធ៉យូងថម
០៥២     ជីវកមមែរធ៉យូងភក់
 ០៥២០(២)   ជីវកមមែរធ៉យូងភក់
   ០៥២០០ ជីវកមមែរធ៉យូងភក់(ពណ៌េ ន ត)

(១) ប់បញចូ ល (ក) កររកុរកែរេ៉នេ កមដីឬេលដី ប់ទំងកររកុរក មវធីិ សព ងវ 
  (ខ) ករសមត ករែបងែចកទំហំ ករែបងែចក បេភទ ករកិនឲយហមត់ ករបងប់ 
   ។ល។ នូវែរធ៉យូងថម កនុងេគលបំណងេធចំ ត់ថន ក់ បេងកនគុណភព ឬ
   ស មលដល់ករដឹកជញជូ នឬសុកទុក 

 មិន ប់បញចូ ល (ក) ជីវកមមែរធ៉យូងភក់ (េមល ០៥២០០) និងករជីកយករកុខជតិរលួយ 
    (ែដលេ បស មប់េធជីឬដុតជំនួសធយូង, េមល ០៨៩២០) 

  (ខ) សកមមភពគំ ទស មប់ ជីវកមមែរធ៉យូងថម (េមល ០៩៩០០) 
  (គ) ករជីក កលបងេដមបីេធ ជីវកមមែរធ៉យូងថម (េមល ០៩៩០០) 
  (ឃ) ឡផលិតឥនធនៈរងឹ (េមល ១៩១០០) 
  (ង) សកមមភពករងរ ប ពឹតិេឡង ស មប់អភិវឌ ឬេរ បចំឧបករណ៍េធ ជីវកមម

    ែរធ៉យូងថម (េមល ៤៣១២១)។ 
(២) ប់បញចូ ល (ក) កររកុរកែរេ៉នេ កមដីឬេលដី ប់ទំងកររកុរក មវធីិ សព ងវ 

  (ខ) ករសមត ករសមងួត ករកិនឲយហមត់ ករបងប់ នូវែរធ៉យូងភក់ កនុងេគល 
   បំណងបេងកនគុណភព ឬស មលដល់ករដឹកជញជូ នឬសុកទុក 

 មិន ប់បញចូ ល (ក) ជីវកមមែរធ៉យូងថម (េមល ០៥១០០) 
  (ខ) ករជីកយករកុខជតិរលួយ (ែដលេ បស មប់េធជីឬដុតជំនួសធយូង,  
   េមល ០៨៩២០) 
  (គ) ករជីក កលបងេដមបីេធ ជីវកមមែរធ៉យូងភក់ (េមល ០៩៩០០) 

   (ឃ) សកមមភពគំ ទស មប់ ជីវកមមែរធ៉យូងភក់ (េមល ០៩៩០០) 
   (ង)  សកមមភពករងរ ប ពឹតិេឡង ស មប់អភិវឌ ឬេរ បចំឧបករណ៍េធ ជីវកមម
    ែរធ៉យូងថម (េមល ៤៣១២១)។ 
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ខ
ែផនក ០៦ ៖ ករយកេ បងកតេឆ និងឧសម័នធមមជតិ 

 ែផនកេនះ ប់បញចូ លនូវ ករផលិតេ បងកតេឆ ករយកេ បងេចញពី សទប់ថមនិង
ខ ច់ និងករផលិតឧសម័នធមមជតិនិងករទញយកអីុ ដកបួ វ។ ែផនកេនះ ប់បញចូ ល សកមម
ភព បតិបតិករឬអភិវឌ ន៍ករ នេ បងនិងឧសម័ន ដូចជ ៖ សកមមភពជីក បញច ប់ និងបំពក់
សមភ រៈេនេលអណូង, សកមមភព បតិបតិករម៉សីុនបំែបក, ករេ ប បស់ឧបករណ៍ចេ មះ
ឬែញកេ បង, សកមមភពពក់ព័នធនឹងករដំេឡង បព័នធបំពង់បងូរេ បងកតេឆ, និងសកមម
ភពដៃទេទ ត កនុងករេរ បចំឧសម័ននិងេ បង េដមបីដឹកជញជូ នពីកែនងផលិតកមម។  

ែផនកេនះមិន ប់បញចូ ល សកមមភពគំ ទដល់ករយកេ បងនិងឧសម័ន ដូចជេស កមម
ស មប់ករ នេ បងនិងឧសម័ន ែផក មករបង់ៃថឬ មកិចចសនយ, សកមមភពរកុរក ខួង

កលបង និងជីកេទេលអណូងេ បងនិងឧសម័ន(េមល ០៩១០)។ ែផនកេនះក៏មិន ប់បញចូ ល
ផងេទនូវ ករច មញ់េ បងកតេឆ(េមល ១៩២០) និងសកមមភពអេងកតខងភូគពភ សនិង
របូភូគពភ ស(េមល ៧១១០)។ 

កម ០៦១ ៖ ករយកេ បងកតេឆ 

 កមេនះ ប់បញចូ លករយកេ បងកតេឆ។ 

កម ០៦២ ៖ ករយកឧសមន័ធមមជតិ 

កមេនះ ប់បញចូ លនូវ ផលិតកមមឧសម័នអីុ ដកបួ(ឧសម័នធមមជតិ) ករទញយកេ បង
បងកុំ ករបូមយកនិងបំែបកនូវធតុអីុ ដកបួ វ និងករបំបត់ធតុ ព ន់ធ័ររបស់ឧសម័ន។ 
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ខ
ជំពូក ខ ៖ បតិបតិករ និង ជីវកមមធនធនែរ ៉
ែផនក ០៦ ៖ ករយកេ បងកតេឆ និងឧសមន័ធមមជតិ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
០៦១     ករយកេ បងកតេឆ
 ០៦១០(១)   ករយកេ បងកតេឆ
    ០៦១០០ ករយកេ បងកតេឆ
០៦២    ករយកឧសមន័ធមមជតិ
 ០៦២០(២)  ករយកឧសម័នធមមជតិ
    ០៦២០០ ករយកឧសម័នធមមជតិ

(១)  មិន ប់បញចល (ក) សកមមភពគំ ទដល់ករយកេ បង និងឧសម័ន (េមល ០៩១០០) 
   (ខ) កររកុរកេ បងនិងឧសម័ន (េមល ០៩១០១) 
   (គ) ករែកៃចនផលិតផលេ បងែដលបនច មញ់ (េមល ១៩២០០) 
   (ឃ) ករទញយកឧសម័នឥនធនៈ វ(LPG) កនុងេពលច មញ់យកេ បង 
    (េមល ១៩២០១) 

  (ង) សកមមភព បតិបតិករបំពង់បងូរ (េមល ៤៩៣០០)។ 
(២) ប់បញចូ ល ករយកឧសម័ន បេភទេម ន េអ ន បុ៊យ នឬ បប៉ន 

មិន ប់បញចូ ល (ក) កររកុរកេ បងនិងឧសម័ន និងសកមមភពគំ ទដល់ករយកេ បងនិងឧសម័ន 
   (េមល ០៩១០០) 

   (ខ) ករទញយកឧសម័នឥនធនៈ វ(LPG) កនុងេពលច មញ់យកេ បង 
   (េមល ១៩២០១) 
  (គ) ផលិតកមមឧសម័នស មប់សកមមភពឧស ហកមម (េមល ២០១១១) 
  (ឃ) សកមមភព បតិបតិករបំពង់បងូរ (េមល ៤៩៣០០)។ 
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ខ
ែផនក ០៧ ៖ ជីវកមមែរេ៉ ហៈ 

ែផនកេនះ ប់បញចូ ល សកមមភព បតិបតិករនិង ជីវកមមែរេ៉ ហធតុ មរយៈកររកុ
រកេនេ កមដីឬករជីកយកពីរេ  និងកររកុរកែរេ៉នបតសមុ ទ។ល។ ែផនកេនះ ប់បញចូ ល
ផងែដរ នូវ បតិបតិករពក់ព័នធនឹង ប ពឹតិកមមែរេ៉ ហៈ ដូចជ ករបំែបក ករកិន ករសមត 
ករសមងួត ករផំុ ករដុតកេមកនុងទីែដលគម នខយល់ ករេ ចះឬែរងយកែរ។៉ 

 ែផនកេនះមិន ប់បញចូ លនូវសកមមភពពក់ព័នធនឹងករផលិតេនះេទ ដូចជ ករដុតែដក
សុ៊ល ត(េមល ២០១១) ផលិតកមម លុយមីញូ៉មអុកសីុត(េមល ២៤២០) និង បតិបតិករ
រ ំ យែរេ៉នកនុងឡែដក(េមល ២៤១០ និង ២៤២០)។ 

កម ០៧១ ៖ ជីវកមមែរែ៉ដក 

កមេនះ ប់បញចូ លសកមមភព ជីវកមមែរែ៉ដលមនធតុែដកេ ចន និងសកមមភព
ប ពឹតិកមមនិងផំុែរែ៉ដក។ 

 កម ០៧២ ៖ ជីវកមមែរេ៉ ហៈែដលមិនែមនែដក 

 កមេនះ ប់បញចូ លសកមមភព ជីវកមមែរេ៉ ហៈ ែដលគម នធតុែដក។ 
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ខ
ជំពូក ខ ៖ បតិបតិករ និង ជីវកមមធនធនែរ ៉
ែផនក ០៧ ៖ ជីវកមមែរេ៉ ហៈ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
០៧១     ជីវកមមែរែ៉ដក
 ០៧១០   ជីវកមមែរែ៉ដក
    ០៧១០០ ជីវកមមែរែ៉ដក
០៧២    ជីវកមមែរេ៉ ហៈែដលមិនែមនែដក
  ០៧២៩(១)  ជីវកមមែរេ៉ ហៈែដលមិនែមនែដក
    ០៧២៩១ ជីវកមមែរសំ៉ណប៉ ំង
    ០៧២៩២ ជីវកមមែរទ៉ង់ែដង
    ០៧២៩៣ ជីវកមមែរ ៉ លុយមីញូ៉មបុកសីុត
    ០៧២៩៤ ជីវកមមែរទី៉ នីញូ៉មអុកសីុត
    ០៧២៩៩ ជីវកមមែរេ៉ ហៈែដលមិនែមនែដក ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល(២)

(១) មិន ប់បញចូ ល (ក) កររកុរកនិងេរ បចំផលិតែដកេ ហៈែដលមនពនឺ និងែដកេ ហៈែដល 
    មនជតិអុ៊យ ៉ ញូ៉ម (េមល ០៧២១) 
   (ខ) ផលិតកមម លុយមីញូ៉មអុកសីុត និងករច មញ់ជតិនីែកលនិងទង់ែដង 

 (េមល ២៤២០០)។ 
(២) ប់បញចូ ល ជីវកមមនិង ប ពឹតិកមមយកែរេ៉ ហៈ ែដលពំុមនធតុែដកភគេ ចន ៖ សំណ,  
   ស័ងកសី, ម៉ង់កែណស, េ ហធតុ កមេមនីេកល, េ ហធតុកូបល, កមេ ហ
   ធតុគីមីពណ៌ស បក់, កមែដកធុនធងន់ែដលមិនឆងចរនេ កម ១៥០ អង េស, កម
   េ ហធតុែដកពណ៌សភឺ ។ល។  
  



ចំ ត់ថន ក់សង់ រវស័ិយេសដកិចចកមពុជ(ច.ស.វ.ក)  
 

27 
 

ខ
ែផនក ០៨ ៖ បតិបតិករធនធនែរេ៉ផ ងេទ ត 

ែផនកេនះ ប់បញចូ ល ករយកែរនិ៉ងថម ករបូមយកខ ច់ ករបំែបកថម និងករេ ប បស់ដី
លបប់សមុ ទ។ បេភទផលិតផលទំងេនះ ភគេ ចន តវបនេ បស មប់ ករងរសំណង់ 
(ឩ. ខ ច់ ថម ។ល។), ករផលិតសមភ រៈ (ឩ. ដីឥដ មន ងសិ  កំេបរស ។ល។), ករផលិត

រធតុគីមី ។ល។ 

ែផនកេនះមិន ប់បញចូ លករែកៃចន (េលកែលងែត ករបំែបក ករកិន ករកត់ 
ករសមត ករសមងួត ករែបងែចក បេភទ និងករ យ) នូវធនធនែរែ៉ដលបនទញយក។ 

 កម ០៨១ ៖ បតិបតិករយកថម ខ ច់ និងដីឥដ 

 កមេនះ ប់បញចូ ល ៖ សកមមភពរកុរក ត មឹម តសៗ និង រ នូវផទ ំងថមនិងថមសមង 
ដូចជ ថមម៉ប ថម កនីត ថមខ ច់ ។ល។, សកមមភពរកុរក និងបំែបកថមកំេបរ, សកមមភពរកុរក
មន ងសិ ភក់ និងមន ងសិ រងឹ, សកមមភពរកុរកែរដី៉ស និងែរែ៉ដលមនធតុកល់សយូមនិង
ម៉េញ៉សយូមកបូ ត, សកមមភពជីកនិងបូមយកនូវ ខ ច់ស មប់ឧស ហកមម ខ ច់
ស មប់សំណង់ និង គស, សកមមភពបំែបកថមនិង គស, សកមមភពយកខ ច់ បេភទេផ ង
េទ ត, និងសកមមភពយកដីឥដ ដីឥដរងឹ និងដីឥដស មប់េធចន។ 

 កម ០៨៩ ៖ បតិបតិករនិង ជីវកមមធនធនែរ ៉ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល 

កមេនះ ប់បញចូ លនូវ សកមមភពរកុរកែរគី៉មីនិងែរស៉ មប់េធជី សកមមភពជីកយក
រកុខជតិរលួយ(ែដលេ បស មប់េធជីឬដុតជំនួសធយូង) សកមមភពផលិតអំបិល ។ល។ 
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ខ
ជំពូក ខ ៖ បតិបតិករ និង ជីវកមមធនធនែរ ៉
ែផនក ០៨ ៖ បតិបតិករធនធនែរេ៉ផ ងេទ ត 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
០៨១     បតិបតិករយកថម ខ ច់ និងដីឥដ
 ០៨១០(១)   បតិបតិករយកថម ខ ច់ និងដីឥដ
    ០៨១០១ សកមមភពរកុរក ត មឹម តសៗ និង រ នូវផទ ំងថមនិងថមសមង ដូចជ ថម

ម៉ប ថម កនីត ថមខ ច់ ។ល។ 
    ០៨១០២ សកមមភពរកុរក និងបំែបកថមកំេបរ
    ០៨១០៣ សកមមភពជីកនិងបូមយកនូវ ខ ច់ស មប់ឧស ហកមម ខ ច់ស មប់

សំណង់ និង គស 
    ០៨១០៤ សកមមភពបំែបកថមនិង គស
   ០៨១០៥ សកមមភពយកខ ច់ បេភទេផ ងេទ ត(២)

    ០៨១០៦ សកមមភពយកដីឥដ ដីឥដរងឹ និងដីឥដស មប់េធចន 

(១) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករយកែរខ៉ ច់កកេ បងកត (េបទីមស មប់ កលថនល់, េមល ០៦១០២) 
  (ខ) កររកុរកែរគី៉មីនិងែរស៉ មប់េធជី (េមល ០៨៩១) 
  (គ) ករផលិតថមកំេបម៉េញសយូមកបូ ត (េមល ២៣៩៤២) 
  (ឃ) ករកត់ ខត់េ យ សច នូវផលសេ មចពីថម (េមល ២៣៩៦០)។ 

(២) ប់បញចូ ល ខ ច់សីុលីក។  
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ខ
ជំពូក ខ ៖ បតិបតិករ និង ជីវកមមធនធនែរ ៉
ែផនក ០៨ ៖ បតិបតិករធនធនែរេ៉ផ ងេទ ត 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
០៨៩    បតិបតិករនិង ជីវកមមធនធនែរ ៉ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល
  ០៨៩១(១)  សកមមភពរកុរកែរគី៉មីនិងែរស៉ មប់េធជី
    ០៨៩១១ សកមមភពយកែរផូ៉ តធមមជតិ
    ០៨៩១២ សកមមភពយកែរបូ៉ ៉ ត់ធមមជតិ ែរម៉៉េញ៉សយូមសុ៊ល តធមមជតិ 
    ០៨៩១៣ សកមមភពយកែរែ៉ដលមនពណ៌ដី ែរែ៉ដលមនធតុកល់សយូមហ ៉យ 

និងែរ ៉ បេភទេផ ងេទ ត ែដលមន បេយជន៍ខងេធជ រធតុគីមី 
  ០៨៩២(២)   សកមមភពជីកយករកុខជតិរលួយ(ែដលេ បស មប់េធជីឬដុតជំនួសធយូង)
    ០៨៩២០ សកមមភពជីកយករកុខជតិរលួយ(ែដលេ បស មប់េធជីឬដុតជំនួសធយូង)
  ០៨៩៣(៣)  សកមមភពផលិតអំបិល
   ០៨៩៣១ សកមមភពផលិតអំបិលពីទឹកសមុ ទឬ បភពទឹកៃ បដៃទេទ ត 
   ០៨៩៣២ សកមមភពបំែបក បន ុទធ និងែរងយកអំបិល របស់ផលិតករអំបិល
  ០៨៩៩  សកមមភពេផ ងេទ ត ៃន បតិបតិករនិង ជីវកមមធនធនែរ ៉ដៃទេទ ត

ែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
   ០៨៩៩១ សកមមភពយកែរធ៉យូងធមមជតិ ស មប់េធេខម ៃដ
    ០៨៩៩២ សកមមភពយកែរត៉បូងថមមនតៃម
    ០៨៩៩៩ សកមមភពេផ ងេទ ត ៃន បតិបតិករនិង ជីវកមមធនធនែរ ៉ដៃទេទ ត

ែដលពំុបន ប់បញចូ ល(៤) 

(១) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករផលិតអំបិល (េមល ០៨៩៣) 
  (ខ) ករដុតែដកសុ៊លផួរ (េមល ២០១១០) 
  (គ) ករផលិតជីសំេយគ និងសមសធតុនី តែសន (េមល ២០១២)។ 

(២) មិន ប់បញចូ ល (ក) េស កមមគំ ទដល់ករយករកុខជតិរលួយ(ែដលេ បស មប់េធជីឬដុតជំនួស 
    ធយូង, េមល ០៩៩០០) 
   (ខ) ករផលិតវតថុធតុពីរកុខជតិពុករលួយ បេភទេនះ (េមល ២៣៩៩)។  
(៣) មិន ប់បញចូ ល ករែកៃចនអំបិលឲយេទជអំបិលបរេិភគ (ឩ. អំបិលអីុយូ៉ដ) (េមល ១០៧៩០)។ 
(៤) ប់បញចូ ល ករយកធនធនែរនិ៉ងវតថុធតុដៃទេទ ត (ឩ. ជ័រ មក់ធមមជតិ និង គសលិតស មប់េធ 
   ថនល់, ជ័រ មក់ធមមជតិ បេភទរងឹ, សិ កត ៍, ៃម៉ក, ល់ក៍, វតថុធតុែដល ចេ ប
   ស មប់ខត់វតថុរងឹ, ែរ ៉ បេភទសីុលីកត, ។ល។)។  
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ខ
ែផនក ០៩ ៖ សកមមភពេស គំ ទស មប់ បតិបតិករធនធនែរ ៉

 ែផនកេនះ ប់បញចូ លេស គំ ទឯកេទស ផល់ស មប់ បិតិបតិករនិង ជីវកមមធនធន
ែរ ៉េ យែផក មករបង់ៃថឈនួលឬ មកិចចសនយ។ េពលគឺ ប់បញចូ ល េស រកុរកែរ ៉ ម
រយៈវធីិ សរកអណូងែរ ៉ជ ទ៖ ករយកសំ កេដមនិងករសេងកតែបបភូគព ស 
ប់ទំងករខួងអណូងផង, ករខួង កលបងឬខួងេឡងវញិ េទេលអណូងេ បង បភពែរ ៉

េ ហៈនិងអេ ហៈ។ បេភទេស គំ ទឯកេទសឯេទ តមនដូចជ ករ ងសង់ គឹះ
អណូងេ បងនិងឧសម័ន, ករភជ ប់បំពង់ផនស់េ យសីុម៉ង់ត៍, ករសមត ករដុស ង និងករ
បចទឹកេចញពីអណូងេ បងនិងឧសម័ន, ករបងូរនិងបូមែរពី៉អណូង, េស យកេចញពីអណូង
ែរ ៉។ល។ 

 កម ០៩១ ៖ សកមមភពគំ ទស មប់ករយកេ បងកតេឆនិងឧសមន័ធមមជតិ 

កមេនះ ប់បញចូ ល េស យកេ បងនិងឧសម័ន េ យែផក មករបង់ៃថឈនួលឬ ម
កិចចសនយ េស ពនត់អគគិភ័យេនកែនងយកេ បងនិងឧសម័ន។ 

កម ០៩៩ ៖ សកមមភពគំ ទស មប់ បតិបតិករធនធនែរេ៉ផ ងេទ ត 

កមេនះ ប់បញចូ លេស គំ ទ េ យែផកេលករបង់ៃថឈនួលឬ មកិចចសនយ ែដល
ជត មវកររបស់ បតិបតិករធនធនែរ ៉ៃនែផនក ០៥ ០៧ និង ០៨ ។ 
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ខ
ជំពូក ខ ៖ បតិបតិករ និង ជីវកមមធនធនែរ ៉
ែផនក ០៩ ៖ សកមមភពេស គំ ទស មប់ បតិបតិករធនធនែរ ៉

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
០៩១     សកមមភពគំ ទស មប់ករយកេ បងកតេឆនិងឧសមន័ធមមជតិ 
 ០៩១០(១)   សកមមភពគំ ទស មប់ករយកេ បងកតេឆនិងឧសម័នធមមជតិ 
  ០៩១០០ សកមមភពគំ ទស មប់ករយកេ បងកតេឆនិងឧសម័នធមមជតិ(២)

០៩៩    សកមមភពគំ ទស មប់ បតិបតិករធនធនែរេ៉ផ ងេទ ត 
 ០៩៩០(៣)  សកមមភពគំ ទស មប់ បតិបតិករធនធនែរេ៉ផ ងេទ ត 
  ០៩៩០០ េស គំ ទ េ យែផកេលករបង់ៃថឈនួលឬ មកិចចសនយ ែដលជត មវ

កររបស់ បតិបតិករធនធនែរ ៉ៃនែផនក ០៥ ០៧ និង ០៨(៤) 

(១) មិន ប់បញចូ ល (ក) សកមមភពេស ប ពឹតិេឡងេ យ បតិបតិករៃនកែនងយកេ បងនិងឧសម័ន 
   (េមល ០៦១០, ០៦២០) 
  (ខ) ករជួសជុលែបបឯកេទស នូវម៉សីុនរកុរកែរ ៉(េមល ៣៣១២០) 
  (គ) ករបន ុទធនិងករបំែបងឧសម័នធមមជតិស មប់េគលបំណងដឹកជញជូ ន ែដល 
   ប ពឹតិេឡងេនេ កទី ំងយកែរ ៉(េមល ៥២២១៩) 
  (ឃ) ករអេងកតខងរបូភូគពភ ស ភូគពភ ស និងខងរលករញជួ យដី  
   (េមល ៧១១០០)។ 

(២) ប់បញចូ ល (ក) េស រកុរកែដលជប់ទក់ទងជមួយករយកេ បងនិងឧសម័ន (ឩ. វធីិ សរក 
    អណូងែរ ៉ ម បៃពណី ដូចជ ករសេងកតែបបភូគពភ សេនកែនងអណូងែរ ៉
    សកនុពល) 

  (ខ) ករខួងរកទិសនិងខួងេឡងវញិ, ករចប់េផមខួងអណូង, ករ ងសង់ 
   ម៉សីុនសទូចេននឹងកែនង ករជួសជុល និងកររះុេរ , ករភជ ប់បំពង់ផនស់េ យ

    សីុម៉ង់ត៍, ករបូមអណូង, ករបិតអណូងនិងករេបះបង់េចលអណូង, ។ល។ 
  (គ) ករបន ុទធនិងករបំែបងឧសម័នធមមជតិស មប់េគលបំណងដឹកជញជូ ន ែដល 
   ប ពឹតិេឡងេនកនុងទី ំងយកែរ ៉
  (ឃ) េស បូមនិងេធទបងូរ ែផក មករបង់ៃថឈនួលឬ មកិចចសនយ 
  (ង) ករខួង កលបង ែដលជប់ទក់ទងនឹងករយកេ បងនិងឧសម័ន។ 

(៣) មិន ប់បញចូ ល (ក) បតិបតិករកែនងយកធនធនែរ ៉ែផក មករបង់ៃថឈនួលឬ មកិចចសនយ 
    (េមលែផនក ០៥ ០៧ ឬ ០៨)  

  (ខ) ករជួសជុលែបបឯកេទស នូវម៉សីុនរកុរកែរ ៉(េមល ៣៣១២០) 
  (គ)  េស អេងកតែបបរបូភូគពភ ស ែផក មករបង់ៃថឈនួលឬ មកិចចសនយ 
   (េមល ៧១១០០)។ 

(៤) ប់បញចូ ល (ក) េស រកុរកែរ ៉(ឩ. វធីិ សរកអណូងែរ ៉ ម បៃពណី ដូចជ ករសេងកតែបប 
    ភូគពភ សេនកែនងអណូងែរស៉កនុពល ) 

  (ខ) េស បូមនិងេធទបងូរ ែផក មករបង់ៃថឈនួលឬ មកិចចសនយ 
  (គ) ករេចះ បេ ង កលបង និងករខួង កលបង 
  (ឃ) េស កមមសមត។ 
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គ

ជំពូក គ ៖ កមមន ល 

ក មិត ច.ស.វ.ក 
ជំពូក 
ែផនក 
កម 
ថន ក់ 

ថន ក់រង 

១ 
២៤ 
៦៩ 
១៧០ 
២៦៧ 

 

ជំពូកេនះ គប់ដណប់ជទូេទ េលសកមមភពឧស ហកមម ឬែដលពក់ព័នធនឹងផលិតកមម ឬ
ផលិតកមមកនុង ទង់ ទយធំ(កមមន ល)។ 

 ជំពូកមួយេនះ តវបនែចកេចញជ ២៤ ែផនកសំខន់ៗ ដូចជ៖ ផលិតកមមៃនផលិត
ផលមូប រ, កមមន លេភសជជៈ, កមមន លផលិតផលថន ំជក់, កមមន ល យនភណ, 
កមមន លសេម កបំពក់, កមមន លែសបកនិងផលិតផលែសបកដៃទេទ ត, កមមន លៃន
េឈ និងផលិតផលពីេឈនិងេឈេ ន េលក ែលងែតេ គ ងសងរមិ, កមមន លរបស់របរពី
ចំេបង និងវតថុធតុ កង, កមមន ល ក សនិងផលិតផល ក ស, ករេបះពុមពនិងករផលិ
ត រេឡងវញិ នូវឯក រែដលបនថតចមងទុក, កមមន លធយូងភក់និងផលិតផលកក់
សំណល់េ បងកតេឆច មញ់រចួ, កមមន លគីមី និងផលិតផលគីមី, កមមន ល ឱសថ

រធតុគីមីស មប់ពយបលនិងផលិតផលថន ំេធពីរកុខជតិ, កមមន ល ផលិតផលពីេកសូ៊
និងបសទិក, កមមន ល ផលិតផលពីែរអ៉េ ហៈដៃទេទ ត, កមមន ល េ ហធតុមូល

ន, កមមន ល ផលិតផលពីេ ហធតុែកៃចនេលកែលងម៉សីុននិងបរកិខ រ, កមមន ល 
ផលិតផលកំុពយូទ័រេអឡិច តនិកនិងអុបទិក, កមមន ល បរកិខ រអគគិសនី, កមមន ល េ គ ង
ម៉សីុននិងបរកិខ រែដលពំុបន ប់បញចូ ល, កមមន លយនយន រុម៉ឺកសេ ងនិងរុម៉ឺកពក់ក

លសេ ង, កមមន លបរកិខ រដឹកជញជួ នដៃទេទ ត, កមមន លេ គ ងសងរមិ, កមមន
លេផ ងៗេទ ត, និងករជួសជុលនិងដំេឡងម៉សីុន និងេ គ ងបរកិខ ររបស់ម៉សីុន។ 
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គ
ជំពូក គ ៖ កមមន ល 
ែផនក ១០ ៖ ផលិតកមមៃនផលិតផលមូប រ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
១០១   ករែកៃចន និងែថរក ទុក ច់
 ១០១១  សតឃត និងករេវចខចប់ ច់ (េលកែលងបសុបក ី) 
  ១០១១១ សតឃត និងករេវចខចប់ ច់េគ និង ច់ កបី
  ១០១១២ សតឃត និងករេវចខចប់ ច់ ជក
  ១០១១៩ សតឃត និងករេវចខចប់ ច់ ែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 ដំេណ រកររបស់សតឃត ន ែដលពក់ព័នធនឹង ករសមប់ បកែសបក  

និងេវចខចប់៖ ច់េគ ច់ ជក កូនេច ម ទន យ េច ម អូដ ។ល។ 
 ផលិតកមម ច់ សស់ ច់ទំងមូល 
 ផលិតកមម ច់ សស់ ច់េ យកត់ជដំុ  
 ផលិតកមម ច់ សស់ ច់ មែផនក។ 

 
 ១០១២  សតឃត និងករេវចខចប់ ច់បសុបក ី
  ១០១២១ សតឃត និងករេវចខចប់ ច់មន់
  ១០១២២ សតឃត និងករេវចខចប់ ច់ទ
  ១០១២៣ សតឃត និងករេវចខចប់ ច់ កច
  ១០១២៩ សតឃតនិងករេវចខចប់ ច់បក បក ីែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 ដំេណ រកររបស់សតឃត ន ែដលពក់ព័នធនឹង ករសមប់ បកែសបក  

និងេវចខចប់ 
 ផលិតកមម ច់បសុបក ី សស់ ច់ទំងមូល  
 ផលិតកមម ច់បសុបក ី សស់ ច់កត់ជដំុ 
 ផលិតកមម ច់បសុបក ី សស់ ច់ មែផនក។ 

 

 ១០១៣  ករែកៃចន និងែថរក ច់និងផលិតផល ច់សតបសុបក ី 
  ១០១៣១ ផលិតកមម ច់បងកក
  ១០១៣២ ផលិតកមមសមងួត ប ក់ ឬេឆរ ច់
  ១០១៣៣ ផលិតកមម ច់ ំង
  ១០១៣៤ ផលិតកមមផក ច់
  ១០១៣៥ ផលិតកមម ច់ កក
  ១០១៣៦ ផលិតកមម បហិត
  ១០១៣៩ ករែកៃចន និងកររក ច់និងផលិតផល ច់សតបសុបក ី ដៃទេទ ត

ែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
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គ
  ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖

 ផលិតកមម ច់ សស់ បងកក ឬកេស ច់ទំងមូល 
 ផលិតកមម ច់ សស់ បងកក ឬកេស ច់េ យកត់ជដំុ 
 ផលិតកមម ច់ សស់ បងកក ឬកេស ច់ មែផនក 
 ផលិតកមមសមងួត ប ក់ ឬេឆរ ច់ 
 ផលិតកមមផលិតផល ច់៖ ច់ កក, មី( ច់ កក ច់ ជក យ

ច់េគ), ផត់ឌីញ, បូ៉ឡូញ៉, ច់ប៉េត, ច់រែីលតស៍, ច់េ ង រ  
 
ថន ក់េនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវ៖ 

 ករសមប់និងែកៃចន តីបែឡន ប ពឹតិេទេនេលេគកឬេលកប៉ល់ពិេសស 
 ផលិតកមមែសបកសតែដលបនពីសតឃត ន ប់ទំងករេបចេ មសត 
 ករចំេហ វខញ់ ជក និងខញ់ែដល ចបរេិភគបន ពី បភពខញ់សត 
 ករែកៃចនេ គ ងកនុងសត 
 ផលិតកមមកត់េ មេច ម 
 ផលិតកមម បសត និងេ មសត។ 

 
១០២   ករែកៃចននិងរក ទុក ច់ តី សនវនសត(បងកង កម)  

និងសិបបីសត(ខយង គំ) 
 ១០២១  ករែកៃចននិងកររក ទុក នូវ ច់ តីនិងផលិតផល តី  

( សស់ បងកក ឬកេស)  
  ១០២១១ ករែកៃចននិងករែថរក ទុក ច់ តីទុកេ យកេស កេសកនុងក មិតខពស់
  ១០២១២ ផលិតកមមសមងួត ប ក់ ឬេឆរ តី
  ១០២១៣ ផលិតកមម បហុកផក
  ១០២១៤ ផលិតកមម បហិត តី
  ១០២១៩ ករែកៃចន និងកររក ទុក ច់ តី និងផលិតផល ច់ តី ច់ តី សស់

បងកក ឬកេស ែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 ករេរ បចំ និងែថរក ច់ តី េ យកេស កេសក មិតខពស់ សមងួត េឆរ 

ប ក់ ំទឹកអំបិល ។ល។ 
 ផលិតកមមផលិតផល តី៖ ករចមិន តី ពនះ ច់ តី ពង តី ពង តី ប ក់ ពង តី

ប ក់ផ ំេ គ ង ។ល។ 
 ផលិតកមម រពី តី ស មប់ចំណីមនុស និងចំណីសត 
 ផលិតកមម រនិង រែដលរ យ េចញពី តី  

 
ថន ក់េនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរ៖ 

 សកមមភពកប៉ល់ែដលពក់ព័នធែតករែកៃចន និងរក ទុក តី។ 
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គ
 ១០២២ ១០២២០ ផលិតកមម តីខកំបុ៉ង
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 ករ ចក តីចូលកនុងកំបុ៉ង។ 

 
 ១០២៣ ១០២៣០ ករែកៃចន និងករែថរក សនវនសត(បងកង កម) និងសិបបីសត(ខយង គំ)
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 ករេរ បចំ និងែថរក  សនវនសត និងសិបបីសត េ យកេស កេសក មិតខពស់ 

សមងួត េឆរ ប ក់ ំទឹកអំបិល ។ល។  
 

 ១០២៤ ១០២៤០ ផលិតកមម សនវនសត និងសិបបីសតកំបុ៉ង
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 ករ ចកសនវនសតនិងសិបបីសត ចូលកនុងកំបុ៉ង។ 

 
 ១០២៥ ១០២៥០ ផលិតកមម និងករែកៃចន ៉យសមុ ទ
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 ករែកៃចន ៉យសមុ ទ។ 

 
 ១០២៩  ករែកៃចននិងរក ទុក ច់ តីនិងផលិតផលេ គ ងសមុ ទ ដៃទេទ តែដល

ពំុបន ប់បញចូ ល 
  ១០២៩១ ករែកៃចនផលិតផលេ គ ងសមុ ទចំហុយ
  ១០២៩២ ផលិតកមម តីសមុ ទេ ក ម (បងគ រ មឹក) 
  ១០២៩៣ ផលិតកមមកពិ
  ១០២៩៩ ករែកៃចននិងរក ទុក ផលិតផល តីនិងេ គ ងសមុ ទ ដៃទេទ តែដលពំុបន

ប់បញចូ ល 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 ផលិតកមម រ និង រែដលរ យបន េធពីសតសមុ ទឯេទ តែដលមិន

ែមនស មប់ចំណីមនុស ។ 
 

១០៣   ករែកៃចននិងកររក ទុក ែផេឈនិងបែន
 ១០៣១  ករែកៃចននិងកររក ទុក ែផេឈនិងបែន
  ១០៣១១ ករែកៃចននិងកររក ទុកែផេឈ
  ១០៣១២ ករែកៃចននិងកររក ទុកបែន
  ១០៣១៣ ករែកៃចននិងកររក ទុក គប់ែផេឈេ ក ម
  ១០៣១៩ ករែកៃចននិងកររក ទុក ែផេឈនិងបែន ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល
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គ
  ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖

 កមមន ល រែដលមនធតុផ ំចមបងពីែផេឈ ឬបែន េលកែលងែត រ
ក់ចន ែដលកេស ឬ ចកកំបុ៉ង 

 ករែថរក ែផេឈ គប់ែផេឈ ឬបែន៖ កេស សមងួត ំកនុងេ បង 
ឬទឹកេខមះ ។ល។  

 កមមន លផលិតផល រ ពីែផេឈឬបែន 
 កមមន លដំ ប់ែផេឈ ដំ ប់ម៉ម៉ែឡដ និងចហួយ 
 ករែកៃចន និងែថរក ដំឡូង៖ 

o កមមន លកេសដំឡូងេរ បចំរចួ 
o កមមន លដកជតិទឹកពីដំឡូងកិនរចួ 
o កមមន ល រស មន់ពីដំឡូង 
o កមមន លដំឡូង សយ 
o កមមន លេម ដំឡូង និង រពីដំឡូង 

 លីង គប់ែផេឈ 
 កមមន ល រ និងេម ពី គប់ែផេឈ។ 

 
 ១០៣២  ផលិតកមមែផេឈនិងបែន ចកកំបុ៉ង
  ១០៣២១ ផលិតកមមបែន ចកកំបុ៉ង
  ១០៣២២ ផលិតកមមែផេឈ ចកកំបុ៉ង
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 ករ ចក ែផេឈ គប់ែផេឈ ឬបែនកនុងកំបុ៉ង។ 

 
 ១០៣៣  ផលិតកមមទឹកែផេឈឬទឹកបែន
  ១០៣៣១ ផលិតកមមទឹកែផេឈ
  ១០៣៣២ ផលិតកមមទឹកបែន
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន លទឹកែផេឈ ឬទឹកបែន។ 

 
 ១០៣៩  ផលិតកមមទឹកែផេឈឬទឹកបែន ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
  ១០៣៩១ ផលិតកមមផលិតផលសែណកេស ងផប់
  ១០៣៩២ ផលិតកមមេ ហូ៊
  ១០៣៩៩ ផលិតកមមផលិតផលែផេឈ ឬបែន ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល
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គ
   ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖

 ឧស ហកមមចិតសមបកដំឡូង 
 ផលិតកមមកុងសង់េ តតពីែផេឈ សស់ ឬបែនដូចជ៖ 

o ដ 
o បែនែដលកត់ ឬចិតសមបករចួ 
o េ ហូ៊ ( គប់សែណក)។ 

 
១០៤   កមមន លេ បងនិងខញ់ ែដលបនពីបែននិងសត 
 ១០៤១  កមមន លេ បងនិងខញ់ ែដលបនពីបែននិងសត (េលកែលង 

េ បងដូងេ បង េ បងដូង និងេ បងេពត) 
  ១០៤១១ កមមន លេ បងែដលបនពីបែន
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន លេ បងេឆពីបែន៖ េ បងអូលីវ េ បងសែណក េ បង គប់ផក ឈូករត័ន 

េ បង គប់កបបស េ បងេរប៉ េ បងកូល  ឬម៉ ត េ បងៃធម ។ល។ 
 កមមន លេ បងច មញ់ពី៖ េ បងអូលីវ េ បងសែណក ។ល។  
 ករែកៃចនេ បងបែន ៖ ករេក បយកេ បង ករេ ង ររមង ស់ ករដកជតិទឹកេចញ 

ករបញចូ លអីុ ដែហ ន ។ល។  
 កមមន លៃនកំ ត់សំឡី នំេខកេ បង និងផលិតផលដៃទេទ តេនសល់កនុង

ផលិតកមមេ បង 
 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លេ បងច មញ់េចញពីរកុខជតិស មប់េ គ ងសមង (េមល ២០២៩) 
 ករពយបលេ យេ បេ បង និង រធតុខញ់ មដំេណ រករគីមី (េមល 

២០២៩)។ 

 ១០៤២ ១០៤២០ កមមន លេ បងដូង នំេធពី ច់ដូងសងួត រ និងនំ គប់តូចៗេធពី
ច់ដូង 

   
ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លេ បងដូង នំេធពី ច់ដូងសងួត រ និងនំ គប់តូចៗ 
េធពី ច់ដូង។ 

 
 ១០៤៣ ១០៤៣០ កមមន លេ បងពីដូងេ បង
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន លេ បងពីដូងេ បង  
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 ១០៤៤ ១០៤៤០ កមមន លេ បងេពត
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន លេ បងេពត 

 
 ១០៤៥  ១០៤៥០ កមមន លេ បង និងខញ់ែដលបនពីសត 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន លេ បងនិងខញ់ េនេឆនិងច មញ់រចួពីសត 
 កមមន លេ បងនិងខញ់សត ែដលមិន ចបរេិភគបន 
 ករច មញ់ខញ់និងេ បង េចញពី តី និងថនិកសតសមុ ទដៃទេទ ត 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 ករចំេហ វ និងច មញ់ខញ់ ជក និងខញ់ែដល ចបរេិភគបន ពីសតដៃទ
េទ ត(េមល ១០១០)។ 

 
 ១០៤៩ ១០៤៩០ កមមន លេ បង និងខញ់ែដលបនពីបែននិងសត ដៃទេទ តែដលពំុបន

ប់បញចូ ល 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖  
 កមមន លេម ែដលពំុទន់បនដកជតិខញ់េចញ ឬ រពី គប់ែផរកុខជតិ 

និង គប់រកុខជតិេ បង ឬេ បងកនទក់ 
 កមមន លម៉ គ រនី 
 កមមន លលបយ (េ បង-ខញ់) និងករ យ សេដ ងគន  
 កមមន លខញ់សមស ចបរេិភគបន 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លេ បងច មញ់េចញពីរកុខជតិស មប់េ គ ងសមង (េមល ២០២៩) 
 ករពយបលេ យេ បេ បង និង រធតុខញ់ មរយៈដំេណ រករែបបគីមី 

(េមល ២០២៩)។ 
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១០៥   កមមន លផលិតផលេធពីទឹកេ ះេគ
 ១០៥១ ១០៥១០ ករែកៃចនទឹកេ ះេគ សស់និងកមមន លៃនែ កម 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន លទឹកេ ះេគ វ សស់ ទឹកេ ះេគែដលេធប៉សទ័រកមម សមប់េមេ គ

រចួ ទឹកេ ះ យ ែ កមេសម ច់ ប ពឹតកមម មវធីិអុ៊ល កេម 
 កមមន លេភសជជៈមនមូល នពីទឹកេ ះេគ 
 កមមន លែ កមេធពីទឹកេ ះេគ វ សស់ ប៉សទ័រកមមរចួ សមប់េមេ គរចួ 

យែ កមេសម ច់រចួ។ 
 

 ១០៥២ ១០៥២០ កមមន លទឹកេ ះេម និងទឹកេ ះេគខប់ឬទឹកេ ះេគបងួត (បំេពញ
ផ ំបញចូ លគន ឬ យ រេឡងវញិ) 

   
ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លទឹកេ ះេគសងួត ឬទឹកេ ះេគខប់េទះជែផម និងមិនែផមក៏េ យ 
 កមមន លទឹកេ ះេគ ឬែ កមជទ មង់ជរងឹ។ 

  
 ១០៥៣  កមមន លកេរម៉និងកេរម៉ បអប់ទឹកកកអនម័យ កេរម៉េដមនិងទឹកកក

រសជតិដៃទេទ ត 
  ១០៥៣១ កមមន លកេរម៉
  ១០៥៣២ កមមន លកេរម៉ បអប់ទឹកកក កេរម៉េដម និងទឹកកករសជតិដៃទេទ ត
  ១០៥៣៩ កមមន លកេរម៉កេរម៉ បអប់ទឹកកកអនម័យកេរម៉េដម និងទឹកកករស

ជតិដៃទេទ ត ែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន លកេរម៉ និងទឹកកកែដល ចបរេិភគបនដៃទេទ ត ដូចជ ទឹកកក

មនរសជតិេផ ងៗ។ 
 

 ១០៥៤ ១០៥៤០ កមមន លផលិតផលពីទឹកេ ះេគដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន លប័៊រ 
 កមមន លទឹកេ ះេគជូរ 
 កមមន ល ហម៉ស និងទឹកេ ះេគខប់ 
 កមមន លទឹកេ ះេគថ 
 កមមន លកេសអីុន ឬ ក់តូស។ 

 
  



ចំ ត់ថន ក់សង់ រវស័ិយេសដកិចចកមពុជ(ច.ស.វ.ក)  
 

40 

គ
១០៦   កមមន លផលិតផលពីករកិន គប់ធញញជតិេម មីដុង និងផលិតផល

េធពីេម មីដុង 
 ១០៦១  កមមន ល ផលិតផលពីករកិន គប់ធញញជតិ (េលកែលងអងករ/េពត)
  ១០៦១១ ករែកៃចន គប់ធញញជតិែដលបនកិន េលកែលងអងករ/េពត 
  ១០៦១៩ កមមន ល ផលិតផលពីករកិន គប់ធញញជតិដៃទេទ ត 

(េលកែលងអងករ/េពត) ែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 ករកិន គប់ធញញជតិ៖ ផលិតកមមេម មីេម ហកត កិន សវ លីពូតជដំុ សវៃរ ៉

សវអូត ឬ គប់ធញញជតិដៃទេទ ត 
 ករកិនបែន៖ ផលិតកមមេម  ឬ រពីបែនេ ក ម ឫសេមម ឬ គប់ែផេឈ

ែដល ចបរេិភគបន 
 កមមន ល រេពល ពឹកពី គប់ធញញជតិ 
 កមមន លេម យ និងេម យេ សច និងេម យទឹកស មប់េធនំប័ុង 

នំេខក នំបី៊សគីត ឬនំអំែបង 
 

ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖  
 កមមន លេម ដំឡូងប ងំ និង រ(េមល ១០៣១) 
 ករកិនេពតេសម (េមល ១០៦៣)។ 

 
 ១០៦២  កមមន លេម មីដុងនិងផលិតផលពីេម មីដុង 

(េលកែលងអងករ/េពត) 
  ១០៦២១ កមមន លេម
  ១០៦២២ កមមន លផលិតផលេធពីេម
  ១០៦២៩ កមមន លេម មីដុងនិងផលិតផលេធពីេម មីដុង ដៃទេទ ត (េលក

ែលងអងករ/េពត)ែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
 

    
ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លគុយកូស ទឹកសីុរ ៉គុូយកូស ម៉ល់តូស អីុនុយលីន ។ល។ 
 កមមន លកុយតិន  
 កមមន លេម មីដុងពីដំឡូងមីនិងេម មីដុងជំនួសពីដំឡូងមី 

េហយេរ បចំរចួ  
 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖  

 កមមន ល ក់តូស (ជតិសករពីទឹកេ ះេគ) (េមល ១០៥៩) 
 ផលិតកមមសករអំេព ឬពីៃឆថវសករ(េមល ១០៧២) 
 កមមន លេ បងេពត (េមល ១០៤៤) 
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 ១០៦៣  ករកិនអងករ/េពតនិងកមមន លេម ពីអងករ/េពត
  ១០៦៣១ ករកិន សវ
  ១០៦៣២ ករកិនេពត
  ១០៦៣៣ កមមន លេម ពីអងករ/េពត
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 ករកិន គប់ធញញជតិ៖ ផលិតកមមេម មី េម ហកត រ ឬនំ គប់តូចៗ 

េធពីេពត 
 ករកិន សវ៖ ផលិតកមមបកសមបក កិន សិត េធឲយរេ ង េ ង រឆិនលម ឬែកៃចន

អងករ ផលិតកមមេម អងករ  
 
ថន ក់េនះក៏បនបញចូ លផងែដរនូវ៖ 

 កមមន លេម មីដុងពីអងករ និងេពត 
 ករកិនេពតេសម។ 

 
១០៧   កមមន លៃនផលិតផល រេផ ងេទ ត
 ១០៧១  កមមន លនំដុត
  ១០៧១១ កមមន លនំប័ុង
  ១០៧១២ កមមន លនំេខកឬ/និង រស មន់
  ១០៧១៩ កមមន លនំដុតដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល
   

កមេនះ ប់បញចូ លនូវកមមន ល នំដុត សស់ កេស និងសងួត។ 
 
ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លនំប័ុង និងនំប័ុងរ ៉លូ 
 កមមន លនំ សស់េធពីេម ប៉ សទី នំេខក នំផយ នំ ត ។ល។  
 កមមន លនំេ ក ម នំបី៊សគីត និង ផលិតផលនំដុត “សងួត” ដៃទេទ ត 
 កមមន លនំប៉ សទីរក ទុកបនយូរ និងនំេខក  
 កមមន លផលិតផល រស មន់ (នំគុកគី នំ សយនំ បី៊តែហ ៊ល ។ល។) 

ែដលែផម ឬៃ ប  
 កមមន លេពត 
 កមមន លផលិតផលនំដុតកេស ដូចជ នំអំែបង នំពុមព នំរ ៉លូ ។ល។  

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លផលិតផលពីេម មី (ប៉ ) (េមល ១០៧៤) 
 កមមន ល រស មន់ពីដំឡូង (េមល ១០៣១) 
 ករកេមនំដុតស មប់ពិ រភមៗ (េមលែផនក៥៦)។ 
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 ១០៧២  កមមន លសករ
  ១០៧២១ កមមន លសករេ ន ត
  ១០៧២២ កមមន លសករស
  ១០៧២៩ កមមន លសករ ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល ឬករច មញ់សករស (ជតិសករកនុងរកុខជតិ) និងផលិតផលជំនួសសករ

ែដលបនមកពីទឹកអំេព ៃឆថវសករ េដមេឈម៉ផល និងេ ន ត 
 កមមន លទឹកសករសីុរ ៉ ូ
 កមមន លទឹករងូ  
 ករផលិតទឹកសីុរ ៉ម៉ូផល និងសករ 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លគុយកូស ទឹកសីុរ ៉គុូយកូស ម៉ល់តូស(េមល ១០៦២)។ 
 

 ១០៧៣ ១០៧៣០ កមមន លកកវសូកូ និងសករ គប់
    

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន លកកវ បឺ៊រកកវ ខញ់កកវ េ បងកកវ  
 កមមន លសូកូ  និងសករសូកូ  
 កមមន លសករ គប់ ៖ សករ ំងែម៉ សករហិល សករមន យ គប់សែណកដី ឬ

គប់ែផេឈេផ ងៗ សករសិតស មប់ចក់េ ចេលនំ សករសូកូ  ។ល។  
 កមមន លសករេកសូ៊ 
 កររក សករ ែដលមនកនុងែផេឈ គប់ែផេឈ សមបកែផេឈ និងែផនកេផ ង

េទ តៃនេដមេឈ 
 កមមន លសករ គប់ជថន ំ និងសករថន ំេប ម 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 ផលិតកមមសករស (ជតិសករកនុងរកុខជតិ)(េមល ១០៧២) 
 

 ១០៧៤  កមមន លមីម៉ករ ៉នីូ មីសរៃស មីកូសកស និងផលិតផលេម មី សេដ ងគន
  ១០៧៤១ កមមន លគុយទវ
  ១០៧៤២ កមមន លមី
  ១០៧៤៩ កមមន លមីម៉ករ ៉នីូ មីសរៃស មីកូសកស និងផលិតផលេម មី សេដ ងគន

េនះដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
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  ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖

 កមមន លប៉  ដូចជ មីម៉ករ ៉នីូ មីសរៃសេទះបីជចមិន ឬមិនចមិន ឬេវច
ខចប់ ក៏េ យ  

 កមមន លផលិតផលមីកូសកស  
 កមមន លប៉ ែដល ចក ក់កំបុ៉ង ឬកេស 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លេរ បចំេវចខចប់មីកូសកស េនះេទ (េមល ១០៧៥) 
 កមមន លទឹកសុ៊បែដលមនប៉  (េមល១០៧៩)។ 

 
 ១០៧៥ ១០៧៥០ កមមន ល រេរ បចំរចួ និង រេវចខចប់ ក់ចន 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល ទំង រែដលេធរចួ និង ក់ចន (ឩ. រេរ បចំរចួ ផ ំេ គ ង
រចួ និងចមិនរចួ)។ រ ក់ចនទំងេនះ តវបនែកៃចនរចួស មប់រក ទុក ដូចជ ក
េស ឬ ចក ក់កំបុ៉ង េហយជធមម ខចប់រចួ និងបិទ កសញញ ស មប់លក់វញិ ជេដម។ 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល នូវករេរ បចំ រស មប់ករេ ប បស់ភមៗេទ ដូចជ េន
កនុងេភជនីយ ន។ េគ ចចត់ទុកជ រ ក់ចនបន គឺ រែដលមនេ គ ងផ ំ
ចមបងយ៉ងតិចឲយបន ២ មុខ (េលកែលងែត ក់េ គ ង ។ល។)  
 
ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល រ ក់ចនពី ច់ ឬបសុបក ី  
 កមមន ល រ ក់ចនពី តី រមួទំង តី និងបនទះ ច់ តី 
 កមមន ល រ ក់ចនពីបែនេរ បចំរចួ 
 កមមន ល រ ចកកំបុ៉ងចមិនរចួ និង រេរ បចំរចួរក ទុកកនុងកញច ប់

សុញញកស 
 កមមន ល រេរ បចំរចួឯេទ ត (ដូចជ រេពល ង ចេមលទូរទស ន៍ 

។ល។) 
 កមមន លភីហ កេស ឬភីហ រក ទុកដៃទេទ ត 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល រ សស់ និង រផ ំពីេ គ ងផ ំសំខន់ែតមួយមុខ  
(េមលែផនក ១០) 

 ករលក់ដំុនូវមូប រែដលបនេរ បចំរចួ (េមល ៤៦៣០) 
 ករលក់ យនូវមូប រែដលបនេរ បចំរចួកនុង ងលក់ទំនិញ  

(េមល ៤៧១១, ៤៧១២) 
 សកមមភពេស កមម មកិចចសនយ រ (េមល ៥៦២៩)។ 
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 ១០៧៦  កមមន លកេហែតនិងឱសថរកុខជតិស មប់ឆុង
  ១០៧៦១ កមមន លកេហ
  ១០៧៦២ កមមន លែត
  ១០៧៦៩ កមមន លកេហែតនិងឱសថរកុខជតិែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
    

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 ករដកយកជតិកេហអីុនពីកេហ និងករលីងកេហ 
 ផលិតកមមៃនផលិតផលពីកេហ៖ 

o កេហ គប់ 
o កេហែដលរ យកនុងទឹក 
o កុងសង់េ តត កេហ និងច មញ់កេហ 

 កមមន លផលិតផលជំនួសកេហ 
 ករ យែត និងម៉េត  
 កមមន លៃនករច មញ់ និងេ គ ងេរ បចំជេ សចពីែត  

ឬម៉េតជមូល ន 
 
ថន ក់េនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវ៖ 

 កមមន លទឹកឆុងពីរកុខជតិឱសថ (ជីអងក ម រកុខជតិែវរែវន ឆមូ៉មីល ។ល។)។ 
 

 ១០៧៧  កមមន លេ គ ងេទសែដលបនែកៃចន ទឹក ជលក់េ គ ងផ ំេផ ងៗ និង
ផលិតផលស មប់េធមូបេផ ងេទ ត 

  ១០៧៧១ កមមន លេ គ ងេទសែដលបនែកៃចន និងេ គ ងផ ំេផ ងៗ 
  ១០៧៧២ កមមន លទឹក ជលក់
  ១០៧៧៣ កមមន លទឹកេខមះ
  ១០៧៧៩ កមមន លេ គ ងេទសែដលបនែកៃចនទឹក ជលក់េ គ ងផ ំេផ ងៗ និង

ផលិតផលស មប់េធមូបដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន លេ គ ងេទស ទឹក ជលក់ និងេ គ ងផ ំេផ ងៗ៖ ទឹកម៉យូែណស, េម

ម៉ ត, និង រម៉ តេរ បចំរចួ 
 កមមន លទឹកេខមះ 
 កមមន លទឹកឃមុំសិបបនិមមិត និងសករ ំងែម៉ 

 
ថន ក់េនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរ៖ 

 កមមន លច មញ់យកទឹកដមពី ច់ តី សនវនសត ឬសិបបីសត 
 ករែកៃចនអំបិលេទជអំបិលពិ រ ដូចជ អំបិលអីុយូ៉ដ  
 កមមន លកុងសង់េ តត សិបបនិមមិត។ 
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 ១០៧៩ ១០៧៩០ កមមន លផលិតផលចំណី រេផ ងេទ ត ែដលពំុបន ប់បញចូ ល
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន លទឹកសុ៊ប និងទឹក ច់រមង ស់  
 កមមន ល រពិេសស ដូចជ៖ 

o រស មប់កូនេកមង 
o ទឹកេ ះេគបំប៉ន និង របំប៉ន 
o រទរក 
o រែដលមនេ គ ងផ ំ យេសម ច់ 

 កមមន ល រេរ បចំរចួែដល ចខូច ឬរលួយ ៖ 
o ំងវចិ 
o ភីហ សស់ (មិនទន់ចមិន)  

 
ថន ក់េនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវ៖ 

 កមមន លេមដំែប 
 កមមន លទឹកេ ះមិនែមនទឹកេ ះេគ និង រជំនួស ហម៉ 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 ករ ំដុះដំ ំេ គ ងេទស (េមល ០១២៨) 
 កមមន ល អីុនូលីន(េមល ០១៦២) 
 កមមន ល រផ ំេ គ ងរចួែដលងយខូច េធពីែផេឈ និងបែន (ឧ. ដ 

បែនចិតសមបករចួ េ ហូ៊) (េមល ១០៣៩) 
 ករផលិតភីស ែបបបងកក (េមល ១០៧៥) 
 កមមន ល សពីរតី េប រ ទំពំងបយជូរ និងេភសជជៈ (េមលែផនក ១១) 
 ករេរ បចំផលិតផលពីរកុខជតិ ស មប់េ ប បស់ជឱសថ 
 ផលិតកមមៃនផលិតផលទឹកកកែដលមិនែមនជមូប រ េដមបីេគលបំណង 

(ឩ. កេស) (េមល ៣៥៣០)។ 
 

១០៨   កមមន លចំណីសតេរ បចំរចួ
 ១០៨០  កមមន លចំណីសតេរ បចំរចួ
  ១០៨០១ កមមន លចំណីបសុបក ី
  ១០៨០២ កមមន លចំណី ជក
  ១០៨០៣ កមមន លចំណី តី
  ១០៨០៩ កមមន លចំណីសតេរ បចំរចួ ែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
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គ
  ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖

 កមមន លចំណីសតេរ បចំរចួ ស មប់សតចិញច ឹម ប់បញចូ លទំង ែឆក ឆម  បក ី 
តី ។ល។  

 កមមន លចំណីសតេរ បចំរចួស មប់កនុងកសិ ន រមួទំង កុងសង់េ តតចំណី
សត ចំណីបែនថមរបស់សត  

 ចំណីេរ បចំរចួែដលមិនទន់ យគន  (ចំណីែតមួយមុខ) ស មប់សត 
កនុងកសិ ន 

 
ថន ក់េនះក៏បន ប់បញចូ លផងែដរ៖ 

 ប ពឹតិកមមកកសំណល់ពីសតឃត នេដមបីផលិតជចំណីសត 
 

ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 
 ផលិតកមមចំណីពី តីស មប់េធជចំណីសត (េមល ១០២) 
 កមមន លនំពីេ បងធញញជតិ (េមល ១០៤២) 
 លទធផលសកមមភពៃនផលិតផលបនទ ប់បន ំ ែដល ចេ បជចំណីសតបន 

េ យគម ន ប ពឹតកមមពិេសស ឧ. គប់រកុខជតិមនេ បង (េមល ១០៤៩) កក
សំណល់ពីករកិន គប់ធញញជតិ (េមល ១០៦) ។ល។ 
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គ
ជំពូក គ ៖ កមមន ល 

ែផនក ១១ ៖ កមមន លេភសជជៈ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
១១០   កមមន លេភសជជៈ
 ១១០១ ១១០១០ ករបិត ករបន ុទធ និងករ យ សពីរតី
   

ថន េំនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន លេភសជជៈមនជតិ កុល េ យករបិទ ចពិ របន៖ វសីគី 

េ បនឌី ហ ីន លីគឺរ យ ។ល។  
 ករ យ សពីរតី 
 ផលិតកមម សពីរតីណឺត 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លេអទីល កុល (េមល ២០១១) 
 កមមន លេភសជជៈមនជតិ កុលែដលមិនេ បវធីិបិត (េមល ១១០២, ១១០៣) 
 ករ ចកដប និងបិទ កសញញ  (េមល ៤៦៣០) ( បសិនេបសកមមភពេនះជ

ែផនកៃនករលក់ដំុ) (េមល ៨៩២២) ( បសិនេបសកមមភពេនះមនទ មង់ជករ
យកកៃ ម ឬែផកេលកិចចសនយ)។ 

 
 ១១០២  កមមន ល ( ៉ញ)
  ១១០២១ កមមន ល សបកឃីង ( ពពុះ)
  ១១០២២ កមមន ល ទឹកេ ន ត
  ១១០២៣ កមមន ល ទំញំងបយជូរ
  ១១០២៩ កមមន ល ( ៉ញ) ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល  
 កមមន ល ពពុះ 
 កមមន ល ពីកុងសង់េ តតទឹកដមទំពំងបយជូរ 
 កមមន លេភសជជៈមនជតិ ល់កុល ែដលបនមកពីករេឡងេម ែតមិនែមន

េ យវធីិបិត៖ -ស េក សីុឌ័រ េភរ ី មីឌ ែផេឈ ដៃទ
េទ ត េភសជជៈច មះែដលមនជតិ កុល 

 កមមន ល ែវរមូត និង សេដ ងគន  
 
ថន ក់េនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរ៖ 

 ករ យ  ( ៉ញ) 
 កមមន ល ែដលមនជតិ កុលទប ឬគម នជតិ កុល 
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គ
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖

 កមមន លទឹកេខមះ (េមល ១០៧៧) 
 ករ ចកដប និងករបិត កសញញ  (េមល ៤៦៣០) ( បសិនេបសកមមភពេនះ

ជែផនកៃនករលក់ដំុ) (េមល ៨៩២២) ( បសិនេបសកមមភពេនះមនទ មង់ជ
ករយកកៃ ម ឬែផកេលកិចចសនយ)។ 

 
 ១១០៣  កមមន ល ម៉ល់និងម៉ល់
  ១១០៣១ កមមន ល េប រ
  ១១០៣៩ កមមន ល ម៉ល់និងម៉ល់ ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 ករផលិត ម៉ល់ ដូចជ េប រ េល ពកទ័រ និងេ ត  
 កមមន លម៉ល់  

 
ថន ក់េនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវ៖ 

 កមមន ល េប រែដលមនជតិ កុលទប ឬគម នជតិ កុល។ 
 

 ១១០៤  កមមន លេភសជជៈគម នជតិ កុល
  ១១០៤១ កមមន លេភសជជៈគម នជតិ កុល
  ១១០៤២ ករផលិតទឹកសូ
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន លេភសជជៈគម នជតិ កុល េលកែលងែត េប រ និង ទំពំងបយ

ជូរគម នជតិ កុល 
 កមមន លេភសជជៈគម នជតិ កុល 

o ទឹកគម នជតិ កុលឬមនជតិែផម៖ លីមូ ត ទឹក កច កូ  ទឹកែផ
េឈ េភសជជៈបូ៉វកមំង។ 

 
 ១១០៥ ១១០៥០ កមមន លទឹកបរសុិទធ និងទឹកែរ ៉
    

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 ផលិតកមមៃនទឹកខនិជនិងទឹកបរសុិទធ ចកដបដៃទេទ ត។ 

 
 ១១០៩ ១១០៩០ កមមន លេភសជជៈ ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
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គ
ជំពូក គ ៖ កមមន ល 
ែផនក ១២ ៖ កមមន លផលិតផលថន ជំក់ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
១២០   កមមន លផលិតផលថន ជំក់
 ១២០១ ១២០១០ កមមន លបរនិីងសីុ គ
    

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖  
 កមមន លផលិតផលថន ំជក់ និងផលិតផលជំនួសថន ំជក់ ៖ បរី គប់ បេភទ។ 

 
 ១២០៩ ១២០៩០ កមមន លផលិតផលថន ំជក់ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
   

ថន េំនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន លផលិតផលថន ំជក់ និងផលិតផលជំនួសថន ំជក់៖ ថន ំជក់ស មប់ 

េខ រ ថន ំជក់ស មប់ចុក ថន ំជក់ស មប់ហឺត 
 កមមន លថន ំជក់ យេសម ច់ ឬផលិត រេឡងវញិ 

 
ថន េំនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 ករបូតទងថន ំ និងករសមងួតសនឹកថន ំេឡងវញិ។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ចំ ត់ថន ក់សង់ រវស័ិយេសដកិចចកមពុជ(ច.ស.វ.ក)  
 

50 

គ
ជំពូក គ ៖ កមមន ល 
ែផនក ១៣ ៖ កមមន ល យនភណ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
១៣១   កររៃវ ករតបញ និងករេធឲយសេ មច នូវផលិតផល យនភណ 
 ១៣១១  ករេរ បចំនិងកររៃវសរៃសអំេបះ
  ១៣១១១ កររៃវ យនភណកបបស
  ១៣១១២ កររៃវ យនភណសូ ត
  ១៣១១៩ ករេរ បចំនិងកររៃវសរៃសអំេបះ ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 ករេរ បចំដំេណ រករសរៃសអំេបះ៖ 

o ខ និងដុស ងសរៃសសូ ត 
o សមតខញ់ និង ក់ជតិកបូនេ មសត និងករ ជលក់ពណ៌េ ម

សតែដលេកររចួ (េ មេច ម) 
o ករពន និងករសិតសរៃសពីេ មសត គប់ បេភទ និងសរៃសរកុខជតិ 

និងសរៃសសំេយគ 
 កររៃវ និងកមមន លអំេបះ ឬេចសស មប់ករតបញ និងេដរ ស មប់ 

េធពណិជជកមម និងករែកៃចនបែនថមេទ ត 
o យនភណកមម តកួញ េវញ ចងជបច់ ជលក់សរៃសអំេបះ

សំេយគ ឬសិបបិនិមមិត 
 
ថន ក់េនះក៏បញចូ លផងែដរ៖ 

 កមមន លអំេបះពី ក ស 
 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 ករេរ បចំដំេណ រករបញចូ លគន ជមួយកសិកមម ឬករ ំដុះ (េមលែផនក ០១) 
 ករ ំទឹក េដមបីបកសមបករកុខជតិសរៃស (េដម កេច េដមៃធម សកីដូង 

។ល។) (េមល ០១១៦) 
 ករ បេឡះ គប់កបបស (េមល ០១៦៣) 
 កមមន លសរៃសសំេយគ ឬសិបបនិមមិត និងែខ ពួរ (ស មប់អូស ទញ) កមម

ន លសរៃសអំេបះេទល (រមួទំង សរៃសអំេបះែដលសិតខំង និងសរៃស
អំេបះស មប់េធក មល ពំ) ពីសរៃសសំេយគ ឬសិបបនិមមិត (េមល ២០៣០) 

 កមមន លសរៃសសំឡីែកវ (េមល ២៣១០) 
 

 ១៣១២  តមបញកំ ត់
  ១៣១២១ តមបញកំ ត់កបបស
  ១៣១២២ តមបញកំ ត់សូ ត
  ១៣១២៩ តមបញកំ ត់ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
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គ
  ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖

 កមមន លតមបញ បេភទកំ ត់ពីកបបសទូេទ បេភទកំ ត់ែឡន 
កំ ត់ បេភទសរៃសេ គម ឬពីសូ ត រមួទំងសរៃសច មះ ឬពីសរៃស
សំេយគ ឬសរៃសសិបបនិមមិត 

 កមមន លកំ ត់កបបសទូេទេផ ងេទ ត េ យេ បៃធម ៉ មី ែហម កេច 
សរៃសរងឹ េ យ យបញចូ លគន នឹងសរៃសពិេសស  

 
ថន ក់េនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវ៖ 

 កមមន លតមបញកំ ត់េ មទន់ ឬកំមញី កំ ត់កែន ងេពះេគ ៃសប 
។ល។ 

 កមមន លកំ ត់តបញេធពីសរៃសែកវ 
 កមមន លកំ ត់តបញេធពីសរៃសអំេបះកបូន និងេចស 
 ៉ មីត  
 កមមន លេ មសតែកងកយ េធេ យតបញ 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លកំ ត់ចក់ េ យមជុលមួយ ឬេ ចន (េមល ១៣៩១) 
 កមមន លកំ ត់ក មល (េមល១៣៩៣) 
 កមមន លកំ ត់មិនេធេ យតបញ និងសងកត់ភជ ប់គន  (េមល ១៣៩៩) 
 កមមន លកំ ត់មនេធមញេឈតូចៗ (េមល ១៣៩៩)។ 

 
 ១៣១៣ ១៣១៣០ ករេធសេ មច យនភណ
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 ករេធឲយមនពណ៌ស និងករ ជលក់ពណ៌េលសរៃស យនភណ សរៃស

អំេបះ ផទ ំងកំ ត់ ឬរបស់េធពីកំ ត់រមួទំង សេម កបំពក់ 
 ករតុបែតង ករសមងួត បញ់ចំ យទឹក ករេធឲយ ជញ ករប៉ះ ករទញបនឹង 

ករកិនបងប់ឲយរេលបកំ ត់ និងរបស់េធពីកំ ត់ រមួទំង សេម កបំពក់ 
 

ថន ក់េនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវ៖ 
 ករេធេខខូវប៊យឲយស 
 ជីបផនត់ និងករងរ សេដ ងៗគន  េលកំ ត់ 
 ករេធពំុឲយ ជបទឹក ករពស សទប់ ករភជ័រេកសូ៊ ឬករេភជ កសេម កបំពក់ 
 ករេបះពុមពេ យពុមពៃសប េលកំ ត់ និងសេម កបំពក់ 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លផទ ំងកំ ត់ ែដលេភជ ក ពស េ បពីេល ឬអុ៊តជមួយេកសូ៊ 
ែដលេកសូ៊ជធតុផ ំសំខន់ (េមល ២២១៩)។ 
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គ
១៣៩   កមមន ល យនភណដៃទេទ ត 
 ១៣៩១  កមមន លផទ ំងកំ ត់ចក់េ យមជុលេ ចន ឬមួយ 
  ១៣៩១១ កមមន លកំ ត់ចក់
  ១៣៩១៩ កមមន លផទ ំងកំ ត់ចក់េ យមជុលេ ចនឬមួយ ែដលពំុបន ប់

បញចូ ល 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល និងដំេណ រករចក់កំ ត់េ យមជុលេ ចន ឬមួយ៖ 

o ផទ ំងកំ ត់េ មកំមញី និងកំ ត់ស មប់េធកែន ងេពះេគ 
o ៃសប និងកំ ត់តុបែតងបងួចពី បេភទកំ ត់ចក់ ែដលផលិត

េ យម៉សីុនចក់ជរ ឬម៉សីុន សេដ ងគន  
o កំ ត់ចក់ ដៃទេទ ត 

 
ថន ក់េនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរ៖ 

 កមមន លេ មសតែកងកយែដលបនពីករចក់ 
 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លៃសប និងកំ ត់តុបែតងបងួច ពី បេភទកំ ត់ ែដលផលិតពី
ម៉សីុនចក់ជរ មនកបច់ បេ ងឬម៉សីុន សេដ ងគន  (េមល១៣៩៩) 

 កមមន លសេម កបំពក់ចក់ (េមល ១៤៣០)។ 
 

 ១៣៩២ ១៣៩២០ កមមន លរបស់តុបែតងពី យនភណេលកែលងសេម កបំពក់ 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន លៃនរបស់តុបែតងេធពីវតថុធតុ យនភណ រមួទំងផទ ំងកំ ត់ចក់៖ 

o ភួយ ប់បញចូ លទំង ពំស មប់េធដំេណ រ 
o ក មលែ គ តុ បនទប់ទឹក ឬផទះបយ 
o ក មលេដកមនេ ចន សទប់ េខនយែផក ពូកស មប់អងគុយ េខនយ 

កបូបស មប់េដក ។ល។ 
 កមមន លរបស់តុបែតងស មប់បំពក់េ គ ងសងរមិ៖ 

o ងំនន ងំននចប់កបច់ ងំនន កស់ ក មលពូក គ មងេ គ ង 
សងរមិ និងម៉សីុន ។ល។  

o សំពត់ បជ័រមិន ជបទឹក កំ ត់តង់ សមភ រៈេបះជំរុ ំកំ ត់េកង
ទូក កំ ត់បំងពនឺ កំ ត់ គប ន ម៉សីុន ឬេ គ ងសងរមិដៃទ
េទ ត ។ល។ 

o ទង់ជតិ ប  ទង់ជ  ។ល។ 
o កំ ត់ជូតធូលី កំ ត់ជូតចន និងរបស់របរ សេដ ងគន  វសុវតថិ

ភព ឆ័ តេយង ។ល។ 
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គ
ថន ក់េនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរ៖

 កមមន លេ គ ងបំែណក យនភណរបស់ភួយអគគិសនី 
 កមមន ល ពំមនរបូភព ក់ ំងពយួរតបយេ យៃដ 
 កមមន លគ មបេកសូ៊កង់រថយន 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លរបស់ យនភណស មប់េ ប បស់ែផនកបេចចកេទស (េមល 
១៣៩៩)។ 

 
 ១៣៩៣  កមមន លក មល ពំនិង ពំតូចៗ
  ១៣៩៣១ កមមន លក មល ពំកេនទល
  ១៣៩៣៩ កមមន លក មល ពំនិង ពំតូចៗដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន លក មលពី យនភណ ដូចជ៖ ពំ ពំតូច និងកេនទល ក មលឥដ 
 កមមន លក មលឥដចក់េ យកី 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លកេនទល និងករចក់កេនទលពីវតថុធតុស មប់ កង/តបញ 
(េមល ១៦២៩) 

 កមមន លក មលឥដេធពីេឈេ ន  (េមល ១៦២៩) 
 កមមន លក មលឥដមិន ទឌ (ធក់ថយ) ដូចជ វនីីល លីណូេល ម  

(េមល ២២២៤)។ 
 

 ១៣៩៤  កមមន លែខ ពួរធំ (ស មប់ន ) ែខ ពួរែខ េវញ និងករចក់សំ ញ់
  ១៣៩៤១ កមមន លសំ ញ់
  ១៣៩៤៩ កមមន លែខ ពួរធំ(ស មប់ន ) ែខ ពួរែខ េវញ និងករចក់សំ ញ់

ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន លែខ េវញ ែខ ពួរធំ (ស មប់ន ) និង ែខ កបពីសរៃស យនភណ 

ឬ សេដ ងគន ែដលេភជ ក ឬមិនេភជ កពស សទប់ គប េ បពីបនទះេកសូ៊ ឬ
បសទិក  

 កមមន លែខ េវញ ែខ ពួរន  ឬែខ ពួរេ យចងទក់ 
 កមមន លផលិតផលៃនែខ ពួរ ឬសំ ញ់៖ សំ ញ់េន ទែខលកប៉ល់

ករពរករទងគិចជមួយែផ ក នកសំ ញ់េលកេផទរទំនិញ ែខ ពួរេលក ក់
ឥ ៉ន់ ែខ ពួរ ឬែខ កប ែដលេ បជមួយកងេ ហធតុ ។ល។ 
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គ
  ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖

 កមមន លសំ ញ់ គបសក់ (េមល ១៤១៣) 
 កមមន លែខ េភង (េមល ២៥៩៥)។ 

 
 ១៣៩៩ ១៣៩៩០ កមមន ល យនភណ ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ លសកមមភពទំងអស់ែដលពក់ព័នធនឹង កមមន ល យនភណ ឬ
ផលិតផល យនភណ ែដលមិនបនបញជ ក់កនុងកែនង មួយៃនែផនក ១៣ ឬ ១៤ 
ទក់ទងេទនឹងករែកៃចនបរមិណេ ចនដង និងភពែបកគន េ ចនយ៉ងៃនមុខទំនិញ
ែដលបនផលិត។ 
 
ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល កំ ត់តបញេធមញេឈតូច រមួទំងផទ ំងកំ ត់ែដលេគេធឲយ
ជញ បុ៉ែនពំុមនរ ត់  

 កមមន ល កពណិជជសញញ  ឬ កសញញ សមគ ល់េលសេម កបំពក់
។ល។ 

 កមមន ល ជរស មប់តុបែតងលម ៖ ជរស មប់ចងសក់ រេំយល បេនង
លម ។ល។ 

 កមមន លផទ ំងកំ ត់ពីសរៃសសងកត់ភជ ប់គន  
 កមមន លៃសប និងផទ ំងៃសបដៃទេទ តពីជរ ពីកំ ត់ប៉ក់ ជផទ ំង ជបនទះ

ែវង ឬជរបូ ងេផ ងៗ  
 កមមន លសរៃសអំេបះ យជមួយេ ហធតុ េចសេកសូ៊ និងែខ ពួរ

េ បេ យវតថុធតុ យនភណ អំេបះ យនភណ ឬបនទះេ ប េភជ ក 
ពស ឬេ បរតឹេ យេកសូ៊ ឬបសទិក  

 កមមន លអំេបះកង់ ន ឬេធពីអំេបះសំេយគ ែដលសិតខំង 
 កមមន លកំ ត់ែដលេធ ប ពឹតកមមរចួ ឬពសដៃទេទ ត ដូចជ កំ ត់

មន ន ម កំ ត់ ទនប់ស មប់ជងគំនូរ កំ ត់ ទនប់ កបេស វេភ 
កំ ត់រងឹឯេទ ត ែដល សេដ ងគន  កំ ត់ពសជមួយកវ ឬជមួយ រ
ធតុ មី េសស  

 កមមន លេ គ ង យនភណដៃទេទ ត ៖ បេឆះចេងក ង បេឆះចេងក ងមំុង
សុង ទុេយទឹកពីកំ ត់ ែខ ពនអូស ឬែខ ពននំ ែខ ក ត់ (េទះជមន 
ឬគម នករេធឲយមំេ យបែនថមេ ហធតុ ឬវតថុធតុេផ ងេទ ត កំ ត់េ ចះ 
កំ ត់ត មង ។ល។) 
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គ
   កមមន លកំ ត់តុបែតងេ គ ងយន

 កមមន លបនទះកំ ត់េភញ ចេទនឹងសមព ធ 
 កមមន លកំ ត់ផទ ំងស មប់វចិិ តករ និងកំ ត់មន ន មគំនូស 
 កមមន លែខ ចងែសបកេជង 
 កមមន លកំ ត់ផត់េម  និងេ មៃដអត់ មម 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លក មលែដលផលិតេ យកីចក់(េមល ១៣៩៣) 
 កមមន លកំ ត់ជ ច់សំឡី និងរបស់របរពី ច់សំឡី៖ កែន ងអនម័យ 

សំឡីអនម័យ ។ល។ (េមល ១៧០៩) 
 កមមន លែខ ពនអូស ឬែខ ពននំេធពីកំ ត់ ឬពីអំេបះ ឬែខ ពួរ េភជ ក 

ពស សទប់ ឬអុ៊តេកសូ៊ ែដលេកសូ៊ជធតុផ ំសំខន់ (េមល ២២១៩) 
 កមមន លបនទះ ឬសនឹកេកសូ៊ែសលុយ  ឬបសទិកផ ំជមួយកំ ត់េដមបី

េធឲយកន់ែតមំ (េមល ២២១៩ ២២២៩) 
 កមមន លកំ ត់ពីេ ហធតុតបញ (េមល ២៥៩៩)។ 
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គ
ជំពូក គ ៖ កមមន ល 
ែផនក ១៤ ៖ កមមន លសេម កបំពក់ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
១៤១   កមមន លសេម កបំពក់ េលកែលងសេម កបំពក់េធពីេ មសត
 ១៤១១ ១៤១១០ កមមន លសេម កបំពក់(េលកែលងជសេម កបំពក់ ប់ឬកត់)
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន លសេម កបំពក់េធពីែសបក ឬសមសធតុែសបក រមួទំង េ គ ងបន ំ

ពីែសបកស មប់ករងរឧស ហកមម ដូចជ េអ មែសបកស មប់ជងផ រ  
 កមមន លសេម កបំពក់ករ ន 
 កមមន លសេម កបំពក់ខងេ កេផ ងេទ ត ពីកំ ត់តបញ កំ ត់ចក់

េ យមជុលេ ចន ឬមួយមិនែមនតបញ ។ល។ ស មប់ បុរស សី និងកូនេកមង ៖ 
o វម៉ង់តូ សេម កបំពក់ឈុត ( វធំ) សេម កបំពក់មួយឈុត វ

រងរពក់ពីខងេ ក េខ សំពត់ ។ល។ 
 កមមន លសេម កបំពក់ខងកនុង និងសេម កបំពក់ តីេធពីកំ ត់តបញ 

ឬចក់ កំ ត់ជរ ។ល។ ស មប់បុរស សី និងកូនេកមង ៖ 
o វសឺមី វយឺតខី េខកនុង (បុរស) េខខី ភីហ ម៉ រ ៉បូេគងយប់ រ ៉បូជប់

េល ង វ សី វេសងកនុង វ ទនប់ សីៗ វរបឹ ង ។ល។ 
 កមមន លសេម កបំពក់ស មប់ទរក សេម កបំពក់កី  ឈុតេខ វ

ស មប់ជិះសគី សេម កបំពក់ែហលទឹក ។ល។ 
 

 ១៤១២  ករកត់េដរសេម កបំពក់បុរស និងរ ៉បូ សី
  ១៤១២១ ករកត់េដរសេម កបំពក់បុរស និងរ ៉បូ សីែបប បៃពណី 
  ១៤១២៩ ករកត់េដរសេម កបំពក់បុរស និងរ ៉បូ សី ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់

បញចូ ល 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 ករកត់េដរសេម កបំពក់បុរស និងរ ៉បូ សី មករចង់បនរបស់អតិថិជន។ 

 
 ១៤១៣ ១៤១៣០ កមមន លសមភ រៈបនទ ប់បន ំែដលមនធតុផ ំចមបងេធពី យនភណ
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន លមួក និងមួកកនឹប 
 កមមន លសមភ រៈបនទ ប់បន ំដៃទេទ ត ៖ េ មៃដ ែខ ក ត់ កែន ងបង់ក 

ក ត់ក បូ ែខ ចងសក់ ។ល។ 
 
ថន ក់េនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរ៖ 

 កមមន លមួកេធពីេ មសត 
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គ
 កមមន លែសបកេជងេធពី យនភណ េ យពំុមន ទនប់បត 
 កមមន លេ គ ងបំែណកស មប់ផលិតផលែដលបនេរ ប ប់ខងេល។ 

 
១៤២   កមមន លរបស់របរេធពីេ មសត
 ១៤២០ ១៤២០០ កមមន លរបស់របរេធពីេ មសត
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន លរបស់របរេធពីែសបកេ មសត៖ 

o សេម កបំពក់េធពីេ មសត និងេ គ ងបន ំសេម កបំពក់ 
o េ គ ងផគុំពីែសបកេ មសត ដូចជ ៖ ែសបកេ មសតតូចៗស មប់លម 

បនទះ ក មល បនទះែវង ។ល។ 
o របស់របរេធពីែសបកេ មសត ដូចជ ៖ ពំតូចៗពួកអងគុយតូចៗអត់

មនញត់អីខងកនុង កំ ត់ខត់រលីំង េ បកនុងឧស ហកមម  
 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 ផលិតកមមែសបកេ មសតេឆ (េមល កម ០១៤ និង ០១៧) 
 ផលិតកមមែសបកេ មសតធំៗេឆ និងែសបកសតេឆ (េមល ១០១៣) 
 កមមន លេ មសតែកងកយ (កំ ត់ែដលមនេ មែវងៗបនពីករតបញ 

ឬចក់) (េមល ១៣១២, ១៣៩១) 
 កមមន លមួកេ មសត (េមល ១៤១៣) 
 កមមន លសេម កបំពក់តុបែតងជមួយេ មសត (េមល ១៤១១) 
 ករតុបែតង និងករ ជលក់ពណ៌េ មសត (េមល ១៥១១) 
 កមមន លែសបកេជងកែវង ឬែសបកេជងែដលមន យេ មសតេ យែឡក

(េមល ១៥២០)។ 
 

១៤៣   កមមន លសេម កបំពក់ចក់ (េ យមជុលេ ចន ឬមួយ) 
 ១៤៣០ ១៤៣០០ កមមន លសេម កបំពក់ចក់ (េ យមជុលេ ចន ឬមួយ) 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន លសេម កបំពក់ចក់ េ យមជុលេ ចន ឬមជុលមួយ និងរបស់តុបែតង

េ យផទ ល់ ដូចជ៖ វយឺតពក់ស៊ក វយឺតៃដែវងក លមនេឡវ វយឺត
ៃដែវងក លគម នេឡវ វកក់ និង វ សេដ ងគន  

 កមមន លេ មេជង រមួមន េ មេជងធមម  ប និងេខជប់ វរតឹ ង 
 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 ករផលិតផទ ំងកំ ត់ចក់ (េមល ១៣៩១)។ 
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គ
ជំពូក គ ៖ កមមន ល 
ែផនក ១៥ ៖ កមមន លែសបកនិងផលិតផលែសបកដៃទេទ ត 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
១៥១   ករសមប់ែសបក ករតុបែតងែសបក កមមន ល ៉លីស កបូបយួរៃដ ែកប

េសះ និងបេង រេសះ ករតុបែតងនឹង ជលក់ពណ៌េ មសត  
 ១៥១១ ១៥១១០

  
ករសមប់ែសបក និងករតុបែតងែសបក ករតុបែតង និង ជលក់ពណ៌េ ម
សត 

   
ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 

 ករសមប់ ករ ជលក់ពណ៌ និងករតុបែតង ែសបកសតធំៗ និងែសបកសត 
 កមមន លែសបកទន់ ែសបក ជលក់ពណ៌រចួ ែសបកមិនទន់សមប់ ែតបន

ជលក់ពណ៌រចួ ែសបករងឹភឺរេ ង ឬែសបកមនបញចុ ះេ ហធតុ 
 កមមន លែសបកសមស 
 ករេធឲយេទជកេមទច ករកត់េ មសត ករេបចេ មសត ករដុស ង ករ

សមប់ ករេធឲយមនពណ៌ស និងករ ជលក់ពណ៌ែសបកេ មសត និងែសបកធំៗ
ែដលមនេ មសត  

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 ផលិតកមមែសបកសតធំៗ និងែសបកសត ែដលជែផនកៃនករចិញច ឹម  
(េមល កម ០១៤) 

 ផលិតកមមែសបកសតធំៗ និងែសបកសត ែដលជែផនកមួយៃនករេធសតឃត
(េមល ១០១៣) 

 កមមន លសេម កបំពក់េធពីែសបក (េមល ១៤១១) 
 កមមន លែសបកែកងកយ (សិបបនិមមិត) ែដលមិនមនមូល នពី  

ែសបកធមមជតិ (េមល ២២១៩ ២២២៩)។ 
 

 ១៥១២  កមមន ល ៉លី កបូបយួរៃដនិងផលិតផល សេដ ង ែកបេសះ 
និងបេង រេសះ 

  ១៥១២១ កមមន ល ៉លី កបូបយួរៃដ និងកបូប ព យេ កយ 
  ១៥១២៩ កមមន ល ៉លី កបូបយួរៃដនិងផលិតផល សេដ ង ែកបេសះ 

និងបេង រេសះ ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល ៉លី កបូបយួរៃដ និងផលិតផលដូចគន េធពីែសបក ែសបកសមស ឬ

ផ ំពីវតថុធតុដៃទេទ ត ដូចជ សនឹកបសទិក ឬវតថុ យនភណ សរៃសចមិនរចួ ឬ
ក សកតុង ែដលេ ប បស់បេចចកេទសដូចគន នឹងែសបក 

 កមមន លែកបេសះ និងបេង រេសះ 
 កមមន លែខ នឡិកៃដែដលពំុែមនេធពីេ ហៈ ( ក ត់ ែសបក បសទិក) 
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 កមមន លរបស់របរេផ ងៗេទ តៃនែសបក ឬែសបកសមស៖ ែខ ក ត់សុវតថិ

ភពេពលេបកបរ ែខ ចងឥ ៉ន់ ។ល។ 
 កមមន លែខ ចងែសបកេជងេធពីែសបក 
 កមមន លែខ តី និងរពំត់ យេសះ  

   
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លសេម កបំពក់ពីែសបក (េមល ១៤១១) 
 កមមន លេ មៃដ និងមួកេធពីែសបក (េមល ១៤១៣) 
 កមមន លែសបកេជង (េមល ១៥២០) 
 កមមន លែកបកង់ (េមល ៣០៩២) 
 កមមន លែខ នឡិកៃដេធពីេ ហធតុមនតៃម (េមល ៣២១១) 
 កមមន លែខ នឡិកៃដេធពីេ ហធតុមិនមនតៃម (េមល ៣២១២) 
 កមមន លែខ ក ត់សុវតថិភពស មប់អនកេឡងបេងគ លេភង និងែខ ក ត់ដៃទ

េទ ត ស មប់ករេ ប បស់កនុងេពលបំេពញករងរ (េមល ៣២៩០)។ 
 

១៥២   កមមន លែសបកេជង
 ១៥២០  កមមន លែសបកេជង
  ១៥២០១ កមមន លែសបកេជងេធពីែសបក
  ១៥២០៩ កមមន លែសបកេជងដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល 

   
ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លែសបកេជងស មប់េ ប បស់ទូេទពី គប់វតថុធត់េ យករែកៃចន
រេប ប ក៏េ យ រមួទំងករេបះពុមព (េមលករណីេលកែលងខងេ កម)  

 កមមន លែផនកែសបកៃនែសបកេជង ៖ កមមន លែផនកខងេល និងមួយែផនកៃន
ែផនកខងេលរបស់ែសបកេជង និងេ គ ងបំែណកៃនែផនក ខងេលេនះ ទនប់ខង
េ ក និង ទនប់ខងកនុងៃនបតែសបកេជង ែកងែសបកេជង ។ល។ 

 កមមន លេ មខមងេជង េ មកបលជងគង់ និង សេដ ងគន  
 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លែសបកេជងេធពី យនភណ េ យគម នេ បបត  (េមល ១៤១៣) 
 កមមន លែផនកេឈៃនែសបកេជង (ែកងែសបកេជង និងចុងែសបកេជង)  

(េមល ១៦២៩) 
 កមមន លែសបកេជងេកសូ៊កែវង និងែកងែសបកេជង និងបតែសបកេជង និង

ែផនកេកសូ៊ៃនែសបកេជង (េមល ២២១៩) 
 កមមន លែសបកេជងសគី (េមល ៣២៣០) 
 កមមន លែសបកេជងេពទយស មប់ស មល បព័នធឆឹងខនង (េមល ៣២៥០)។ 
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ជំពូក គ ៖ កមមន ល 
ែផនក ១៦ ៖ កមមន លៃនេឈ និងផលិតផលពីេឈនិងេឈេ ន េលក ែលងែតេ គ ងសងរមិ, កមមន លរបស់
របរពីចំេបង និងវតថុធតុ កង 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
១៦១   ករ រេឈនិងករឈូសេឈ
 ១៦១០ ១៦១០០ ករ រេឈនិងករឈូសេឈ
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 ករ រេឈ ករឈូស និងែកៃចនពីេឈហុ៊បេទជេឈ រ និងមនរបូ ង 
 ករេ ច ក ករបកសមបក ឬចិ ញច េំឈហុ៊ប 
 កមមន លេឈកំណល់ផូវរថេភង 
 កមមន ល េឈក មលែដលមិនទន់ដំេឡង 
 កមមន លសរៃសេឈ េម េឈ ដំុចេ ម កេឈ និងកេមទច 
 េឈលិតៗ 

 
ថន ក់េនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវ៖ 

 ករសមងួតេឈ 
 ករ ំ ឬ ប ពឹតិកមមេឈជមួយគីមីស មប់ែថរក  ឬជមួយវតថុធតុដៃទេទ ត  

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 ករកប់េឈហុ៊ប និងផលិតកមមេឈដុលមិនទន់ែកៃចន (េមល ០២២០) 
 កមមន ល បនទះេឈេសងស មប់េធជករបនទះ ករ និងករស មប់បិត 

(េមល ១៦២១) 
 កមមន ល េកប ងេឈ ករេឈ បក េឈសុ៊ម េឈមនកបច់លម  

(េមល ១៦២២)។ 
 

១៦២   កមមន លផលិតផលេឈ េឈេ ន ចំេបង និងវតថុធតុ កង 
 ១៦២១ ១៦២១០ កមមន លចំេន រេឈនិងបនទះេឈេសង 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន លបនទះចំេន រេឈេសងស មប់េធជករបនទះ ឬកនុងេគលបំណងឯ

េទ ត៖ េធឲយរេ ង ក់ពណ៌ ពស ំ េធឲយរងឹ (េ យមន ក ស ឬ ក ត់
ពីេ កយ), េធជទ មង់កបច់ 

 កមមន លករបនទះ បនទះចំេន រេឈេសងស មប់បិត និងករឬផទ ំងេឈបិតជ
សទប់ សេដ ងគន   

 កមមន លករពីកេមទចេឈលិត និងករពីសរៃសេឈ  
 កមមន លេឈរងឹបនពីករសងកត់កេមទចេឈ  
  កមមន ល េឈ សទប់បិតកវេឈពី សទប់ចំេន រេឈេសង។ 
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 ១៦២២  កមមន លេឈស មប់ ងសង់ និងេឈដំ ប់ភជ ប់ 
  ១៦២២១ កមមន ល ទបងួច  គ មបនិងេ គង
  ១៦២២២ កមមន លករ ៉េូឈស មប់េធៃផទ កល
  ១៦២២៩ កមមន លេឈសំណង់ និងេឈដំណ ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន លទំនិញពីេឈទុកេ ប បស់ជមូល នេនកនុងឧស ហកមម ៖ 

o ធនឹម េផទ ង េ គ ងដំបូល 
o េ គ ងេឈដំបូលផគុំដំេឡងរចួ ែដលភជ ប់ មរេប បបិទកវ ឬភជ ប់េ យ

េ ហធតុ  
o ទរ បងួច ប ពិល និងសុ៊មែដលមន ឬគម នេ គ ងែដកភជ ប់ ដូចជ 

តេច កទរ េ ទរ ។ល។ 
o ជេណ រ បងក ន់ៃដ 
o េឈសុ៊ម េឈមនកបច់ េកប ងេឈ ករេឈ បក 
o ករ៉េូឈ កល បនទះេឈ កល ។ល។ ែដលផគុំជផទ ំង 

 កមមន ល េ គង គរែដលេរ បចំទុក ងសង់ ឬែផនករបស់  ែដលេធពីេឈ
ភគេ ចន 

 កមមន លផទះចល័ត 
 កមមន លផទ ំងេឈស មប់ខណែចកបនទប់ (េលកែលងផទ ំងែដល ចឈរ

េ យខួនឯងបន) 
 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លករក មលមិនទន់ផគុំ (េមល ១៦១០) 
 កមមន លទូ ក់ឥ ៉ន់ផទះបយ ទូេស វេភ ទូពយួរេខ វ ។ល។ (េមល ៣១០០) 
 កមមន លផទ ំងេឈខណែចកបនទប់ ក់បញឈរេចលខួនឯងបន (េមល ៣១០០) 

 
 ១៦២៣ ១៦២៣០ កមមន លធុងេឈ
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន លេកស ក់ឥ ៉ន់ បអប់ ំង ធុង និង ប ប់ ក់ឥ ៉ន់េធពីេឈ 

ដៃទេទ ត  
 កមមន ល ប៉ែឡត ំងមនេជងប៉ែឡត ប់ និង ំងផទុកឥ ៉ន់ដៃទេទ ត 
 កមមន លធុងបែរល៉ ធុងេឈធំៗ បំពង់ែវង និងផលិតផលធុងេឈដៃទេទ ត  
 កមមន ល រ ៉ឡូូេឈស មប់មូរែខ កប 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល ៉លីស (េមល ១៥១២) 
 កមមន លេកសែដលេធពីវតថុធតុ កង (េមល ១៦២៩)។ 
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 ១៦២៩ ១៦២៩០ កមមន លផលិតផលេឈេផ ងេទ តកមមន លរបស់របរេធពីេឈេ ន

ចំេបងនិងវតថុធតុ កង  
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន លផលិតផលេធពីេឈេផ ងៗ៖ 

o េឈេធដង និងតួស មប់ឧបករណ៍េផ ងៗ អំេបស ជក់  
o ែសបកេជងេឈកែវង ឬែផនកេឈៃនែសបកេជង(ែកងែសបកេជង) 
o ទំពក់ពយួរសេម កបំពក់ពីេឈ 
o េឈសុ៊មកញច ក់ និងសុ៊មរបូភព 
o េឈសុ៊ម ស មប់ផទ ំងគំនូររបស់ជងគំនូរ 
o េ គ ង ប ប់េ បកនុងផទះ និងផទះបយពីេឈ 
o របូចមក់ និងេ គ ងតុបែតងពីេឈ ផទ ំងលមពីេឈ  
o បអប់េឈ ក់េ គ ងអលងក រ េ គ ងកំបិតេឈ និង បេភទ សេដ ងគន   
o ត ល់ ហុង ខន រអំេបះ សនូលរុេំចស និង បេភទ សេដ ងគន   

ែដលេធពីេឈ 
o ដងឆ័ ត េឈ ចត់ និង បេភទ សេដ ងគន  
o ដំុេឈស មប់កមមន លេខ បរ ី
o របស់េធពីេឈដៃទេទ ត 

 ករែកៃចនេឈេ ន ធមមជតិ កមមន លពំនូតដំុេឈេ ន  
 កមមន ល របស់របរពីេ ន ធមមជតិ ឬពំនូតេ ន  រួមមនក មលេ ន  
 កមមន លវតថុធតុ កង ឬចក់៖ កេនទល ក មល កែ ញច ងែរង េកស ។ល។  
 កមមន ល េធក នក និងេធកែ ញច ង 
 កមមន ល ដំុេឈស មប់ដុត េធពីពំនូតេឈ ( ចម៍រ រ) ឬពីវតថុធតុជំនួស 

ដូចជ េដមកេហ ឬសែណក  
 

ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន លកេនទល ឬក មល េធពីវតថុធតុ យនភណ (េមល ១៣៩២) 
 កមមន ល ៉លីស (េមល ១៥១២) 
 កមមន លែសបកេជងេឈ (េមល ១៥២០) 
 កមមន លេឈគូស (េមល ២០២៩) 
 កមមន លទូនឡិក (េមល ២៦៥២) 
 កមមន ល ត ល់ ឬខន ររុអំំេបះ ែដលជែផនកមួយស មប់ម៉សីុនតមបញ 

(េមល ២៨២៦) 
 កមមន លេ គ ងសងរមិ (េមល ៣១០០) 
 កមមន ល ប ប់េកមងេលងពីេឈ (េមល ៣២៤០) 
 កមមន លេពងករពរជិវតិពីេឈេ ន  (េមល ៣២៩០) 
 កមមន លជក់ និងអំេបស (េមល ៣២៩០) 
 កមមន លមឈូស (េមល ៣២៩០)។ 
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ជំពូក គ ៖ កមមន ល 
ែផនក ១៧ ៖ កមមន ល ក សនិងផលិតផល ក ស 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
១៧០   ករផលិត ក សនិងផលិតផលពី ក ស
 ១៧០១  កមមន លេម ក ស ក សនិង ក សកតុង
  ១៧០១១ កមមន លេកស ក ស
  ១០៧១២ កមមន ល ក សសរេសរ
  ១៧០១៩ កមមន ល ក សនិងផលិតផល ក សដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន លេម ក ស បេភទែដល តវបន យឲយស យឲយសពក់

ក ល ឬមិនបន យឲយស េ យេ បវធីិ យ មែបបេមកនិក ែបបគីមី 
(រ យឬមិនរ យកនុងទឹក) ឬែបបពក់ក លគីមី 

 កមមន លេម ក សពីកេមទចសំឡី 
 ករយកជតិពណ៌េចញេនកនុងកមមន លេម ក ស ពី ក សេ បរចួ 
 កមមន ល ក ស និង ក សកតុង េដមបីេ ប បស់កនុងដំេណ រករឧស ហ

កមមបនេទ ត 
 
ថន ក់េនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរ៖ 

 ករែកៃចនបន ក ស និង ក សកតុង៖ 
o ករពស ករេ ប និងករ ជលក់ ក ស និង ក សកតុង 
o កមមន ល ក សភឺ និង ក ស់ទក់  
o កមមន ល ក សេ ចន សទប់ និង ក សស មប់ខចប់មូប រ 

េទះជ ក ស ឬ ក សកតុងក៏េ យ  
 កមមន ល ក សេធេ យៃដ 
 កមមន ល ក សកែសត និង ក សស មប់េបះពុមព ឬ ក សស មប់សរ

េសរដៃទេទ ត  
 កមមន ល ក សែសលុយឡូ និង ក ស ក ពីសរៃស ក ស 
 កមមន ល ក សផម ឬ ក សសង់សីុលជរមូរ ឬផទ ំងធំ 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល ក សទឹករលក និង ក សកតុង (េមល ១៧០២) 
 កមមន លរបស់ពី ក ស ក សកតុង ឬេម ក ស ស មប់ែកៃចនបនេទ ត 

(េមល ១៧០៩) 
 កមមន ល ក សែដលពស ឬ ជលក់ េហយករពស ឬ ជលក់េនះ គឺជធតុ

ផ ំដ៏សំខន់ េមលថន ក់ែដលកមមន លែដលមនករ បពណ៌ ឬករ ជលក់ តវ
បនចត់ថន ក់ 

 កមមន ល ក សខត់ (េមល ២៣៩៩)។ 
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 ១៧០២ ១៧០២០ កមមន ល ក សទឹករលក ក សកតុង និង បអប់េធពី ក ស និងពី

ក សកតុង  
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល ក សទឹករលក និង ក សកតុង 
 កមមន ល បអប់ពីពី ក សកតុងបត់  
 កមមន ល បអប់ពី ក សរងឹ 
 កមមន ល បអប់េផ ងេទ ត ពី ក ស ឬពី ក សកតុង 
 កមមន លករ ៉ងុ និងេសប ងយួរពី ក ស 
 កមមន លសឺមីឯក រ និងរបស់របរ សេដ ងគន  

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លេ មសំបុ ត (េមល ១៧០៩) 
 កមមន លរបស់របរេ យករចក់ពុមព ឬសងកត់េម ក ស (ដូចជ បអប់ខចប់

សុ៊ត ចនេធពីេម ក សចក់ពុមព) (េមល ១៧០៩)។ 
 

 ១៧០៩ ១៧០៩០ កមមន លរបស់របរេផ ងេទ តេធពី ក ស និងពី ក សកតុង 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល ក សអនម័យេ ប បស់កនុងផទះ និងេ ប បស់ផទ ល់ខួន និងផលិត

ផលេធពី ក សទន់េសង៖ 
o ក សជូតសមត 
o ក សកែន ងៃដ ក សកែន ងធំ ក សកែន ង ទប់ករពរ ប ក់

េពលបរេិភគ  
o ក សអនម័យកនុងបនទប់ទឹក 
o ក សកែន ងអនម័យ និង ក ស់ជក់ទឹក ក ស់កែន ង ទនប់ 

ក សកែន ង ក សស មប់ទរក  
o ែពង ចន និងថស ពី ក ស 

 កមមន លផទ ំង ក សពីសំឡីកបបស និង បេភទរបស់របរេធពីសំឡីកបបស 
ដូចជ៖ សំឡីអនម័យស មប់នរ ី ក សសំឡីស មប់បិទរបួស ។ល។ 

 កមមន ល ក សស មប់េ បកនុងករេបះពុមព និងសរេសរ  
 កមមន ល ក សស មប់េបះេ បកនុងករ ពីនេ យកំុពយូទ័រ  
 កមមន ល ក សស មប់េ បកនុងករសរេសរ េហយផមេ យខួនឯង  
 កមមន ល ក ស ស មប់េ បកនុងសង់សីុល និងផម  
 កមមន ល ក សែដលសិតេ សច 
 កមមន លេ មសំបុ ត និង ក សសរេសរជេ មសំបុ ត 
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   កមមន លេស វេភចុះេឈម ះ េស វេភគណេនយយ កណូ េស វេភ ល់បុ៊ម 

និង សេដ ងគន ស មប់េ បកនុងវស័ិយអប់រ ំនិងជំនួញ 
 កមមន ល បអប់ ថង់ កបូបៃដ និងេស វេភៃដ ែដលមនផទុកសមភ រៈកត់   
 កមមន ល ក សបិទជញជ ងំ និងរបស់របរ សេដ ងគន  ស មប់បិទេលជញជ ំង 

រមួទំង មនពសបសទិកពីេល និង ក សបិតជញជ ំងពី យនភណ 
 កមមន ល កពណិជជសញញ  
 កមមន ល ក ស និងពី ក សកតុង 
 កមមន ល ត ល់ រមូរ ហុង ។ល។ េធពី ក ស និងពី ក សកតុង 
 កមមន លថស ក់សុ៊ត និងស មប់េវចខចប់ដៃទេទ តពីករចក់ពុមពេម

ក ស ។ល។   
 កមមន ល ក សរបូ ងែបកៗស មប់េលង ឬតុបែតង 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល ក ស ឬ ក សកតុងទំហំធំ (េមល ១៧០១) 
 ករេបះពុមពេលផលិតផល ក ស (េមល ១៨១១) 
 កមមន លសនឹកេប រ (េមល ៣២៤០) 
 កមមន ល ប ប់េកមងេលងនិងតុកក  េធពី ក សឬពី ក សកតុង  

(េមល ៣២៤០)។ 
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ជំពូក គ ៖ កមមន ល 
ែផនក ១៨ ៖ ករេបះពុមពនិងករផលិត រេឡងវញិ នូវឯក រែដលបនថតចមងទុក 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
១៨១   ករេបះពុមព និងេស កមមទក់ទងនឹងករេបះពុមព នូវឯក រែដលបនថត

ចមងទុក 
 ១៨១១ ១៨១១០ ករេបះពុមព
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 ករេបះពុមពេលកែសត ទស នវដី និង ពឹតិប តដៃទេទ ត េស វេភ និង 

ខិតបណ ចេ ម ង និងអតថបទចេ ម ង ែផនទី េស វេភែផនទី ប  េស វេភក
ឡុកពណិជជកមម េស វេភែណនំ និងករផ ពផ យេ យេបះពុមពដៃទេទ ត 
ែតមៃ បសណីយ៍ ែតមបង់ពនធ ឯក រកមមសិទធ មូលបបទនប ត និង ក ស បក់
ដៃទ េស វេភកំណត់េហតុ ប កតិទិន ទ មង់ែបបបទ ជីវកមម និងសមភ រៈេបះ
ពុមពកនុងេគលបំណងេធពណិជជកមម សមភ រៈេ ប បស់ផទ ល់ខួន និងសមភ រៈេបះ
ពុមពដៃទ េ យករេបះពុមពជអក រេ យមនតុលយភព និងេបះពុមពជរបូភព
ែដល ចបត់ែបនបន និងករេបះពុមពដៃទេទ ត ម៉សីុនថតចមង ម៉សីុនេបះ
ពុមពរបស់កំុពយូទ័រ េបះពុមពឲយេចញអក រេ គម ។ល។ រមួទំង ករេបះពុមពែបប
េល នផងែដរ 

 ករេបះពុមពេ យផទ ល់េទេល យនភណ បសទិក ែកវ េ ហៈ េឈ  
និងេស ៉ មិក (េលកែលងែតករេបះពុមពៃសបេល យនភណ និងសេម កបំពក់) 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 ករេបះពុមព េនេល យនភណ និងសេម កបំពក់ (េមល ១៣១៣) 
 កមមន លវតថុេធពី ក ស ដូចជ សំណំុេស វេភ (េមល ១៧០៩) 
 ករេបះពុមពផ យនូវសមភ រៈែដលបនេបះពុមព (េមល កម ៥៨១) 
 ករថតចមងឯក រ (េមល ៨២១៩)។ 

 
 ១៨១២ ១៨១២០ េស កមមទក់ទងនឹងករេបះពុមព
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 ករផំុគន ៃនសនឹក ក សែដលបនេបះពុមព ដូចជ ករេធជេស វេភ ខិតប័ណ 

ទស នវដី ក ឡុក ។ល។ មរយៈករបត់ ផគុំគន  េដរ បិទកវ ក់ផគុំ ម
លំ ប់ េដរ ន បិទេ យេ បកវសិត តុបែតង េបះពុមពអក រពណ៌មស 

 ករេរ បអក រេបះពុមព តេ ម បតួអក រ តេ ម បរបូភព បញចូ លទិននន័យមុនេពល
េបះពុមព រមួមន ែសកន និងករចំតួអក រេ យេ បពនឺេអឡិក តនិចបែនថម 

 សកមមភពបេងកតបនទះថតរបូ រមួទំង ករេរ បចំរបូភព និងករេរ បចំបនទះថតរបូ 
(ស មប់ដំេណ រករេបះពុមពេ យតួអក រ និងករេបះពុមពេ យមនតុលយភព)  

 ករឆក់ ឬផិតរបូពីចមក់ពីផទ ំងរបូភពធំៗ 
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 ករែកៃចនចន េធេ យផទ ល់មកេលចន (រមួទំង ចនែដលឆប់ទទួលរងពនឺផង)
 ករេរ បចំចន និងពុមពស មប់ករ យ  និងេបះពុមព 
 ផលិតកមមៃនសំេ ឯក រ 
 សកមមភពែបបសិលបៈ រមួទំងករេរ បចំថមស មប់ឆក់ និងដំុេឈែដលេ ត មរចួ

ជេ សច 
 ផលិតកមមផលិតផលរ ី ប កហិច 
 កររចនផលិតផលេបះពុមព ដូចជ គូរ ស ពង គំនូរ ពង សំ ក ។ល។  
 សកមមភព កហិកដៃទេទ ត ដូចជ ពុមពលិច ពុមពែតម អក រែ ប៊ល ថតចមង េចះ 

ខួង េធឲយអក រេ គម ករេធឲយរេ ង និងេ ប ករតេ ម បពុមពអក រ និងេធឲយ
មនគនក់ េធឲយមន ន ម។ 
 

១៨២   ករផលិត រេឡងវញិ នូវ រឯក រែដលបនថតចមងទុក 
 ១៨២០ ១៨២០០ ករផលិត រេឡងវញិ នូវ រឯក រែដលបនចមងទុក 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន លេចញពីចបប់ចមងេដមៃនថសសំេឡង ឌីស និងកែស តជចេ ម ង 

ឬករថតចមងសំេឡងេផ ងេទ ត រេឡងវញិ 
 កមមន លេចញពីចបប់ចមងេដមៃនឯក រ ឌីស និងកែស តែដលមនរបូ

ែដលមនចលន និងករថតវេីដអូដៃទេទ ត រេឡងវញិ 
 កមមន លេចញពីចបប់ចមងេដមៃនសហែវរ និងទិននន័យេនេល 
 ឌីស និងកែស ត រេឡងវញិ 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លសមភ រៈែដលបនេបះពុមព រេឡងវញិ (េមល ១៨១១) 
 ករេបះពុមពផ យនូវកមមវធីិកំុពយូទ័រ(សូហែវរ) (េមល ៥៨២០) 
 ផលិតកមម និងករែចកចយនូវរបូភពែដលមនចលន កែស តវេីដអូ និង

ែខ ភពយនេនេល ឌីវឌីី ឬ បព័នធផ ពផ យ សេដ ងគន  (េមល ៥៩១១, ៥៩១២, 
៥៩១៣) 

 កមមន ល រេឡងវញិ នូវែខ ភពយនរបូភពែដលមនចលន ស មប់ករ
ែចកចយ មេ ងកុន (េមល ៥៩១២) 

 កមមន លេចញពីចបប់ចមងេដមៃនឯក រ ឬសមភ រៈជសំេឡង 
(េមល ៥៩២០)។ 
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ជំពូក គ ៖ កមមន ល 
ែផនក ១៩ ៖ កមមន លធយូងភក់និងផលិតផលកក់សំណល់េ បងកតេឆច មញ់រចួ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
១៩១   កមមន លផលិតផលឡធយូងភក់
 ១៩១០ ១៩១០០ កមមន លផលិតផលឡដុតធយូងភក់

   
ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 

 បតិបតិករឡធយូងភក់ 
 ផលិតកមមធយូងភក់ និងពក់ក លធយូងភក់ 
 ផលិតកមមជ័រធយូង និងធយូងភក់សិត  
 ផលិតកមមឧសម័នពីឡធយូងភក់ 
 ផលិតកមមែរធ៉យូងថម និងជ័រធយូងលីញីត 
 ករពូតដំុធយូងភក់។ 

 
១៩២   កមមន លផលិតផលកក់សំណល់េ បងកតេឆច មញ់រចួ 
 ១៩២១ ១៩២១០ កមមន លផលិតផលកក់សំណល់េ បងកតេឆច មញ់រចួ 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 ផលិតកមមេ បងឥនធនៈស មប់យនយន៖ ំង េ បងកត ។ល។ 
 ផលិតកមមេ បងឥនធនៈឯេទ ត៖ េ បង បេភទធងន់ មធយម និង ល, ឧសម័នបនពី

ករច មញ់ ដូចជ េអ ន បប៉ន បុ៊យ ន ។ល។ 
 កមមន លេ បងរអិំលពី វតថុធតុែដលមនេ បងឬខញ់េគ និងកកសំណល់

េ បង។ 
 

 ១៩២៩ ១៩២៩០ កមមន លផលិតផលេ បងកតេផ ងេទ ត
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន លផលិតផល ស មប់ឧស ហកមមគីមីេ បង និងស មប់កមមន ល

ចក់ កលថនល់ 
 កមមន លផលិតផលេផ ងៗ៖ េ បងសពីរតីស េ បង ៉សឺុលីន កមួនប៉ ៉ហីន 

ចហួយ េ បងកត ។ល។ 
 កមមន លដំុធយូងថមរងឹ និងដំុធយូងថមលីញីតស មប់ដុត  
 កមមន លេ បងកតដំុ 
 ករ យេ បងជីវឥនធនៈ៖ ករ យ កុលជមួយេ បងកត ( ក សូហូល)។ 
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គ
ជំពូក គ ៖ កមមន ល 
ែផនក ២០ ៖ កមមន លគីមី និងផលិតផលគីមី 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
២០១  កមមន លគីមីមូល នជីនិងសមសធតុនី តែហ ន បសទកិនិង រធតុ

សំេយគ និងកនុងទ មង់បឋម 
 ២០១១ កមមន លគីមីមូល ន
  ២០១១១ កមមន លអុកសីុែសននិងអីុ ដែហ ន េសទីែឡន 
  ២០១១៩ កមមន ល គីមីមូល នែដលពំុបន ប់បញចូ ល
  

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល កមមន លគីមីេ យេ ប បស់ករែកៃចនជមូល ន ដូចជករ
បំែបកេ យកេម និងករបិត។ លទធផលែដលសេ មចបនពីករែកៃចនទំងអស់េនះ ជ
ធមម គឺករែញកធតុគីមី ឬករែញកសមសធតុែដលកំណត់ មវធីិគីមី។  
 
ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល ឧសម័ន វ ឬឧសម័នមិនែមនសរ ី ងគែដលបែណន ស មប់ឧស ហ
កមម ឬេវជជ ស៖ 

o ឧសម័នធតុេដម 
o ខយល់ វ ឬខយល់បែណន 
o ឧសម័នេធឲយ តជក់ 
o លបយឧសម័នឧស ហកមម 
o ឧសម័នែដលគម ន បតិកមមគីមី ដូចជ កេបនឌីអុកសីុត 
o ឧសម័នែដលបំែបកេចញពីេគ 

 កមមន ល ល័ក ជលក់ពណ៌ និងជតិពណ៌ ពី បភព ក៏េ យកនុងទ មង់
មូល ន ឬទ មង់បងខ ប់ 

 កមមន លធតុគីមី 
 កមមន ល សីុដមិនែមនសរ ី ងគ េលកែលង សីុដនី ទិច 
 កមមន ល ល់កលីស ទឹកកបុង និងបសមិនែមនសរ ី ងគេដមដៃទេទ ត 

េលកែលងែត មូ៉ញក់ 
 កមមន លសមសធតុមិនែមនសរ ី ងគដៃទេទ ត 
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 កមមន លគីមីសរ ី ងគមូល ន៖

o សីុគិក អីុ ដកេបនទំងែឆត និងមិនែឆត 
o សីុគិក អីុ ដកេបន ទំងែឆត និងមិនែឆត 
o សីុដមូ៉ណូ និងបូ៉លីកបូសីុលិក ប់បញចូ ល សីុដ េសទិច 
o សមសធតុែដលមនមុខងរអុកសីុែហ ន ដៃទេទ ត ប់បញចូ ល 

ល់េដហីុដ(aldehydes) េកតូន(ketones) គីណូន(quinones) និងករ
យគន  ឬសមសធតុបូ៉លីអុកសីុែហ ន  

o គីេសរ ៉លុសំេយគ 
o សមសធតុសរ ី ងគមុខងរជនី តែហ ន ប់បញចូ ល មីេន 
o ករេធឲយេឡងេមៃនសករអំេព េពត ឬ សេដ ងគន េដមបីផលិត កុល 

និងេអែសទរ 
o សមសធតុសរ ី ងគេផ ងេទ ត ប់បញចូ ល ផលិតផលពីករបិតេឈ 

(ឧ. ធយូង) ។ល។ 
 កមមន លទឹកបិត  
 កមមន លផលិតផលកិន កអូបសំេយគ 
 ករដុតែដកពីរតី (iron pyrites) 

 
ថន ក់េនះក៏ ប់បញចូ លនូវ៖ 

 កមមន លផលិតផលេ ប បស់ ដូចជ បេភទជភន ក់ងរបំភឺហុយអ៊រេរស៉ង់ 
(fluorescent) ឬលុយមីណូហរ(luminophores) 

 ករច មញ់ែរអុ៊៉យ ៉ នីញូ៉ម និងែរធ៉រញូ៉ីម និងផលិតកមមធតុឥនធនៈស មប់      
េរ ៉ ក់ទ័រនុយេកែអ៊រ។ 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 ករច មញ់យក រធតុេម ន េអ ន បុ៊យ ន និង បប៉ន (េមល ០៦២០) 
 កមមន ល ឧសម័នឥនធនៈ ដូចជ េអ ន បុ៊យ ន ឬ បប៉ន កនុងករច មញ់

េ បងកត (េមល ១៩២១) 
 កមមន ល ជីនី តែហ ន និងសមសធតុនី តែហ ន (េមល ២០១២) 
 កមមន ល មូ៉ញក់ (េមល ២០១២) 
 កមមន ល មូ៉នីញូ៉មករចិ (េមល ២០១២) 
 កមមន លនី ទិច និងបូ៉ សយូមនី ត(េមល ២០១២) 
 កមមន ល មូ៉នីញូ៉មកបូ ត(េមល ២០១២) 
 កមមន ល បសទិកកនុងទ មង់បឋម(េមល ២០១៣) 
 កមមន ល េកសូ៊សំេយគទ មង់បឋម (េមល ២០១៣) 
 កមមន ល ល័ក ជលក់ពណ៌ និងជតិពណ៌េរ បចំរចួ (េមល ២០២២) 
 កមមន ល គីេសរ ៉លុេឆ(េមល ២០២៣) 
 កមមន ល េ បង កអូបធមមជតិ (េមល ២០២៩) 
 កមមន ល ទឹកបិតមនកិន កអូប (េមល ២០២៩) 
 កមមន ល សីុដ លីសីុលិក និង អូ- េសទីល លីសីុលិក (O-

acetylsalicylic) (េមល ២១០១)។ 
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គ
 ២០១២ ២០១២០ កមមន ល ជី និងសមសធតុនី តែហ ន
  

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន លជី៖ 

o ជីេធពីនី តវែហ ន េទល ឬសមស ពីហូស ត ឬបូ៉ ស  
o អុ៊យេរ ៉អំបិលែរហូ៉ស ត ឬអំបិលែរបូ៉៉ សយូមពីធមមជតិ  

 កមមន ល ផលិតផលនី តែហ នផ ំគន ៖ 
o សីុដនី ទិក និង សីុដសុ៊លហ័រនី ទិក មូ៉ញក់ មូ៉នីញូ៉ម ករចិ 

មូ៉ញូ៉មកបូ ត នី ទិច និងបូ៉ សយូមនី ត ។ 
 
កមេនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវ៖ 

 កមមន ល ដី ក់េផងរកុខជតិ យជមួយេឈពុក ែដលជធតុផ ំសំខន់ 
 កមមន ល ដី ក់េផងរកុខជតិ យច មះជមួយជីធមមជតិ ខ ច់ ដីឥដ និង

ធតុខនិជ ។ 
 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 ករជីកយកែរ ៉ គ ណូ (guano) (េមល ០៨៩១) 
 កមមន ល ផលិតផលជតិគីមីកសិកមម ដូចជ ថន ំកំចត់សតចៃ ង  

(េមល ២០២១) 
 បតិបតិករេធជីកំបុ៉ស (េមល ៣៨២១) ។ 

 
 ២០១៣ ២០១៣០ កមមន ល បសទិក និងេកសូ៊សំេយគកនុងទ មង់បឋម  
  

ថន ក់េនះ ប់បញចូ លនូវកមមន លជ័រ វតថុធតិបសទិក និង េអ សកូែមរែទរមូបសទិកមិន
ទន់ចមិន ករ យ និង ចបល់ជ័រ មត មវករ ក៏ដូចជ កមមន លជ័រសំេយគមិន

មត មវករ។ 
 
ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល បសទិកកនុងទ មង់បឋម៖ 
o បូ៉លីែមរ ប់បញចូ ល េអទីែឡន បពីែឡន សទីែរន៉ វនីីលករចិ   

វនីីល េស ត និង គីលីក 
o បូ៉លីយ៉មីត 
o េហណូលិក និង ជ័រេអបូ៉សីុដ និង បូ៉លីអុ៊យេរ ៉ ន 
o ល់គិត និង ជ័របូលីេយសទឺ និង បូ៉លីេអែទរ 
o សីុលីកូន 
o ករបូរអីុយុ៉ង (ion-exchangers) ែផកេលបូ៉លីែមរ 

 កមមន ល េកសូ៊សំេយគកនុងទ មង់បឋម៖  
o េកសូ៊សំេយគ 
o កទីស (factice រធតុេធេកសូ៊សិត) 
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គ
 កមមន ល េកសូ៊សំេយគ យជមួយេកសូ៊ធមមជតិ ឬេកសូ៊សិត  (ឧ. ប

 (Balata)) 
 
ថន ក់េនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវ៖ 

 កមមន ល ែសលុយឡូស និងធតុគីមីកយរបស់  
 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល សរៃសសិបបនិមមិត ឬសរៃសសំេយគ សរៃសរឆម រ និងអំេបះ 
(េមល ២០៣០) 

 កេមទចកំទីៃនផលិតផលបសទិក (េមល ៣៨៣០)។ 
 

២០២  កមមន ល ផលិតផលគីមីដៃទេទ ត
 ២០២១ ២០២១០ កមមន ល ថន ំកំចត់សតចៃ ងនិង ផលិតផលគីមីកសិកមមដៃទេទ ត

  
ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល ថន ំកំចត់សតលិត ថន ំសមប់កណុរ ថន ំសមប់ផ ិត ថន ំសមប់េ ម  
 កមមន ល ថន ំករពរសតសីុ ថន ំស មលករលូត ស់របស់ 

រកុខជតិ 
 កមមន ល ថន ំសមប់េមេ គ (េ បកនុងកសិកមម និងេផ ងេទ ត)  
 កមមន ល ផលិតផលជតិគីមីកសិកមមដៃទែដលពំុបន ប់បញចូ ល  

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល ជី និងសមសធតុនី តែហ ន (េមល ២០១២)។ 
 

 ២០២២ ២០២២០ កមមន លៃនថន ំ បពណ៌ ែវរនី (ថន ំេធឲយរេ ង) និងថន ំ ទនប់ ប ក់
បែហល ទឹកថន ំេបះពុមព និងម៉សទិក 

  
ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល ថន ំ បពណ៌ និងែវរនី ថន ំ បឲយភឺ(enamels) ឬ មក ណ៍ខមុក 
(lacquers)  

 កមមន ល ជតិពណ៌ ឬល័ក ជលក់េរ បចំរចួ រធតុេធឲយ ស ប់ និងេធ
ឲយមនពណ៌ 

 កមមន ល ថន ំ បឲយភឺ និងថន ំ បឲយរេ ង ថន ំ ទនប់កុ ភជន៍ 
(engobes)ផលិតផល ប ក់ បែហល  

  កមមន ល ម៉សទិក  
 កមមន ល ជ័រ យស មប់េប ក និងជ័រេប កៃផទេលែដលមិនធន់កេម ឬជ័រ

ប ក់ បែហល  
 កមមន ល ទឹកស មប់រ យ ពីសមសធតុសរ ី ងគ និង ទឹក យថន ំ ប

ពណ៌ឲយ វ(Thinners) 
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គ
 កមមន លថន ំ បពណ៌ យរចួ ឬ ងែវរនីេចញ
 កមមន ល ទឹកថន ំេបះពុមព 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល វតថុស មប់ ជលក់ពណ៌ និងជតិពណ៌ (េមល ២០១១) 
 កមមន ល ទឹកថន ំសរេសរ និងស មប់គូរ (េមល ២០២៩)។ 

 
 ២០២៣ ២០២៣០ កមមន ល បូ៊ដំុេម បូ៊េ គ ងសមតនិងបូ៉  េ គ ង កអូប និង

េ គ ងសមង 

  
ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល ភន ក់ងរសរ ី ងគសកមមេលៃផទ 
 កមមន ល បូ៊ដំុ 
 កមមន ល ក ស ក សទន់ ក សទក់ (felt) ។ល។ ែដលពស ឬ

េ បេ យ បូ៊ដំុ ឬេម បូ៊ 
 កមមន ល គីេសរ ៉លុេឆ 
 កមមន ល េ គ ងសកមមេលៃផទ៖ 

o េម ងសមតជស នរងឹ ឬ វ និងេម បូ៊ 
o បូ៊ ងចន 
o ទឹកបនទន់ ច់កំ ត់ 

 កមមន ល ផលិតផលសមត និងេធឲយភឺរេ ង៖ 
o េ គ ង កអូប ឬបំបត់កិនកនុងបនទប់ 
o កមួនសិបបនិមមិត និង កមួនែដលផ ំរចួ 
o ថន ំបូ៉  និងែ កមស មប់ខត់ែសបក 
o ថន ំបូ៉  និងែ កមស មប់ខត់េឈ 
o ថន ំបូ៉ រថយន កញច ក់ និងេ ហធតុ  
o េម សងួត និងេម ខប់ស មប់ខត់ ត រមួបញចូ លទំង ក ស 

ក សទន់ ។ល។ ែដលពស ឬេ បេម ទំងេនះពីេល 
 កមមន ល ទឹកអប់ និង េ គ ងសមង៖  

o ទឹកអប់ និងទឹកអប់កិន ល 
o េ គ ងសមង និងេ គ ងតុបែតងកយ 
o ថន ំករពរកេមៃថង និងថន ំ បេពល ំងៃថង  
o ថន ំ ប កចកៃដ និង កចកេជង 
o បូ៊កក់សក់ ថន ំ បពណ៌សក់ ថន ំេធឲយសក់រញួ និងសក់ តង់ 
o ថន ំដុសេធមញ និង ថន ំេ ប បស់កនុងករេធអនម័យមត់េធមញ រមួទំង

ក់េធមញ 
o ថន ំេករពុកមត់ ប់បញចូ លទំង ថន ំ បមុន និងេ កយេពលេករ 
o ថន ំបំបត់កិន និងអំបិលដុះខួន 
o ថន ំជ មះេ ម ឬសក់ 
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គ
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖

 កមមន ល ករែញក ឬសមសធតុែដលបនកំណត់េ យវធីិគីមី  
(េមល ២០១១) 

 កមមន ល គីេសរ ៉លុ ែដលជ រធតុសំេយគពីផលិតផលេ បងឥនធនៈ 
(េមល ២០១១) 

 ករចេ មះ និងច មញ់េ បង កអូបពីធមមជតិ (េមល ២០២៩)។ 
 

 ២០២៩ កមមន ល ផលិតផលគីមីដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
  ២០២៩១ កមមន ល កំ ជច
  ២០២៩៩ កមមន ល ផលិតផលគីមីដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
  

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល េម រេំសវ 
 កមមន ល ៃនេ គ ងផទុះ និងេ គ ងរេំសវ ប់បញចូ ល កឹបផទុះ ឈនួនបំផទុះ គប់

ែបកែផ ងពណ៌ ។ល។  
 កមមន ល កវេហ ទីន(gelatine) និងកមយ(derivatives) របស់ ដូចជ៖ 

កវ បង់សិត ប់បញចូ ល កវ និងបង់សិតពីេកសូ៊ជមូល ន 
 កមមន ល ៃនករច មញ់េចញពីផលិតផលកិន កអូបធមមជតិ 
 កមមន ល ពពួកមនជតិជ័រ 
 កមមន ល ទឹកបិតមនកិន កអូប 
 កមមន ល លបយៃនផលិតផលែដលមនកិន កអូបស មប់ កមមន លទឹក

អប់ ឬមូប រ 
 កមមន ល បនទះថតរបូ ហីល ក សផិតរបូ និងសមភ រៈស មប់ផិតរបូថត  
 កមមន ល រធតុគីមីេ បកនុងករផិតរបូ 
 កមមន ល រធតុគីមីេផ ងៗេទ ត៖ 

o េប៉បតូន (Peptones) កមយេប៉បតូន (Peptone Derivatives) រធតុ
បេតអីុនេផ ងេទ ត និងកមយរបស់ ែដលពំុបន ប់បញចូ ល 

o េ បង កអូប 
o េ បង និងខញ់ែដលផស់បូរេ យវធីិគីមី 
o វតថុធតុែដលេ បកនុងផលិតកមមសេ មចចុងេ កយៃន យនភណ និង

ែសបក 
o េម  និងេម ខប់ ែដលេ បស មប់ករផ រ ករផ រនឹងេ ហធតុ 

ឬករផ រេ យេភងរ ំ យ 
o រធតុេ បកនុងករលត់េ ហធតុ 
o រធតុបែនថមេនកនុងសីុម៉ងត៍ 
o កេបនសកមម រធតុបែនថមកនុងេ បងរអិំល រធតុជំរញុេកសូ៊

ែដលផ ំេ សច ក លីស និងផលិតផលគីមីដៃទេទ ត េ បកនុង
ឧស ហកមម 
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គ
o រធតុ បឆំងនឹងករសឹកេរចរលិ រធតុ បឆងកំណក 
o សមសធតុេ បកនុងករវភិគេ គសញញ  ឬកនុងមនទីរពិេ ធន៍  

 
ថន ក់េនះក៏ ប់បញចូ លនូវ៖ 

 កមមន ល ទឹកថន ំសរេសរ និងទឹកថន ំគំនូរ 
 កមមន ល េឈគូស 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល ផលិតផលកំណត់េ យវធីិគីមីជសំណំុ (េមល ២០១១) 
 កមមន ល ទឹកបិត (េមល ២០១១) 
 កមមន ល េ គ ង កអូបសំេយគ (េមល ២០១១) 
 កមមន ល ទឹកថន ំេបះពុមព (េមល ២០២២) 
 កមមន ល ទឹកអប់ និងេ គ ងសមិតសមង (េមល ២០២៣) 
 កមមន ល ជតិសិតពីមូល ន ល (Asphalt-based) (េមល ២៣៩៩)។ 

 
២០៣  កមមន លសរៃសសំេយគ
 ២០៣០ ២០៣០០ កមមន ល សរៃសសំេយគ

  
ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល សរៃសអំេបះេវញឆម រសំេយគ ឬសិបបនិមមិត 
 កមមន ល សរៃសសំឡីសំេយគ ឬសិបបនិមមិតមិនទន់ពន សិត ឬែកៃចន

េផ ងេទ តមុនេពលរៃវ 
 កមមន ល សរៃសសំឡីសំេយគ ឬសិបបនិមមិត រមួទំងេចស ែដលសិតខំង  
 កមមន ល េចសេទល ឬបនទះែខ សំេយគ ឬសិបបនិមមិត 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កររៃវសរៃសសំេយគ ឬសិបបនិមមិត (េមល ១៣១១) 
 កមមន ល អំេបះេធពីសរៃសសំឡីសំេយគ ឬសិបបនិមមិតមិនទន់ែកៃចន  

(េមល ១៣១១)។ 
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ជំពូក គ ៖ កមមន ល 
ែផនក ២១ ៖ កមមន ល ឱសថ រធតុគីមីស មប់ពយបលនិងផលិតផលថន េំធពីរកុខជតិ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
២១០   កមមន ល ឱសថ រធតុគីមីស មប់ពយបល និងផលិតផលឱសថ 

េធពីរកុខជតិ 
 ២១០០ ២១០០០ កមមន ល ឱសថ រធតុគីមីស មប់ពយបល និងផលិតផលឱសថ

េធពីរកុខជតិ 
  ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖

 កមមន ល រធតុសកមមែដល ចេធជឱសថបនេដមបីេ បឲយមន បេយជន៍
កនុងកមនន លៃនឱសថ ៖ អង់ទីបយូទិក វ ី មីនធមម សីុដ លីសីុលិក និង អូ-
េសទីល លីសីុលិក (O-acetylsalicylic) ។ល។  

 ករែកៃចនឈម 
 កមមន លៃនករពយបល៖ 

o អង់ទីេស ៉ (Antisera) និងែផនកខះកនុងឈម 
o ថន ំបងក រជំងឺ ( ៉ ក់ ំង) 
o ករពយបលច មះ រមួមនទំង ករពយបលេ យេ បេមេ គ 

 កមមន ល ផលិតផលថន ំពនយរកំេណ តែបបគីមីស មប់ករេ ប បស់ខងេ ក 
និងឱសថពនយរកំេណ តេ យេ បអរមូ៉ន 

 កមមន ល រធតុស មប់វនិិចឆ័យជំងឺ ប់បញចូ លទំងករេធេតសេមលលទធ
ផលមនៃផទេពះ 

 កមមន ល ជតិវទិយុសកមមកនុង រធតុវនិិចឆ័យជំងឺកនុង ងកយ 
 កមមន ល ឱសថជីវបេចចកវជិជ  

 
ថន ក់េនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរ៖ 

 កមមន ល សករសុទធែដលមនជតិគីមី 
 ករែកៃចន កេពញ និងកមមន ល រធតុែដលច មញ់េចញពី កេពញ។ល។ 
 កមមន ល សំឡី ៃសប ៃសបរុរំបួស សីុម៉ងត៍ ស មប់េ បកនុងែផនកវជិជ ស ។ល។ 
 កមមន ល ៃនករេរ បចំនូវផលិតផលេធពីរកុខជតិ (លមិត ែបងែចកគុណភព 

កិន) ស មប់េ ប បស់ជឱសថ 
 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លៃនករ ំរកុខជតិ (ជីអងក ម េវ ែវន៉ (vervain) ខមូ៉ម៉យ ។ល។) 
(េមល ១០៧៩) 

 កមមន ល រធតុស មប់ប៉ះេធមញ និងសីុម៉ងត៍េ បេលបេធមញ (េមល ៣២៥០) 
 កមមន ល សីុម៉ងត៍េ បេដមបីេធឲយឆឹងមន ទង់ ទយេដមវញិ (េមល ៣២៥០) 
 ករលក់ដំុនូវផលិតផលឱសថ (េមល ៤៧២២) 
 ករ វ ជវ និងករវវិឌ ន៍ឱសថ និងឱសថជីវបេចចកវជិជ  (េមល ៧២១០) 
 ករេវចខចប់ឱសថ (េមល ៨២៩២)។ 
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ជំពូក គ ៖ កមមន ល 
ែផនក ២២ ៖ កមមន ល ផលិតផលពីេកសូ៊និងបសទកិ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
២២១   កមមន ល ផលិតផលពីេកសូ៊
 ២២១១  ២២១១០ កមមន ល សំបកកង់ និង េពះេវ នកង់និងករចក់ពុមពេឡងវញិ និងករេធ

ជថមីៃនេកសូ៊កង់ 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល សំបកកង់ស មប់យនជំនិះ បរកិខ រ ម៉សីុនចល័ត យនេ ះ 

ឧបករណ៍េកមងេលង េ គ ងសងរមិ និងស មប់ករេ ប បស់េផ ងេទ ត៖ 
o សំបកកង់មនខយល់ 
o សំបកកង់ ន់រងឹ ឬសំបកកង់មនសនូលទន់ 

 កមមន ល េពះេវ នកង់ 
 កមមន ល ក កង់ ែដល ចេ ះដូរបន ទនប់ថសកង់ បនទះដំុពកស មប់

ចក់ពុមព ក កង់ជថមី ។ល។ 
 ករេធសំបកកង់ជថមី និងចក់ពុមពជថមី 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល វតថុធតុស មប់ជួសជុលេពះេវ នកង់ (េមល ២២១៩) 
 ករជួសជុលសំបកកង់ និងេពះេវ នកង់ ក់ ឬបូរសំបកកង់ (េមល ៤៥២០)។ 

 
 ២២១៩ ២២១៩០ កមមន ល ៃន ផលិតផលេកសូ៊ដៃទេទ ត

   
ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល ផលិតផលដៃទេទ តេធពីជ័រេកសូ៊ធមមជតិ ឬសំេយគ មិនទន់ចមិន 
ចមិនរចួ ឬេធឲយរងឹ៖ 

o បនទះេកសូ៊ សនឹកេកសូ៊ ចេ ម កេកសូ៊ ជដំុ ទែវង ឬ ងេផ ងៗេទ ត 
o បំពង់ ទុេយ ទុេយទន់ 
o ែខ ពននំ ឬែខ ពនអូស ឬែខ ក ត់ 
o េ គ ងអនម័យេធពីេកសូ៊៖ េ មអនម័យ កបលេ ះស មប់េកមង 

ដបទឹកេក ។ល។ 
o ែផនកៃនសេម កបំពក់េធពីេកសូ៊ ( បសិនេប ជប់គន ែតមួយ មិនែមនេដរ

ភជ ប់)  
o េចស និងែខ ពួរេកសូ៊ 
o អំេបះ និងផទ ំងកំ ត់ែដលពសេកសូ៊ 
o កង េ គ ងេខច   េធពីេកសូ៊ 
o រ ៉ឡូូែដលេ បេកសូ៊ 
o ពូកេកសូ៊ែដលបេញចញ-បញចូ លខយល់បន 
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o បឡុងែដលបេញចញ-បញចូ លខយល់បន
o កមមន ល ចសេកសូ៊ 
o កមមន ល ែខនងបំពង់ពីេកសូ៊រងឹ 
o កមមន ល កសសិតសក់ ដេងក បេក បសក់ ឧបករណ៍រមូរសក់ និង   

សមភ រៈ ប ក់ បែហលគន េធពីេកសូ៊រងឹ 
 
ថន ក់េនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវ៖ 

 កមមន ល វតថុធតុជួសជុលពីេកសូ៊ 
 កមមន ល ផទ ំងកំ ត់ យនភណែដលបេញជ ក ពស េ ប អុ៊ត សទប់

ជមួយេកសូ៊ ែដលេកសូ៊គឺជធតុផ ំសំខន់ 
 កមមន ល ពូកទឹកេធពីេកសូ៊ 
 កមមនស  មួកងូតទឹក និងេអ មេធពីេកសូ៊ 
 កមមន ល សេម កបំពក់ ស មប់ពក់េនកែនងេសម និងសេម កបំពក់មុជទឹក

េធពីេកសូ៊ 
 កមមន ល ប ប់េភទេធពីេកសូ៊ 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល កំ ត់លួសស មប់េធសំបកកង់ (េមល ១៣៩៩) 
 កមមន ល សេម កបំពក់ពីកំ ត់ែដលយឺត (េមល ១៤១១) 
 កមមន ល ែសបកេជងេកសូ៊ (េមល ១៥២០) 
 កមមន ល កវ និង បង់សិតេធពីេកសូ៊ (េមល ២០២៩) 
 កមមន ល បនទះពកេធ ក សំបកកង់ (េមល ២២១១) 
 កមមន ល កបូន និងទូកែដលបេញចញ-បញចូ លខយល់បន (េមល ៣០១១ ៣០១២) 
 កមមន ល ពូកែដលមិនេ បេកសូ៊ែសលុយ  (េមល ៣១០០) 
 កមមន ល សមភ រៈកី ពីេកសូ៊ េលកែលងសេម កបំពក់ (េមល ៣២៣០) 
 កមមន ល ែលបងេលង និងឧបករណ៍េកមងេលង ( ប់បញចូ លទំង ងទឹកតូច

ស មប់េកមង ទូកេកសូ៊ែដល ចបញចូ លខយល់បនស មប់េកមង សតេធពីេកសូ៊
ែដល ចបញចូ លខយល់បន បល់ និងរបស់របរ សេដ ងគន ) (េមល ៣២៤០) 

 ករែកៃចនសំណល់េកសូ៊ (េមល ៣៨៣០)។ 
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២២២   កមមន ល ផលិតផលេធពីបសទកិ
 ២២២១ ២២២១០ កមមន ល េ គ ងសំណង់េធពីបសទិក

   
ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល េ គ ងសំណង់េធពីបសទិក៖   
o ទរ បងួច េ គង រនំង ងំនន ករបិទជញជ ំង េធពីបសទិក 
o ធុងទឹក ងសុកទឹក 
o ក មល កលេលៃផទេដរ ស មប់ជញជ ំង ឬស មប់ពិ នជរមូរ ឬ ទង់

ទយជករ ៉េូធពីបសទិក 
o សមភ រៈអនម័យេធពីបសទិកដូចជ ៖ 
o រ ៉បី៊ូេណផក ឈកូ ងងូតទឹក ង ងមុខ ចនបងគន់ ឧបករណ៍កច់ទឹក 

េធពីបសទិក ។ល។ 
 កមមន ល ក មលឥដែដល ចយឺតរ ស់ ដូចជ វនីីល (vinyl) លីណូេល ម 

(linoleum) ។ល។  
 

 ២២២២ ២២២២០ កមមន ល សមភ រៈបសទិកេ បស មប់ករេវចខចប់ឥ ៉ន់ 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល សមភ រៈបសទិកស មប់ករេវចខចប់មូប រ៖ 

o ថង់ ករ៉ងុ ធុង បអប់ េកស ធុងកវ ធុងមូល ដប េធពីបសទិក ។ល។ 
 

 ២២២៣ ២២២៣០ កមមន ល ផលិតផលបសទិកសេ មច
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល ផលិតផលបសទិកសេ មច៖ 

o បំពង់ ទុេយ ទុេយទន់ និង ៉គរទុេយពីបសទិក  
 កមមន ល េ គ ងេ ប បស់កនុងករទទួលទន រ ឧបករណ៍េ ប បស់កនុង

ផទះបយ និង សមភ រៈបនទប់ទឹក េធពីបសទិក ។  
 

 ២២២៩ ២២២៩០ កមមន ល ផលិតផលបសទិកដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល ផលបសទិកពក់ក លសេ មច៖ 

o បនទះ សនឹក ដំុ សនឹកេសង សនឹកេសងខំង បនទះែវងបសទិក ។ល។ 
(េទះជសិតេ យខួនឯង ឬមិនសិតក៏េ យ) ។ 
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  ថន ក់េនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរ៖

 សនឹកេសង ឬសនឹកេសឡូ ន (cellophane) បសទិកេសងស មប់ខចប់មូប 
 កមមន ល ថមសិបបនិមមិត (ដូចជ ថមម៉បសិបបនិមមិត) 
 កមមន ល សញញ សំគល់េធពីបសទិក (មិនេ បអគគិសនី) 
 កមមន ល ផលិតផលេធពីបសទិកច មះ៖ 

o មួកេធពីបសទិក េ គ ងអីុសូឡង់ែផនកៃនេ គ ងបំភឺ សមភ រៈស មប់
ករយិល័យ ឬ េរ ន ែផនកៃនសេម កបំពក់ ( បសិនេបភជ ប់គន ែត
មួយ មិនែមនេដរភជ ប់)  េ គ ងេ បជមួយ េ គ ងសងរមិ របូបដិម ែខ
ពនអូស ឬែខ ពននំ បង់សិត ក សបសទិកបិទជញជ ំង ពុមពែសបក
េជង ប ប់ ក់បរ ី កសសិតសក់ ឧបករណ៍អុ៊តសក់ សមភ រៈេកមង
េលងកំ ន េធពីបសទិក ។ល។ 
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ជំពូក គ ៖ កមមន ល 
ែផនក ២៣ ៖ កមមន ល ផលិតផលពីែរអ៉េ ហៈដៃទេទ ត  

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
២៣១   កមមន ល កញច ក់និងផលិតផលពីកញច ក់
 ២៣១០ ២៣១០០ កមមន ល កញច ក់ និងផលិតផលពីកញច ក់
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ លនូវកមមន លកញច ក់ គប់ទ មង់ េទះជេធ មវធីិ ក៏េ យ និង
កមមន លៃនរបស់របរេធពីកញច ក់ ។ 
 
ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល កញច ក់ បេសម ប់បញចូ លទំង កញច ក់បញចុ ះែខ េ ហធតុមនពណ៌ 
និងពណ៌ ល 

 កមមន ល កញច ក់រងឹសិត ឬកញច ក់ បេសមែដលអុ៊ត ទនប់ 
 កមមន ល កញច ក់ជដំុ ទែវង ឬជបំពង់ 
 កមមន ល ដំុកញច ក់ កល 
 កមមន ល កញច ក់ឆុះមុខ 
 កមមន ល កញច ក់អីុសូឡង់មនេ ចន សទប់ 
 កមមន ល ដប និងធុងេផ ងេទ តេធពីកញច ក់ ឬ គី ល់ 
 កមមន ល ែកវផឹកទឹក និងែកវេ ប បស់កនុងផទះេផ ងេទ ត ឬរបស់របរេធពី    

គី ល់ 
 កមមន ល សំឡីកញច ក់ ប់បញចូ លទំង ផលិតផលពីសំឡីែឡន កញច ក់ និងមិន

ែមនតបញដៃទេទ ត 
 កមមន ល េ គ ងកញច ក់ស មប់េ បកនុងមនទីរពិេ ធន៍ ែផនក  

អនម័យ និងែផនកឱសថ 
 កមមន ល កញច ក់នឡិកពយួរជញជ ំង និងនឡិកៃដ កញច ក់ែវន៉  និងធតុអុ

បទិច ែតមិនែមនដំេណ រករជអុបទិក  
 កមមន ល េ គ ងកញច ក់ែដលេ បកនុងកមមន ល េ គ ងអលងក រកៃឡ  
 កមមន ល អីុសូឡង់ពីកញច ក់ និងេ គ ងដំេឡងអីុសូឡង់ពីកញច ក់ 
 កមមន ល កញច ក់ បអប់ស មប់អំពូលេភង 
 កមមន ល របូចមក់េធពីកញច ក់ 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល កំ ត់តបញេធពីសរៃសកញច ក់ (េមល ១៣១២) 
 កមមន ល ធតុផ ំពីអុបទិក ែដលដំេណ រករជអុបទិក (េមល ២៦៧) 
 កមមន ល សរៃសកបៃហបឺអុបទិកស មប់ករបញជូ នទិននន័យ ឬបញជូ នទិននន័យ

បនផទ ល់របូភព  (េមល ២៧៣១) 
 កមមន ល ឧបករណ៍េកមងេលងេធពីកញច ក់ (េមល ៣២៤០) 
 កមមន ល សឺុ ងំ និងបរកិខ រកនុងមនទីរពិេ ធន៍េវជជ សេផ ងេទ ត  

(េមល ៣២៥០)។ 
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២៣៩   កមមន ល ផលិតផលពីែរអ៉េ ហៈ ែដលពំុបន ប់បញចូល 
 ២៣៩១ ២៣៩១០ កមមន ល ផលិតផលធន់កេម
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល បយអ េបតុងធន់កេម ។ល។ 
 កមមន ល ផលិតផលេស មិកធន់កេម៖ 

o េស មិកអីុសូឡង់កេម ពីហូសីុលសីុលីកត 
o ឥដ ផទ ំងឥដ និង េកប ង ែដលធន់កេម ។ល។ 
o ឡសមព ធ ចនស មប់ ក់វតថុដុត ទនប់ច ងក ន កបលតបំពង់លូ  

ទុេយ លូ ។ល។ 
 
ថន ក់េនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវ៖ 

 កមមន ល របស់ធន់កេមមន រធតុម៉េញ៉សីុត ដូឡូមីត  
 ឬ កមីត។  

 
 ២៣៩២  កមមន ល សំភរៈសំណង់េធពីដីឥដ
  ២៣៩២១ កមមន ល េកប ង បក់ដំបូល
  ២៣៩២២ កមមន ល ឥដ
  ២៣៩២៣ កមមន ល ក មល កលេធពីដីឥដដុត
  ២៣៩២៩ កមមន ល សមភ រៈសំណង់េធពីដីឥដ ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល ច ងក នកេមផទះ ឬករ ៉ជូញជ ំងពីេស មិកមិនធន់កេម ករ៉មូ៉ូ អីុក 

(េរ បេចញជរបូសត េផ ងៗ) ។ល។ 
 កមមន ល ដំុឥដ កលពីេស មិកមិនធន់កេម  
 កមមន ល សមភ រៈសំណង់េធពីដីឥដមិនធន់កេម ៖ 

o កមមន ល ឥដេស មិក េកប ង បក់ដំបូល បំពង់បងុយែផ ង លូ បំពង់ 
ចនែខ េភង ។ល។ 

 កមមន ល ដំុឥដដំុេរ បករ ៉ពីូដីឥដដុត 
 កមមន ល េ គ ងចប់ភជ ប់ពីេស មិក (sanitary fixture) 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល ថមសិបបនិមមិត (ដូចជ ថមម៉ប) (េមល ២២២៩) 
 កមមន ល ផលិតផលេស មិកធន់កេម (េមល ២៣៩១)។ 
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 ២៣៩៣ ២៣៩៣០ កមមន ល ផលិតផលពីព័រសឺែឡន និងេស មិកដៃទេទ ត 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល សមភ រៈេ ប បស់េលតុ និងឧបករណ៍េ ប បស់កនុងផទះ និងសមភ រៈេ ប

បស់កនុងបនទប់ទឹកដៃទេទ ត 
 កមមន ល របូចមក់ និងរបស់របរតុបែតងពីេស មិកដៃទេទ ត 
 កមមន ល អីុសូឡង់អគគិសនី និងចនអីុសូឡង់ពីេស មិក 
 កមមន ល េមែដកពីេស មិក និងពីែរែ៉ដលមនជតិេមែដកេ ចន 
 កមមន ល ផលិតផលេស មិក េ ប បស់កនុងបនទប់ពិេ ធន៍គីមី និងឧស ហ

កមម 
 កមមន ល ថូ កឡេស មិក និងរបស់របរ សេដ ងគន ស មប់ករដឹកជញជូ ន 

និងេវចខចប់ទំនិញ  
 កមមន ល េ គ ងសងរមិេធពីេស មិក 
 កមមន ល ផលិតផលេធពីេស មិក ែដលពំុបន ប់បញចូ ល 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល ថមសិបបនិមមិត (ដូចជ ថមម៉ប) (េមល ២២២៩) 
 កមមន ល ផលិតផលពីេស មិកធន់កេម (េមល ២៣៩១) 
 កមមន ល សមភ រៈសំណង់េធពីកុ លភជន៍ (េមល ២៣៩២) 
 កមមន ល េ គ ងចប់ភជ ប់ពីេស មិក (sanitary fixture) (េមល ២៣៩២) 
 ករផលិតេមែដកេ ហធតុ (េមល ២៥៩៩) 
 កមមន ល ៃនេ គ ងអលងក រកៃឡ (េមល ៣២១២) 
 កមមន ល ឧបករណ៍េកមងេលងពីេស មិក (េមល ៣២៤០) 
 កមមន ល េធមញសិបបនិមមិត (េមល ៣២៥០)។ 

 
 ២៣៩៤  កមមន ល សីុម៉ងត៍កំេបរបសទ័រ
  ២៣៩៤១ កមមន ល សីុម៉ងត៍
  ២៣៩៤២ កមមន ល កំេបរ
  ២៣៩៤៩ កមមន ល សីុម៉ងត៍កំេបរបសទ័រដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល កំងែគរ និង សីុម៉ងត៍អីុ ដលិក (េ បកនុងទឹកបន) ប់បញចូ លទំង 

សីុម៉ងត៍ពរឡង់ (សីុម៉ងត៍ពីថមកំេបរ និងមន ងសិ ) សីុម៉ងត៍ លុយមីញូ៉ម 
សីុម៉ងត៍េសក និងសីុម៉ងត៍សុ៊បែពហូស ត 

 កមមន ល កំេបររស់ កំេបរងប់ កំេបរអីុ ដលិក (កំេបរេធជបយអ ចេ ប
កនុងទឹកបន) 

 កមមន ល បសទ័របនមកពីករដុតមន ងសិ  ឬដុតសុ៊ល ត  
 កមមន ល ដូឡូមីតដុត 
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គ
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖

 កមមន ល បយអកំេបរ ឬេបតុងែដលធន់កេម ។ល។ (េមល ២៣៩១) 
 កមមន ល របស់របរេធពីសីុម៉ងត៍ (េមល ២៣៩៥) 
 កមមន ល របស់របរេធពីបសទ័រ (េមល ២៣៩៥) 
 កមមន ល េបតុង យរចួ ឬេបតុង យសងួតរចួ និងបយអកំេបរ  

(េមល ២៣៩៥) 
 កមមន ល សីុម៉ងត៍េ ប បស់កនុងវស័ិយទន ស (េមល ៣២៥០)។ 

 
 ២៣៩៥ ២៣៩៥០ កមមន ល របស់របរេ ប បស់េធពីកំេបរ សីុម៉ងត៍និងបសទ័រ 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល េបតុងមិនទន់ចក់ពុមព សីុម៉ងត៍ ឬរបស់របរេធពីថមសិបបនិមមិតែដល

េ ប បស់កនុងវស័ិយសំណង់៖ 
o េកប ង ផទ ំងថម ឥដ បនទះ សនឹក ប៉ែណល បំពង់ សសរ គឹះ ។ល។ 

 កមមន ល េ គងសំណង់ែដលសង់ទុករចួស មប់ករ ងសង់ ឬវសិកមម
សំណង់សីុវលិេធពីសីុម៉ងត៍ េបតុង ឬពីថមសិបបនិមមិត  

 កមមន ល របស់របរេធពីបសទ័រេ ប បស់កនុងវស័ិយសំណង់៖ 
o ផទ ំង សនឹក ប៉ែណល ។ល។ 

 កមមន ល សមភ រៈសំណង់េធពី រធតុរកុខជតិ (កេមទចេឈ  ចំេបង ែ តង 
បបុស) បញចូ លគន ជមួយសីុម៉ងត៍ បសទ័រ ឬលបយដៃទេទ ត 

 កមមន ល របស់របរពីសីុម៉ងត៍ យ េបសូ (Asbestos) ឬសីុម៉ងត៍ យ
សរៃសែសលុយឡូ ឬ រធតុ សេដ ងគន េនះ៖ 

o សនឹកហី ប បនទះ ប៉ែណលដៃទេទ ត ករ ៉ ូបំពង់ លូ ធុង សនូក ងទឹក 
ចនកធុន ថូ េ គ ងសងរមិ េ គងបងួច ។ល។  

 កមមន ល ផលិតផលដៃទេទ តេធពីេបតុង បសទ័រ សីុម៉ងត៍ ឬថមសិបបនិមមិត៖ 
o របូចមក់ េ គ ងសងរមិ កបច់ចមក់ ថូផក  េផងផក  ។ល។  

 កមមន ល េម បយអកំេបរ 
 កមមន ល េបតុង យរចួ និងេបតុង យសងួតរចួ បយអកំេបរ 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល សីុម៉ងត៍ធន់កេម និងបយអរកំេបរធន់កេម (េមល ២៣៩១)។ 
 

 ២៣៩៦ ២៣៩៦០ ករកត់សូន និងែកៃចនផលិតផលេធអំពីថម
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 ករកត់ថម ករសូន និងែកៃចនថមេដមបីេ ប បស់កនុងសំណង់ កនុងកែនងបញចុ ះសព 

េធផូវ បក់ដំបូល ។ល។ 
 កមមន ល េ គ ងសងរមិេធពីថម 
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គ
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖

 ផលិតកមម កនុងករកត់ថមជផទ ំង ឧទហរណ៍ សកមមភពករ នជីកយកថម  
(េមល ០៨១០) 

 ផលិតកមម ថមតបល់កិន ថមឆប និងផលិតផល សេដ ងេនះ (េមល ២៣៩៩) 
 ល់សកមមភពចមក់ថម (េមល ៩០០០)។ 

 
 ២៣៩៩ ២៣៩៩០ កមមន លៃនផលិតផលែរអ៉េ ហៈ ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល ថមតបល់កិន ថមឆប ឬថមបូ៉  និងផលិតផលថមឆបពីធមមជតិ និង

សិបបនិមមិត ផលិតផលខត់រលីំញ ប់បញចូ ល ផលិតផលខត់រលីំញែដលភជ ប់
េលរបស់ទន់ (ដូចជ ក សខត់)  

 កមមន ល វតថុធតុកកិត និង របស់របរទំងេនះែដលមិនចប់ដំេឡងជមួយ
រធតុែរមូ៉ល ន ឬជមួយែសលលុយឡូ  

 កមមន ល វតថុធតុែរអីុ៉សូឡង់៖ 
o សរៃសេសក (Slag Wool) សរៃសថម (Stone Wool) និងសរៃសពីែរ ៉    

សេដ ងគន  គប់ដីឥដលុញធន់នឹងកេម និង របស់របរអីុសូឡង់កេម
សេដ ងគន  អីុសូឡង់សំេឡង ឬវតថុធតុកត់បនថយសំេឡង 

 កមមន ល របស់របរេធពី រធតុែរេ៉ផ ងៗ ៖ 
o មីកៃចន និងរបស់របរេធពីមីក ពីធយូង (Peat)ពី កហីត (េផ ងេទ តេ ក

ពីេ គ ងអគគិសនី) ។ល។ 
 កមមន ល របស់របរេធពី ល (Asphalt)ឬវតថុ សេដ ងគន  ដូចជ របស់សិត 

(Adhesive)ពីមូល ន ល េកសូ៊សិតពីធយូងថម ។ល។ 
 សរៃសកេបន និង កហីត និងផលិតផលរបស់  (េលកែលងែត េអឡិច តដ 

និងឧបករណ៍អគគិសនី) 
 

ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល សរៃសកញច ក់ និងផលិតផលពីសរៃសកញច ក់មិនែមនតបញ   

(េមល ២៣១០) 
 កមមន ល រង៉ ទនប់េធពីកេបន ឬ កហីត (េមល ២៨១៩)។   
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គ
ជំពូក គ ៖ កមមន ល 
ែផនក ២៤ ៖ កមមន ល េ ហធតុមូល ន 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
២៤១   កមមន ល ែដកមូល ននិងែដកែថប
 ២៤១០ ២៤១០០ កមមន ល ែដកមូល ន និងែដកែថប

   
ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល បតិបតិករៃនករបំែបង េ យេធេរដុកកមមែរែ៉ដក េ យឡផទុះ និង
ឡបន ុទធេ បអុកសីុែហ ន ឬសំណល់ែដក និងកេមទចកមទីែដក កនុងឡដុតអគគិសនី ឬេ យ
េធេរដុកកមមែរែ៉ដកេ យផទ ល់ ឬេ យមិនបច់ឲយរ យេទជែដកែថបេទ េ យ គន់ែត
យកេទរ ំ យ និងច មញ់េនកនុងឡចក់ េដមបីចក់ពុមពផលិតជផលិតផលពក់ក ល
សេ មច ដូចជ ែដកបនទះ សនឹក ចេ ម ក េដម ជង េដមមូល ែដកសរៃស បំពង់ និងមន
មុខកត់ បេ ងេផ ងៗេទ ត។  
 
ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 

 បតិបតិករឡផទុះ ឡបន ុទធែដកែថប ករកិន និងកិនបេងយ  
 ផលិតកមមែដកសមិត និង សពឺេជ យសិន មនជតិម៉ង់កែណសខពស់ជដំុៗ ឬជ

ងបឋមេផ ងៗេទ ត 
 ផលិតកមម ែដកសំេ ហៈ   
 ផលិតកមម ផលិតផលែដលពីែដក ែដលេធ មវធីិេរដុកកមមផទ ល់េលែដក និង

ផលិតផលែដកេ ព តដៃទេទ ត  
 ផលិតកមម ែដកែដលបន ុទធពិេសសេ យករេធេអឡិក តលីត និងករែកៃចនែបប

គីមីដៃទេទ ត 
 ផលិតកមមែដកជ គប់តូច និងេម  
 ផលិតកមម ែដកែថបជដំុ និងជរបូ ងបឋមេផ ងេទ ត  
 ករសរ ំ យេឡងវញិ នូវកេមទចដំុែដក ឬែដកែថប 
 ផលិតកមមែដកែថបពក់ក លសេ មច 
 កមមន ល ផលិតផលែដកែថបសំែប៉ត ែដលបនមក មវធីិកិនេក និងកិន

តជក់ 
 កមមន ល ែដកែថបេដម ជង និងេដមមូល មវធីិកិនេក 
 កមមន ល ែដកែថបមនមុខកត់ បេ ង មវធីិកិនេក 
 កមមន ល ែដកែថបេដម ជង និងមុខកត់ ន់ មវធីិហូត តជក់ ឆប ឬ

កឡឹង  
 កមមន ល ែដកែថបមនមុខកត់ បេ ង មវធីិពត់ ង តជក់ ឬបត់េ យ

សងកត់ែដកែថបបនទះ  
 កមមន ល លួសែដកែថប េ យវធីិហូត តជក់ ឬហូតរមួល  
 កមមន ល បនទះែដកែថបសងកត់ភី និង ែដកែថបមនមុខកត់ បេ ង និង និង

ផ រតំណ  
 កមមន ល ែដកែថបផូវែដក (ផូវែដកមិនទន់តំេឡង)  
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 កមមន ល ែដកែថបជបំពង់ ឬទុេយមុខតំណ ឬមនមុខកត់ បេ ង មវធីិ

កិនេក ែប៉នេក ហូតេក ឬេ យវធីិហូត តជក់ ឬកិន តជក់  
 កមមន ល បំពង់ែដកែថបមនមុខតំណផ របនមកពីករពត់ ង តជក់ ឬេក 

និងផ រ េដមបីស មប់ទុកផ រ ឬែកៃចនបនេទ ត េ យវធីិហូត តជក់ ឬកិន
តជក់ ឬផលិត មករពត់ ងេក ផ រ និងប ងម  

 កមមន ល ៉ គរ បំពង់ែដកែថប ដូចជ៖ 
o តំណងបំពង់ភជ ប់គន  មនៃផទេគម ប តំណមនមុខស៊កបញចូ លគន   
o ែកង ឬេត តបំពង់េ យផ រ 
o ែកង ឬេត តបំពង់មនែខ េខច  
o ៉ គរស៊កតបំពង់េ យផ រ 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល បំពង់ ទុេយ និងវតថុមនមុខកត់ បេ ង និង ៉គរបំពង់ពីែដកស
ចក់ពុមព  (េមល ២៤៣១) 

 កមមន ល បំពង់ ឬទុេយែដលគម នមុខតំណផ រែដកែថបែដលបនមកពីវធីិ
ចក់ពុមពបងិល (េមល ២៤៣១) 

 កមមន ល ៉ គរបំពង់ ឬទុេយពីែដកែថបសចក់ពុមព (េមល ២៤៣១)។ 
 

២៤២   កមមន ល េ ហធតុមូល នមនតៃម និងេ ហធតុមិនែមនជែដក
ដៃទេទ ត 

 ២៤២០ ២៤២០០ កមមន ល េ ហធតុមូល នមនតៃម និងេ ហធតុមិនែមនជែដក
ដៃទេទ ត 

   
ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 

 ផលិតកមមេ ហធតុមូល នមនតៃម៖ 
o ផលិតកមម និងករច មញ់េ ហធតុមនតៃម ែដលមិនទន់ែកៃចន និង

ែកៃចនរចួ៖ មស បក់ បទីន ។ល។ ពីែរ ៉និងកេមទចកមទី 
 ផលិតកមមសំេ ហៈមនតៃម 
 ផលិតកមមផលិតផលពក់ក លសេ មចពីេ ហធតុមនតៃម 
 ផលិតកមម បក់កិនពសេលេ ហធតុមូល ន 
 ផលិតកមមមសកិនពសេលេ ហធតុមូល ន ឬ បក់ ឬេ ហធតុមូល ន 
 ផលិតកមមៃនបទីន និង េ ហធតុថន ក់បទីន កិនពសេលមស បក់ ឬ

េ ហធតុមូល ន  
 ផលិតកមម លុយមីញូ៉មពី លុយមីញូ៉មអុកសីុត 
 ផលិតកមម លុយមីញូ៉ម មវធីិច មញ់ែបបេអឡិក តលីតពីសំណល់ ឬកេមទចក

មទី លុយមីញូ៉ម 
 ផលិតកមមសំេ ហៈ លុយមីញូ៉ម 
 ពក់ក លកមមន ល លុយមីញូ៉ម 
 ផលិតកមមសំណ ស័ងកសី និងសំណប៉ ងំពីែរ ៉
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 ផលិតកមមៃនសំណ ស័ងកសី និងសំណប៉ ំង មវធីិច មញ់ េអឡិក តលីតពី

សំណល់ ឬពីកេមទចកមទីសំណ ស័ងកសី និងសំណប៉ ងំ  
 ផលិតកមមសំេ ហៈសំណ ស័ងកសី សំណប៉ ំង 
 ពក់ក លកមមន លសំណ ស័ងកសី និងសំណប៉ ងំ 
 ផលិតកមមទង់ែដងពីែរ ៉
 ផលិតកមមទង់ែដង េ យវធីិច មញ់េអឡិក តលីតពីសំណល់ និងកេមទចកមទី    

ទង់ែដង 
 ផលិតកមមសំេ ហៈទង់ែដង 
 កមមន ល សរៃសលួស ឬបនទះហុយសីុប 
 ពក់ក លកមមន លទង់ែដង 
 ផលិតកមម កម ម៉ង់កែណស នីែកល ។ល។ ពីែរ ៉ឬពីអុកសីុត 
 ផលិតកមម កម ម៉ង់កែណស នីែកល ។ល។ េ យវធីិេអឡិក ត-លីត និងពីករ

ច មញ់ លុយមីណូែទរមិកៃន កម ម៉ង់កែណស នីែកល ។ល។ កកសំណល់ 
និងកេមទចកមទី 

 ផលិតកមមសំេ ហៈ កម ម៉ង់កែណស នីែកល ។ល។ 
 ពក់ក លកមមន ល កម ម៉ង់កែណស នីែកល ។ល។ 
 ផលិតកមមបនទះសរៃសចក់ពីនីែកល (Mattes of nickel) 
 ផលិតកមមេ ហធតុអុ៊យ ៉ ញូ៉មពីអុ៊យ ៉ ញូ៉មអុកសីុត ឬែរដ៉ៃទេទ ត 
 កររ ំ យ និងច មញ់អុ៊យ ៉ ញូ៉ម 

 
ថន ក់េនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវ៖ 

 កមមន ល ែខ លួសេ ហធតុទំងេនះេ យវធីិហូត 
 ផលិតកមម លុយមីញូ៉មអុកសីុត ( លុយមី ) 
 ផលិតកមមសនឹក លុយមីញូ៉មស មប់ខចប់  
 កមមន ល សទប់េសង លុយមីញូ៉ម (សំណប៉ ងំ) ពី លុយមីញូ៉ម 

(សំណប៉ ងំ) ជធតុផ ំសំខន់ 
 កមមន ល សទប់សនឹកេសងពីេ ហធតុមនតៃម។ 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 ករសចក់ពុមពេ ហធតុមិនែមនែដក (េមល ២៤៣២) 
 កមមន ល េ គ ងអលងក រពីេ ហធតុមនតៃម (េមល ៣២១១)។ 
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២៤៣   ករសចក់ពុមពេ ហធតុ
 ២៤៣១ ២៤៣១០ ករសចក់ពុមពែដកនិងែដកែថប
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ លករសចក់ពុមពែដក និងែដកែថប ដូចជ សកមមភពកនុងឧស ហកមមស
ចក់ពុមពែដក និងែដកែថប។ 
 
ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 

 ករសចក់ពុមពផលិតផលែដកពក់ក លសេ មច 
 ករសចក់ពុមពែដកហុង បេផះ  
 ករសចក់ពុមពែដកហុង កហីតែសរ ៉អីុូត 
 ករសចក់ពុមពផលិតផលែដកហុងែដល ចែផបន  
 ករសចក់ពុមពផលិតផលែដកែថបពក់ក លសេ មច 
 ករសចក់ពុមពផលិតផលែដកែថបហុង 
 កមមន ល បំពង់ ទុេយ ែដកែថបគម នមុខតំណ មវធីិចក់ពុមពបងិល  
 កមមន ល ៉គរបំពង់ ឬទុេយេធពីែដកែថបហុង។ 

 
 ២៤៣២ ២៤៣២០ ករសចក់ពុមពេ ហធតុមិនែមនែដក
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល ផលិតផលពក់ក លសេ មចពី លុយមីញូ៉ម ម៉េញ៉សយូម       

ទី នីញូ៉ម ស័ងកសី ។ល។ 
 ករសចក់ពុមព ៃនេ ហធតុហុង ល 
 ករសចក់ពុមព ៃនេ ហធតុហុងធងន់  
 ករសចក់ពុមព ៃនេ ហធតុហុងមនតៃម 
 ករសចក់ពុមព សងកត់ៃនេ ហធតុហុងមិនែមនែដក។ 
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គ
ជំពូក គ ៖ កមមន ល 
ែផនក ២៥ ៖ កមមន ល ផលិតផលពីេ ហធតុែកៃចនេលកែលងម៉សីុននិងបរកិខ រ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
២៥១   កមមន ល ផលិតផលេ គងពីេ ហធតុធុង ងសុកទឹកនិងម៉សីុនបេងកត

ចំ យទឹក 
 ២៥១១  កមមន ល ផលិតផលេ គងពីេ ហធតុ
  ២៥១១១ កមមន ល ផលិតផលេ គងេ គងទរេ គងបងួច
  ២៥១១២ កមមន ល សុ៊មរបូថតសុ៊មកញច ក់
  ២៥១១៩ កមមន ល ផលិតផលេ គ ងេ គងពីេ ហធតុដៃទេទ ត 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល េ គង ឬេ គងឆឹងទ មេ ហធតុស មប់សំណង់ និងេ គ ង

បំែណករបស់  (ប៉ម បេងគ ល េ គងដំបូល ឬេ គង ទទមងន់ែដលែខងរចួ ព ន 
។ល។)  

 កមមន ល េ គងឆឹងទ មេធពីេ ហធតុស មប់េ ប បស់កនុងឧស ហកមម 
(េ គងទ មឡសែដក បរកិខ េលក ក់យួរ ។ល។)  

 កមមន ល សំណង់ែដលបន ងសង់ទុករចួភគេ ចនេធពីេ ហធតុ៖ 
o ជ មកតូចៗ គំរសូ មប់ ំងបងញ ។ល។ 

 កមមន ល ទរ បងួច និងសុ៊ម កបំងបងួច ទររបងពីេ ហធតុ 
 របំងខណែចកបនទប់ែដលេធពីេ ហធតុ ស មប់ចប់ភជ ប់ពីក មល 

េឡងេទេល 
 

ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល េ គ ងបំែណកន  ឬឡចំ យថមពល (េមល ២៥១៣) 
 កមមន ល កំណល់ផូវែដក (េមល ២៥៩៩) 
 កមមន ល ែផនកេផ ងៗៃនន  (េមល ៣០១១)។ 

 

 ២៥១២ ២៥១២០ កមមន ល ធុង ងនិងកុងេតណឺពីេ ហធតុ
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល ង ធុង និងកុងេតណឺពីេ ហធតុ សេដ ងគន  ៃន បេភទែដលជ

ធមម តវបនដំេឡង និងចប់ភជ ប់ស មប់ករសុក ឬេ ប បស់កនុងផលិតកមម  
 កមមន ល ធុងេ ហធតុស មប់ផទុកឧសម័នមនសមព ធ ឬ ឧសម័ន វ  
 កមមន ល ម៉សីុនកេមកនុងផទះ និង ៉ដយទ័រ 

 

ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល ធុងតូច េប៉ត កំបុ៉ង ធុងមនៃដយួរ បអប់ ។ល។ ពីេ ហធតុ ែដល

ជធមម េ បកនុងករយួរ និងខចប់ទំនិញ (េមល ២៥៩៤) 
 កមមន ល កុងេតណឺស មប់ដឹកជញជូ ន (េមល ២៩២០) 
 កមមន ល រថេ កះ (យនយនេយធពសែដក) (េមល ៣០៤០)។ 
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គ
 ២៥១៣ ២៥១៣០ កមមន ល ម៉សីុនបេងកតចំ យទឹក េលកែលង ម៉សីុនកេមកនុងផទះ
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល ម៉សីុនបេងកតចំ យទឹក ឬចំ យដៃទេទ ត 
 កមមន ល េ គ ងបន ំបែនថមស មប់េ បជមួយម៉សីុនបេងកតចំ យទឹក៖  

o កុងដង់ ទ័រ (condensers) ប ប់សន ំសំៃចថមពល (economisers) 
ប ប់បេងកនកេមចំ យទឹក (superheaters) ប ប់ចប់យក
ចំ យទឹក (steam collectors) ប ប់ផទុកចំ យទឹក (accumulators)  

 កមមន ល េរ ៉ ក់ទ័រនុយេកែអ៊រ េលកែលងេ គ ងបំែបក អីុសូតូប 
 កមមន ល េ គ ងបំែណកៃនន សមុ ទ និងឡចំ យថមពល 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល ម៉សីុនកេមកនុងផទះ និង ៉ដយទ័រ (េមល ២៥១២) 
 កមមន ល កំុេប ឡចំ យ-ទួរបី៊ន (boiler-turbine sets) (េមល ២៨១១) 
 កមមន ល េ គ ងបំែបកអីុសូតូប (េមល ២៨២៩)។ 

 
២៥២   កមមន ល វធុនិង គប់រេំសវ
 ២៥២០ ២៥២០០ កមមន ល វធុនិង គប់រេំសវ
  ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖

 កមមន ល វធុធុនធងន់ (កំេភងធំ កំេភងចល័ត ទ មបញ់ 
រ ៉កុែកត កំេភងបញ់កនុងទឹក បឆំងន  កំេភងយនធុនធងន់) 

 កមមន ល វធុធុន ល (េរវ៉លុែវរ កំេភងខី កំេភងយនធុន ល)  
 កមមន ល កំេភងេ បខយល់ ឬឧសម័ន និងពីសុលេឡ 
 កមមន ល គប់រេំសវេធស ងគ ម ។ 

 
ថន ក់េនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវ៖ 

 កមមន ល កំេភង បមញ់ កី  ឬកំំេភងខីតូចស មប់ករពរខួន និង គប់
រេំសវ 

 កមមន ល េ គ ងផទុះ ដូចជ គប់ែបក មីន និង គប់ែបក បឆំងន  ។ 
 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល កឹបផទុះ ឈនួនផទុះ ឬ គប់ែបកែផ ងពណ៌(េមល ២០២៩) 
 កមមន ល កំបិតេសន ត វ ចំពុះទុង ។ល។ (េមល ២៥៩៣) 
 កមមន ល រថពសែដកស មប់ដឹកជញជូ ន ក ស បក់ ឬវតថុមនតៃម (េមល 

២៩១០) 
 កមមន ល យនអវកស (េមល ៣០៣០) 
 កមមន ល រថេ កះ និងរថចមបំងដៃទេទ ត (េមល ៣០៤០)។ 

២៥៩   កមមន ល ផលិតផលេ ហធតុែកៃចនដៃទេទ ត និងសកមមភពជងែដក
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គ
 ២៥៩១ ២៥៩១០ ករដំ ករសងកត់ករ យកក់និងករកិនេ ហធតុជ ង េ ហកមមេម

េ ហធតុ  
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 ករដំ ករសងកត់ ករ យកក់ ករកិនជ ង 
 ករសរ ំ យេម េ ហធតុ ៖ ផលិតកមមវតថុេធពីេ ហធតុេ យផទ ល់ពីេម

េ ហធតុ មវធីិ ប ពឹតកមមកេម ឬេ បសមព ធសងកត់  
 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 ករផលិតេម េ ហធតុ (េមល ២៤១០ ២៤២០)។ 
 

 ២៥៩២ ២៥៩២០ ប ពឹតិកមម និងករពសេ ហធតុ ករ កឡឹង
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 ករ ជលក់ ណូដរបូនីយកមមេ ហធតុ ។ល។  
 ប ពឹតកមមកេមេ ហធតុ 
 កឡុកេ យរញ័ំរ បញ់ខ ច់ កឡុកេ យរងិល ករសមតេ ហធតុ 
 ករ ក់ពណ៌ និងឆក់េ ហធតុ 
 ករេ បេ ហធតុេ យអេ ហធតុ៖ 

o ពសេ យបសទិក េ យ សទប់េអ ែមលេធឲយភឺ េ យ សទប់ទឹក
ថន ំគីមី ។ល។  

 ករេធឲយរងឹ ករខត់េ យេ ហធតុឲយភឺ (ខត់េ យេ បកំ ត់ទន់)  
 ករេចះរនធ កឡឹងវលិ កឡឹងច មះ េធឲយសឹករចិរលិ ឈូសឲយៃផទ បេសម រលីំង   

រសុ ព ងប រ ឆប សំេល ង បូ៉  ផ រ តភជ ប់ ។ល។ ៃនករងរជងែដក 
 ករកត់ និងសរេសរេលេ ហធតុេ យកំរសមី ែស៊រ 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 សកមមភព េបះែដកេល កចកេជងេសះ (េមល ០១៦២) 
 កិន ពសេ ហធតុមនតៃមេលេ ហធតុមូល ន ឬេ ហធតុេផ ងេទ ត 

(េមល ២៤២០)។ 
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គ
 ២៥៩៣ ២៥៩៣០ កមមន ល េ គ ងកំបិតឧបករណ៍ៃដនិងេ គ ងែដកេ ប បស់ទូេទ
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល េ គ ងកំបិតេ ប បស់កនុងផទះ ដូចជ កំបិត សម ប ព ។ល។ 
 កមមន ល េ គ ងកំបិតដៃទេទ ត៖ 

o កំបិតចិ ញច ំ ច់ និងកំបិតកប់ ច់ 
o មេករ និងែផ ម 
o កៃ ន និងតុងដឺកត់សក់ 

 កមមន ល កំបិត និងែផកំបិតកត់ស មប់េ បកនុងម៉សីុន ឬេ គ ងេមកនិក
េផ ងៗ  

 កមមន ល ឧបករណ៍ៃដ ដូចជ ដងក ប់ ទួរណឺវសី ។ល។ 
 កមមន ល ឧបករណ៍ៃដកសិកមមមិនេ បថមពល  
 កមមន ល រ រ និងែផរ រ ប់បញចូ លទំង ែផរ រែខ  និងែផរ

រ ច ក់ 
 កមមន ល ឧបករណ៍ែដល ចេ ះដូរបន ស មប់ឧបករណ៍ៃដ េទះជេ ប 

ឬមិនេ បថមពលក៏េ យ ឬស មប់ម៉សីុនឧបករណ៍ន៖ ែផ ន ែផពនក ែផ
ម៉សីុន កឡឹង ។ល។ 

 កមមន ល ឧបករណ៍សងកត់  
 កមមន ល ឧបករណ៍ជងដំែដក ៖ ច ងក នដុតែដក ទនប់ដំែដក ។ល។ 
 កមមន ល បអប់ពុមព និងពុមព (េលកែលង ែតពុមពចក់ដំុែដក)  
 កមមន ល អងគំ ដេងក ប 
 កមមន ល េ តេ ក េ  កូនេ  តេច កទរ និងវតថុ 

សេដ ងគន នឹងេ គ ងែដកស មប់សំណង់ ស មប់េ គ ងសងរមិ និងស មប់
យនជំនិះ ។ល។ 

 កមមន ល កំបិតេសន ត វ ចំពុះទុង ។ល។ 
 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល េ គ ងេ ប បស់ែដលមន បេ ង (ឆន ំង កំេស វ ។ល។) េ គ ងេ ប
បស់កនុងផទះបយ (ចនេគម ថស ។ល។) ឬេ គ ងេ ប បស់មន ងសំែប៉ត 

(ចនសំែប៉ត ចន ទនប់ ។ល។) (េមល ២៥៩៩) 
 កមមន ល ឧបករណ៍ៃដេ យថមពល (េមល ២៨១៨) 
 កមមន ល ពុមពចក់ដំុេ ហធតុ (េមល ២៨២៣) 
 កមមន ល េ គ ងកំបិតពីេ ហធតុមនតៃម (េមល ៣២១១)។ 
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 ២៥៩៤ ២៥៩៤០ កមមន ល ធុងមនៃដយួរ កំបុ៉ងធុងធំនិងកុងេតណឺ សេដ ងគន   

េធពីេ ហធតុ 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល ធុងមនៃដយួរ កំបុ៉ង ធុងធំ េប៉ត បអប់ 
 កមមន ល កំបុ៉ងតូចៗ និងកំបុ៉ងស មប់ ក់ផលិតផលមូប រ បំពង់ និង

បអប់ែដល ចបត់បន  
 កមមន ល េ គ ងគនឹះទរេធពីេ ហធតុ។ 

 
 ២៥៩៥ ២៥៩៥០ កមមន ល ផលិតផលែខ ច ៉ក់រុស័ឺរនិងវសីមួល (េលកែលងែខ កបេធពី

េ ហធតុ) 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល របស់របរេធពីលួសសរៃស ៖ លួសបន លួសរបង លួសសំ ញ់ធំ 

លួសសំ ញ់តូច កំ ត់េ ហធតុ ។ល។ 
 កមមន ល បូ៊ឡុង េខច  េអ គ និងផលិតផលមនែខ េខច  

សេដ ងគន  
 កមមន ល រុស័ឺរ (េលកែលង រុស័ឺរនឡិកៃដ)៖ 

o ចនទ ស រុស័ឺរមន ងជែខ េខច  រុស័ឺរជដងរមួល 
o សនឹកចនទ ស 

 កមមន ល ច ក់ េលកែលងែត ច ក់អូសម៉សីុន។ 
 

 ២៥៩៩  កមមន ល ផលិតផលពីេ ហធតុែកៃចន ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
  ២៥៩៩១ កមមន ល ឧបករណ៍េ ប បស់កនុងផទះ
  ២៥៩៩៩ កមមន ល ផលិតផលពីេ ហធតុែកៃចន ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល

 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល ែខ កបេ ហធតុ បនទះសំ ញ់េ ហធតុ និងរបស់របរ ប ក់

បែហលគន    
 កមមន ល ែខ កបេ ហធតុគម នអីុសូឡង់ ឬមនអីុសូឡង់ បុ៉ែនមិន ចេ ប

បស់ស មប់ចមងចរនអគគិសនី 
 កមមន ល ែដកេគល និងកនស់ 
 កមមន ល ែដកេគលមីន កក់ ទនប់កបលេខច  និងផលិតផល សេដ ងគន

ែដលគម នែខ េខច  
 កមមន ល ផលិតផលពីម៉សីុន កឡឹងសយ បវតិ 
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   កមមន ល របស់របរេ បកនុងផទះពីេ ហធតុ៖

o េ គ ងេ ប បស់មន ងសំែប៉ត ៖ ចនទប ចន ទនប់ ។ល។ 
o េ គ ងេ ប បស់ែដលមន ង បេ ង ៖ ឆន ំង កំេស វ ។ល។ 
o េ គ ងេ ប បស់ស មប់បរេិភគ ៖ ចនេគម ថស ។ល។ 
o ខទះឆ កឡូម ខទះឆសំែប៉ត និងេ គ ងសមភ រៈេ ប បស់ស មប់តុបរេិភគ 

និងឧបករណ៍ផទះបយដៃទេទ តែដលមិនេ បអគគិសនី 
o ប ប់ ប រតូចៗ េ ប បស់កនុងផទះបយេ បេ យៃដ និងេ គ ងបន ំ  
o ទនប់ដុស ងឆន ំពីេ ហធតុ  

 កមមន ល ងងូតទឹក ងលុបមុខ ង ងចន/ ងៃដ និងរបស់របរ ស
េដ ងគន  

 កមមន ល ផលិតផលពីេ ហធតុេ បកនុងករយិល័យ េលកែលងេ គ ង
សងរមិ 

 កមមន ល ទូែដក បអប់សុវតថិភព ទរករពរ គប់កំេភង ។ល។ 
 កមមន ល របស់របរពីេ ហធតុដៃទេទ ត៖ 

o បច កកប៉ល់ និងែផ បច ក  
o យុថក  
o កណឹង 
o កំណល់ផូវែដក 
o ទំពក់មនគនឹះបិទ-េបក ទំពក់កបលែខ ក ត់ ទំពក់សទូចឥ ៉ន់ 

 កមមន ល េសបងេធពីេ ហធតុេសង 
 កមមន ល េមែដកឆក់ 
 កមមន ល បំពង់ទឹកេកពីេ ហធតុ និងដប 
 កមមន ល ផកសញញ ពីេ ហធតុ (មិនេ បអគគិសនី)  
 កមមន ល ផកភជ ប់សេម កបំពក់ និងេ គ ងសមគ ល់ខួនេយធ  

េធពីេ ហធតុ 
 កមមន ល េ គ ងអុ៊តសក់ ដងឆ័ ត និងឆឹងឆ័ ត កសសិតសក់ ពីេ ហធតុ 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល េមែដកឆក់េស មិក និងពីែរែ៉ដលមនជតិេមែដកេ ចន (េមល 
២៣៩៣) 

 កមមន ល ធុង និង ងសុកទឹក (េមល ២៥១២) 
 កមមន ល វ ចំពុះទុង (េមល ២៥៩៣) 
 កមមន ល រុស័ឺរស មប់នឡិកេប៉ល និងនឡិកៃដ (េមល ២៦៥២) 
 កមមន ល ែខ លួស និងែខ កបស មប់ចមងចរនអគគិសនី (េមល ២៧៣២) 
 កមមន ល ច ក់អូសម៉សីុន (េមល ២៨១៤) 
 កមមន ល រេទះ ក់ឥ ៉ន់កនុង ងលក់ទំនិញ (េមល ៣០៩៩) 
 កមមន ល េ គ ងសងរមិេធពីេ ហធតុ (េមល ៣១០០) 
 កមមន ល សមភ រៈកី  (េមល ៣២៣០) 
 កមមន ល េហគម និងឧបករណ៍េកមងេលង (េមល ៣២៤០)។ 
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ជំពូក គ ៖ កមមន ល 
ែផនក ២៦ ៖ កមមន ល ផលិតផលកំុពយូទ័រេអឡិច តនិកនិងអុបទិក 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
២៦១   កមមន ល េ គ ងបងគុំេអឡិច តនិក
 ២៦១១ ២៦១១០ កមមន ល សនទះ និងបំពង់ េអឡិច តនិក
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល អំពូលេអឡិច តង 
 កមមន ល េ គ ងភជ ប់េអឡិច តនិក 
 កមេនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវ ៖ 
 កមមន ល ែខ ពីនេធ ែខ មូ៉នីទ័រ ែខ យូេអសបី៊ែខ តភជ ប់គន  ។ល។ 

 
 ២៦១២ ២៦១២០ កមមន ល សឺមីកុងឌុចទ័រ និងេ គ ងបងគុំេអឡិច តនិកដៃទេទ ត 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល កប៉សីុទ័រេអឡិច តនិក 
 កមមន ល េរសីុ៉សទរេអឡិច តនិក 
 កមមន ល មី ក បេសសស័រ 
 កមមន ល ែប៊រ ពីនធីតេស គីប៊ត  
 កមមន ល េស គីប ងម ( ឡូក ឌីជីថល ឬ យ បី៊ត)  
 កមមន ល ឌីយូ៉ត តង់សីុសទ័រ និងេ គ ងភជ ប់ពក់ព័នធេផ ងេទ ត 
 កមមន ល ំងឌុចទ័រ (ដូចជ បូបី៊ន តង់សូ) បេភទេ គ ងបងគុំ េអឡិច តនិក 
 កមមន ល គី ល់េអឡិច តនិក និងេ គ ងដំេឡងពី គី ល់ 
 កមមន ល សូេឡណូអីុត កុង ក់ និងឧបករណ៍បំែបងស មប់េ គ ង              

េអឡិច តនិក 
 កមមន ល គប់ឡុក ក់ ឬ ៉េហ សឺមីកុងឌុចទ័រ ពក់ក លសេ មច ឬ

សេ មច 
 កមមន ល កតអីុនេធេហស (ឧ. សំេឡង របូភព ប ញឧបករណ៍េលប ន     

មូ៉ឌឹម)  
 កមមន ល េ គ ងបងគុំបេញចញរបូភព (ប ម  បូ៉លីែមរ អិលសីុឌី)  
 កមមន ល ឌីយូ៉តបេញចញពនឺ (LED) 
 ករផទុកេ គ ងបងគុំេនកនុងបនទះេស គីេបះពុមព (PCB)។ 
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២៦២   កមមន ល កំុពយូទ័រនិងេ គ ងតភជ ប់ជមួយកំុពយូទ័រ
 ២៦២១ ២៦២១០ កមមន ល និង/ឬ តំេឡងកំុពយូទ័រេអឡិច តនិក
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល កំុពយូទ័រខន តធំ 
 កមមន ល កំុពយូទ័រចល័ត 
 កមមន ល េ គងសំខន់របស់កំុពយូទ័រ 
 កមមន ល កំុពយូទ័រយួរៃដ (ឩ. PDA)  
 កមមន ល េសហេវ  ។ 

 
 ២៦២២ ២៦២២០ កមមន ល េ គ ងបនស់កំុពយូទ័រ
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល ឌីស យម៉េញ៉ទិក ស យ និងេ គ ងផទុកេ ចនមុខដៃទេទ ត 
 កមមន ល ឌីស យអុបទិក (ឧ. CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVDRW)  
 កមមន ល ពីនេធ 
 កមមន ល មូ៉នីទ័រ 
 កមមន ល បនទះ យអក រ (ឃីប៊ត) 
 កមមន ល ឧបករណ៍ចងុល (េម៉ស៍) ៃដកន់បញជ េហគម េ គ ងបនទ ប់បន ំឃី

បញជ   
 កមមន ល កែនងបំពក់កំុពយូទ័រកនុងេគលបំណងពិេសស  
 កមមន ល ម៉សីុនែសកន ប់បញចូ លទំង ម៉សីុនែសកនសញញ ឆនូត 
 កមមន ល ម៉សីុន នកត  
 កមមន ល មួកែវន៉ បងញពីរបូភពពិត  
 កមមន ល ឧបករណ៍បញច ងំតនឹងកំុពយូទ័រ (video beamers) 
 កមេនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវ ៖ 
 កមមន ល កែនងបំពក់កំុពយូទ័រ ដូចជ ម៉សីុនដក បក់ 

សយ បវតិ កំុពយូទ័រគណន ច់ បក់ ែដលមិនដំេណ រករេ យេមកនិក  
 កមមន ល ឧបករណ៍មួយែដលមនមុខងរេ ចនស មប់េ បកនុងករយិល័យ 

ដូចជ ម៉សីុន ក់ ែសកន និងថតចមង រមួបញចូ លគន ។ 
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គ
២៦៣   កមមន ល បរកិខ រទូរគមនគមន៍
 ២៦៣១ ២៦៣១០ កមមន ល បរកិខ រទូរគមនគមន៍ (េលកែលងបរកិខ រទូរគមនគមន៍ឥតែខ )
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល បរកិខ រទូរស័ពទ និងម៉សីុន ក់ ប់បញចូ ល ម៉សីុនេឆយតបសយ

បវតិេលទូរស័ពទ 
 កមមន ល ទូរស័ពទឥតែខ  
 កមមន ល បរកិខ រេ ះដូរជលកខណៈឯកជន (ទូរសពទេ បជឯកជន 

កនុង កមហុ៊ន) 
 កមមន ល បរកិខ រទូរគមនគមន៍ផទុកទិននន័យ ដូចជ ែលបងសង់ ព នែដលេ ប

បព័នធកំុពយូទ័រ(bridges) ឧបករណ៍បញជូ នទិននន័យេនកនុង បព័នធកំុពយូទ័រ(routers) 
និងឧបករណ៍ភជ ប់ បព័នធកំុពយូទ័រមួយេទ តែដលមនមុខងរេផ ងគន (gateways) 

 កមមន ល មូ៉ឌឹម និងបរកិខ របញជូ នទិននន័យ។ 
 

 ២៦៣២ ២៦៣២០ កមមន ល បរកិខ រទូរគមនគមន៍ឥតែខ
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល ឧបករណ៍ទទួល រខន តតូចៗ 
 កមមន ល ទូរស័ពទៃដ 
 កមមន ល បរកិខ រទូគមនគមន៍ចល័ត។ 

 
 ២៦៣៩ ២៦៣៩០ កមមន ល បរកិខ រទូរគមនគមន៍ ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល បរកិខ រតភជ ប់ៃនមណលក ល 
 កមមន ល អង់ែតនបញជូ ន និងអន់ែតនទទួលទិននន័យ 
 កមមន ល បរកិខ រទូរទស ន៍ែខ កប 
 កមមន ល សទូឌីេយវទិយុ និងទូរទស ន៍ និងបរកិខ រផ យវទិយុ ប់បញចូ លទំងក

េម ៉ ទូរទស ន៍ 
 កមមន ល បព័នធ បកស សននេពលមនមនុស ឆងកត់ និងមនអគគិភ័យ

មករបញចូ នសញញ េទ ថ នីយ តតពិនិតយ 
 កមមន ល ឧបករណ៍បញជូ នទិននន័យ មវទិយុ និងទូរទស ន៍ 
 កមមន ល ឧបករណ៍បញជូ នទិននន័យ មកំរសមី (ឧបករណ៍បញជ ពីចមង យ)។ 
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គ
២៦៤   កមមន ល េ គ ងេ ប បស់េអឡិច តនិក
 ២៦៤១ ២៦៤១០ កមមន ល  និង/ឬដំេឡងទូរទស ន៍
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល ទូរទស ន៍ 
 កមមន ល េអ កង់ទូរទស ន៍។ 

 
 ២៦៤២ ២៦៤២០ កមមន ល បរកិខ រថតសំេឡង និងរបូភព បរកិខ រទទួល និងថតចមង(េលក

ែលងទូរទស ន៍) 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល ឧបករណ៍ចក់កែស តវេីដអូ និងបរកិខ រថតចមង 
 កមមន ល បព័នធថតសំេឡង និងថតចមង 
 កមមន ល បរកិខ រសំេឡងេសេរអូ៉ (សំេឡងែចកេចញពីគន ) 
 កមមន ល វទិយុទទួលសំេឡង 
 កមមន ល កេម ៉ វេីដអូ បេភទេ ប បស់ធមម  
 កមមន ល ឧបករណ៍ចក់ CD និង DVD។ 

 
 ២៦៤៩ ២៦៤៩០ កមមន ល េ គ ងេ ប បស់េអឡិច តនិក ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់

បញចូ ល 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល បព័នធពនឺសំេឡង 
 កមមន ល ឧបករណ៍ចក់ឌីសស មប់េ ប បស់េ យ ក់កក់(jukeboxes) 
 កមមន ល អំពីស មប់ឧបករណ៍ត នី និង បព័នធផ យជ 

ធរណៈ  
 កមមន ល មី កហូន (ឧេគឃសនសពទ) 
 កមមន ល ម៉សីុនេ ច ងចេ ម ងក ៉អូេខ 
 កមមន ល ប ប់ ប់សំេឡងភជ ប់ តេច ក (ឧ. វទិយុ េសេរអូ៉ កំុពយូទ័រ) 
 កមមន ល ទូវេីដអូេហគម។ 
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គ
២៦៥   កមមន ល បរកិខ ររងស់េធេតស រកទិស និង តតពិនិតយ នឡិកៃដ និង

នឡិកពយួរជញជ ងំ 
 ២៦៥១ ២៦៥១០ កមមន ល បរកិខ ររងស់ េធេតស រកទិស និង តតពិនិតយ 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល កមមន ល ៃនករែសងរក រកុរក រកទិស ែណនំ បព័នធ កសចរ
ណ៍ និងន ចរ ឧបករណ៍ តតពិនិតយ និងែកស មលេ យសយ បវតិ ែដលេ បេនកនុង៖ 
ម៉សីុនកេម ម៉សីុន តជក់ ទូរទឹកកក និងសមភ រៈេ ប បស់ដៃទ ឧបករណ៍ និងបរកិខ រ
ស មប់ ស់ែវង ករបងញ ករបញជ ក់ ករកត់ ទុក ករផ យ និងករ តតពិនិតយ
ដំេណ រករឧស ហកមមេផ ងៗ ដូចជ៖ សីតុណភព សំេណ ម សមព ធ សុញញកស 
ចំេហះ លំហូរ ក មិតនីវ ៉ ូភពអនធិល ដង់សីុេត ក មិត សីុដ កំ ប់ និងរងិល ឧបករណ៍
ប់ចំនួន (ឩ. ករចុះបញជ ី) ឧបករណ៍ ស់ក មិតវតថុ វ និងឧបករណ៍ ប់ចំនួន េធេតស

លកខណៈអគគិសនី សញញ អគគិសនី ឧបករណ៍ និង បព័នធឧបករណ៍ មនទីរពិេ ធន៍ស មប់
វភិគសមសភពរបូ ឬគីមី ឬកំ ប់ៃនគំរវូតថុរងឹ វ ឧសម័ន ឬសមសធតុ និងរងស់ដៃទ
េទ ត និងឧបករណ៍េធេតសដៃទេទ ត និងេ គ ងបំែណករបស់ ។ កមមន ល បរកិខ រ
រងស់ េធេតស រកទិស និង តតពិនិតយ (េលកែលងឧបករណ៍ េមកនិក មញញ) តវបន
ប់បញចូ លេនទីេនះ។ 

 
ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល ឧបករណ៍ភជ ប់ម៉សីុនយនេ ះ  
 កមមន ល បរកិខ រេធេតសករបេញចញែផ ងរបស់យនយន  
 កមមន ល ឧបករណ៍ឧតុនិយម 
 កមមន ល បរកិខ រ តតពិនិតយ និងេធេតសលកខណៈរបូ  
 កមមន ល ម៉សីុនបូ៉លី កហ (polygraph)ស មប់ ស់ចងក់េបះដូង េ យគូរ

កហិកេល ក ស 
 កមមន ល ឧបករណ៍រងស់ និងេធេតសអគគិសនី និងសញញ អគគិសនី ( ប់

បញចូ លទំងស មប់ទូរគមនគមន៍) 
 កមមន ល ឧបករណ៍រកុរកកយ យភយកំរសមី និង ម ន 
 កមមន ល មី កទស ន៍េអឡិក តង និង បតុង 
 កមមន ល ឧបករណ៍អេងកត ទ បសទង់ 
 កមមន ល ឧបករណ៍សីតុណម តេ បវតថុ វកនុងែកវ និង បេភទេ បពីេ ហ

ធតុចំនួនពីរមុខ (េលកែលងេ ប បស់កនុងេវជជ ស)  
 កមមន ល ឧបករណ៍ ស់សំេណ ម 
 កមមន ល ឧបករណ៍ពិនិតយក មិត យ ដនិក (hydronic) 
 កមមន ល ឧបករណ៍ តតពិនិតយអ តេភង និងករដុត 
 កមមន ល សបិក តែម៉ ត 
 កមមន ល នឡិក ស់សមព ធខយល់ ឬឧសម័ន 
 កមមន ល ឧបករណ៍ ស់ករេ ប បស់ (ឩ. ទឹក ឧសម័ន) 
 កមមន ល ឧបករណ៍ ស់ចរនហូរ និងបរមិណ 
 កមមន ល ឧបករណ៍ ប់ចំនួនមនុស  



ចំ ត់ថន ក់សង់ រវស័ិយេសដកិចចកមពុជ(ច.ស.វ.ក)  
 

101 

គ
 កមមន ល ឧបករណ៍ វរកមីន េ បកង់អគគិសនី វរកេ ហធតុ  
 កមមន ល បរកិខ រែសងរក រកុរក រកទិស ស មប់ កសចរណ៍ និងន ចរ ប់

បញចូ លទំងឧបករណ៍ផល់សំេឡងកនុងទឹក (sonobuoy) 
 កមមន ល បរកិខ រ ៉  
 កមមន ល េ គ ង ស់ែវងភូមិ ស GPS (Global Positioning System) 
 កមមន ល ឧបករណ៍ តតពិនិតយបរយិកសេ យសយ បវតិ 
 កមមន ល ឧបករណ៍ ស់ែវង និងឧបករណ៍កត់  (ឧ. ឧបករណ៍កត់ ករ

េ ះេហររបស់យនេ ះ)  
 កមមន ល ឧបករណ៍ វរកចលន 
 កមមន ល ឧបករណ៍វភិគកនុងមនទីរពិេ ធន៍ (ឩ. ឧបករណ៍េធេតសឈម) 
 កមមន ល ជញជ ីងមនទីរពិេ ធន៍ ប ប់ភញ ស់ និងឧបករណ៍ ស់សទង់ េធេតស

េផ ងេទ តកនុងមនទីរពិេ ធន៍ ។ល។ 
 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល ម៉សីុនេឆយតបេ យសយ បវតិេលទូរស័ពទ (េមល ២៦៣) 
 កមមន ល បរកិខ របំភយកំរសមី (េមល ២៦៦០) 
 កមមន ល េ គ ង ស់ និង តតពិនិតយេ យអុបទិក និងឧបករណ៍ (ឩ. បរកិខ រ

តតពិនិតយអគគិភ័យ ស់ពនឺកនុងករថតរបូ ស់ចមង យ) (េមល ២៦៧១) 
 កមមន ល បរកិខ រ ស់ទី ំងេ យអុបទិក (េមល ២៦៧១) 
 កមមន ល ម៉សីុនកត់ ពកយ (េមល ២៨១៧) 
 កមមន ល ឧបករណ៍ ែម៉ តកមពស់ ែម៉ តែខ  និងឧបករណ៍ ប ក់ បែហលគន  

ឧបករណ៍េមកនិកជក់ ក់ (េមល ២៨១៩) 
 កមមន ល សីតុណម តេ បកនុងេវជជ ស (េមល ៣២៥០) 
 កមមន ល ករដំេឡងេ គ ងបរកិខ រ តតពិនិតយដំេណ រករ 

ឧស ហកមម (េមល ៣៣២០)។ 
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 ២៦៥២ ២៦៥២០ កមមន ល នឡិកៃដនិងនឡិកពយួរជញជ ំង
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល កមមន ល នឡិកៃដ នឡិកពយួរជញជ ំង និងយនករកំណត់េពល 
និងេ គ ងបំែណករបស់ ។  
 
ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល នឡិកៃដ និងនឡិកពយួរជញជ ំង គប់ បេភទ ប់បញចូ លទំង
ឧបករណ៍ប៉ែណលនឡិក 

 កមមន ល តួនឡិកៃដ និងនឡិកពយួរជញជ ំង ប់បញចូ លទំងតួេធពីេ ហ
ធតុមនតៃម  

 កមមន ល បរកិខ រកត់ េពលវ  និងបរកិខ រស មប់ ស់ែវង កត់  និង
បងញអំពីចេនះេពលេវ ជមួយចលននឡិកៃដ ឬនឡិកពយូរជញជ ំង ឬ
ជមួយមូ៉នីទ័រសីុន កនីស ដូចជ៖ 

o នឡិកកត់ រយៈេពលចតយនយន 
o នឡិកេពលេវ  
o នឡិក េបះបញជ ក់ពីេពលេវ  កលបរេិចឆទ 
o នឡិកកំណត់េពលដំេណ រករ 

 កមមន ល កុង ក់ជនឡិកជមួយចលននឡិកៃដ ឬនឡិកពយួរជញជ ំង 
ឬជមួយមូ៉នីទ័រសីុន កនីស៖ 

o េ បិទេបកេ យកំណត់េពលេវ  (time clock) 
 កមមន ល េ គ ងបងគុំស មប់នឡិកពយូរជញជ ំង និងនឡិកៃដ៖ 

o េ គ ងេធចលននឡិកៃដ និងនឡិកពយួរជញជ ំង គប់ បេភទ 
o រុស័ឺរ កញច ក់ គនឹះមួល ទនិចចងុលេលខ បនទះមុខមនេលខ េប៉ល

េយលេនកនុងនឡិកៃដ និងេ គ ងបំែណកេផ ងៗេទ ត 
 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល ែខ នឡិកែដលមិនែមនេ ហធតុ (កំ ត់ ែសបក បសទិក) 
(េមល ១៥១២) 

 កមមន ល ែខ នឡិកពីេ ហធតុមនតៃម  (េមល ៣២១១) 
 កមមន ល ែខ នឡិកពីេ ហធតុគម នតៃម (េមល ៣២១២)។ 
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២៦៦   កមមន ល បរកិខ របំភយកំរសម ីេអឡិក តេវជជ ស និងពយបលេ យ

អគគិសនី  
 ២៦៦០ ២៦៦០០ កមមន ល បរកិខ របំភយកំរសមី េអឡិក តេវជជ សនិងពយបលេ យ

អគគិសនី  
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល បរធិន និងអំពូលបំភយកំរសមី (ឩ. ឧស ហកមម  

ពិនិតយវនិិចឆ័យេ គ ពយបលជំងឺ វ ជវ វទិយ ស)៖ 
o កំរសមីែប៊  គ ម៉ កំរសមីអិុច ឬបរកិខ របំភយកំរសមីដៃទេទ ត 

 កមមន ល ម៉សីុន សីុធី ែសកន័រ (CT scanners) 
 កមមន ល ម៉សីុន PET ែសកន័រ 
 កមមន ល បរកិខ ររបូភពេរសូ៉ណង់ម៉េញ៉តិក (MRI)  
 កមមន ល បរកិខ រអុ៊ល សំេឡង  
 កមមន ល េអឡិក តកឌីយូ៉ កហ (េមលរងស់េបះដូងេ យចរនអគគិសនី)  
 កមមន ល បរកិខ រេពទយ ឆុះេ យអគគិសនី  
 កមមន ល បរកិខ រេពទយេ បកំរសមី ែស៊  
 កមមន ល េ គ ងជំនួយចលនេបះដូង បងកប់េនកនុងខួន (េបះដូងសិបបនិមមិត) 
 កមមន ល េ គ ងជំនួយករ ប់ 

 
ថន ក់េនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវ៖ 

 កមមន ល បរកិខ របំភយកំរសមីេលមូប រ និងទឹកេ ះេគ 
 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល ឧបករណ៍វភិគកនុងមនទីរពិេ ធន៍ (ឩ. បរកិខ រេធេតសឈម)  
(េមល ២៦៥១) 

 កមមន ល ែ គបេញចញកំរសមីអុ៊ល វយូីេឡស មប់ពយបលែសបក  
(េមល ២៧៩០)។ 
 

២៦៧   កមមន ល ឧបករណ៍និងេ គ ងបរកិខ រអុបទិក
 ២៦៧១ ២៦៧១០ កមមន ល ឧបករណ៍ថតរបូ
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល កេម៉ ៉ េ បហីល និងកេម៉ ៉ ឌីជីថល។ 
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 ២៦៧៩ ២៦៧៩០ កមមន ល ឧបករណ៍អុបទិកនិងឧបករណ៍ថតរបូដៃទេទ ត ែដលពំុបន

ប់បញចូ ល 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល កញច ក់ឡង់ទី និង ពីស  
 កមមន ល មី កទស ន៍អុបទិក ែកវយឺតជិត និងែកវយឺតឆង យ  
 កមមន ល កញច ក់ឆុះអុបទិក 
 កមមន ល ឧបករណ៍អុបទិកព ងីករបូ 
 កមមន ល ឧបករណ៍អុបទិកែដលជងេមកនិកេ បពិនិតយភពជក់ ក់  
 កមមន ល ឧបករណ៍អុបទិកស មប់ផគូរផគង 
 កមមន ល ឧបករណ៍អុបទិកភជ ប់កំេភងស មប់ត មង់  
 កមមន ល ឧបករណ៍អុបទិកសទង់ទី ំង 
 កមមន ល អុបទិក ស់ែវង និងពិនិតយ (ឧ. បរកិខ រ តតពិនិតយ 

អគគីភ័យ ឧបករណ៍ ស់ពនឺស មប់ថតរបូ និងឧបករណ៍ ស់ចមង យ)  
 កមមន ល ឧបករណ៍បញច ងំរបូភពមនចលន និង យ 
 កមមន ល ឧបករណ៍បញច ំង ក សថ 
 កមមន ល េ គ ងដំេឡង ែស៊រ 

 
ថន ក់េនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវ៖ 

 ករពស បូ៉  និងដំេឡងកញច ក់ឡង់ទី។ 
 

២៦៨   កមមន ល ឧបករណ៍ផ ពផ យេ យម៉េញ៉ទិក និងអុបទិក 
 ២៦៨០ ២៦៨០០ កមមន ល ឧបករណ៍ផ ពផ យេធពីម៉េញ៉ទិក និងអុបទិក 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ លនូវកមមន ល ឧបករណ៍ថតសំេឡងេ បម៉េញ៉ទិក និងអុបទិក។ 
 
ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល ែខ អត់សំេឡងម៉េញ៉ទិក និងកែស តវេីដអូមិនទន់ថតចមង 
 កមមន ល កែស តសំេឡងម៉េញ៉ទិក និងកែស តវេីដអូមិនទន់ថតចមង  
 កមមន ល ឌីសេសកតមិនទន់បញចូ លទិននន័យ 
 កមមន ល ឌីសអុបទិកមិនទន់បញចូ លទិននន័យ 
 កមមន ល ត យ (hard drive) ស មប់ករផ ពផ យ 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល មេធយបយផ ពផ យ រជថមី (កំុពយូទ័រ សំេឡង វេីដអូ ។ល។)។ 
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ជំពូក គ ៖ កមមន ល 
ែផនក ២៧ ៖ កមមន លបរកិខ រអគគិសនី 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
២៧១   កមមន ល មូ៉ទ័រអគគិសនីម៉សីុនេភង តង់សូបរធិនែចកចយអគគិសនី និង 

តតពិនិតយចរនអគគិសនី 
 ២៧១១ ២៧១១០ កមមន ល មូ៉ទ័រអគគិសនី ម៉សីុនេភង តង់សូ និងកំុេបមូ៉ទ័រ-ម៉សីុនេភង
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល តង់សូែបងែចកចរនអគគិសនី 
 កមមន ល តង់សូស មប់ផ រអគគិសនី 
 កមមន ល ប សអំពូលេភង (ដូចជ តង់សូ) 
 កមមន ល តង់សូអនុ ថ នីយែចកចយថមពលអគគិសនី 
 កមមន ល ឧបករណ៍ែកត មវតង់សយុងបញជូ ន និងែចកចយ 
 កមមន ល មូ៉ទ័រអគគិសនី (េលកែលងមូ៉ទ័រស មប់បេញឆ ះម៉សីុនចំេហះកនុង)  
 កមមន ល ម៉សីុនេភង (េលកែលង ល់ែទ ទ័រស មប់ ក គុយ របស់

ម៉សីុនចំេហះកនុង)  
 កមមន ល កំុេបមូ៉ទ័រ-ម៉សីុនេភង (េលកែលងកំុេបទួរបី៊ន-ម៉សីុនេភង) 
 កមមន ល កំុេបម៉សីុនេភង (ែដលេដរេ យករបំែបងពីថមពលេផ ងេទ ត 

ដូចជ កេម សមព ធ េមកនិច)។ 
 

 ២៧១២ ២៧១២០ កមមន ល បរធិនែចកចយអគគីសនី និង តតពិនិតយអគគិសនី 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កររុ ំ ម៉តួេ យេ ងច ក 
 កមមន ល ឌីហ ុងទ័រអគគិសនី  
 កមមន ល ឧបករណ៍ស មប់ទប់តង់សយុងអគគិសនី (surge suppressor 

ស មប់ែបងែចកក មិតតង់សយុង) 
 កមមន ល ប៉ែណល តតពិនិតយករែបងែចកចរនអគគិសនី  
 កមមន ល រេឺឡអគគិសនី 
 កមមន ល បំពង់ស មប់បរធិនបញជ អគគិសនី 
 កមមន ល ហុយសីុបអគគិសនី 
 កមមន ល បរកិខ របិទេបកអគគិសនី 
 កមមន ល កុង ក់អគគិសនី (េលកែលង កុង ក់ចុច កុង ក់ផទ ត់ កុង ក់សូ

េឡណូអីុត) ។ 
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២៧២   កមមន ល ថមពិល និង គុយ
 ២៧២០ ២៧២០០ កមមន ល ថមពិលនិង គុយ
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ លកមមន ល ថមពិលែដលមិន ច ក និង ច កេភងេឡងវញិ
បន។ 
 
ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល ថមពិលបនទះតូច និងថមពិល៖ 
o ថមពិលបនទះតូចមនសមសធតុម៉ង់កែណសឌីអុកសីុត បរត៉ឌីអុកសីុ

ត បក់អុកសីុត ។ល។ 
 កមមន ល គុយ រមួទំងេ គ ងបំែណករបស់  ដូចជ៖ 

o ផក គុយ ធុង គ មប 
 កមមន ល ថមពិលពី សីុដសំណ 
 កមមន ល ថមពិលពីកតមីញូ៉មនីែកល (NiCad) 
 កមមន ល ថមពិលពី NiMH 
 កមមន ល ថមពិលលីចូម 
 កមមន ល ថមពិលបនទះតូច សងួត 
 កមមន ល ថមពិលបនទះតូច េសម។ 

 
២៧៣   កមមន ល ែខ េភងនិងេ គ ងតែខ េភង
 ២៧៣១ ២៧៣១០ កមមន ល ែខ កបសរៃសអុបទិក
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល ែខ កបសរៃសអុបទិកស មប់ករបញជូ នទិននន័យ ឬករបញជូ នរបូ

ភពផទ ល់ 
 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល សរៃសកញច ក់ ឬបច់សរៃសអុបទិក (េមល ២៣១០) 
 កមមន ល កំុេបែខ កបអុបទិក ឬដំេឡងរចួជមួយេ គ ងតភជ ប់ ឬេ គ ងភជ ប់

េផ ងេទ ត សូមេមល ស័យេទេលករេ ប បស់ (ឩ. ២៦១១)។ 
 

 ២៧៣២  កមមន ល ែខ េភង និងែខ កបេអឡិច តនិក និងអគគិសនីដៃទេទ ត
  ២៧៣២១ កមមន ល ែខ កបេអឡិច តនិក
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  ២៧៣២៩ កមមន ល ែខ េភង និងែខ កបេអឡិច តនិក និងអគគិសនីដៃទេទ ត 

ែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល ែខ េភងមនអីុសូឡង់ និងែខ កបពីែដកែថប ទង់ែដង  

លុយមីញូ៉ម 
 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល ែខ េភង (ករហូត) ៃនែខ េភង (េមល ២៤១០ ២៤២០) 
 កមមន ល ែខ កបកំុពយូទ័រ ែខ កប ពីនេធ ែខ កប USB និង 

កំុេបែខ កប ឬដំេឡងរចួ ប ក់ បែហលគន  (េមល ២៦១១) 
 កមមន ល ែខ ស មប់ភជ ប់បន (េមល ២៧៩០) 
 កមមន ល កំុេបែខ កប បច់សំណំុែខ េភង ែដលមនកបលភជ ប់រចួេ សច និង

កំុេបែខ កប ឬដំេឡងរចួស មប់េ ប បស់កនុងយនយន (េមល ២៩៣០)។ 
 

 ២៧៣៣ ២៧៣៣០ កមមន ល េ គ ងតែខ េភង
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ លនូវ កមមន ល េ គ ងតែខ េភង េទះជមិនចមងចរនអគគិសនី ឬ
ចមងចរនអគគិសនីកី ស មប់េស គីអគគិសនី េ យមិនគិតពីវតថុធតុេឡយ។  
 
ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល បែរត៉ កុងឌុចទ័រអគគិសនី (េលកែលងែត បេភទសំណំុ 
េ គ ងផច់ចរន) 

 កមមន ល ឌីហ ុងទ័ឬផច់េស គីេពលមនកំហុស (ground fault circuit 
interrupters) 

 កមមន ល េជងអំពូល 
 កមមន ល េ គ ងករពររនទះ និងបូបី៊ន 
 កមមន ល កុង ក់ស មប់ករតអគគិសនី (ឩ. កុង ក់សមព ធ ចុច ភត់ កច់)  
 កមមន ល ពី និងឌុយេភង 
 កមមន ល បអប់ស មប់តភជ ប់ែខ េភង (ឩ. បអប់តែខ េភង បអប់ ពី 

បអប់កុង ក់) 
 កមមន ល បំពង់ែខ េភង និងេ គ ងតភជ ប់ 
 កមមន ល បេងគ លែខ េភង និងសមភ រៈស មប់ែខ ប ញអគគិសនី  
 កមមន ល េ គ ងបសទិកស មប់តែខ េភងមិនចមងចរន 

អគគិសនី រមួមន បអប់បសទិកតែខ េភង បអប់កុង ក់ និងេ គ ង ប ក់
បែហលគន  េ គ ងបសទិកស មប់បេងគ លែខ េភង 
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ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖

 កមមន ល អីុសូឡង់េស មិក (េមល ២៣៩៣) 
 កមមន ល េ គ ងបងគុំេអឡិច តនិកជ បេភទេ គ ងតភជ ប់ ឌុយ និងកុង ក់ 

(េមល ២៦១)។ 
 

២៧៤   កមមន ល បរកិខ រអគគិសនីបំភឺ
 ២៧៤០ ២៧៤០០ កមមន ល បរកិខ រអគគិសនីបំភឺ
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល កមមន ល អំពូលេភងមូល អំពូលេភងែវង េ គ ងបំែណក និង បងគុំ
របស់  (េលកែលងកញច ក់អំពូលេភង) េ គ ងចប់ភជ ប់លំអអំពូលេភង និង េ គ ងបងគុំ
របស់  (េលកែលង េ គ ងចមងចរនអគគិសនី)។  
 
ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល អំពូលេភងមន ំងតង់សីុេតខពស់ (discharge)អំពូលេភងេរសីុ៉សង់ 
អំពូលេភងេណអុង អំពូលេភងអុ៊ល វយូីេឡ អំពូលេភងកំរសមី កហម េ គ ង
ចប់ភជ ប់អំពូលេភង និងអំពូលេភងមូល 

 កមមន ល ចេងក ងពយួរលំអពិ ន 
 កមមន ល ចេងក ង ក់េលតុ (ដូចជ េ គ ងចប់ភជ ប់លំអ អំពូលេភង)  
 កមមន ល កំុេបអំពូលេភងេលេដមេឈបុណយណូែអល 
 កមមន ល ច ងក នអគគិសនីកេមកនុងផទះ 
 កមមន ល អំពូលេភង ស ស មប់ថតរបូ 
 កមមន ល អំពូលេភងកំចត់សតលិត 
 កមមន ល ចេងក ងេគម (ឩ. េ បធយូងថម ឧសម័ន អគគិសនី េ បងម៉សូត  

េ បងកត)  
 កមមន ល អំពូលេភងបញច ងំ 
 កមមន ល េ គ ងចប់ភជ ប់េភងបំភឺផូវ (េលកែលង េភងសញញ ច ចរ)  
 កមមន ល បរកិខ របំភឺស មប់បរកិខ រដឹកជញជូ ន (ឩ. ស មប់យនយន  

យនេ ះ និងកប៉ល់) 
 
ថន ក់េនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវ៖ 

 កមមន ល បរកិខ របំភឺ ែដលមិនេ បអគគិសនី 
 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល េ គ ងកញច ក់ និងេ គ ងបំែណកេធពីកញច ក់ស មប់េ គ ងចប់ភជ ប់
បំភឺ (េមល ២៣១០) 

 កមមន ល េ គ ងតភជ ប់ែខ េភងែដលចមងចរនអគគិសនី ស មប់េ គ ងចប់
ភជ ប់បំភឺ (េមល ២៧៣៣) 

 កមមន ល កងរពិ ន ឬកងរបឺតែដលមនេ គ ងចប់ភជ ប់បំភឺ  
(េមល ២៧៥២) 

 កមមន ល បរកិខ រអគគិសនីឲយសញញ  ដូចជ អំពូលេភងច ចរ និងបរកិខ រឲយ
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សញញ អនកេថមរេជង (េមល ២៧៩០)។
 

២៧៥   កមមន ល េ គ ងេ ប បស់កនុងផទះ
 ២៧៥១ ២៧៥១០ កមមន ល េ គ ងអគគិសនីស មប់េ ប បស់កនុងផទះ 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល េ គ ងអគគិសនីេ ប បស់កនុងផទះ៖ 

o ទូរទឹកកក 
o ទូរកេស  
o ម៉សីុន ងចន  
o ម៉សីុនេបកគក់ និងសមងួតសេម កបំពក់ 
o ម៉សីុនបូមធូលី 
o ម៉សីុនជូតសមតក មល 
o ម៉សីុនកិនកំេទចសំណល់ផទះបយ 
o ម៉សិុនកិន គប់ធញញជតិ ម៉សីុនទឹក កឡុក ម៉សីុនគបទឹកែផេឈ 
o ឧបករណ៍េបកគ មបកំបុ៉ង 
o មេករេ បអគគិសនី ចសដុះេធមញេ បអគគិសនី និងបរកិខ រ 

អគគិសនីេ ប បស់ បចំខួនដៃទេទ ត 
o ឧបករណ៍សំេល ងកំបិត 
o ឧបករណ៍បឺត ឬបញ់ខយល់។ 

 
 ២៧៥២ ២៧៥២០ កមមន ល េ គ ងអគគិសនីកេម េ ប បស់កនុងផទះ 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល េ គ ងអគគិសនីកេមេ ប បស់កនុងផទះ៖ 

o ម៉សីុនកេមទឹកេ យអគគិសនី 
o ភួយអគគិសនី 
o ឧបករណ៍សមងួតសក់ កស ចស ឧបករណ៍អុ៊តសក់េ បអគគិសនី 
o ឆន ំងអុ៊តអគគិសនី 
o ម៉សីុនកេមបនទប់ និង បេភទកងរេ ប បស់កនុងផទះ ចយួរបន 
o ឡចមិន ច់េ បអគគិសនី 
o ឡចមិនមី កេវវ៉ 
o ច ងក ន ច ងក នចមិន ច់បនទះ 
o ច ងក ន ំងនំប័ុង 
o ឧបករណ៍ឆុងែត ឬកេហ 
o ខទះឆ ច ងក ន ំង ច់ ច ងក នៃខ ច់ ឧបករណ៍បឺតែផ ងច ងក ន 
o រសីុ៉សង់កេមអគគិសនី ។ល។ 
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 ២៧៥៣ ២៧៥៣០ កមមន ល បរកិខ រេ ប បស់ស មប់ចមិន រ និងកេមមិន 

េ បអគគិសនី ស មប់េ ប បស់កនុងផទះ 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល បរកិខ រេ ប បស់ស មប់ចមិន រ និងកេមមិនេ បអគគិសនី 

ស មប់េ ប បស់កនុងផទះ៖ 
o ឧបករណ៍កេមកនុងបនទប់មិនេ បអគគិសនី ច ងក ន គ សតូច ច ងក ន

ធយូង ឬធយូងថម (grate) មនសនទះ ទរេងកេភង (stove) ឧបករណ៍កេម
ទឹក េ គ ងេ ប បស់ផទះបយ ឧបករណ៍កេមចន។ 
 

 ២៧៥៩ ២៧៥៩០ កមមន ល បរកិខ រអគគិសនីេ ប បស់កនុងផទះ ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់
បញចូ ល 

២៧៩   កមមន ល បរកិខ រអគគិសនីដៃទេទ ត
 ២៧៩០ ២៧៩០០ កមមន ល បរកិខ រអគគិសនីដៃទេទ ត

  ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល កមមន លបរកិខ រអគគិសនីេផ ងេទ ត េ កពី មូ៉ទ័រ ម៉សីុនេភង និង
តង់សូ ថមពិល និង គុយ ែខ េភង និងេ គ ងតែខ េភង បរកិខ របំភឺ ឬ ប ប់ ប រេ ប
េ ប បស់កនុងផទះ។ 
 
ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល ឧបករណ៍ កថមពិលរងឹ 
 កមមន ល េ គ ងេបកបិទទរេ បអគគិសនី 
 កមមន ល កណឹងអគគិសនី 
 កមមន ល ម៉សីុនសមតេ យវធីិអុ៊ល សំេឡង (េលកែលង េ បកនុងមនទីរ

ពិេ ធន៍ និងកនុងែផនកទន ស)  
 កមមន ល ែ គបេញចញកំរសមីអុ៊ល វយូីេឡស មប់ពយបលែសបក  
 កមមន ល ំងែវរទ័រមនសភពរងឹ បរធិនែកត មវ ថមពិលេសងពីេ បង 

េ គ ងផគត់ផគង់ថមពល េទះជ ចែកត មវបន ឬមិនបនក៏េ យ  
 កមមន ល គុយស មប់កំុពយូទ័រ(UPS) 
 កមមន ល ឧបករណ៍ទប់តង់សយុងអគគិសនី (េលកែលង ែតស មប់ែបងែចក

ក មិតតង់សយុង)  
 កមមន ល ែខ េភងែដលមនកបលឌុយេ សច ែខ េភងស មប់បនយមន

កបលតភជ ប់េ សច និងកំុេបែខ េភងដៃទេទ តែដលមនែខ េភងអីុសូឡង់ និង
កបលភជ ប់េ សច 

 កមមន ល េអឡិក តតកេបន និង កហីត និងផលិតផលអគគិសនីដៃទេទ ត
ពីកេបន និង កហីត 
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   កមមន ល ឧបករណ៍បេងកនេលប នេអឡិច តម៉េញ៉ទិក (Particle Accelerators)

 កមមន ល កប៉សីុទ័រ េរសីុសង់ កុងដង់ ទ័រអគគិសនី និងេ គ ងបងគុំ ប ក់
បែហល 

 កមមន ល េមែដកអគគិសនី 
 កមមន ល ឧបករណ៍បនឺសំេឡងខំង (សីុែរន៉) 
 កមមន ល ផកបងញពិនទុេអឡិក តនិក 
 កមមន ល ផកសញញ េ បអគគិសនី 
 កមមន ល េ គ ងអគគិសនីឲយសញញ  ដូចជ េភងសញញ ច ចរណ៍ និងបរកិខ រឲយ

សញញ ដល់អនកេថមរេជង 
 កមមន ល េ គ ងអីុសូឡង់អគគិសនី (េលកែលង កញច ក់ ឬព័រសឺែឡន) 
 កមមន ល បរកិខ រផ រេ យរ ំ យ ឬផ រេ យេ បធូប ប់បញចូ លទំង 

ប ប់ផ រអគគិសនីកន់េ យៃដតូចៗ 
 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល ផកសញញ មិនេ បអគគិសនី េមលកនុងថន ក់ពក់ព័នធនឹងវតថុធតុ (ផក
សញញ ពីបសទិក េមល ២២២៩ ផកសញញ ពីេ ហធតុ េមល ២៥៩៩) 

 កមមន ល អីុសូឡង់អគគិសនីពីព័រសឺែឡន (េមល ២៣៩២) 
 កមមន ល សរៃសកេបន និង កហីត និងផលិតផល (េលកែលង េអឡិច ត

តេ ប បស់កនុងឧបករណ៍អគគិសនី) (េមល ២៣៩៩) 
 កមមន ល េរកទីហ័រ (បូរចរនពី AC េទ DC) ពីេ គ ងបងគុំែដលជ បេភទេអ

ឡិច តនិក េស គីប ងមែកត មវតង់សយុង េស គីប ងមបូរចរន កប៉សីុទ័រេអ
ឡិច តនិក េរសីុសង់េអឡិក តនិច និងេ គ ង ប ក់ បែហល (េមល ២៦១២) 

 កមមន ល តង់សូ មូ៉ទ័រ ម៉សីុនេភង េ គ ងបញជ េភង រុេឺឡ និងេ គ ងបញជ
កនុងឧស ហកមម (េមល ២៧១) 

 កមមន លថមពិល (េមល ២៧២០) 
 កមមន ល ែខ ទូរគមនគមន៍ និងែខ េភង េ គ ងតភជ ប់ែខ េភង អគគិសនី 

(េមល ២៧៣៣) 
 កមមន ល បរកិខ របំភឺ (េមល ២៧៤០) 
 កមមន ល បេភទឧបករណ៍េ ប បស់កនុងផទះ (េមល ២៧៥) 
 កមមន ល បរកិខ រផ រេ យរ ំ យ និងផ រេ យេ បធូបមិនេ បអគគិសនី 

(េមល ២៨១៩) 
 កមមន ល បរកិខ រអគគិសនីរបស់យនយន ដូចជ ៖ ឌី មូ៉  

ល់ែទ ទ័រ បូ៊សីុ េខ បូ៊សីុ បព័នធេភង ទរ និងបងួចរថយន ឧបករណ៍ែក
ត មវតង់សយុង (េមល ២៩៣០) 

 កមមន ល េ គ ងេមកនិច និងេអឡិក តេមកនិចឲយសញញ  បរកិខ រសុវតថិភព 
និង តតពិនិតយច ចរស មប់ផូវែដក ំេវយ៉ ផូវទឹក ផូវថនល់ ចំណតរថយន 
និង ព នយនេ ះ (េមល ៣០២០)។ 
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ជំពូក គ ៖ កមមន ល 
ែផនក ២៨ ៖ កមមន ល េ គ ងម៉សីុននិងបរកិខ រែដលពំុបន ប់បញចូល  

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
២៨១   កមមន ល េ គ ងម៉សីុនស មប់េ ប បស់កនុងេគលបំណងទូេទ
 ២៨១១ ២៨១១០ កមមន ល ម៉សីុន និងទួរបី៊ន េលកែលង យនេ ះ យនយន និង

ម៉សីុនចលនជវគគ  
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល ម៉សីុនចំេហះកនុងេ បពីសុង េលកែលង យនយន យនេ ះ និង

ម៉សីុនចលនជវគគ៖ 
o ម៉សីុនន  
o ម៉សីុនរថេភង 

 កមមន ល ពីសុង ក ត់ពីសុង កបុ៊យ ៉ ទ័រ និងេ គ ងេផ ងេទ តស មប់
ម៉សីុនចំេហះកនុង ម៉សីុនម៉សូត ។ល។ 

 កមមន ល សូ៊ប៉បបឺតចូល និងបេញចញ ៃនម៉សីុនចំេហះកនុង 
 កមមន ល ទួរបី៊ន និងេ គ ងបំែណករបស់ ៖ 

o ទួរបី៊នចំ យទឹក និងទួរបី៊នចំ យេផ ងេទ ត 
o ទួរបី៊នអីុ ដលិក កង់រ ត់ទឹក និងេ គ ងឧបករណ៍ 
o ែកស មលរបស់  
o ទួរបី៊នខយល់ 
o ទួរបី៊នឧសម័ន េលកែលងទួរបី៊ន បតិកមម ឬទួរបី៊នកងរ ស មប់កររញុ

ចនយនេ ះ 
 កមមន ល កំុេបឡចំ យ-ទួរបី៊ន 
 កមមន ល កំុេបទួរបី៊ន-ម៉សីុនេភង 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖  

 កមមន ល ម៉សីុនេភង (េលកែលង កំុេបទួរបី៊ន-ម៉សីុនេភង) (េមល ២៧១១) 
 កមមន ល កំុេបម៉សីុនអគគិសនីេដរេ យឧសម័ន ឬចំ យ (េលកែលង កំុេប

ទួរបី៊ន-ម៉សីុនេភង)(េមល ២៧១១) 
 កមមន ល បរកិខ រ និងេ គ ងបងគុំអគគិសនីៃនម៉សីុនចំេហះកនុង (េមល ២៧៩០) 
 កមមន ល យនយន យនេ ះ ឬម៉សីុនចលនជវគគ (េមល ២៩១០ 

៣០៣០ ៣០៩១) 
 កមមន ល ទួរបី៊ន បតិកមម និងទួរបី៊នកងរ (េមល ៣០៣០)។ 
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 ២៨១២ ២៨១២០ កមមន ល បរកិខ រថមពលេដរេ យវតថុ វ ឬឧសម័ន 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល េ គ ងបងគុំអីុ ដលិក ឬឧសម័ន ( ប់បញចូ ល ៖ សនប់អីុ ដលិក មូ៉ទ័រអីុ ដ

លិក សីុ ំងអីុ ដលិក និងឧសម័ន សូ៊ប៉បអីុ ដលិក និងឧសម័ន េ គ ងតំណ និង
ទុេយអីុ ដលិក និងឧសម័ន)  

 កមមន ល បរកិខ រេរ បចំខយល់ ស មប់េ ប បស់កនុង បព័នធេដរេ យខយល់  
 កមមន ល បព័នធថមពលេដរេ យវតថុ វ 
 កមមន ល បរកិខ របញជូ នថមពលេ យអីុ ដលិក 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល ម៉សីុនកំុេ បសស័រ (េមល ២៨១៣) 
 កមមន ល សនប់ និងសូ៊ប៉បបិទេបកស មប់េ បេនកនុង បព័នធថមពល េដរ

េ យវតថុមិន វ (េមល ២៨១៣) 
 កមមន ល បរកិខ របញជូ នថមពលេ យេមកនិក (េមល ២៨១៤)។ 

 
 ២៨១៣ ២៨១៣០ កមមន ល សនប់ កំុេ បសស័រ រ ៉បី៊ូេណ និង ៉នបិទេបកដៃទេទ ត 
   

កមេនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល ម៉សីុនបេញចញ ឬបឺតខយល់ កំុេ បសស័រខយល់ ឬឧសម័នដៃទេទ ត 
 កមមន ល ម៉សីុនបូមវតថុ វ េទះជភជ ប់ ឬមិនភជ ប់នឡិក ស់ក៏េ យ 
 កមមន ល ម៉សីុនបូម រចនេឡងស មប់េ បជមួយម៉សីុនចំេហះកនុង  

ដូចជ៖ ម៉សីុនបូមេ បង បូមទឹក បូមេ បងឥនធនៈ ស មប់យនយន ។ល។ 
 
ថន ក់េនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវ៖ 

 កមមន ល រ ៉បី៊ូេណ និង ៉នបិទេបក េ បកនុងឧស ហកមម រមួមន ៉ន ចែក
ត មវ និង ៉នេបកបញចូ ល   

 កមមន ល រ ៉បី៊ូេណ និង ៉នអនម័យ 
 កមមន ល រ ៉បី៊ូេណ និង ៉នកេម 
 កមមន ល សនប់បូមេ យៃដ 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល ៉នេធពីវតថុធតុេកសូ៊ ចមិនែតមិនរងឹ ពីកញច ក់ ឬពីេស មិក (េមល 
២២១៩ ២៣១០ ឬ ២៣៩៣) 

 កមមន ល បរកិខ របញជូ នថមពលេ យអីុ ដលិក (េមល ២៨១២) 
 កមមន ល សូ៊ប៉ប បឺត និងបេញចញ ៃនម៉សីុនចំេហះកនុង (េមល ២៨១១)។ 
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 ២៨១៤ ២៨១៤០ កមមន ល ប៉ ង (រ ៉ឡឺូម៉ង់) ពីញុ៉ង សំណំុពីញុ៉ង និងេ គ ងបញជូ ន
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល ប៉ ង គប់មូល និង គប់ែវង និងេ គ ង 
 បំែណករបស់   
 កមមន ល បរកិខ របញជូ នថមពលេមកនិច៖ 

o ដងអ័ក បញជូ ន និងកបលដងអ័ក  ៖ វឡឺី បឺកំដង តង់ (camshafts)  
វឡឺី បឺកំដងមិន តង់ (crankshafts) កបលដងអ័ក  (cranks) ។ល។ 

o បអប់ទ មចប់ប៉ ង និង កចប់ប៉ ង 
 កមមន ល ពីញុ៉ង សំណំុពីញុ៉ង បអប់េលខ និង េ គ ងបូរេលប នដៃទេទ ត 
 កមមន ល អំ ពីយ៉ និងកបលតភជ ប់អ័ក វលិពីរ 
 កមមន ល កង់េយង និង រក៉  
 កមមន ល ច ក់មនកនស់តភជ ប់គន  
 កមមន ល ច ក់បញជូ នថមពល 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល ច ក់ដៃទ (េមល ២៥៩៥ ២៥៩៩) 
 កមមន ល អំ បយ៉េអឡិក តម៉េញ៉ទិក (េមល ២៩៣០) 
 កមមន ល េ គ ងដំេឡងរចួខះៗៃនបរកិខ របញជូ នថមពល ជែផនកៃន 

យនយន ឬយនេ ះ (េមល ែផនក ២៩ និង៣០)។ 
 

 ២៨១៥ ២៨១៥០ កមមន ល ឡចមិនឡនិង ប ប់ដុតបេញឆ ះឡ
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល ឡរំ យ និង ឡចមិនអគគិសនី ឡចំ យ និងឡចមិន េ បកនុង

ឧស ហកមមេផ ងៗេទ ត និងកនុងមនទីរពិេ ធន៍ រមួទំងទូរដុតសំណល់  
 កមមន ល ប ប់ដុតបេញឆ ះឡ 
 កមមន ល េ គ ង ប ប់ដុតកេមបនទប់អចិៃ នយ៍េដរេ យ 

អគគិសនី េ គ ង ប ប់កេម ងែហលទឹក េ យអគគិសនី 
 កមមន ល បរកិខ រកេមផទះជអចិៃ នយ៍មិនេ បអគគិសនី ដូចជ ករកេមេ យ

ពនឺ ពះ ទិតយ េ យចំ យទឹក េ យេ បង និងឡ ប ក់ បែហល និង
បរកិខ រកេម 

 កមមន ល ឡ បេភទេ ប មផទះេដរេ យអគគិសនី (ឡអគគិសនី ែដលបញ់
ខយល់បញចូ ល សនប់កេម ។ល។ ច ងក នខយល់កនុងផទះមិនេ បអគគិសនី ។ 

 
ថន ក់េនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវ៖ 

 កមមន ល ឡកេមដុតេ យធយូងថម ច ងក នឡូវ ប ប់បឺតេផះេចញពីឡ 
។ល។  
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ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖

 កមមន ល ឡចមិនេ ប បស់កនុងផទះ (េមល ២៧៥២) 
 កមមន ល ឡសមងួតកសិផល (េមល ២៨២៥) 
 កមមន ល ឡដុតនំប័ុង (េមល ២៨២៥) 
 កមមន ល ឡសមងួតេឈ េម ក ស ក ស ឬ ក សកតុង (េមល 

២៨២៩) 
 កមមន ល ឡសមបប់េមេ គេ បកនុងេវជជ ស វះកត់ ឬ កនុងមនទីរពិេ ធន៍ 

(េមល ៣២៥០) 
 កមមន ល ឡេ បកនុងមនទីរពិេ ធន៍ទន ស (េមល ៣២៥០)។ 

 
 ២៨១៦ ២៨១៦០ កមមន ល បរកិខ រេលក ក់ និងយួរ
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល ឧបករណ៍េលក ក់ដំេណ រករេ យៃដ ឬេ បថមពល េ គ ង

ម៉សីុនស មប់េលក ផទុក ឬេផទរទំនិញេចញ៖ 
o រក៉សទូច រក៉សទូចចល័ត តឺយរៃវទញ ដងរៃវទញេកងន  ដូយ 
o រនទ សទូច ម៉សីុនសទូច ែដកេ គងសទូចចល័ត (េក ក់) ម៉សីុនេលក

កុងេតណឺ  
o យនស មប់េ បេនករ ន េទះភជ ប់ ឬមិនភជ ប់បរកិខ រេលក ក់ក៏

េ យ ឬេទះជេធ ឬមិនេធចលនេទមកេ យខួនឯង បេភទេ ប
កនុងេ ងច ក (រមួបញចូ លរេទះៃដដឹកជញជូ ន រេទះៃដដឹកេលកចក់)  

o ឧបករណ៍បំេពញករងរចលនេ យេមកនិក ឬរ ៉បូូត 
ឧស ហកមម រចនេឡងពិេសសស មប់េលក ក់ យួរ ផទុក ឬេផទរ 

 កមមន ល ែខ ពននំ បនទប់េយង មែខ កប ពីបេងគ លមួយេទបេងគ លមួ
យេទ ត ។ល។  

 កមមន ល បនទប់េយងេឡងចុះ ជេណ រយន ែខ ពននំ ស មប់មនុស េដរ  
 កមមន ល េ គ ងបំែណកបរកិខ រពិេសសស មប់េលក ក់ និងយួរ 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល បនទប់េយងវលិេឡងចុះ និងែខ ពននំ េ ប បស់ស មប់រថេភង
េ កមដី (េមល ២៨២៤) 

 កមមន ល ែប៉លចូកេមកនិក េអ ក ៉ទ័រ និង ែខ ពនចូក (េមល ២៨២៤) 
 កមមន ល រ ៉បូូត ឧស ហកមមស មប់េ ប បស់េ ចនមុខ (េមល ២៨២៩) 
 កមមន ល រថយនសទូចទំនិញ កប៉ល់សទូច រថេភងសទូច (េមល ២៩១០ 

៣០១១ ៣០២០) 
 ករដំេឡង បនទប់េយង និង ជេណ រយន (េមល ៤៣២៩)។ 
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 ២៨១៧ ២៨១៧០ កមមន ល េ គ ងម៉សីុន និងបរកិខ រករយិល័យនិងេលកែលងែតកំុពយូទ័

រនិងេ គ ងេ បភជ ប់ជមួយ  
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល ម៉សីុនគិតេលខ 
 កមមន ល ម៉សីុនគិតេលខមនភជ ប់ជមួយវកិកយប ត 
 កមមន ល ម៉សីុនគិតេលខេអឡិច តនិក ឬមិនែមនេអឡិក តនិច 
 កមមន ល ម៉សីុន តតពិនិតយសំបុ ត ម៉សីុនបញជូ នសំបុ ត ( ចកេ ម

សំបុ ត ម៉សីុនបិទេ មសំបុ ត និងករខនងសំបុ ត េបកេ មសំបុ ត ែបង
ែចកសំបុ ត េសកនសំបុ ត) ម៉សីុនេរ បសំបុ ត  

 កមមន ល អងគុលីេលខ 
 កមមន ល ម៉សីុន យេសណូ 
 កមមន ល កណូករយិល័យ (បសទិក ឬបិទបង់សិត) 
 កមមន ល ម៉សីុនសរេសរេលសនឹកមូលបបទនប័ ត 
 កមមន ល ម៉សីុន ប់ និងខចប់កក់ 
 កមមន ល ប ប់ចិតេខម ៃដឲយ សច 
 កមមន ល ប ប់កិប ក ស និង ប ប់េ ះ គប់កិប 
 កមមន ល ម៉សីុនេបះេឆន ត 
 កមមន ល ប ប់បិទសកុត 
 កមមន ល ប ប់េចះរនធ ក ស 
 កមមន ល ម៉សីុនគិតេលខេដរេ យេមកនិក 
 កមមន ល ម៉សីុនថតចមង 
 កមមន ល ទឹកថន ំម៉សីុនថតចមង 
 កមមន ល ករេខ ន ករេខ នស មប់សរេសរហឺត 
 កមមន ល ម៉សីុនចមងពកយនិយយមកជអក រ 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖  

 កមមន ល កំុពយូទ័រ និងេ គ ងេ បភជ ប់ជមួយកំុពយូទ័រ (េមល ២៦២)។ 
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 ២៨១៨ ២៨១៨០ កមមន ល ឧបករណ៍ៃដេដរេ យថមពល
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន ល ឧបករណ៍ៃដែដលមនផទុកមូ៉ទ័រអគគិសនី ឬមិនែមនអគគិសនី ឬេដរ

េ យខយល់ដូចជ៖ 
o រ រែខ  ឬ រ ររញុេទមក 
o ម៉សីុន ន និងម៉សីុន នបុក 
o ម៉សីុនខត់កន់ៃដ 
o ម៉សីុនបញ់ែដកេគលេ យខយល់ 
o ម៉សីុនបូ៉  
o ម៉សីុនែ ហ 
o ម៉សីុនឆប 
o ម៉សីុនកិប 
o ម៉សីុនបញ់ គប់មីន េដរេ យខយល់ 
o ម៉សីុនឈូស 
o ម៉សីុនកត់េ យៃដ និងម៉សីុនកត់ចេ ម កែដក 
o ម៉សីុនមួលេខច េ យេ បខយល់ 
o ម៉សីុនបញ់ែដកេគល េ យេ បរេំសវ 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល បរកិខ រផ រកន់ៃដេ បអគគិសនី ស មប់ផ រេ យរ ំ យ និង
េ យេ បធូបផ រ (េមល ២៧៩០)។ 
 

 ២៨១៩ ២៨១៩០ កមមន លេ គ ងម៉សីុនេ ប បស់ទូេទេ ចនមុខដៃទេទ ត 
   

កនុងថន ក់េនះរមួបញចូ ល៖ 
 កមមន ល ទូរទឹកកកឬបរកិខ េធឲយកកឧស ហកមមរមួមនទំងករដំេឡង

េ គ ងផគុំចមបង 
 កមមន លម៉សីុន តជក់រមួបញចូ លទំងស មប់ បំពក់កនុងយនយនជេដម 
 កមមន លកងមិនស មប់េ ប បស់កនុងផទះ  
 កមមន លម៉សីុនថឹងទមងន់ (េលកែលងែតជញជ ីងមនភពរសួខំងស មប់

មនទីរពិេ ធន៍) ដូចជ៖ 
o ជញច ីងស មប់េ ប បស់ មផទះនិង ងលក់ដូរជញជ ីងបុ៉ង ជញជ ីងថឹង

េ យស័យ បវតិជញជ ីងថឹងរថយន និងកូនជញជ ីង។ល។ 
 កមមន លម៉សីុននិងបរធិនេ ចះ ឬបន ុទធវតថុធតុ វ 
 កមមន លបរកិខ ស មប់បច បញ់ ឬ ពសវតថុ វ ឬ ឬបញ់ សបយេម មន

ដូចជ៖ 
o កំេភងបញ់ សបយបំពង់ពនត់អគគិសភ័យ 
o ម៉សីុនបញ់ខ ច់ ប ប់សមតេ បចំ យទឹក ។ល។ 
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 កមមន លម៉សីុនេវចខចប់និងរុ៖ំ

o ម៉សីុន ចក បិទគំរប បិទឆនុកភជិត ចកបញចូ លឡតឬបិទផកសញញ  
។ល។ 

 កមមន លម៉សីុន ងសមតឬសមងួតដបនិង បញចូ លឧសម័នកនុងេភសជជៈ 
 កមមន លេ ងច កបិតឬបន ុទធស មប់ច មញ់េ បងកតឧស ហកមមគីមី

និងឧស ហកមមេភសជជៈ។ល។ 
 កមមន លបរកិខ រផស់បូរកំេ  
 កមមន លម៉សីុនព ងវខយល់ឬឧសម័ន 
 កមមន លម៉សីុនេភងេដរេ យឧសម័ន 
 កមមន លរ ៉ឡូូកិនឬម៉សីុនកិនេ យេ បរ ៉ឡូូ និងរ ៉ឡូូដៃទេទ ត (េលកែលង

េ ហធតុ និងកញច ក់) 
 កមមន លម៉សីុនពូត (េលកែលងបំែបកែ កមនិងសមងួតេខ វ) 
 កមមន លរង៉ និង ប ប់តមុខតំណ ប ក់ បែហលគន កនុងករភជ ប់វតថុធតុ ឬ

ភជ ប់ សទប់ៃនវតថុធតុដូចគន  
 កមមន លម៉សីុនលក់ទំនិញស័យ បវតិ 
 កមមន លេ គ ងបំែណកៃនេ គ ងម៉សីុនែដលេ បស មប់មុខសញញ ទូេទ 
 កមមន លកងរបឹត (កងបឹតេនជញជ ំងនិងកងរបឺតេលដំបូល។ល។ 
 កមមន លឧបករណ៍សទង់នីវ ៉ែូម៉ តសំពត់និងឧបករណ៍ៃដ ប ក់ បែហល

ឧបករណ៍ ស់ជក់ ក់របស់ជងេមកនិក (េលកែលងអុបទិក) 
 កមមន លបរកិខ រផ រេ យរ ំ យ និងេ យេ បធូប  
 មិនេ បអគគិសនី 

 
កនុងថន ក់េនះមិន ប់បញចូ លនូវ៖ 

 កមមន លជញជ ីងរសួខំង ( បេភទមនទីរពិេ ធន៍) (េមល២៦៥១) 
 កមមន លទូរទឹកកកេ បកនុងផទះ ឬបរកិខ រេធឲយកក(េមល ២៧៥១)  
 កមមន លកងេ ប បស់កនុងផទះ(េមល២៧៥២) 
 កមមន លបរកិខ រផ រេ យរ ំ យ និងេ បធូបេហយេ បអគគិសនី (េមល

២៧៩០) 
 កមមន លម៉សីុន ពសទឹកស មប់ករងរកសិកមម(េមល២៨២១) 
 កមមន លម៉សីុនកិនេ ហធតុ ឬកញច ក់(េមល២៨២៣និង២៨២៩) 
 កមមន លម៉សីុនសមងួតស មប់ករងរកសិកមម(េមល២៨២៥) 
 កមមន លម៉សីុនចេ មះឬបន ុទធ រ (េមល២៨២៥) 
 កមមន លម៉សីុនបំែបកជតិែ កម(េមល២៨២៥) 
 កមមន លម៉សីុនសមងួតសេម កបំពក់លកខណៈពណិជជកមម (េមល២៨២៦) 
 កមមន លម៉សីុនេបះពុមពេល ក ត់ (េមល២៨២៦)។ 
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២៨២   កមមន លម៉សីុនេ បកនុងេគលបំណងពិេសស
 ២៨២១ ២៨២១០ កមមន លម៉សីុនកសិកមមនិងរកុខកមម
   

កនុងថន ក់េនះរមួបញចូ លនូវ៖ 
 កមមន ល ក់ទ័រស មប់បេ មវស័ិយកសិកមមនិងរកុខកមម 
 កមមន ល ក់ទ័រែដលបញជ េ យអនកេដរ (េគយន) 
 កមមន លម៉សីុន ចតកត់ រមួមនម៉សីុនកត់េ ម  
 កមមន លរុម៉ឺកសេ ងកសិកមម ែដល ច ក់ និងេ ះេចញបនឬពក់ក

លរុម៉ឺក 
 កមមន លម៉សីុនកសិកមមស មប់ភជួរដី ំដុះឬ ក់ជី៖ 

o ម៉សីុនភជួរម៉សីុន ក់ជី មកសតម៉សីុន ក់ គប់ពូជនិងម៉សីុន  
ស់។ល។ 

 កមមន លម៉សីុន បមូលផល ឬ បេឡះ គប់មនដូចជ៖ 
o ម៉សីុន ចតកត់ម៉សីុនេបកែបននិងម៉សីុនចប់ជក ប់ ។ល។ 

 កមមន លម៉សីុន ចបច់ទឹកេ ះសត 
 កមមន លម៉សីុនេ ចទឹកស មប់វស័ិយកសិកមម 
 កមមន លម៉សីុនកសិកមមដៃទេទ ត មនដូចជ៖ 

o ម៉សីុនចិញច ឹមបសុបក ីម៉សីុនចិញច ឹមឃមុំ បរកិខ ស មប់ឲយ 
ចំណីសត ។ល។ 

o ម៉សីុនសមតេរ បសុ៊តឬែផេឈ មែផនក និងេរ ប ម 
លំ ប់េរ ង ។ល។ 

 
កនុងថន ក់េនះមិនរមួបញចូ លនូវ៖ 

 កមមន លឧបករណ៍កសិកមមេ បេ យៃដមិនេដរេ យថមពល  
(េមល២៥៩៣) 

 កមមន លែខ ពននំស មប់េ បកនុងកសិ ន (េមល ២៨១៦) 
 កមមន លឧបករណ៍េ បេ យៃដេដរេ យថមពល (េមល ២៨១៨) 
 កមមន លឧបករណ៍បំែបកជតិែ កម (េមល ២៨២៥) 
 កមមន លម៉សីុនសមតេរ ប មែផនក ឬេរ ប មលំ ប់ៃន គប់ពូជ គប់

ធញញជតិ ឬ បែនសងួត (េមល ២៨២៥) 
 កមមន លរថយនធុនធងន់ ស មប់អូសរុម៉ឺកពក់ក លសេ ង  

(េមល២៩១០) 
 កមមន លរុម៉ឺក ឬរុម៉ឺកពក់ក លសេ ង (េមល ២៩២០)។ 
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គ
 ២៨២២ ២៨២២០ កមមន លេ គ ងម៉សីុនេធ ងស នេ ហធតុ និងេ គ ងម៉សីុន

ឧបករណ៍ 
   

ថន ក់េនះរមួបញចូ ល៖ 
 កមមន លម៉សីុន កឡឹងស មប់ករងរេ ហធតុ និងវតថុធតុេផ ងេទ ត (

េឈឆឹងថមេកសូ៊រងឹធនូថសទិករងឹកញច ក់។ល។)  រមួបញចូ លករេ បកំរសមី ែស៊
ររលកអុ៊ល សូនិក ប ម ចងក់ម៉េញទិក ។ល។ 

 កមមន លម៉សីុនេ បកនុងករ កឡឹងវលិ ន កឡឹងច មះសូនយរបូឈូស
េចះរនធឆប ។ល។ 

 កមមន ល ម៉សីុន យកក់ឬ សងកត់ 
 កមមន លម៉សីុនសងកត់េចះ ម៉សីុនសងកត់េ យអីុ ដលិក ំងអីុ ដលិក 

ញញួរអុក ម៉សីុនដំែដកេក ។ល។ 
 កមមន លម៉សីុនទញរតឹឲយតឹងម៉សីុនេធែខ េខច បូឡុងឬម៉សីុនហូតលួស 
 កមមន លម៉សីុនស មប់េបះែដកេគលកិបបិទកវ ឬដំេឡងេឈេឈេ ន

ឆឹងេកសូ៊រងឹ ឬបសទិក ។ល។ 
 កមមន លម៉សិុនរសុឆប បញ់ គប់មីន កត់សនឹកេ ហធតុ ។ល។ 
 កមមន លម៉សីុនសងកត់ស មប់កមមន លករបនទះ និងសមភ រៈ សេដ ងគន  
 កមមន លម៉សីុន ជលក់េ បេ ហធតុ េ យេអឡិច តលីត 

 
ថន ក់េនះក៏ ប់បញចូ លនូវ៖ 

 កមមន លេ គ ងបនទ ប់បន ំនិងបនស់ៃនបរកិខ រម៉សីុនឧបករណ៍ែដលបន
េរ ប ប់ខងេល  មនដូចជ៖តួម៉សីុន កបលេ ះដូរែផកំបិតនិងេ គ ងភជ ប់
ពិេសសម៉សីុនឧបករណ៍ទំងេនះ 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ លនូវ៖ 

 កមមន លឧបករណ៍ែដល ចេ ះដូរបន ៃនឧបករណ៍េ បេ យៃដឬ 
ម៉សីុនឧបករណ៍ (ែផ ន ែផេចះែផ រ ៉ែូផកំបិតែផកំបិត កឡឹងច មះែផ
កំបិត កឡឹងវលិែផរ  ែផកំបិតកត់ ។ល។ (េមល ២៥៩៣) 

 កមមន លកបលមន់ផ រដង តង់ ឬកំេភងកបលមន់ផ រេ យអគគិសនី 
(េមល ២៧៩០) 

 កមមន លឧបករណ៍ៃដេ បេ យថមពល (េមល ២៨១៨) 
 កមមន លម៉សីុនេ បកនុងករ កឡឹងេ ហធតុឬកនុងករចក់ពុមព  

(េមល២៨២៣) 
 កមមន លម៉សីុនេ បកនុងករយកែរ ៉និងថម (េមល ២៨២៤)។ 
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គ
 ២៨២៣ ២៨៣០ កមមន លេ គ ងម៉សីុនេ បកនុងេ ហកមម
   

ថន ក់េនះ រមួបញចូ ល៖ 
 កមមន លម៉សីុននិងបរកិខ រេ បជមួយេ ហធតុេក៖ 

o ឡបន ុទធែដកែថបពុមពចក់ដំុែដកឆន ំងសែដកស មប់ចក់បញចូ លពុមព 
ម៉សីុនសចក់ពុមព 

 កមមន លកិនេ ហធតុ និងរ ៉ឡូូស មប់កិនេ ហធតុ 
 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លហូតេ ហធតុ (េមល ២៨២២) 
 កមមន ល បអប់ពុមពនិងពុមព (េលកែលងពុមពចក់ដំុែដក) (េមល ២៥៩៣) 
 កមមន លម៉សីុនេធ ងស នពុមព (េមល២៨២៩)។ 

 
 ២៨២៤ ២៨២៤០ កមមន លេ គ ងម៉សីុនស មប់េធ ជីវកមមែរយ៉កថមនិងសំណង់
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន លបនទប់េយលែដលេធសកមមភពេឡងចុះជ បចំ និងែខ ពននំ

ស មប់េ បេនេ កមដី 
 កមមន លេ គ ងម៉សីុនេចះរនធកត់បក សទប់ដីនិងជីករងូ (មិនថស មប់

េ ប បស់ឬមិនេ ប បស់េនេ កមដី) 
 កមមន លម៉សីុនេធ ប ពឹតកមមែរេ៉ យែរងេរ ប មែផនកែបងែចក ង កិនកំ

េទច។ល។ 
 កមមន លម៉សីុន យេបតុង និងបយអ 
 កមមន លេ គ ងម៉សីុនេលកចក់ដី៖ 

o បុ៊លដូែស៊ឈសូដីបុ៊លដូែស៊ែដលេប៉ល ចកច់េផ ងជមំុបន
ម៉សីុនេក រដីឲយេសម ម៉សីុនព ងបដី ម៉សីុនបំែបកដី ចូកដី  
ចូកផទុក។ល។ 

 កមមន លម៉សីុនបុក គឹះដក គឹះបញ់េ ចបយអបញ់េ ចេកសូ៊
កលថនល់ ចក់ៃផទេបតុង  ។ល។ 

 កមមន ល ក់ទ័រស មប់េ បកនុងករងរសំណង់ ឬជីកែរ ៉
 កមមន លែប៉លបុ៊លដូែស៊ ចកច់ជមំុបន និងែប៉លចូកដីរបស់បុ៊លដូែស៊ 
 កមមន លរថយនចក់ដី 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លបរកិខ រស មប់េលកនិងយួរនំ (េមល ២៨១៦) 
 កមមន ល ក់ទ័រេផ ងៗេទ ត (េមល ២៨២១និង២៩១០) 
 កមមន លម៉សីុនឧបករណ៍ស មប់ករ នថម រមួមនម៉សីុនបំែបកឬសមត

ថម (េមល ២៨២២) 
 កមមន លរថយនដឹកេបតុង យេ សច (េមល២៩១០) 
 កមមន លកបលនិងទូររថេភងដឹកែរ ៉(េមល ៣០២០)។ 
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គ
 ២៨២៥ ២៨២៥០ កមមន លម៉សីុនស មប់ែកៃចន រ រេភសជជៈ និងថន ំជក់ 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន លម៉សីុនសមងួតផលិតផលកសិកមម 
 កមមន លម៉សីុនេ បកនុងឧស ហកមមផលិតផលពីទឹកេ ះេគ ដូចជ៖ 

o ម៉សីុនបំែបកជតិែ កម 
o ម៉សីុនែកៃចនទឹកេ ះេគ (ឧទហរណ៍ម៉សីុនកូរ យឲយេសម ច់) 
o ម៉សីុនបែមងទឹកេ ះេគ (ឧ. ធុងេធបឺ៊រម៉សីុនេធនិងចក់ពុមពបឺ៊រ) 
o ម៉សីុនេធ ហម៉ (ឧ. ម៉សីុន យឲយេសម ច់ ពុមព ម៉សីុនសងកត់ 

។ល។ 
 កមមន លេ គ ងម៉សីុនស មប់ឧស ហកមមកិន គប់ធញញជតិ៖ 

o ម៉សីុនសមត គប់ធញញជតិេរ ប មែផនក ឬ មលំ ប់ គប់ពូជ
ឬ គប់ធញញជតិ បែនេ ក ម (ម៉សីុនេ យ ែខ រពនែរងម៉សីុនែញក
ម៉សីុនខត់ គប់ធញញជតិ ។ល។) 

o ម៉សីុនផលិតេម និង រ ។ល។ (ម៉សីុនកិនម៉សីុនបូមបញចូ ល
ម៉សីុនែរង ម៉សីុនសមតកនទក់ម៉សីុន យម៉សីុនកិនអងករស មប
ម៉សីុនកិន គប់សែណក) 

 កមមន លម៉សីុនសងកត់កិន។ល។េ បស មប់ផលិតទំពំងបយជូរ ទឹកែផ
េឈទឹកដមែផេឈ។ល។ 

 កមមន លម៉សីុនឧស ហកមមដុតនំឬផលិតម៉ករនីូ នំបញចុ កអីុ លីឬ
ផលិតផល ប ក់ បែហលដូចជ៖ 

o ឡដុតនំម៉សីុន យេម ម៉សីុន យនំ ពុមពចក់នំ ម៉សីនចិតចំណិត 
ម៉សីុនចក់នំ។ល។ 

 កមមន លម៉សីុន និងបរកិខ ែកៃចនស មប់ផលិត រេផ ងៗ៖ 
o ម៉សីុនេធសករ គប់កកវឬសូកូ ស មប់ផលិតសករស មប់េធ

េប រែកៃចន ច់ ឬបសុបក ីែកៃចនផ នុផល គប់ធញញជតិឬបែនែក
ៃចន ច់ តីងវ គំឬ រសមុ ទដៃទេទ ត 

o ម៉សីុនចេ មះ និងបន ុទធ 
o ម៉សីុនដៃទេទ តេ បកនុងករេរ បចំ ឧស ហកមម ឬផលិតកមម រ ឬ 

េភសជជៈ 
 កមមន លម៉សីុនស មប់េ ចះ ឬផលិតជតិខញ់ ឬេ បងេធពីសតពហនៈ

ឬបែន 
 កមមន លម៉សីុនេរ បចំថន ំជក់ស មប់ផលិតបរឬីសីុ គ ឬថន ំជក់ស មប់ជក់

េខញ ឬ ថន ំជក់ទំពរ ឬថន ំជក់ស មប់ហឺត 
 កមមន លម៉សីុនេរ បចំ រកនុងស គរនិងេភគនីយ ន 
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គ
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖

 កមមន លបរកិខ រស មប់បញ់កំរសមីេល រ និងទឹកេ ះេគ  
(េមល ២៦៦០) 

 កមមន លេ គ ងម៉សីុនេវចខចប់រុ ំនិង ថឹងទមងន់ (េមល ២៨១៩) 
 កមមន លេ គ ងម៉សីុនសមតេរ ប មែផនកេរ ប មលំ ប់សុ៊តែផេឈ 

(េលកែលង គប់ពូជ គប់ធញញជតិនិងបែនេ ក ម) (េមល ២៨២១)។ 
 

 ២៨២៦ ២៨២៦០ កមមន លម៉សីុន យនភ័ណផលិតកមមសេម កបំពក់ និងែសបក
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន លម៉សីុន យនភណ៖ 

o ម៉សីុនស មប់េរ បចំផលិត ែប៉នហូតឬតបញ ឬកត់សរៃស យនភ័
ណសំេយគវតថុធតុ ឬអំេបះ 

o ម៉សីុនស មប់េរ បចំសរៃស យនភ័ណមនដូចជ៖ បេឡះ គប់
កបបសបំែបករមូរដំុកបបស ពនកបបស តសុះកបបសសមតេ ម
េច ម ក់កបូនេ មេច ម សិត តេ ះេ មេច មអនទង។ល។ 

o ម៉សីុនខអំេបះ 
o ម៉សីុនេរ បចំសរៃសអំេបះ មូរអំេបះ េ ះអំេបះនិងម៉សីុនពក់ព័នធ 
o ម៉សីុនតមបញ (កីតមបញ) រមួទំងក៏តបញ េ យៃដ 
o ម៉សីុនចក់ 
o ម៉សីុនស មប់ចក់សំ ញ់ៃសប ែខ ចងែសបកេជង និង 

ជរលម ។ល។ 
 កមមន លម៉សីុនឬបិរកខ រជំនួយស មប់ម៉សីុនតមបញ៖ 

o កីតបញេ បទឹក កីតបញេ យទមក់អំេបះពីេល ក៏តបញឈប់េ យ
ស័យ បវតិកីតបញេ ប តល់ ម៉សីុនអនទងអំេបះរ ត់ 
រៃវអំេបះ ។ល។ 

 កមមន លម៉សីុនេបះពុមព ក ត់ 
 កមមន លម៉សីុនែកៃចន ក ត់៖ 

o ម៉សីុនេបកគក់េធឲយស ជលក់ពណ៌តុបែតង បេងយ ពស ឬេភជ ក 
ក ត់ 

o កមមន លម៉សីុនមូរ បត់ ក ត់ កត់ កត់េ យជយ ក ត់ 
 កមមន លម៉សីុនេបកគក់សេម កបំពក់៖ 

o ម៉សីុនអុ៊តរមួទំងឆន ំងអុ៊តសងកត់ 
o ម៉សីុនស មប់ពណិជជកមមេបកសមតនិង សមងួត 
o ម៉សីុនេបកសងួត 

 កមមន លម៉សីុនេដរកបលម៉សីុនេដរនិងមជុលម៉សីុនេដរ (េទះជេ ប ឬមិន
េ បកនុងផទះក៏េ យ) 

 កមមន លម៉សីុនស មប់ផលិត ឬបេងយ ក ត់ ភួយសំឡីឬមិនែមន
តបញ  
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 កមមន លម៉សីុនផលិតែសបក៖

o ម៉សីុនេរ បចំសមប់ែសបកឬករងរជងែសបកសតធំតូច ឬ ែសបក
សមប់រចួ 

o ម៉សីុនផលិត ឬជួសជុលែសបកេជងឬផលិតផលដៃទេទ តេធពីែសបក
សតធំតូច ឬែសបកសមប់រចួ 

 
ថន ក់េនះ មិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល ក សឬ ក សកតុង ស មប់េ ប បស់េលម៉សីុនតបញ 
(េមល ១៧០៩) 

 កមមន លម៉សីុនេបកសមត និងសមងួតេ ប បស់ មផទះ (េមល២៧៥១) 
 កមមន លម៉សីុនរ ៉ឡូូកិន ច់ ក ត់ឲយរេ ង (េមល២៨១៩) 
 កមមន លម៉សីុនេ ប បស់ស មប់ករេដរ ឬចង កងេស វេភ  

(េមល ២៨២៩)។ 
 

 ២៨២៩ ២៩២៩០ កមមន លេ គ ងម៉សីុនស មប់េគលបំណងពិេសសដៃទេទ ត
   

ថន ក់េនះរមួបញចូ លនូវកមមន លេ គ ងម៉សីុនស មប់េគលបំណងពិេសស ែដលមិន
តវបន ប់បញចូ លកនុងចំ ត់ថន ក់ដៃទ។ 

 
ថន ក់េនះរមួបញចូ ល៖ 

 កមមន ល ម៉សីុនស មប់េធេម ក ស 
 កមមន លម៉សីុនេធ ក សនិង ក សកតុង 
 កមមន លម៉សីុនសមងួតេឈេម ក ស ក សឬ ក សកតុង 
 កមមន លម៉សីុនរបស់របរេធពី ក ស ឬ ក សកតុង 
 កមមន លម៉សីុនស មប់េធករេលេកសូ៊ទន់ឬបសទិកឬ ស មប់កមមន ល

ៃនផលិតផលពីវតថុធតុទំងេនះ ដូចជ៖ 
o ម៉សីុនកិននិងចក់ពុមពេ យរញុបញចូ លម៉សីុនសចក់ពុមពម៉សីុនេធ

សំបកកង់រថយនឬជួសជុលសំបកកង់រថយនេឡងវញិ និងម៉សីុន
ដៃទេទ តស មប់ផលិតនូវផលិតផលេកសូ៊ជក់ ក់ មួយ ឬពី
បសទិក 

 កមមន លម៉សីុនេបះពុមពនិងម៉សីុនចងេស វេភនិងម៉សីុនេ បស មប់
សកមមភពគំ ទដល់ករ េបះពុមពេលវតថុធតុេផ ងៗ 

 កមមន លម៉សីុនស មប់ផលិតអិដ េកប ងេស ៉ មិកែដលមនរបូស ន
បំពង់ទុេយ កហិកេអឡិច តតដីសពុមពចក់ែដក ។ល។ 

 កមមន លម៉សីុនផលិតសឹមីកុងឌុចទ័រ 
 កមមន លរ ៉បូូតឧស ហកមមែដលដំេណ រករជមួយមុខងរេ ចនយ៉ង

ស មប់េគលបំណងពិេសស  
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 កមមន លេ គ ងម៉សីុននិងបរកិខ ស មប់េគលបំណងពិេសសេផ ងៗេទ ត

ដូចជ៖ 
o ម៉សីុនដំេឡងចេងក ងអគគិសនីឬេអឡិច តនិកអំពូលែវង ឬអំពូលមូល 
o ម៉សីុនផលិតកញច ក់ ឬវតថុេធពីកញច ក់ សរៃសកញច ក់ សរៃសកញច ក់ឆម រ 
o ម៉សីុន ឬបរធិនស មប់បំែបកអីុសូតូប 

 កមមន លបរកិខ ត មង់និងថឹងសំបកកង់រថយន និងបរកិខ ថឹងលំនឹង (េលក
ែលងករថឹងកង់) 

 កមមន ល បព័នធបញ់ខញ់េគ  
 កមមន លេ គ ង ប ប់ស មប់បេងះយនេ ះជេណ រេលក ក់ឥ ៉ន់យន

េ ះនិងបរកិខ រពក់ព័នធេផ ងៗេទ ត 
 កមមន លបរកិខ រែលបងកី េបះបូ៊លស័យ បវតិ (ឩ. ឧបករណ៍ចប់កូន      

បូលីង) 
 ករមួលស មប់េកមងជិះេលងកម ន េទងសង់បញ់ឬករេគលេ ស មប់

ករបញ់និងបរកិខ ែលបងកម នេន មទី នកម ន 
 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លេ គ ងបរកិខ រេ ប បស់កនុងផទះ (េមល ២៧៥) 
 កមមន លម៉សីុនថតចមង (េមល ២៨១៧) 
 កមមន លម៉សីុន ឬបរកិខ រស មប់ករងរេកសូ៊រងឹ បសទិករងឹ ឬកញច ក់

ស ប់ (េមល ២៨២២) 
 កមមន លពុមពចក់ដំុែដក (េមល ២៨២៣) 
 កមមន លម៉សីុនេបះពុមពេល ក ត់ (េមល ២៨២៦)។ 
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ជំពូក គ ៖ កមមន ល 
ែផនក ២៩ ៖ កមមន លយនយន រុម៉ឺកសេ ងនិងរុម៉ឺកពក់ក លសេ ង 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
២៩១   កមមន លយនយន
 ២៩១០ ២៩១០០ កមមន លនិង/ឬតំេឡងរថយន
   

ថន ក់េនះរមួបញចូ ល៖ 
 កមមន លរថយនដឹកអនកដំេណ រ 
 កមមន លរថយនស មប់េធពណិជជកមមដូចជ៖ 

o រថយនដឹកទំនិញធុនមធយម រថយនដឹកទំនិញធុនធំរថយនអូស រុម៉ឺក
ពក់ក លសេ ង ។ល។ 

 កមមន លរថយន កងរថយន តេឡ (េធចលន មែខ េភង) និង រថយន
កង បណិត 

 កមមន លេ គ ងម៉សីុនរថយន 
 កមមន ល ក់សីុរថយន  
 កមមន លយនយនដៃទេផ ងេទ ត៖ 

o យនយនស មប់េបកេលទឹកកករថយនេបកេនទី នកូនេ គ លរថ
ថលិក  

o រថយនពនត់អគគីសភ័យរថយនេបសសមតផូវ រថយនប ល័យ
ចល័ត រថេ កះ ។ល។ 

o រថយន យេបតុង  
 រថយនេបកេលទី ថ នដីពិបក (េអធីវ)ី រថយនតូចៗស មប់ ប ំងនិង

បេភទរថយន ប ំងេផ ងៗេទ ត 
 
ថន ក់េនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរ៖ 

 កមមន លបរកិខ របំភឺស មប់យនយន (េមល ២៧៤០) 
 កមមន លពីសុង ក ត់ពីសុងនិងកបុ៊យ ទ័រ (េមល ២៨១១) 
 កមមន ល ក់ទ័រកសិកមម (េមល ២៨២១) 
 កមមន ល ក់ទ័រស មប់បេ មករងរ ងសង់ ឬជីកែរ ៉(េមល២៨២៤) 
 កមមន លរថយនចក់ដី (េមល ២៨២៤) 
 កមមន លតួរថយន (េមល ២៩២០) 
 កមមន លេ គ ងបនទ ប់បន ំេអឡិច តនិកស មប់រថយន (េមល ២៩៣០) 
 កមមន លេ គ ងបនទ ប់បន ំ និងេ គ ងបនស់ស មប់រថយន (េមល ២៩៣០) 
 កមមន លរថេ កះនិងយនយនេយធ បយុទធ (េមល ៣០៤០) 
 ករែថទំជួសជុលនិងផស់បូរេ គ ងបនទ ស់យនយន (េមល ៤៥២០)។ 
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២៩២   កមមន លតួយនយន កមមន លរុម៉ឺកសេ ងនិងពក់ក ល       

សេ ង 
 ២៩២០  កមមន លតួយនយន កមមន លរុម៉ឺកសេ ងនិងពក់ 

ក លសេ ង 
  ២៩២០១ កមមន លរុម៉ឺកសេ ង
  ២៩២០៩ ករផលិតតួយនយន កមមន លរុម៉ឺកសេ ងនិងពក់ក ល        

សេ ង ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន លតួរថយន រមួទំងកបី៊នយនយន 
 បរកិខ របំពក់បែនថម ស មប់យនយន គប់ បេភទរុម៉ឺកសេ ង និងពក់ក

លសេ ង 
 កមមន លរុម៉ឺកសេ ងនិងពក់ក លសេ ង ដូចជ៖ 

o ស មប់ករដឹកជញចូ នទំនិញ៖សីុែទនរុម៉ឺកសេ ងែដល ចេ ះ
បន ។ល។ 

o ស មប់ករដឹកជញជូ នអនកដំេណ រ៖រុម៉ឺកសេ ង ចដឹកអនកដំេណ រ
បន ។ល។ 

 កមមន លកុងេតណឺស មប់ដឹកជញចូ ន មរេប បមួយ ឬេ ចនថតបន 
 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លរុម៉ឺកសេ ងនិងពក់ក លសេ ងេរ បចំពិេសសស មប់
េ ប បស់កនុងករងរកសិកមម (េមល ២៨២១) 

 កមមន លេ គ ងបនទ ប់បន ំនិងេ គ ងបនស់តួរថយន (េមល ២៩៣០) 
 កមមន លយនអូសទញេ យសតពហនៈ(េមល ៣០៩៩)។ 

 
២៩៣   កមមន លេ គ ងបនទ ប់បន និំងេ គ ងបនស់របស់យនយន 
 ២៩៣០ ២៩៣០០ កមមន លេ គ ងបនទ ប់បន ំនិងេ គ ងបនស់របស់យនយន 
   

ថន ក់េនះរមួបញចូ ល៖ 
 កមមន លេ គ ងបនទ ប់បន ំនិងេ គ ងបនស់របស់យនយន៖ 

o ំង បអប់េលខេភកង់ បព័នធបូម ៉ ដយទ័រ ប ប់ទប់សំេឡង
បំពង់ែផ ងម៉សីុនបំែលងជតិគីមីអំ បយ៉ហ  ៃដចងកូតេភចងកូត និង
បអប់ចងកូត 

 កមមន លេ គ ងបនទ ប់បន ំនិងេ គ ងបនស់ៃនតួយនយន៖ 
o ែខ ក ត់សុវតថិភពេពងខយល់ករពរ ទរកងរថយន 
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   កមមន លេកអីរថយន

 កមមន លបរកិខ រអគគិសនីស មប់យនយនដូចជឌី មូ៉ ល់ែទ ទ័រ  
បូ៊សីុេខ បូ៊សីុ បព័នធបិទេបកកញច ក់ទរ ករដំេឡងកុងទ័រេន បូ ប ប់ែក
ត មវតង់សយុង ។ល។ 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លសំបកកង់យនយន (េមល ២២១១) 
 កមមន លទុេយេកសូ៊និងែខ ក ៉ត់និងផលិតផលេកសូ៊ដៃទេទ ត 

(េមល ២២១៩) 
 កមមន លទុេយបសទិក និងែខ ក ត់ និងផលិតផលបសទិកដៃទេទ ត 

(េមល ២២២៩) 
 កមមន ល គុយស មប់យនយន (េមល ២៧២០) 
 កមមន លបរកិខ របំភឺយនយន (េមល ២៧៤០) 
 កមមន លពីសុង ក ត់ពីសុងនិងកបុ៊យ ទ័រ (េមល ២៨១១) 
 កមមន លមូ៉ទ័របូមស មប់យនយន និងេ គ ងម៉សីុ (េមល ២៨១៣)  

ករែថទំជួសជុលនិងផស់បូរយនយន (េមល ៤៥២០)។ 
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ជំពូក គ ៖ កមមន ល 
ែផនក ៣០ ៖ កមមន លបរកិខ រដឹកជញជួ នដៃទេទ ត 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៣០១   ករ ងសង់កប៉ល់និងកណូត
 ៣០១១  ករ ងសង់កប៉ល់ និងសំណង់បែណកទឹក
  ៣០១១១ ករ ងសង់កប៉ល់ពណិជកមម
  ៣០១១២ ករផលិតទូកេន ទ
  ៣០១១៩ ករ ងសង់កប៉ល់ និងសំណង់បែណកទឹក ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់

បញចូ ល 
   

ថន ក់េនះរមួបញចូ លទំងសំណង់កប៉ល់ (េលកែលងែតទូកស មប់កី ឬស មប់
លំែហ) និងករ ងសង់សំណង់បែណតទឹក ។ 
 
ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 

 ករ ងសង់កប៉ល់ពណិជកមម៖ ន ស មប់ដឹកអនកដំេណ រ ងចមង 
កប៉ល់ដឹកទំនិញន ដឹកេ បង ន សេ ង ។ល។ 

 ករ ងសង់ន ចមបំង 
 ករ ងសង់ន េន ទ និងន េ ងច កែកៃចនផលេន ទ 

 
ថន ក់េនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវ៖ 

 េពង (េលកែលង បេភទេពងលំែហកយ) 
 ករ ងសង់កបួនខួងេ បងបែណត ឬេនេ កមទឹក 
 សំណង់បែណកទឹកដូចជ៖ 

o ែផបែណតទឹក ព នបែណតឃុបខយល់ស មប់មនុស េធករកនុងទឹក
កសយន នបែណតស មប់យនេ ះចុះចតេពងសមគ ល់ផូវ

ទឹកសីុែទនបែណត ឡង់ដឹកទំនិញ ឡង់តូចៗស មប់េផទរទំនិញ
ដងសទួចបែណតេពងខយល់ែដលមិនែមនស មប់កម ន ។ល។ 

 កមមន លែផនកខះៃនកប៉ល់និងសំណង់បែណតទឹក  
 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លេ គ ងបំែណករបស់ន េ កពីែផនក ដំេឡងសំខន់ៗដូចជ៖ 
o កមមន លេកងន  (េមល ១៣៩២) 
o កមមន ល បច ករបស់ន  (េមល២៥៩៩)   
o កមមន លយុថក េធពីែដកឬែដកែថប (េមល ២៥៩៩)   
o កមមន លេ គ ងម៉សីុនន  (េមល ២៨១១) 

 កមមន លឧបករណ៍បងញផូវស មប់ន ចរណ៍ (េមល ២៦៥១) 
 កមមន លបរកិខ របំភឺស មប់ន  (េមល ២៧៤០) 
 កមមន លយនយនថលិក (េមល ២៩១០) 
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 កមមន លទូកែដលបញចូ លខយល់ ឬេពងខយល់ស មប់កម ន (េមល ៣០១២)
 ករជួសជុលនិងែថទំកប៉ល់ និងសំណង់បែណត (េមល ៣៣១៥) 
 ករកត់បំែបកកប៉ល់ចស់ៗ (េមល ៣៨៣០) 
 ករដំេឡងេ គ ងខងកនុងៃនកប៉ល់ (េមល ៤៣៣០)។ 

 
 ៣០១២ ៣០១២០ ករផលិតទូកកម ន និងទូកកី
   

ថន ក់េនះរមួបញចូ ល៖ 
 កមមន លទូកេពងបញចូ លខយល់ និងេពងខយល់ 
 ករ ងសង់ទូកេ បេកងែដលភជ ប់ ឬមិនភជ ប់ជមួយម៉សីុន  
 ករ ងសង់ទូកម៉សីុន 
 ករ ងសង់ បេភទេពងបែណតស មប់ជិះលំែហកយ 
 កមមន លទូកសគីតូចៗ 
 កមមន លទូកកម ននិងទូកកី ដៃទេទ ត ដូចជ៖ ទូកកណូយទូកកយ៉ក់ 

ទូកែចវទុកេកងតូចៗ 
 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លេ គ ងបំែណកស មប់ទូកកម ន និងទូកកី ៖ 
o កមមន លេកងទូក (េមល ១៣៩២) 
o កមមន លយុថក ែដលេធពីែដក និងែដកែថប (េមល ២៥៩៩)   
o កមមន លម៉សីុនកប៉ល់ (េមល ២៨១១) 

 កមមន លករជិះេលទឹកមនេកងនិងអត់េកង (េមល ៣២៣០) 
 ករែថទំ ជួសជុល ឬផស់បូរេ គ ងបនស់ ស មប់ទូកកម ន  

(េមល ៣៣១៥)។ 
 

៣០២   កមមន លកបលរថេភង និងទូផទុកទំនិញ
 ៣០២០ ៣០២០០ កមមន លកបលរថេភងនិងទូផទុកទំនិញ
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ លនូវ៖ 
 កមមន លកបលរថេភងេដរេ យថមពលេ បងម៉សូ៊តចំ យទឹកនិង

ថមពលេផ ងៗេទ ត 
 កមមន ល យនរត់េលផូវែដកែដលេ បម៉សីុនអូសទញេ យខួនឯង ំេវ ៉

រថេភងដឹកទំនិញរថេភងស មប់ែថទំផូវែដកនិងេស េផ ងៗេទ ត 
 កមមន លយនរត់េលផូវែដកឬ ំេវែ៉ដលមិនមនកបលអូសទញ៖ 

o រថេភងដឹកអនកដំេណ រ ដឹកទំនិញទូសីុែទនទដឹកទំនិញនិងេផទរទំនិញ
េ យខួនឯងទូេ ងជងទូសទួចទំនិញកបលអូសទញ។ល។ 
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   កមមន លេ គ ងបនទ ស់ពិេសសស មប់កបលរថេភង ំេវឬ៉ទូដឹកទំនិញ

ដូចជ៖ 
o េជងេ កមេភនិងកង់ ំងនិងេ គ ងបំែណកៃន ំងទំពក់និង

បព័នធតភជ ប់ទូកងទូរថេភង ប ប់កត់បនថយករប៉ះទងគិចនិងែផនក
របស់ បូមេ គងទូនិងកបលរថេភងតួខួនេ គ ងស មប់តភជ ប់ និង
េដរពីទូមួយេទទូមួយេទ ត។ល។ 

 
ថន ក់េនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវ៖ 

 កមមន លេ គ ងផល់សញញ េមកនិកនិងេអឡិច តេមកនិក បរកិខ សុវតថិភព
និងបរកិខ បញជ ស មប់ផូវែដក ំេវផូ៉វេគកផូវទេនទីធចំណតរថយននិង ព

នយនេ ះ។ល។ 
 កមមន លកបលរថេភង និងយនរត់េលផូវែដកស មប់ដឹកែរ ៉ 
 កមមន លទូរថេភងដឹកអនកដំេណ រ 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លផូវែដកែដលមិនទន់បនដំេឡង (េមល ២៤១០) 
 កមមន លកំណល់ផូវែដកតេមងរចួ (េមល ២៥៩៩) 
 កមមន លេ គ ងផល់សញញ អគគិសនី បរកិខ រសុវតថិភពនិង តតពិនិតយច ចរណ៍ 

(េមល ២៧១១) 
 កមមន លឧបករណ៍ផល់សញញ េធពីេអឡិច តនិកឧបករណ៍ គប់ គងសុវតថិ

ភពឬច ចរណ៍ (េមល ២៧៩០) 
 កមមន លេ គ ងម៉សីុននិងទួរបី៊ន (េមល ២៨១១)។ 

 
៣០៣   កមមន លយនេ ះយនអវកស និងម៉សីុនែដលពក់ព័នធដៃទេទ ត
 ៣០៣០ ៣០៣០០ កមមន លយនេ ះយនអវកស និងម៉សីុនពក់ព័នធដៃទេទ ត
   

ថន ក់េនះរមួបញចូ ល៖ 
 កមមន លយនេ ះស មប់ដឹកទំនិញឬអនកដំេណ រស មប់េ ប បស់េ យ

កងទ័ព ស មប់កី និងស មប់េគលបំណងដៃទេទ ត 
 កមមន លឧទធមភ គច ក 
 កមមន ល កសយនអត់ម៉សីុន បសំកំងេ ះេ យមនុស េ ង 
 កមមន លេពងេ ះេ បចំេហះ េយងេឡង 
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គ
   កមមន លេ គ ងបំែណក និងេ គ ងបន ំ យនេ ះកនុងថន ក់េនះរមួមន៖

o េ គ ងដំេឡងសំខន់ដូចជតួយនេ ះ បទរ បព័នធ តតពិនិតយៃផទ
ខងេ កសំណំុេ គ ងស មប់ចុះចតសីុែទន ំងបំពង់បឺតខយល់េន

ប ។ល។ 
o កងរយនេ ះដងកងនិង បកងឧទធមភ គច ក មូទ័រនិងម៉សីុនកនុង

យនេ ះ 
o ែផនកៃនទួរបី៊ន បតិកមម និងទួរបី៊នកងយនេ ះ 

 កមមន លយនេ ះស មប់ហឹកហឺនករេ ះេហរ 
 កមមន លយនអវកសនិងយនស មប់បេងះផក យរណបយន ម នពិ

និតយភព ថ នីយយនអវកសកនុងលំហ យនចមង 
 កមមន ល គប់មីសីុលឆងទីប 

 
ថន ក់េនះក៏រមួបញចូ លផងែដរនូវ៖ 

 ករពិនិតយជួសជុលរះុេរ យនេ ះឬម៉សីុនយនេ ះ 
 កមមន លេកអីយនេ ះ 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លឆ័ តេយង (េមល ១៣៩២) 
 កមមន លបរកិខ រេយធនិង គប់រេំសវ (េមល ២៥២០) 
 កមមន លបរកិខ រទូរគមនគមន៍ស មប់ផក យរណប (េមល ២៦៣២ និង

២៦៣៩) 
 កមមន លករបំពក់ឧបករណ៍យនេ ះនិងឧបករណ៍េ ះេហរ  

(េមល ២៦៥១) 
 កមមន ល បព័នធរកទិសេ កនុង កស (េមល ២៦៥១) 
 កមមន លបរកិខ របំភឺស មប់យនេ ះ (េមល ២៧៤០) 
 កមមន លេ គ ងបេញឆ ះ និងេ គ ងអគគិសនីេផ ងៗេទ តស មប់ម៉សីុនចំេហះ

ខងកនុង (េមល ២៧៩០) 
 កមមន លពីសុង ក ត់ពីសុងនិងកបូ៊ែរទ័៉រ (េមល ២៨១១) 
 កមមន លេ គ ងបេងះយនេ ះេ គ ងបេងះ យនេ ះេលកប៉ល់ និង 
 បរកិខ ពក់ព័នធដៃទេទ ត (េមល ២៨២៩)។ 

៣០៤   កមមន លយនយនេយធចមបំង
 ៣០៤០ ៣០៤០០ កមមន លយនយនេយធចមបំង
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គ
  ថន ក់េនះរមួបញចូ ល៖

 កមមន លរថេ កះ 
 កមមន លរថេ កះថលិក ( ចេបកេលេគកនិងកនុងទឹក) 
 កមមន លយនេយធចមបំងដៃទេទ ត 

 
ថន ក់េនះមិនរមួបញចូ ល៖ 

 កមមន ល វធុ និង គប់រេំសវ(េមល២៥២០)។ 
 

៣០៩   កមមន លបរកិខ រដឹកជញជូ នដៃទេទ តែដលមិនពំុបន ប់បញចូ ល 
 ៣០៩១ ៣០៩១០ កមមន លេទ ចកយនយន
   

ថន ក់េនះរមួបញចូ ល៖ 
 កមមន លេទច កយនយន មូ៉ែប៉ត (េទច កយនយនមនឈន ន់ធក់ 

ដូចកង់) និងេទច កយនែដលមនម៉សីុនជជំនួយ 
 កមមន លម៉សីុនស មប់េទច កយនយន 
 កមមន លមូ៉តូកង់បីមនរេទះចំេហ ង 
 កមមន លេ គ ងបំែណកនិងេ គ ងបន ំស មប់ េទច កយនយន 

 
ថន ក់េនះមិនរមួបញចូ ល៖ 

 កមមន លេទច កយន (េមល ៣០៩២) 
 កមមន លរេទះជនពិករ (េមល ៣០៩២)។ 

 
 ៣០៩២  កមមន លេទច កយន និងរេទះជនពិករ
  ៣០៩២១ កមមន លេទច កយន
  ៣០៩២២ កមមន លរេទះជនពិករ
  ៣០៩២៩ កមមន លេទច កយន និងរេទះជនពិករ ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់

បញចូ ល 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 កមមន លេទច កយនគម នម៉សីុន និងយនដៃទេទ តគិតទំង តីច កយន 

(សីុកូ) េទច កយនធក់េ យមនុស ពីនក់ េទច កយននិង តីច កយន
ស មប់កូនេកមង 

 កមមន លេ គ ងបំែណក និងេ គ ងបន ំស មប់េទច កយន 
 កមមន លរេទះស មប់ជនពិករែដលមនឬគម នម៉សីុន 
 កមមន លេ គ ងបំែណក និងេ គ ងបន ំស មប់រេទះជនពិករ 
 កមមន លរេទះទរក 
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គ
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖

 កមមន លេទច កយនែដលមនម៉សីុនជជំនួយ (េមល ៣០៩១) 
 កមមន លែលបងកូនេកមងែដលមនកង់ស មប់ជិះ ប់ទំងេទច កយននិង តី

ច កយនបសទិក (េមល ៣២៤០)។ 
 

 ៣០៩៩ ៣០៩៩០ កមមន លបរកិខ រដឹកជញជូ នដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
   

ថន ក់េនះរមួបញចូ ល៖ 
 កមមន លយនរញុេ យៃដ ដូចជ៖ រេទះដឹក ៉លីស រេទះអូសៃដ រេទះរអិំល

េលទឹកកក រេទះកនុង ងទំនិញ ។ល។ 
 កមមន លយនអូសេ យសត ដូចជ៖ រេទះេសះ ប ំង រេទះ  រេទះ

េសះមនតុបែតង ។ល។ 
 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 យនដឹកជញជូ នទំនិញមិនថមន ឬគម នបរកិខ ស មប់េលក ក់ទំនិញនិងយូរ
នំទំនិញេទះជមន ឬគម នចលនេ យខួនឯងែដលជ បេភទេ ប កនុងេ ង
ច ក (គិតទំងរេទះរញុេ យៃដ និងរេទះៃដកង់មួយេលក ក់ទំនិញ  
(េមល២៨១៦) 

 រេទះតុបែតងេ បកនុងេភជនីយ នដូចជរេទះ ក់បែងមរេទះ ក់ រ 
(េមល ៣១០០)។ 
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គ
ជំពូក គ ៖ កមមន ល 
ែផនក ៣១ ៖ កមមន លេ គ ងសងរមិ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៣១០   កមមន លេ គ ងសងរមិ
 ៣១០០  កមមន លេ គ ងសងរមិ
  ៣១០០១ កមមន លេ គ ងសងរមិេធពីេឈ
  ៣១០០២ កមមន លេ គ ងសងរមិេធពីេបតុង
  ៣១០០៣ កមមន លេ គ ងសងរមិេធពីែដក
  ៣១០០៤ កមមន លេ គ ងសងរមិ ឡុង
  ៣១០០៩ កមមន លេ គ ងសងរមិដៃទេទ តេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ លទំងករផលិតេ គ ងសងរមិ គប់ បេភទនិង គប់វតថុធតុេដម(េលក
ែលងែតេធពីថមេបតុង និងេស ៉ មិក) ស មប់ គប់ទីកែនងនិងកនុងេគលបំណងេផ ងៗ 
 
ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លេកអីមនបែងក និងេកអីេ បកនុង ករយិល័យបនទប់េធករ
ស គរេភជនីយ នទីកែនង ធរណៈ និងកនុងផទះ 

 កមមន លេកអីមនបែងក និងេកអីកនុងេ ងម សពេ ងភពយន និង  
សេដ ងគន  

 កមមន លេកអី ឡុងែ គ ឡុងនិងឈុត ឡុង 
 កមមន លេកអីមនបែងក និងេកអីកនុងសួនចបរ 
 កមមន លេ គ ងសងរមិពិេសសស មប់ ងលក់ដូរដូចជ៖ តុគិតលុយទូ

ំងវតថុ េធន ។ល។ 
 កមមន លេ គ ងសងរមិស មប់ ពះវ ិ រ សន េរ ន និង 

េភជនីយ ន 
 កមមន លេ គ ងសងរមិករយិល័យ 
 កមមន លេ គ ងសងរមិផទះបយ 
 កមមន លេ គ ងសងរមិស មប់បនទប់េគងបនទប់ទទួលេភញ វនិងសួនចបរ 

។ល។ 
 កមមន លឃប់ទូស មប់ម៉សីុនេដរទូរទស ន៍ ។ល។ 
 កមមន លេកអីែវងស មប់បនទប់ពិេ ធន៍ េកអីមូលគម នបែងក និងេកអី

កនុងបនទប់ពិេ ធន៍ (ឩ. ទូនិងតុ) 
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គ
  ថន ក់េនះរមួបញចូ ល៖

 ករងរសេ មច ដូចជ៖ ករ ក់ក មលេកអីមនបែងក និងេកអី 
 កងរសេ មចេ គ ងសងរមិដូចជ៖បញ់ថន ំ ប់ថន ំបូ៉ និង ក់ក មល 
 កមមន លែ គមិនទន់ ក់ពូក 
 កមមន លពូក៖ 

o ពូករុស័ឺរឬពូកញត់ ( ក ត់ ឬគ) ឬពូកញត់ខងកនុងនូវវតថុធតុ    
េផ ងៗ 

o ពូកបសទិកេកសូ៊ 
 រេទះរញុស មប់តុបែតងេភជនីយ ន ដូចជ៖រេទះ ក់បែងមរេទះ ក់មូប

រ 
 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លេខនយេកយ ពូកអងគុយេខនយរចនស មប់តុបែតងក មលេដកមន
េ ចន សទប់និងភួយ (េមល ១៣៩២) 

 កមមន លពួកេកសូ៊បញចូ លខយល់ (េមល ២២១៩) 
 កមមន លេ គ ងសងរមិេធពីេស ៉ មិកេបតុងនិងថម (េមល ២៣៩៣, ២៣៩៥,

និង ២៣៩៦) 
 កមមន លេ គ ងចប់ចេងក ងបំភឺ ឬចេងក ង (េមល ២៧៤០) 
 កមមន លករេខ ន (េមល ២៨១៧) 
 កមមន លេកអីរថយនេកអីរថេភងនិងេកអីយនេ ះ  
 (េមល ២៩៣០, ៣០២០, និង ៣០៣០) 
 ករចប់ភជ ប់េ គ ងសងរមិ ករដំេឡងជញជ ំងខណនិងករដំេឡងេ គ ង

សងរមិជបរកិខ រមនទីពិេ ធន៍ (េមល ៤៣៣០)។ 
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គ
ជំពូក គ ៖ កមមន ល 
ែផនក ៣២ ៖ កមមន លេផ ងៗេទ ត 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៣២១   កមមន លរតនភណេ គ ងអលងក រនិងរបស់របរពក់ព័នធ 
 ៣២១១  កមមន លរតនភ័ណនិងរបស់របរពក់ព័នធែដលេធពីវតថុធតុមនតៃមនិង

ពក់ក លមនតៃម 
  ៣២១១១ កមមន លរតនភ័ណ និងរបស់របរពក់ព័នធែដលេធពីមស 
  ៣២១១២ កមមន លរតនភ័ណ និងរបស់របរពក់ព័នធែដលេធពី បក់ 
  ៣២១១៣ កមមន លរតនភ័ណ និងរបស់របរពក់ព័នធែដលេធពីថម 
  ៣២១១៩ កមមន លរតនភ័ណដៃទេទ ត និងរបស់របរពក់ព័នធែដលេធពីវតថុធតុ

មនតៃម និងពក់ក លមនតៃមែដលពំុបន ប់បញចូ ល  
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 
 ផលិតកមមែកៃចនគុជ 
 ផលិតកមមតបូងថមមនតៃមនិងពក់ក លមនតៃមកនុងសភពែកៃចន េ យរមួ

មនករែកៃចនថមមនគុណភពជឧស ហកមម និងសំេយគ ឬករែកៃចនេឡង
វញិនូវតបូងថមមនតៃម និងពក់ក លមនតៃម 

 ករែកៃចនេព ជ 
 កមមន លរតនភ័ណៃនេ ហធតុមនតៃមឬេ ហធតុមូល នេ ប

េ យេ ហធតុមនតៃម ឬតបូងថមមនតៃមឬពក់ក លមនតៃមឬផ ំ
េឡងេ យេ ហធតុមនតៃមជមួយនឹងតបូងថមមនតៃម ឬពក់ក ល
មនតៃម ឬវតថុធតុេផ ងៗ 

 កមមន លជងទងៃនេ ហធតុមនតៃម ឬេ ហធតុមូល នេ ប
ជមួយនឹងេ ហធតុមនតៃម ដូជជ៖ 

o េ គ ងែកវែពងេ គ ងចនេ គ ងឆន ំងសមភ រៈបនទប់ទឹកសមភ រៈ
ករយិល័យ ឬសមភ រៈ សន។ល។ 

 កមមន ល បេភទេ ហធតុមនតៃមស មប់េ ប បស់កនុងមនទីរពិេ ធន៍ 
ឬកនុងបេចចកេទស (េលកែលងែតឧបករណ៍ និងេ គ ងបំែណក) ដូចជ៖ឆន ំងស
ចក់ពុមពេ ហធតុ ខនូរកូរ ណូតេ បេ ហធតុ ។ល។ 

 កមមន លែខ នទបិកៃដកងពក់េនៃដែខ ពក់ពយួរនឡិក បអប់បរពីី
េ ហធតុមនតៃម 

 កមមន លកក់ រមួទំង បក់កក់ របិូយប័ណ េទះជេធពីេ ហធតុ មនឬ
គម នតៃម 

 
ថន ក់េនះរមួបញចូ លផងែដរនូវ៖ 

 ករឆក់ផលិតផលេ បផទ ល់ខួនពីេ ហធតុែដលមន និងគម នតៃម 
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គ
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ លនូវ៖

 កមមន លែខ នឡិកែដលមិនែមនេ ហធតុ ( ក ត់ ែសបកបសទិក 
 ។ល។) (េមល ១៥១២) 
 កមមន លេ ហធតុមូល នពសជមួយេ ហធតុមនតៃម (េលកែលង

ែតេ គ ងអលងក រកៃឡ) (េមលែផនក ២៥) 
 កមមន លតួនឡិក (េមល ២៦៥២) 
 កមមន លែខ នឡិកពីេ ហធតុ (គម នតៃម) (េមល ៣២១២) 
 កមមន លេ គ ងអលងក រកៃឡ(េមល ៣២១២)។ 

 
 ៣២១២ ៣២១២០ កមមន លេ គ ងអលងក រកៃឡនិងអលងក រ សេដ ងគន  
   

ថន ក់េនះរមួបញចូ ល៖ 
 កមមន លេ គ ងអលងក រតុបែតងសិបបនិមិត ឬកៃឡ៖ 

o ចិេញជ ន ែខ ៃដ ែខ ក និងេ គ ងអលងក រ សេដ ងគន  ែដលេធពីេ ហ
ធតុមូល នពសជមួយេ ហធតុមនតៃម 

o េ គ ងអលងក របំពក់េ យតបូងថមកៃឡ ដូចជ៖ ថមតបូងកៃឡ េព ជ
កៃឡ និងវតថុ សេដ ងគន  

 កមមន លែខ នឡិកៃដពីេ ហធតុ (េលកែលងែតពីេ ហធតុមនតៃម) 
 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លេ គ ងអលងក រពីេ ហធតុមនតៃម ឬេ បជមួយេ ហធតុ
មនតៃម (េមល ៣២១១) 

 កមមន លេ គ ងអលងក របំពក់េ យតបូងថមពិត បកដ (េមល ៣២១១) 
 កមមន លែខ នឡិកពីេ ហធតុមនតៃម (េមល ៣២១១)។ 

 
៣២២   កមមន លឧបករណ៍ត នី
 ៣២២០  កមមន លឧបករណ៍ត នី
  ៣២២០១ កមមន លឧបករណ៍ត នី បៃពណី
  ៣២២០៩ កមមន លឧបករណ៍ត នី ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ លនូវ៖ 
 កមមន លឧបករណ៍ត នីេ បែខ  
 កមមន លឧបករណ៍ត នីេ បែខ មនកចុច(keyboard) ស មប់ចុចរមួទំង 
 ពយ៉ណូស័យ បវតិ 
 កមមន លអ៊កេ បបំពង់ េ យមនបនទះចុចរមួទំងអកជន់ (harmoniums) 

និងឧបករណ៍ត នីមនបនទះចុច សេដ ងគន  និងមនអ តពីេ ហធតុ 
 កមមន ល ក់គកេដអុងនិងឧបករណ៍ត នី សេដ ង រមួទំងអ៊កផំុ 
 កមមន លឧបករណ៍ត នីេ បខយល់ 
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គ
 កមមន លឧបករណ៍ត នីេ យេគះឬដំ
 កមមន លឧបករណ៍ត នីែដលបេញចញសំេឡងេ យអគគិសនី 
 កមមន ល បអប់េភង អ៊កស មប់េលងកម ន ឧបករណ៍ត នីែដលបេញចញ

សំេឡងេ យ រចំ យ ទឹកឬខយល់បែណន ។ល។ 
 កមមន លេ គ ងបនទ ប់បន ំឧបករណ៍ត នីនិងេ គ ងបនស់ ដូចជ៖ 

o ឧបករណ៍កំណត់ចងក់េភងចំពមបេញចញសូរខទ័របំពង់បនឺសំេឡង
កត ថសនិងបំពង់រ ៉ឡូូស មប់ឧបករណ៍េដរេ យេមកនិក  
េ យស័យ បវត ។ល។ 

 
ថន ក់េនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវ៖ 

 កមមន លកែញច ែសនងផំុនិងឧបករណ៍ឲយសញញ បេញចញសំេឡងេ យផំុ 
 
ថន ក់េនះ មិន ប់បញចូ លនូវ៖ 

 ផលិតកមម និងថតសំេឡងេឡងវញិនិងកែសតថសវេីដអូ (េមល ១៨២០) 
 កមមន លមី កហូនអំភីធុងបសកស ប់និងេ គ ងបន ំ សេដ ងគន ដៃទ

េទ ត (េមល ២៦៤៩) 
 កមមន លម៉សីុនចក់ថសម៉ញ៉និងឧបករណ៍ សេដ ងគន ដៃទេទ ត  
 (េមល ២៦៤២) 
 កមមន លឧបករណ៍េភងស មប់េកមងេលង (េមល ៣២៤០) 
 ករេរ បអ៊កេឡងវញិនិងឧបករណ៍ត នីបូ ណដៃទេទ ត (េមល ៣៣១៩) 
 ករថតផ យេឡងវញិជកែសតឬថសសំេឡងនិងវេីដអូ (េមល ៥៩២០) 
 កររតឹខទង់ពយ៉ណូ (េមល ៩៥២៩)។ 

 
៣២៣   កមមន លសមភ រៈកី
 ៣២៣០ ៣២៣០០ កមមន លសមភ រៈកី
   

កនុងថន ក់េនះរមួមនកមមន លសមភ រៈកី និងអតពលកមម (េលកែលងែតសេម កបំ
ពក់ និងែសបកេជងកី )។ 
 
ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លរបស់របរ និងបរកិខ រស មប់កី េលងេន ល និងកនុងេ ងកី ពី
គប់វតថុធតុ ដូចជ៖ 

o កូនបល់រងឹ ទន់និងមនខយល់ 
o ៉ ក់ែកតដំបងនិង ៉ ក់ែកតសំ ញ់ 
o សគី ប ប់រតឹនិងេជង ទសគី 
o ែសបកេជងសគី 
o បនទះករមនេកងនិងបនទះករជិះេលទឹក 
o សមភ រៈកី េន ទរមួទំងក នកសំ ញ់មនដងស មប់ ក់ តី 
o សមភ រៈកី បមញ់កី េឡងភនំ។ល។ 
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 េ មៃដនិងមួកកី េធពីែសបក
 ែសបកេជងរអិំលេលទឹកកកែសបកេជងមនកង់ ។ល។ 
 ធនូ និង ន  
 បរកិខ រស មប់មជឈមណលកី កយសមព័នធកី កយវបបកមម  

ឬកី អតពលកមម 
 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល ៖ 

 កមមន លទូកេកង(េមល១៣៩២) 
 កមមន លសេម កបំពក់កី  (េមល១៤១១) 
 កមមន លែកបេសះនិងបេង រេសះ (េមល ១៥១២) 
 កមមន លែខ តីនិងរពំត់ យេសះ(េមល ១៥១២) 
 កមមន លែសបកេជងកី  (េមល ១៥២០) 
 កមមន ល វធុនិង គប់រេំសវស មប់កី  (េមល ២៥២០) 
 កមមន លែដកេលកទមងន់ (េមល២៥៩៩) 

   កមមន លបរកិខ ស មប់កី បូលីងស័យ បវតិ (េមល ២៨២៩) 
 កមមន លយនស មប់កី េ កពីេគ វរអិំល និង សេដ ងគន   

(េមលែផនក ២៩ និង ៣០) 
 កមមន លទូក (េមល៣០១២) 
 កមមន លតុបី៊យ៉ (េមល ៣២៤០) 
 កមមន លឆនុកចុក តេច កនិងស មប់ករពរសំេឡង (ឩ. ស មប់ករែហល

ទឹកនិងករពរសេមង) (េមល ៣២៩០)។ 
 

៣២៤   កមមន លេហគមនិង ប ប់ ប េកមងេលខ
 ៣២៤០ ៣២៤០០ កមមន លេហគមនិង ប ប់ ប េកមងេលង
   

កនុងថន ក់េនះរមួមនកមមន លតុកក ប ប់ ប េកមងេលងនិងេហគម (រមួទំងេហគមេអ
ឡិច តនិក) គំរមូ៉ូែដលបំ ពញទំហំពិត និងយនជំនិះេកមង (េលកែលងែតកង់ និង តីច ក
យនេធពីេ ហធតុ) ។ 
 
ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លតុកក និងសេម កបំពក់តុកក  េ គ ងបំែណក និងេ គ ងបន ំ 
 កមមន លរបូសំ ក់តូចៗមនចលន 
 កមមន លរបូសំ ក់សតស មប់េកមងេលង 
 កមមន លឧបករណ៍េភងេកមងេលង 
 កមមន លសនឹកេប រ 
 កមមន លបនទះករេហគម និងេហគម សេដ ងគន  
 កមមន លេហគមេអឡិច តនិក ដូចជ៖ អុក ។ល។ 
 កមមន លគំរែូដលបំ ពញទំហំពិត និងគំរមូ៉ូែដលកម ន សេដ ងគន រថេភង

អគគិសនីនិងកំេបសំណង់េផ ងៗ ។ល។ 
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 កមមន លេហគមេ យេ បកក់បី៊យ៉តុពិេសសស មប់ែលបងកសីុណូ។ល។
 កមមន លេ គ ងស មប់កម នសបបយតុេហគមឬែលបងេលងកម នកនុងជំរុ ំ

េផ ងៗេទ ត 
 កមមន ល ប ប់ ប េកមងេលងមនកង់ ចជិះបនរមួទំងកង់ និង តីច ក

យនបសទិក 
 កមមន លរបូផគុំនិងរបស់ សេដ ងគន  ។ 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន លវេីដអូេហគមស មប់កម ន (េមល ២៦៤៩)    
 កមមន លកង់ជិះ (េមល ៣០៩២) 
 ករសរេសរ និងេបះផ យនូវកមមវធីិវេីដអូេហគមកម ន (េមល ៥៨២០ និង    

៦២០១) ។ 

៣២៥   កមមន លឧបករណ៍ និងេ គ ងផគត់ផគង់ស មប់េវជជ ស និងទន ស
 ៣២៥០ ៣២៥០០ កមមន លឧបករណ៍ និងេ គ ងផគត់ផគង់ស មប់េវជជ ស និងទន ស
   

កនុងថន ក់េនះរមួមនកមមន លបរធិនមនទីរពិេ ធន៍ ឧបករណ៍វះកត់ និងេវជជ ស 
េ គ ងបរកិខ រនិងេ គ ងផគត់ផគង់ករវះកត់បរកិខ រ និងេ គ ងផគត់ផគង់ទន សសមភ រៈែក
លំអរេធមញេធមញសិបបនិមមិត រមួមនទំងកមមន ល េ គ ងសងរមិស មប់េវជជ ស 
ទន ស និងេ គ ងសងរមិ សេដ ងគន  ែដលេ បមុខងរពិេសសបែនថមដូចជ៖ េកអី
េពទយេធមញែដលភជ ប់ជមួយ បព័នធអីុ ដលិក។  
 
ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 

 កមមន ល ក ត់ គបេពលវះកត់េចសេដរនិង ក សេ បេពលវះកត់ 
 កមមន លសមភ រៈរបឹេធមញនិងសីុម៉ង់ត៍ប៉ះេធមញ (េលកែលងែតកវស មប់បិត

េធមញសិបបនិមិតែដល ចដកេចញចូលបន) កមួនពុមពេធមញនិងបយអសូនយ
ពុមពេធមញដៃទេទ ត 

 កមមន លសីុម៉ង់ត៍តឆឹងេឡងវញិ 
 កមមន លច ងក នស មប់មនទីពិេ ធន៍ទន ស 
 កមមន លម៉សីុនសមតេ យ បព័នធ អុ៊ល សូនិកេ បកនុងមនទីពិេ ធន៍ 
 កមមន លឧបករណ៍សមប់េមេ គកនុងបនទីពិេ ធន៍ 
 កមមន លបរធិនមនទីពិេ ធន៍ បេភទបិទយកចំ យ និងសង់ ទីហុ៊យ េ ប

កនុងមនទីពិេ ធន៍ 
 កមមន លេ គ ងសងរមិស មប់េវជជ សវះកត់ទន សឬបសុេពទយ  

ដូចជ៖ តុវះកត់, តុពិនិតយជំងឺ, ែ គេពទយភជ ប់ជមួយ បព័នធេមកនិក, េកអី
េពទយេធមញ 

 កមមន លបនទះតឆឹងនិងវសីចប់ឆឹងសឺ ងំមជុលចក់ថន ំ ទុេយសុងបំពង់សុង
ចក់ចូលេទកនុងខួន។ល។ 

 កមមន លឧបករណ៍ទន ស (រមួទំងេកអីេពទយេធមញមនភជ ប់េ យបរកិខ
េពទយេធមញ 
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 កមមន លេធមញសិបបនិមមិតបេងគ លេធមញ។ល។និងរបស់របរេផ ងេទ តែដល

េធេនកនុងមនទីពិេ ធន៍ទន ស 
 កមមន លឧបករណ៍ស មប់ពយបលករបក់ឆឹងឬេ គចេថះនិងអវយវៈ

សិបបនិមមិត 
 កមមន លែកវែភនក (សិបបនិមមិត) 
 កមមន លសីតុណម តស មប់េវជជ ស 
 កមមន លបរកិខ រទក់ទងនឹងចកខុេ គែវន៉ េមលអក រែវន៉ ករពរពនឺកញច ក់

ែវន៉ ស់ែភនកកញច ក់ ក់កនុងែភនក ែវន៉ សុវតថិភព 
 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ លនូវ៖ 

 កមមន លកវបិតេធមញសិបបនិមមិត (េ ះេចញចូលបន) (េមល ២០២៣) 
 កមមន លសំឡីកំេ បស ជលក់ថន ំរចួស មប់រុរំបួស ។ល។ (េមល ២១០១) 
 កមមន លបរកិខ េវជជ សេ បអគគិសនី និងបរកិខ ពយបលេ យអគគិសនី

(េមល ២៦៦០) 
 កមមន លេកអីមនកង់រញុ (េមល ៣០៩២)។ 

 
៣២៩   កមមន លដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូល
 ៣២៩០ ៣២៩០០ កមមន លដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ លនូវ៖ 
 កមមន លបរកិខ ករពរសុវតថិភព ដូចជ៖ 

o កមមន លសេម កបំពក់ធន់នឹងេភងនិងសេម កបំពក់ករពរ   
សុវតថិភព 

o កមមន លែខ ក ត់ករពរសុវតថិភពអនកេឡងបេងគ លេភង និងែខ
ក ៉ត់ដៃទេទ តស មប់េ បកនុងេពលបំេពញករងរ 

o កមមន ល វេពងេ ន  
 កមមន លមួកេធពីបសទិករងឹនិងបរកិខ សុវតថិភពផទ ល់ខួន ដៃទេទ តេធពី 

បសទិក (ឩ. មួកករពរកី អតពលកមម) 
o កមមន លឈុតសេម កបំពក់អនកពនត់អគគិភ័យ 
o កមមន លមួកែដកសុវតថិភពនិងឧបករណ៍សុវតថិភពផទ ល់ខួនេធពី

ែដកដៃទេទ ត 
o កមមន លឆនុកករពរ តេច កនិងសេមង (ឩ. ស មប់េពលែហលទឹក 

និងករពរសំេឡង) 
o កមមន លេ មមុខករពរឧសម័ន 

 កមមន លអំេបសនិង ចសរមួទំង ចសែដលផគុំជែផនកៃនម៉សីុនេ បេ យ
ៃដកនុងករសមតៃផទកំ លអំេបសជូតករនិងអំេបស បសតជក់ស មប់

បថន ំបនទះ បថន ំនិងរ ៉ឡូូ បថន ំអំេបសដៃទេទ ត។ល។ 
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   កមមន ល ចសដុសសេម កបំពក់ និងែសបកេជង

 កមមន លបិ៊ចនិងេខម ៃដ គប់ បេភទែដលមន ឬគម នេមកនិក 
 កមមន លបណូលេខម ៃដ 
 កមមន ល យកលបរេិចឆទបិទែតម និង យេលខេ គ ងេបះពុមពេ យៃដ

ឬឆក់តួរអក រ ផុសេចញកំេបម៉សីុនេបះពុមពេ យៃដែខ បនទះេខម ស មប់
ម៉សីុន យអងគុលីេលខនិង បអប់ទឹក  

 កមមន លភូេគល 
 កមមន លឆ័ តឆ័ តករពរកំេ ៃថងេឈ ចត់េដរេឈ ទអងគុយ 
 កមមន លេឡវេឡវកិប ែខ រតួ 
 កមមន លែដកេកះ 
 កមមន លរបស់របរេ ប បស់ផទ ល់ខួន ដូចជ៖ េខញ រ ៃ សបបញ់ខួនបំពង់ទឹក

េកនិងបំពង់សុញញ កសដៃទេទ តេ បស មប់ផទ ល់ខួនឬេ បកនុងផទះ សក់ែកង
កយពុកមត់ែកងកយេ មែភនកែកងកយ 

 កមមន លរបស់របរេផ ងេទ ត ដូចជ៖ េទ ន េទ នតូចស មប់អុជកនុងពិធី
បុណយ និងេទ ន សេដ ងគន  បច់ផក  ក មងផក និងក នកផក  ផក សិបបនិមិត ែផ
េឈនិងសឹកេឈ របស់កំែបងងនិងរបូតុកក តូចៗ ក នកចក់េ យៃដនិង
កែ ញច ងែរងេ យៃដ របូសំ ក ងមនុស ស មប់ជងកត់េដរ(ម៉នីកំង) 
មឈូសបញចុ ះសព ។ល។ 

 សកមមភពេដរញត់បំេប៉ងរបូសំ កសតឲយេទជរបូភពេដម 
 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ លនូវ៖ 

 កមមន ល បេឆះែដកេកះ (េមល ១៣៩៩) 
 កមមន លសេម កបំពក់េធករេនករ ន និងឈុតសេម កបំពក់បំេពញ

ករងរេស កមម (ឩ. វពក់កនុងមនទីពិេ ធន៍ សេម កបំពក់េធករទូេទឯក
ស ន) (េមល ១៤១១)  

 កមមន លរបូតុកក តូចៗេធពី ក ស (េមល ១៧០៩)  
 កមមន លរបូតុកក តូចៗេធពីបសទិក (េមល ២២២៩)។ 
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គ
ជំពូក គ ៖ កមមន ល 
ែផនក ៣៣ ៖ ករជួសជុលនិងដំេឡងម៉សីុន និងេ គ ងបរកិខ ររបស់ម៉សីុន 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៣៣១   ករជួសជុលផលិតផលម៉សីុននិងេ គ ងបរកិខ េ ហធតុែកៃចន 
 ៣៣១១ ៣៣១១០ ករជួសជុលផលិតផលេ ហធតុែកៃចន
   

កនុងថន ក់េនះ ប់បញចូ លនូវករជួសជុល និងែថទំផលិតផលេ ហធតុែកៃចនឋិតកនុង
ែផនក ២៥ ។ 
 
ថន ក់េនះ ប់បញចូ លនូវ៖ 

 ករជួសជុលធុងេធពីេ ហធតុ ងសុកនិងេប៉ត 
 ករជួសជុលនិងែថទំបំពង់ទុេយនិងែខ បំពង់ 
 ករជួសជុលឧបករណ៍ចល័តផ រភជ ប់គន  
 ករជួសជុលទូកដឹកទំនិញេធពីែដកែថប 
 ករជួសជុលនិងែថទំម៉សីុនបេងកតចំ យទឹកឬចំ យដៃទេទ ត 
 ករជួសជុល និងែថទំេ គ ងបន ំបែនថមែដលេ បជមួយម៉សីុនបេងកតចំ យ

ទឹក ដូចជ៖ 
o កង់ដង់ ទ័រ ប ប់សន ំសំៃចថមពល ប ប់បេងកនកេមចំ យ

ទឹក ប ប់ចប់យកចំ យទឹក ប ប់ផទុកចំ យទឹក 
 ករជួសជុលនិងែថទំេរ ក់ទ័រនុយេកែអរេលកែលងេ គ ងបំែបកអីុសូតុប 
 ករជួសជុលនិងែថទំេ គ ងបនទ ប់បន ំរបស់ន សមុ ទនិងឡចំ យ

ថមពល 
 ករជួសជុលម៉សីុនកេមកនុងផទះនិង ៉ដយទ័រ 
 ករជួសជុលនិងែថទំ វធុនិងយុទធភ័ណ (រមួមនករជួសជុលកំេភងកី និង

កំេភងស មប់កម ន) 
 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 ករជួសជុល បព័នធបេងកតកេម។ល។(េមល ៤៣២២) 
 ករជួសជុលេ គ ងបរកិខ េ េមកនិកទូសុវតថិភព។ល។ (េមល ៨០២០)។ 
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គ
 ៣៣១២ ៣៣១២០ ករជួសជុលេ គ ងម៉សីុន
   

ថន ក់េនះរមួបញចូ ល ករជួសជុលនិងែថទំេ គ ងម៉សីុន និងឧបករណ៍ស មប់ករងរ
ឧស ហកមម ដូចជ ករសំេល ងឬដំេឡងកំបិតនិងរ រ ពណិជជកមម និងឧស ហ
កមមេស កមមជួសជុល មរយៈករផ រ (ឩ. ខងរថយននិងទូេទ) ករជួសជុលេ គ ង
ម៉សីុននិងឧបករណ៍ ស មប់ករងរកសិកមមនិងឧស ហកមមធុនធងន់ (ឩ. ប ប់េលក

ក់អីុ ៉ន់ និងឧបករណ៍ស មប់េលក ក់សមភ រៈដៃទេផ ងេទ ត ឧបករណ៍ម៉សីុន
ឧបករណ៍ម៉សីុនេធឲយ តជក់ជលកខណៈពណិជកមម េ គ ងម៉សីុននិងឧបករណ៍
សំណង់និងរកុរកែរ)៉ េ គ ងម៉សីុន និងឧបករណ៍បងគុំស មប់ែផនក ២៨ ។ 
 
ថន ក់េនះរមួបញចូ ល៖ 

 ករជួសជុល និងែថទំម៉សីុនមិនែមនរថយនឧ.ម៉សីុនរបស់កប៉ល់ឬរថេភង 
 ករជួសជុល និងែថទំម៉សីុនបូ៉មនិងឧបករណ៍ពក់ព័នធដៃទេទ ត 
 ករជួសជុលនិងែថទំឧបករណ៍ែដលេដរេ យថមពល វ 
 ករជួសជុលសនទះបិទេបក 
 ករជួសជុលធតុផ ំៃនសពឺច កនិងឧបករណ៍េបកបរ 
 ករជួសជុល និងែថទំឡកំេ ដំេណ រករស មប់ឧស ហកមម 
 ករជួសជុល និងែថទំឧបករណ៍ស មប់េលក ក់សមភ រៈ 
 ករជួសជុលនិងែថទំឧបករណ៍េធឲយ តជក់ស មប់ករងរពណិជជកមម និង

ឧបករណ៍បន ុទធខយល់ 
 ករជួសជុលនិងែថទំេ គ ងម៉សីុនស មប់េគលបំណងពណិជជកមមទូេទ 
 ករជួសជុលេ គ ងបរកិខ រដំេណ រករេ យៃដ 
 ករជួសជុល និងែថទំឧបករណ៍និងេ គ ងបរកិខ រម៉សីុនកត់និងេ បែដក 
 ករជួសជុល និងែថទំេ គ ងបរកិខ រម៉សីុនដៃទេទ ត 
 ករជួសជុល និងែថទំ ក់ទ័រកសិកមម 
 ករជួសជុលនិងែថទំេ គ ងម៉សីុនកសិកមមនិង េ គ ងម៉សីុនរកុខកមម 

និងកប់េឈ 
 ករជួសជុលនិងែថទំេ គ ងម៉សីុន កឡឹងែដក 
 ករជួសជុលនិងែថទំេ គ ងម៉សីុនស មប់ករងររកុរកែរសំ៉ណង់និង េ បង

និងឧសម័ន 
 ករជួសជុលនិងែថទំេ គ ងម៉សីុនស មប់ែកៃចន រេភសជជៈនិងថន ំជក់ 
 ករជួសជុល និងែថទំេ គ ងម៉សីុន យនភណនិង ផលិតកមមែសបក 
 ករជួសជុលនិងែថទំេ គ ងម៉សីុនស មប់ផលិត ក ស 
 ករជួសជុលនិងែថទំេ គ ងម៉សីុនេ បស មប់េគលបំណងពិេសសដៃទេទ ត

ៃនែផនក ២៨ 
 ករជួសជុលនិងែថទំឧបករណ៍រងស់ទមងន់ 
 ករជួសជុល និងែថទំម៉សីុនលក់ទំនិញេដរេ យស័យ បវតិ 
 ករជួសជុលនិងែថទំម៉សីុន ប់ បក់ 
 ករជួសជុល និងែថទំម៉សីុនថតចមងឯក រ 
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 ករជួសជុលម៉សីុនគិតេលខមិនថជនិងមិនែមនជេអឡិច តនិក 
 ករជួសជុលអងគលីេលខ 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ លនូវ៖ 

 ករដំេឡងជួសជុលនិងែថទំនូវ ឧបករណ៍េធឲយមនកេម និងឧបករណ៍កេម
េផ ងដៃទេទ ត (េមល ៤៣២២) 

 ករដំេឡងជួសជុលនិងែថទំ ជេណ រយននិងជេណ រេយង (េមល ៤៣២៩)។ 
 

 ៣៣១៣ ៣៣១៣០ ករជួសជុលឧបករណ៍េអឡិច តនិកនិងអុបទិក
   

ថន ក់េនះមន ប់បញចូ ល នូវករជួសជុលនិងែថទំ របស់របរែដលផលិតកនុង កម ២៦៥,  
២៦៦, និង ២៦៧ េលកែលងែតរបស់របរ ែដលចត់ទុកថជរបស់របរេ ប បស់កនុងផទះ។ 
 
ថន ក់េនះរមួបញចូ លនូវ៖ 

 ករជួសជុលនិងែថទំឧបករណ៍ ស់ែវងេធេតស រកទិស និង តតពិនិតយ ៃនថន ក់
២៦៥ ែដលមនដូចជ៖ 

o េ គ ងបរកិខ ម៉សីុនយនេ ះ 
o បរកិខ រេធេតសករបេញចញែផ ងយនយន 
o ឧបករណ៍ឧតុនិយម 
o បរកិខ រ តតពិនិតយ និងេធេតសលកខណៈរបូេអឡិច តនិកនិងគីមី 
o ឧបករណ៍អេងកត ទ ប់សទង់ 
o ឧបករណ៍រកុរកករ យភយនិង ម នកំរសមី 

 ករជួសជុល និងែថទំបរកិខ របំភយកំរសមីេអឡិក តេវជជ សនិងពយបល
េ យអគគីសនី ៃនថន ក់ ២៦៦០ ែដលមនដូចជ៖ 

o បរកិខ ររបូភពែរសូ៉ណង់ម៉េញ៉ទិក 
o បរកិខ រេពទយអុ៊ល សំេឡង 
o បរកិខ រជំនួយចលនេបះដូងបងកប់េនកនុងខួន (េបះដូងសិបបនិមិត) 
o េ គ ងជួយកនុងករ ប់ 
o បរកិខ រេអឡិក តកឌីយូ៉ កហ 
o បរកិខ រេពទយ ឆុះពិនិតយេ យអគគិសនី 
o បរធិនបំភយកំរសមី 

 ករជួសជុលនិងែថទំឧបករណ៍និងបរកិខ រអុបទិកៃន កម ២៦៧ កនុងករណីែដល
េ ប បស់ស មប់ករងរពណិជជកមម មនដូចជ៖ 

o ែកវយឹតជិត 
o មី កទស ន៍ (េលកែលងេអឡិ តង បតុង) 
o ែកវយឹតឆង យ 
o ពីសនិងកញច ក់ឡង់ទី (េលកែលងស មប់ចកខុ ស) 
o ឧបករណ៍ថតរបូ 
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ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ លនូវ៖

 ករជួសជុលនិងែថទំម៉សីុនថតចមង (េមល ៣៣១២) 
 ករជួសជុលនិងែថទំកំុពយូទ័រនិងេ គ ងតភជ ប់ជមួយកំុពយូទ័រ (េមល ៩៥១១)  
 ករជួសជុលនិងែថទំឧបករណ៍បញច ំងរបូភពចលន និង យ  

(េមល ៩៥១១)  
 ករជួសជុលនិងែថទំឧបករណ៍ទំនក់ទំនង (េមល ៩៥១២) 
 ករជួសជុលនិងែថទំទូរទស ន៍និងវេីដអូលកខណៈជពណិជជកមម 

(េមល ៩៥១២)  
 ករជួសជុលកេម៉ ៉ វេីដអូ បេភទេ ប បស់ជ គ រ (េមល ៩៥២១) 
 ករជួសជុលនឡិកៃដ និងនឡិកពយួរ (េមល ៩៥២៩)។ 

 
 ៣៣១៤ ៣៣១៤០ ករជួសជុលបិរកខ រអគគិសនី
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ លនូវករជួសជុល និងែថទំរបស់របរកនុងែផនក ២៧ េលកែលងែតរបស់
របរៃន កម ២៧៥ (បរកិខ រផទះបយ)។  
 
ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 

 ករជួសជុលនិងែថទំ តង់សូថមពល តង់សូបរធិនែចកចយ និង តតពិនិតយ
ចរនអគគិសនី 

 ករជួសជុលនិងែថទំមូ៉ទ័រអគគិសនីម៉សីុនេភងនិងកំុេបមូ៉ទ័រ 
 ករជួសជុលនិងែថទំកុង ក់និង បព័នធបញជ កុង ក់ 
 ករជួសជុលនិងែថទំរេឺឡ និងឧបករណ៍ តតពិនិតយកនុងឧស ហកមម 
 ករជួសជុល និងែថទំថមពិល និង គុយ 
 ករជួសជុលនិងែថទំបរកិខ រអគគិសនីបំភឺ 
 ករជួសជុលនិងែថទំេ គ ងតែខ េភង េទះជមិនចមងចរនអគគិសនីឬចមង

ចរនអគគិសនីកីស មប់េស គីអគគិសនី 
 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ លនូវ៖ 

 ករជួសជុលនិងែថទំនូវ កំុពយូទ័រនិងេ គ ងតភជ ប់ជមួយកំុពយូទ័រ (េមល ៩៥១១) 
 ករជួសជុលនិងែថទំបរកិខ ទូរគមនគមន៍ (េមល ៩៥១២)  
 ករជួសជុលនិងែថទំេ គ ងេ ប បស់េអឡិច តនិក (េមល ៩៥២១)  
 ករជួសជុលនឡិកៃដនិងនឡិកពយួរ (េមល ៩៥២៩)។ 
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 ៣៣១៥ ៣៣១៥០ ករជួសជុលបរកិខ ដឹកជញជួ ន (េលកែលងែតយនយន) េផ ងៗេទ ត
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល នូវករជួសជុលនិងែថទំបរកិខ រដឹកជញជូ ន ែដលឋិតកនុងែផនក ៣០
េលកែលងែតមូ៉តូនិងកង់។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ ករផគុំេឡងវញិ ឬសំណង់កប៉ល់ 
កបលរថេភងយនរត់េលផូវែដក និងយនេ ះ តវបនចត់ចូលកនុងែផនក ៣០ ។ 
 
ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 

 ករជួសជុល និងែថទំជ បចំចំេពះកប៉ល់ 
 ករជួសជុលនិងែថទំទូកកម ន 
 ករជួសជុលនិងែថទំកបលរថេភងនិងយនរត់េលផូវែដក (េលកែលងករ

ងសង់េឡងវញិ ឬករផគុំេឡងវញិ) 
 ករជួសជុលនិងែថទំយនេ ះ (េលកែលងករ ងសង់េឡងវញិនិងករផគុំ

េឡងវញិ) 
 ករជួសជុលនិងែថទំម៉សីុនយនេ ះ 
 ករជួសជុលយន និងរេទះអូសេ យសត 

 
ថន ក់េនះ មិន ប់បញចូ ល៖ 

 ករ ងសង់េឡងវញិនូវកប៉ល់ (េមល ៣០១០) 
 ករ ងសង់េឡងវញិនូវកបលម៉សីុននិងយនរត់េលផូវែដក (េមល ៣០២០) 
 ករ ងសង់េឡងវញិនូវយនេ ះ (េមល ៣០៣០) 
 ករជួសជុលម៉សីុនកប៉ល់និងរថេភង (េមល ៣៣១២) 
 ករថឹងទមងន់កប៉ល់និងករកំេទចេចល (េមល ៣៨៣០) 
 ករជួសជុលនិងែថទំមូ៉តូ (េមល ៤៥៤០) 
 ករជួសជុលេទច កយននិងរេទះរញុស មប់អនកពិករ (េមល ៩៥២៩)។ 

 
 ៣៣១៩ ៣៣១៩០ ករជួសជុលឧបករណ៍ដៃទេផ ងេទ ត
   

ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល នូវករជួសជុលនិងែថទំ ឧបករណ៍ែដលមិន គបដណប់កនុងថន ក់ៃន
ជំពូកេនះ។ 
 
ថន ក់េនះរមួបញចូ ល៖ 

 ករជួសជុលសំ ញ់េន ទ រមួទំំងករប៉ះសំ ញ់ 
 ករជួសជុលែខ ពួរេ គ ងេកងរនំងសំពត់ និងសំពត់ បជ័រកំុឲយលិចទឹក 
 ករជួសជុលថង់ផទុកជីនិងជតិគីមី 
 ករជួសជុលឬែកកុនបនទះេឈ ទូក ឬធុងដឹកទំនិញនិងឧបករណ៍ដៃទេទ ត 
 ករជួសជុលម៉សីុន ក់កក់និងេហគម ក់កក់ដៃទេទ ត 
 ករ រេឡងវញិនូវបិរកខ រនិងឧបករណ៍ត នីបុរ ដៃទេទ ត 
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ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖

 ករជួសជុលេ គ ងសងរមិស មប់ មផទះនិងករយិល័យនិងករដំេឡងេឡង
វញិនូវេ គ ងសងរមិ (េមល ៩៥២៤)  

 ករជួសជុលេទច កយននិងរេទះរញុស មប់អនកពិករ (េមល ៩៥២៩) 
 ករជួសជុលនិងប៉ះសេម កបំពក់ (េមល ៩៥២៩)។ 

 
៣៣២   ករដំេឡងផគុំជម៉សីុននិងេ គ ងបរកិខ រម៉សីុន
 ៣៣២០ ៣៣២០០ ករដំេឡងេ គ ងម៉សីុននិងេ គ ងបរកិខ រម៉សីុន
   

កនងថន ក់េនះ ប់បញចូ លនូវ ករដំេឡងពិេសសៃនេ គ ងម៉សីុន។ េទះជយ៉ងេនះកីករ
ដំេឡងេ គ ងបរកិខ  ែដលផគុំបនជបំែណកមួយៃន គរ ឬរចន ប ក់ បែហលគន េនះ
មនដូចជ ករដំេឡងជេណ រយនែខ េភង បព័នធ បកស សននេពលមនេចរចូលឬ
បព័នធម៉សីុន តជក់ គឺ តវបនចត់ចូលចំ ត់ថន ក់សំណង់។ 

 
ថន ក់េនះ ប់បញចូ ល៖ 

 ករដំេឡងេ គ ងម៉សីុនឧស ហកមមស មប់សហ គសឧស ហកមម 
 ករដំេឡងេ គ ងបរកិខ រ តតពិនិតយដំេណ រករឧស ហកមម 
 ករដំេឡងេ គ ងបរកិខ រឧស ហកមមដៃទេទ ត មនដូចជ៖ 

o េ គ ងបរកិខ ទូរគមនគមន៍ 
o សុ៊មទូេទនិងសុ៊មកំុពយួទ័រ ប ក់ បែហល 
o េ គ ងបរកិខ របំភយកំរសមីនិងេអឡិច តេវជជ ស ។ល។ 

 កររះុេរ េ គ ងម៉សីុននិងេ គ ងបរកិខ រធុនធំ 
 សកមមភពរបស់ម៉សីុនកិន សវ 
 ម៉សីុនេ គ ងេកង 
 ករដំេឡងឧបករណ៍កី បូ៊លីង 

 
ថន ក់េនះមិន ប់បញចូ ល៖ 

 ករដំេឡងែខ េភងនិង បព័នធ បកស សននេពលមនេចរ (េមល ៤៣២១) 
 ករដំេឡង បព័នធម៉សីុន តជក់ (េមល ៤៣២២) 
 ករដំេឡងជេណ រជនជេណ រយន បអប់ទរបិទេបកេ យស័យ បវតិ បព័នធ

ស មប់សុញញ កស ។ល។ (េមល ៤៣២៩) 
 ករដំេឡងទរជេណ រតូបលក់ដូរេ គ ងសងរមិ។ល។ (េមល ៤៣៣០) 
 ករដំេឡងកំុពយូទ័រេ ប បស់ផទ ល់ខួន (េមល ៦២០៩) ។ 
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ឃ

ជំពូក ឃ ៖ ករផគត់ផគង់អគគិសនី ឧសមន័ ចំ យទឹក  
និង បព័នធខយល់ តជក់ 

ក មិត ច.ស.វ.ក
ជំពូក
ែផនក 
កម 
ថន ក់ 

ថន ក់រង 

១
១ 
៣ 
៣ 
៥ 

 

 ជំពូកេនះរមូមនសកមមភពផគត់ផគង់ថមពលអគគីសនី ឧសម័នធមមជតិ ចំ យទឹក ទឹក
េក និង បេភទដូចគន េនះ មរយៈប ញបញជូ នអចិៃ នយ៍ ដូចជ ែខ ប ញបញជូ នេម 
និងបំពង់។ ទំហំៃនប ញបញជូ នេនះ មិន តវបនកំណត់េនះេទ េ យរមួមន ករែចក
ចយអគគីសនី ឧស័មន ទឹកេក និង បេភទដូចគន េនះ េនកនុងសួនឧស ហកមម និងអគរលំេន

ន។ ដូេចនះ ជំពូកេនះេផតេទេល ករ បតិបតិេ ងច កអគគីសនីនិងឧសម័ន ែដលផលិត 
គប់ គង និងែចកចយ នូវអគគីសនីនិងឧសម័ន។ ករផគត់ផគង់ចំ យទឹក និង បព័នធខយល់
តជក់ ក៏ តវបន ប់បញចូ ល េនកនុងជំពូកេនះផងែដរ។  

 ជំពូកេនះ ប់បញចូ ល សកមមភពផគត់ផគង់ថមពលអគគីសនី ឧសម័នធមមជតិ ចំ យទឹក 
និងទឹកេក។ េហយ មិន ប់បញចូ លនូវ បតិបតិករេ ងច កទឹក ត េ ងច កែកៃចនទឹកសុយ
េទ(េមលែផនក ៣៦ និង ៣៧) និងករដឹកជញជូ នឧសម័ន មបំពង់(កនុងរយៈចមង យឆង យ)។  

ែផនក ៣៥ ៖ ករផគត់ផគងអ់គគិសនី ឧសម័ន ចំ យទឹក និង បព័នធខយល់ តជក់ 
 ែផនកេនះ ប់បញចូ លករផលិត ករបញជូ ន និងែចកចយថមពលអគគីសនី, ករផលិត 
ឧសម័ន និងករែចកចយឥនធនៈែដលជឧសម័ន មរយៈប ញបញជូ នេម, និងករផគត់ផគង់
ចំ យទឹក និង បព័នធខយល់ តជក់។  
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ឃ
 កម ៣៥១ ៖ ករផលិត ករបញជូ ន និងករែចកចយថមពលអគគីសនី 

 កមេនះរមួបញចូ ល ករផលិតថមពលអគគីសនីខន តធំ ករបញជូ នថមពលពីេ ងច ក  
ផលិតថមពលអគគីសនីេទអនុ ថ នីយ៍ និងករែចកចយេទឲយអនកេ ប បស់ចុងេ កយ។ 

 កម ៣៥២ ៖ ករផលិតឧសមន័ និងករែចកចយឥនធនៈឧសមន័ មប ញបញជូ នេម 

 កមេនះ ប់បញចូ លនូវករផលិតឧសម័ន និងករែចកចយឧសម័នធមមជតិ ឬឧសម័ន
សំេយគ េទកន់អនកេ ប បស់ មរយៈ បព័នធប ញបញជូ នេម។ ឈមួញក ល ឬអនក
លក់ឧសម័ន ែដលចត់ែចងករលក់ឧសម័ន មរយៈ បព័នធែចកចយែដល គប់ គងេ យអនក
ដៃទេទ ត ក៏ តវបន ប់បញចូ លេនកនុង កមេនះផងែដរ។ 
 ករ បតិបតិ ច់េ យែឡក នូវប ញបំពង់ឧសម័នកនុងរយៈចមង យឆង យ ែដលភជ ប់
អនកផលិត និងអនកែចកចយឧសម័ន ឬភជ ប់រ ងមណលែចកចយននេនកនុងទី បជំុជនេនះ 
មិន តវបន ប់បញចូ លេនកនុង កមេនះេទ េហយ តវបនចត់េទកនុង កមសកមមភពដឹក
ជញជូ នឧសម័ន មបំពង់ដៃទេទ តវញិ។ 

 កម ៣៥៣ ៖ ករផគត់ផគង់ចំ យទឹក និង បព័នធខយល់ តជក់ 

 កមេនះរមូមនករផលិត ករ បមូល និងករែចកចយចំ យទឹក និងទឹកេក
ស មប់យកេទកេម ផលិតថមពល និងស មប់េគលេ េផ ងៗ, ករផលិតនិងែចកចយ
ខយល់ តជក់, ករផលិតនិងែចកចយទឹក តជក់ សមប់យកេទសំ, ករផលិតទឹកកក រមួ
ទំងទឹកកកស មប់េ បកនុង រ និងទឹកកកមិនែមនស មប់េ បកនុង រ(យកេទសំ)។  
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ឃ
ជំពូក ឃ ៖ ករផគត់ផគង់អគគិសនី ឧសមន័ ចំ យទឹក និង បព័នធខយល់ តជក់ 
ែផនក ៣៥ ៖  ករផគត់ផគង់អគគិសនី ឧសមន័ ចំ យទឹក និង បព័នធខយល់ តជក់ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៣៥១     ករផលិត ករបញជូ ន និងករែចកចយថមពលអគគីសនី 
  ៣៥១០(១)   ករផលិត ករបញជូ ន និងករែចកចយថមពលអគគិសនី 
  ៣៥១០១ ករ បតិបតិករេ ងច កផលិតថមពលអគគិសនី(២) 

  ៣៥១០២ ករ បតិបតិករៃនបញជូ នថមពលអគគិសនី
  ៣៥១០៣ ករ បតិបតិករៃនករែចកចយនិងលក់ថមពលអគគិសនី 
៣៥២    ករផលិតឧសមន័ និងករែចកចយឥនធនៈឧសមន័ មប ញបញជូ នេម
  ៣៥២០(៣)  ករផលិតឧសម័ន ករែចកចយឥនធនៈឧសម័ន មប យបញជូ នេម
    ៣៥២០០ ករផលិតឧសម័ន ករែចកចយឥនធនៈឧសម័ន មប យបញជូ នេម
៣៥៣     ករផគត់ផគង់ចំ យទឹក និង បព័នធខយល់ តជក់ 
  ៣៥៣០   ករផគត់ផគង់ចំ យទឹក និង បព័នធខយល់ តជក់ 
    ៣៥៣០០ ករផគតផគង់ចំ យទឹក និង បព័នធខយល់ តជក់ 

(១) មិន ប់បញចូ ល ករផលិតអគគិសនី មរយៈករដុតកកសំណល់ (េមល ៣៨២១០)។ 
(២) ប់បញចូ ល (ក) កេម 
   (ខ) នុយេកែអ៊រ 
   (គ) រអីគគិសនី 
   (ឃ) ទួបី៊នឧសម័ន 
   (ង) េ បងម៉ហ ៊ូត េ បងេខម  និងថមពលែដល ចករេកតេឡងវញិ។ 
(៣) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករ បតិបតិករឡដុតកកសំណល់ធយូងថម (េមល ១៩១០០) 
   (ខ) ករផលិតផលិតផលេតលសិ ែដលបនច មញ់ (េមល ១៩២០១) 

(គ) ករផលិតឧសម័នស មប់ឧស ហកមម (េមល ២០១១១)   
(ឃ) ករលក់ដំុេ បងឥនធនៈឧសម័ន (េមល ៤៦៦១៩) 
(ង) ករលក់ យឧសម័ន ចកដប (េមល ៤៧៧៣៥) 
(ច) ករលក់េ បងឥនធនៈផទ ល់ (េមល ៤៧៩៩១) 
(ឆ) ករដឹកជញជូ នឧសម័ន មប ញបំពង់(ចមង យឆង យ) (េមល ៤៩៣០០)។ 
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ង

ជំពូក ង ៖ ករផគត់ផគង់ទឹក ត ករ គប់ គងនិងែកៃចនទឹកសយុនិងកក
សណំល ់

ក មិត ច.ស.ស.ក
ជំពូក
ែផនក 
កម 
ថន ក់ 

ថន ក់រង 

១
៤ 
៦ 
៨ 
៨ 

ជំពូកេនះ ប់បញចូ លនូវប សកមមភព ែដលទក់ទងេទនឹងករ គប់ គង (េ យ ប់បញចូ ល
ករ បមូល ករេធ ប ពឹតិកមម ករចមច ត់េមេ គ និងករបេញចញេចល) បេភទកកសំណល់
េផ ងៗ ដូចជ កកសំណល់រងឹឬទន់ ែដលបនមកពី គ រ ឬឧស ហកមម ពមទំងទីកែនង
កខក់។ ធតុេចញៃនដំេណ រករេធ ប ពឹតិកមមទឹកសុយ ឬកកសំណល់ ច តវបនេបះ
េចលឬកយជធតុចូល ស មប់ដំេណ រករផលិតកមមដៃទេទ ត។ សកមមភពផគត់ផគង់ទឹក

ត ក៏ តវបនបញចូ លកនុងជំពូកេនះផងែដរ េ យសកមមភពទំងេនះ ជេរ យៗ តវបនេធ
េឡង េ យមនទំនក់ទំនងជមួយករេធ ប ពឹតិកមមទឹកសុយ ឬេធេឡងេ យអងគភពែដល
ចូលរមួកនុងករេ ចះទឹកសុយ។ 

ែផនក ៣៦ ៖ ករ បមូល ករេធ ប ពឹតិកមម និងករផគត់ផគងទឹ់ក 
ែផនកេនះ ប់បញចូ លនូវ ករ បមូល ករេធ ប ពឹតិកមម និងករែចកចយទឹក ស មប់

ត មវករ មឧស ហកមមនិង គ រ។ ករ បមូលទឹកពី បភពេផ ងៗ និងករែចកចយ ម
មេធយបយេផ ងៗ ក៏ តវបន ប់បញចូ លផងែដរ។ 

កម ៣៦០ ៖ ករ បមូល ករេធ ប ពឹតិកមម និងករផគត់ផគង់ទឹក 

កមេនះ ប់បញចូ ល សកមមភព បមូល េធ ប ពឹតិកមម និងែចកចយទឹក ស មប់ត មវ
ករ មឧស ហកមមនិង គ រ។ ករ បមូលទឹកពី បភពេផ ងៗ និងករែចកចយ មមេធយ
បយេផ ងៗ ក៏ តវបន ប់បញចូ លផងែដរ។ ករ បតិបតិ បព័នធេ ច សព ក៏ តវបន ប់
បញចូ លផងែដរ។ េទះជយ៉ងេនះកី ករផល់េស កមម បព័នធេ ច សព មរយៈឧបករណ៍
េ ច សព និងេស កមមគំ ទវស័ិយកសិកមម សេដ ងគន េនះ ពំុ តវបន ប់បញចូ លេនះេទ។ 
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ង
ជំពូក ង ៖ ករផគត់ផគង់ទឹក ត ករ គប់ គងនិងែកៃចនទឹកសុយនិងកកសំណល់ 
ែផនក ៣៦ ៖ ករ បមូល ករេធ ប ពឹតិកមម និងករផគត់ផគង់ទឹក 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៣៦០    ករ បមូលករេធ ប ពឹតិកមម និងករផគត់ផគង់ទឹក 
  ៣៦០០(១)  សកមមភព បមូល េធ ប ពឹតិកមម និងែចកចយទឹក ស មប់ត មវករ

មឧស ហកមម និង គ រ 
    ៣៦០០០ ករបន ុទធ និងករែចកចយទឹកស មប់ករផគត់ផគង់ទឹក ត(២)

(១) ប់បញចូ ល ករែចកចយទឹកេ យរថយនដឹកទឹក 
 មិន ប់បញចូ ល (ក) ករ បតិបតិករឧបករណ៍ធ ស ស មប់េគលបំណងកសិកមម 

(េមល ០១៦១០) 
(ខ) ករេធ ប ពឹតិកមមទឹកសុយេដមបីបងក រករបំពុល (េមល ៣៧០០០) 
(គ) ដឹកជញចូ នទឹក មរយៈប ញបំពង់(ចមង យឆង យ) (េមល ៤៩៣០០)។ 

(២) ប់បញចូ ល ករ បតិបតិករ ប យ បព័នធេ ច សព និងផលិតកមមទឹកងយយក មខួន 
េ យករបងួតទឹកែដលមនជតិៃ ប។ 
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ែផនក ៣៧ ៖ បព័នធទឹកសុយ 
 ែផនកេនះ ប់បញចូ ល ករ បតិបតិ បព័នធបងូរឬកែនងេធ ប ពឹតិកមមទឹកសុយ ែដល
បមូល េធ ប ពឹតិកមម និងបេញចញេចលនូវទឹកសុយ។ 

កម ៣៧០ ៖ បព័នធទឹកសុយ 
 កមេនះ ប់បញចូ ល ករ បតិបតិ បព័នធបងូរឬេធ ប ពឹតិកមមទឹកសុយ,ករ បមូលនិងករ
ដឹកជញជូ នទឹកសុយ ែដលបេញចញេចលពី គ រឬឧស ហកមម ពីអនកេ ប បស់មន ក់ឬេ ចន
នក់ ពមទំងទឹកេភ ងផង មរយៈប ញទឹកសុយ អនក បមូល ងសុក និងមេធយបយ
ដឹកជញជូ នដៃទេទ ត( នបូមលូ ។ល។), ករ រនិងសមតរេ ឬ ងសុក មក និង

ងឬរេ សុកទឹកសុយ, ករផល់េស កមម ក់ថន ំគីមីកនុងបងគន់, ករេធ ប ពឹតិកមមទឹកសុយ 
(រមូមន ទឹកសុយែដលបេញចញេចលពី គ រឬឧស ហកមម ទឹកសុយបេញចញមកពី ងែហ
លទឹក។ល។) មរយៈដំេណ រកររូប ស គីមី ស និងជីវ ស ដូចជ ករបន ប ករ
ពិនិតយ ករេធ ប ពឹតិកមមករបងកកំណរ។ល។, និងករែថទំនិងសមតបំពង់និងលូ ប់ទំង
ករបុកចូលបំពង់លូផងែដរ។ 
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ជំពូក ង ៖ ករផគត់ផគង់ទឹក ត ករ គប់ គងនិងែកៃចនទឹកសុយនិងកកសំណល់ 
ែផនក ៣៧ ៖ បព័នធទឹកសុយ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៣៧០    បព័នធទឹកសុយ
  ៣៧០០  បព័នធទឹកសុយ
    ៣៧០០០ បព័នធទឹកសុយនិងសកមមភព សេដ ងគន (១) 

(១) ប់បញចូ ល (ក) ករ បតិបតិ បព័នធបងូរឬ បព័នធទឹកសុយ 
(ខ) ករ បមូលនិងករដឹកជញជូ នទឹកសុយែដលបេញចញេចលពី គ រឬ 

ឧស ហកមម ពីអនកេ ប បស់មន ក់ឬេ ចននក់ ពមទំងទឹកេភ ងផង មរយៈ
ប ញទឹកសុយអនក បមូល ងសុកនិងមេធយបយដឹកជញជូ នដៃទេទ ត 
( នបូមលូ ។ល។) 

(គ) ករ រនិងសមត រេ ឬ ងសុក មកនិង ងឬរេ សុកទឹកសុយ, 
ករផល់េស កមម ក់ថន ំគីមីកនុងបងគន់ 

(ឃ) បព័នធទឹកសុយ (រមូមនទឹកសុយែដលបេញចញេចលពី គ រឬ 
ឧស ហកមម ទឹកសុយបេញចញមកពី ងែហលទឹក ។ល។) មរយៈដំេណ រ
កររបូ ស គីមី ស និងជីវ ស ដូចជ ករបន ប ករពិនិតយ ករេធ
ប ពឹតិកមម ករបងកកំណរ ។ល។ 

(ង) ករែថទំនិងសមតបំពង់និងលូ ប់ទំងករបុកចូលបំពង់លូផងែដរ។ 
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ែផនក ៣៨ ៖ សកមមភព បមូល េធ ប ពឹតកមមសមត និងបេញចញេចលកកសំណល់, ករែកៃចនកក
សំណល់ 

ែផនកេនះ ប់បញចូ លករ បមូល ករេធ ប ពឹតកមមសមត និងករបេញចញេចល រ
ធតុកកសំណល់។ែផនកេនះ ប់បញចូ លផងែដរនូវករដឹកសមភ រៈកកសំណល់កនុង សក និង
ករ បតិបតិឧបករណ៍ែកៃចនកកសំណល់ ស មប់េធជវតថុធតុេដមេ ប បស់េឡងវញិ(ឩ. 
េ ងច កែដលែញកយកវតថុធតុេដមែដល ចេ ប បស់េឡងវញិ េចញពីកកសំណល់)។ 

 កម ៣៨១ ៖ ករ បមូលកកសំណល់ 

 កមេនះ ប់បញចូ ល ករ បមូលកកសំណល់ពី គ រនិង ជីវកមម េ យមេធយបយ
នន ដូចជ ធុងសំ ម ធុងសំ មមនកង់ និងវតថុផទុកេផ ងៗ ។ល។ ប់បញចូ លផងែដរនូវ
ករ បមូលកកសំណល់ ែដលមននិងគម នេ គះថន ក់ ដូចជ កកសំណល់ពី គ រ ថមពិល
ែដលេ បរចួ រធតុខញ់និងេ បងចមិន រែដលេ បរចួ កកសំណល់េ បងរអិំលបនពី
កប៉ល់និងេ បងរអិំលែដលេ បរចួេន មយន ន រមួទំងកកសំណល់ពីសំណង់និងកេមទច
កំទីពីករ យកេមទចអគរ។ 

 កម ៣៨២ ៖ ករេធ ប ពឹតកមមសមត និងបេញចញេចលកកសំណល់ 

 កមេនះ ប់បញចូ ល ករបេញចញេចលនិងេធ ប ពឹតកមមសមតកកសំណល់មុនេពល
បេញចញេចល(េដមបីកត់បនថយផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន) នូវកកសំណល់ គប់ បេភទ េ យេ ប
មេធយបយខុសៗគន  ដូចជ ករេធ ប ពឹតិកមមកកសំណល់សរ ី ងគ េដមបីយកេទេបះេចល, 
ករេធ ប ពឹតកមម និងករេបះេចល នូវសត ប់ឬរស់ ែដលមនផទុក រធតុពុល និងកក
សំណល់ែដលមនេមេ គឆងេផ ងេទ ត, ករេធ ប ពឹតិកមមនិងបេញចញេចល នូវកក
សំណល់វទិយុសកមមពីមនទីរេពទយនន ។ល។, ករបេញចញេចលកកសំណល់េលដីឬកនុងទឹក, 
ករកប់ឬភជួរដីលុបកកសំណល់, ករេបះេចលសមភ រៈែដលេ បរចួ ដូចជ ទូទឹកកក ជេដម
េដមបីបំផញកកសំណល់ែដលបងកេ គះថន ក់, ករដុតបំផញេចលកកសំណល់។ កមេនះ
ក៏ ប់បញចូ លផងែដរ នូវករផលិតអគគីសនី ែដលបនមកពីករដុតកកសំណល់។ 

 កមេនះមិន ប់បញចូ ល ករេធ ប ពឹតិកមម និងករបេញចញេចលទឹកសុយេនះេទ 
(េមល ៣៧០០)។   
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 កម ៣៨៣ ៖ ករែកៃចនកកសំណល់ 

 កមេនះ ប់បញចូ ល ករែកៃចនកកសំណល់េ ហធតុនិងមិនែមនេ ហធតុ កេមទច
កំទីេអតចយ និងរបស់របរេផ ងៗេទ ត ឲយេទជវតថុធតុេដមបនទ ប់បន ំ មរយៈដំេណ រករ
បំែបងែផនកគីមីឬេមកនិច។ កមេនះ ប់បញចូ លផងែដរ ករទញយកវតថុធតុែដល ចេ ប
បស់េឡងវញិពីកកសំណល់ មរយៈករែញកនិងែចកវតថុធតុ ែដល ចេ ប បស់បន
េចញពីគំនរកកសំណល់ែដលគម នេ គះថន ក់(ដូចជ សំ ម) និងករែញកនិងែចកវតថុធតុ ែដ
ល ចេ ប បស់បនវញិ ែដលេន យឡំជមួយគន  ដូចជ ក ស ថង់បសទិក សមបក
កំបុ៉ងេភសជជៈ និងេ ហធតុ ឲយេទ ម បេភទេផ ងៗគន ។ 

 ឧទហរណ៍ៃនដំេណ រករបំែបងែផនកគីមីឬេមកនិច ែដល តវបនអនុវតេនះ មនដូច
ជ ករេ បេ គ ងច កកិនកកសំណល់េ ហធតុ ដូចជ រថយនម៉សីុនេបក សេម កបំ
ពក់ កង់ ែដលបនេ បរចូ ។ល។ េ យមនករែញក និងែចកេចញពីគន ជបនបនទ ប់, ករ
កេមទចយនយន កំុពយូរទ័រ ទូរទស ន៍ និងឧបករណ៍ដៃទេទ ត េដមបីទញយកវតថុធតុេដម
ែដល ចេ ប បស់េឡងវញិ, ករកត់េ គងែដកធំៗ េ យេ បេ គ ងច ក ដូចជ ទូររថេភង
ជេដម, ករេ ជ កកកសំណល់េ ហធតុ និងយនយនឈប់េ ប ។ល។, វធីិ សេមក
និចដៃទេទ ត ដូចជ ករកត់ ករសងកត់ េដមបីឲយតូច, ករេ ជ កបំែបកកប៉ល់, ករទញយក
េ ហធតុេចញពីកកសំណល់របូថត ដូចជ លបយសូលុយសយុងឬក៏ហីល និង ក សរបូ
ថត, ករទញយកជ័រេកសូ៊ ដូចជ សមបកកង់ែដលេ បរចួ េដមបីផលិតជវតថុធតុេដម
បនទ ប់បន ំ, ករែញកនិងរុ ំ រធតុបសទីក េដមបីេធជវតថុធតុេដមបនទ ប់បន ំ ស មប់េធ
បំពង់ទីប េផងផក  េជងទ ម និងរបស់របរេផ ងៗេទ ត, ករែកៃចន(ករសមត កររ ំ យនិង
ករកិន) នូវកកសំណល់ថង់បសទិកឬជ័រេកសូ៊ េដមបីឲយេទជ គប់តូចលិត ករកេមទច ករ
សមត និងករែញក នូវកកសំណល់ែកវ, ករកេមទច ករសមត និងករែញក នូវកក
សំណល់ដៃទេទ ត ដូចជ ករកេមទចកកសំណល់េដមបីទទួលបនវតថុធតុេដមបនទ ប់បន ំ, 
ករែកៃចនេ បងស មប់ចមិននិង រធតុខញ់ែដលេ បរចួ ឲយកយជវតថុធតុេដមបនទ ប់បន ំ, 
ករែកៃចនកកសំណល់មូប រេផ ងៗ ដូចជ េភសជជៈនិងថន ំជក់ និង រធតុសំណល់ ឲយ
កយេទជវតថុធតុេដមបនទ ប់បន ំ។ 
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ង
ជំពូក ង ៖ ករផគត់ផគង់ទឹក ត ករ គប់ គងនិងែកៃចនទឹកសុយនិងកកសំណល់ 
ែផនក ៣៨ ៖ សកមមភព បមូល េធ ប ពឹតកមមសមត និងបេញចញេចលកកសំណល់, ករែកៃចនកកសំណល់ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៣៨១    ករ បមូលកកសំណល់
  ៣៨១១(១)  ករ បមូលកកសំណល់ែដលមិនេ គះថន ក់
    ៣៨១១០ ករ បមូលកកសំណល់រងឹ ែដលគម នេ គះថន ក់ (ដូចជ សំ ម) 

  ៣៨១២(២)  ករ បមូលកកសំណល់ែដលមនេ គះថន ក់
    ៣៨១២០ ករ បមូលកកសំណល់ែដលមនេ គះថន ក់(៣) 

(១) ប់បញចូ ល កកសំណល់ពី គ រនិង ជីវកមម េ យេ ប បស់ធុងសំ ម ធុងសំ មមនកង់ និង 
វតថុផទុកេផ ងៗ ។ល។ 

មិន ប់បញចូ ល (ក) ករ បមូលកកសំណល់មនេ គះថន ក់ (េមល ៣៨១២០) 
(ខ) ករកប់េចលកនុងដីនូវកកសំណល់ែដលមិនបងកេ គះថន ក់ (េមល ៣៨២១) 

   (គ) ករ បតិបតិករេ ងច កែញកវតថុធតុ ែដល ចយកមកេ ប បស់េឡង 
វញិែដលបន ក់ យឡំគន (ដូចជ ក ស ថង់បសទិក ។ល។) េទ ម
បេភទេផ ងៗគន  (េមល ៣៨៣០)។ 

(២) មិន ប់បញចូ ល ករកមច ត់ជតិពុលនិងធតុកខក់ និងករសមត នូវ គរែដលកខក់ ទីកែនងយកែរ ៉ 
ដីនិងទឹកកនុងដី ជឧទហរណ៍ ករយកេចញរបូធតុែដលមិនេឆះ(េមល ៣៩០០)។ 

(៣) ប់បញចូ ល (ក) េ បងរអិំលែដលេ បរចួ បនមកពីករដឹកជញជូ នឬយន ន, កកសំណល់ 
ជីវ សែដលមនេ គះថន ក់, ថមពិលែដលេ បរចួ ។ល។ 

   (ខ) ករ បមូលនិងបំែបងកកសំណល់នុយេកែអ៊រែដលមនធតុវទិយុសកមម។ 
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ង
ជំពូក ង ៖ ករផគត់ផគង់ទឹក ត ករ គប់ គងនិងែកៃចនទឹកសុយនិងកកសំណល់ 
ែផនក ៣៨ ៖ សកមមភព បមូល េធ ប ពឹតកមមសមត និងបេញចញេចលកកសំណល់, ករែកៃចនកកសំណល់ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៣៨២(១)    ករេធ ប ពឹតកមមសមត និងបេញចញេចលកកសំណល់ 
  ៣៨២១(២)  ករេធ ប ពឹតកមមសមតនិងបេញចញេចលកកសំណល់ 

ែដលគម នេ គះថន ក់ 
    ៣៨២១០ ករេធ ប ពឹតកមមសមត និងបេញចញេចលកកសំណល់ 

ែដលគម នេ គះថន ក់(៣) 
  ៣៨២២(៤)  ករេធ ប ពឹតកមមសមត និងបេញចញេចលកកសំណល់ 

ែដលមនេ គះថន ក់ 
    ៣៨២២០ ករេធ ប ពឹតកមមសមត និងបេញចញេចលកកសំណល់ 

ែដលមនេ គះថន ក់(៥) 

(១) មិន ប់បញចូ ល ករេធ ប ពឹតកមមសមតនិងបេញចញេចលកកសំណល់ទឹក (េមល ៣៧០០)។ 
(២) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករដុតកកសំណល់ែដលមនេ គះថន ក់ (េមល ៣៨២២) 

(ខ) ករ បតិបតិករេ ងច កែដល យវតថុធតុែដល ចយកមកេ ប បស់េឡង
វញិែដលបន ក់ យឡំគន (ដូចជ ក ស ថង់បសទិក។ល។) និងែចក

ម បេភទេផ ងៗគន  (េមល ៣៨៣០) 
(គ) ករេធឲយអស់ធតុែដលបងកេ គះថន ក់ករសមតដីនិងទឹក 

ករកត់បនថយឥទធិពលៃន រធតុែដលមនជតិពុល (េមល ៣៩០០០)។ 
(៣) ប់បញចូ ល (ក) ផលិតកមមអគគីសនី មរយៈករដុតកកសំណល់ 

(ខ) ករបំែបងកកសំណល់សរ ី ងគស មប់បេញចញេចល 
(គ) ករទញយកថមពលពីដំេណ រករដុតកកសំណល់ែដលគម នេ គះថន ក់ 

   (ឃ) ករ បតិបតិករកែនង ក់ជីកំបុ៉ស 
   (ង) ផលិតកមមជីកំបុ៉សពីកកសំណល់សរ ី ងគ។ 
(៤) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករដុតកកសំណល់ែដលគម នេ គះថន ក់ (េមល ៣៨២១) 

(ខ) ករកំចត់ រធតុែដលបងកេ គះថន ក់ករសមតដីនិងទឹក 
ករកត់បនថយឥទធិពលៃន រធតុែដលមនជតិពុល (េមល ៣៩០០)។ 

(៥) ប់បញចូ ល (ក) ករបេញចញេចលទំនិញែដលេ បរចួ ដូចជ ទូទឹកកក េដមបីលុបបំបត់ 
កកសំណល់ែដលបងកេ គះថន ក់  

(ខ) ករបំែបងនិងបេញចញេចលកកសំណល់វទិយុសកមមពីមនទីរេពទយ 
(គ) ករបំែបងនិងបេញចញេចលនូវ រធតុពុល កកសំណល់ែដល 

មនេមេ គឆង។ 
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ង
ជំពូក ង ៖ ករផគត់ផគង់ទឹក ត ករ គប់ គងនិងែកៃចនទឹកសុយនិងកកសំណល់ 
ែផនក ៣៨ ៖ សកមមភព បមូល េធ ប ពឹតកមមសមត និងបេញចញេចលកកសំណល់, ករែកៃចនកកសំណល់ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៣៨៣     ករែកៃចនកកសំណល់
  ៣៨៣០(១)   ករែកៃចនកកសំណល់
  ៣៨៣០០ ករែកៃចនកកសំណល់(២)

(១) ប់បញចូ ល ករទញយកវតថុធតុលេចញពីកកសំណល់េដមបីមកេ បេឡងវញិេ យេធ ម 
របូភពៃនករែញក និងែចកវតថុធតុែដល ចយកមកេ បជថមី ឲយ ច់េចញពីកក
សំណល់េ គះថន ក់(ដូចជ សំ ម) ឬែញកែចកវតថុធតុែដលេន យឡំគន  ដូចជ
ក សថង់បសទីក ។ល។ 

មិន ប់បញចូ ល (ក) ករផលិតផលិតផលសេ មចថមីពី (េទះជបន ឬមិនបនផលិតេ យ 
ខួនឯង) េចញពីវតថុធតុេដមេ ហៈបនទ ប់បន ំ ដូចជករេធ ច់ ក សពី
កកសំណល់ករេធ ក សកកសំណល់ ក ស ករចក់ ក សមបកកង់
េឡងវញិ ឬផលិតែដកេចញពីកេមទចែដក (េមលថន ក់ដូចគន េនះេនកនុងជំពូក   
«គ» កមមន ល) 

(ខ) កររ ំ យេឡងវញិនូវកកសំណល់ែដលមនជតិែដកនិងកេមទចែដក 
(េមល ២៤១០៩) 

(គ) ករបំែបង និងបេញចញេចលកកសំណល់គម នេ គះថន ក់ (េមល ៣៨២១០) 
   (ឃ) ករបំែបងកកសំណល់សរ ី ងគស មប់បេញចញេចល (េមល ៣៨២១០) 

(ង) ករទញយកថមពល ពីដំេណ រករដុតកកសំណល់ែដលគម នេ គះថន ក់ 
(េមល ៣៨២១០) 

   (ច) ករបេញចញេចលនូវទំនិញែដលបនេ ប បស់រចួដូចជទូទឹកកក ជេដម  
េដមបីលុបបំបត់កកសំណល់មនេ គះថន ក់ (េមល ៣៨២២០) 

(ឆ) ករបំែបងនិងបេញចញេចលកកសំណល់មនជតិពុល និងកកសំណល់ 
កខក់ (េមល ៣៨២២០) 

(ញ) ករបំែបកយនយនកំុពយូរទ័រទូរទស ន៍ និងឧបករណ៍ដៃទេទ តេដមបីទទួល
បននិងលក់វញិនូវែផនក ែដល ចេ បបន (េមលជំពូក«ឆ») 

   (ដ) ករលក់ដំុនូវវតថុធតុែដល ចេ ប បស់េឡងវញិបន (េមល ៤៦៦៩)។ 
(២) ប់បញចូ ល (ក) ករកេមទចេ យេ គ ងច ក ចំេពះកកសំណល់េ ហធតុដូចជ រថយន 

ម៉សីុនេបកសេម កបំពក់ កង់ ន  ។ល។ េ យមនករែញកនិងែចក 
   (ខ) ករពុះេ ច ករថយនេ យដំេណ រករេមកនិច 
   (គ) ករច មញ់កំបុ៉ងយកមកេ ប បស់េឡងវញិ 

ប់បញចូ ល ករេក បកប៉ល់ ករកេមទច ករច មញ់សរៃសអំេបះ យនភណមកេ បវញិ ។ល។ 
មិន ប់បញចូ ល ករបំែបកយនយន កំុពយូរទ័រ ទូរទស ន៍ និងឧបករណ៍ដៃទេទ តេដមបីទទួលបន 

និងលក់វញិនូវែផនក ែដល ចេ បបន (េមល ៤៦៦៥២)។ 
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ែផនក ៣៩ ៖ សកមមភព ប ពឹតកមមសមត និងេស កមម គប់ គងកកសំណល់ដៃទេទ ត 
 ែផនកេនះ ប់បញចូ ល ករផល់េស កមម ប ពឹតកមមសមត ជឧទហរណ៍ ករសមតនូវ

គរនិងទីកែនងែដលកខក់ ដីទឹកេ កមដីឬេលដី។ 

 កម ៣៩០ ៖ សកមមភព ប ពឹតកមមសមត និងេស កមម គប់ គងកកសំណល់ 
 ដៃទេទ ត 

 កមេនះ ប់បញចូ ល ករកមច ត់ធតុកខក់ពីដីនិងទឹកេ កមដី េនឯទី ំងែដលមនករ
បំពុល ទំងេនទី ំងេដមធមមជតិនិងមិនែមនទី ំងេដមធមមជតិ េ យេ ប បស់វធីិ ស
ដូចជ េមកនិច គីមី ស ឬជីវ ស, ករកមច ត់ធតុកខក់ពីទី ំងឬេ ងច កឧស ហកមម 
រមួមន ទី ំងនិងេ ងច កនុយេកែអ៊រ, ករកមច ត់ រធតុកខក់ និងករសមតៃផទទឹកបនទ ប់
ពីមនករបំពុលេ យៃចដនយ ដូចជ មរយៈករ បមូលជតិពុល ឬ មរយៈករេ ប បស់
ជតិគីមី, ករសមតករកំពប់េ បង និងករបំពុលេផ ងៗេនេលេគក េលៃផទទឹក កនុងសមុ ទ
និងម សមុ ទ រមួមន តំបន់េឆនរ, ករកត់បនថយឥទធិពល រធតុែដលមិនេឆះ ថន ំ ប និង

រធតុមនជតិពុលេផ ងៗេទ ត, ករេបសសមត គប់មីនកប់កនុងដី និងវតថុដូចគន េនះ 
(រមួទំងករបំផទុះ), និងសកមមភព តតពិនិតយករបំពុល ែដលលកខណៈឯកេទសឯេទ ត។ 
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ង
ជំពូក ង ៖ ករផគត់ផគង់ទឹក ត ករ គប់ គងនិងែកៃចនទឹកសុយនិងកកសំណល់ 
ែផនក ៣៩ ៖ សកមមភព ប ពឹតកមមសមត និងេស កមម គប់ គងកកសំណល់ដៃទេទ ត 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៣៩០     សកមមភព ប ពឹតកមមសមត និងេស កមម គប់ គងកកសំណល់

ដៃទេទ ត 
 ៣៩០០(១)   សកមមភព ប ពឹតកមមសមត និងេស កមម គប់ គងកកសំណល់

ដៃទេទ ត 
  ៣៩០០០ សកមមភព ប ពឹតកមមសមតនិងេស កមម គប់ គងកកសំណល់

ដៃទេទ ត (២) 

(១) ប់បញចូ ល (ក) ករកមច ត់ធតុកខក់ពីដីនិងទឹកេ កមដីេនឯទី ំងែដលមនករបំពុល 
ទំងេនទី ំងេដមធមមជតិនិងមិនែមនទី ំងេដមធមមជតិ េ យេ ប បស់
វធីិ ស ដូចជេមកនិចគីមី ស ឬជីវ ស 

(ខ) ករកមច ត់ធតុកខក់ពីទី ំងឬេ ងច កឧស ហកមមរមួមនទី ំងនិងេ ង 
ច កនុយេកែអ៊រ 

(គ) ករកមច ត់ រធតុកខក់ និងករសមតៃផទទឹកបនទ ប់ពីមនករបំពុលេ យ 
ៃចដនយ ដូចជ មរយៈករ បមូលជតិពុល ឬ មរយៈករេ ប បស់ជតិគីមី 

(ឃ) ករសមតករកំពប់េ បង និងករបំពុលេផ ងៗេនេលេគក េលៃផទទឹកកនុង 
សមុ ទនិងម សមុ ទ រមួមនតំបន់េឆនរ 

(ង) ករបនថយឥទធិពល រធតុែដលមិនេឆះថន ំ បនិង រធតុមនជតិពុល 
េផ ងៗេទ ត 

   (ច) ករេបសសមត គប់មីនកប់កនុងដី និងវតថុដូចគន េនះ (រមួទំងករបំផទុះ) 
   (ឆ) សកមមភព តតពិនិតយករបំពុលែដលលកខណៈឯកេទសឯេទ ត។  

មិន ប់បញចូ ល (ក) ករកមច ត់ជតិពុលនិងបេញចញេចលកកសំណល់ែដលគម នេ គះថន ក់ 
(េមល ៣៨២១០) 

   (ខ) ករកមច ត់ជតិពុលនិងបេញចញេចលកកសំណល់ែដលគម នេ គះថន ក់ 
(េមល ៣៨២២០) 

   (គ) ករសមតខងេ កផទះ និងករេ ចទឹកសមតថនល់ (េមល ៨១២៩៩)។ 
(២) ប់បញចូ ល ករសមតនូវ គរនិងទី ំងកខក់ ែដលសថិតេនេលដីនិងទឹក។ 
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ជំពូក ច ៖ សណំង់ 

ក មិត ច.ស.វ.ក 
ជំពូក 
ែផនក 
កម 
ថន ក់ 

ថន ក់រង 

១ 
៣ 
៨ 
១១ 
១៧ 

 

ជំពូកេនះ ប់បញចូ ល សកមមភព ងសង់ទូេទ និង ងសង់ឯកេទសេផ ងៗេទ តស មប់
ករងរវសិកមមសីុវលិ និងសំណង់។ ប់បញចូ លករងរសង់ថមី ករជួសជុល ករសង់បែនថម 
និងករែកលម ករ ងសង់េ គង គរនិងរចនសមព័នធែដលដំេឡងរចួេននឹងកែនង និង
ករ ងសង់ជបេ ះ សនន។ 

សំណង់ទូេទគឺជករ ងសង់លំេន នទំងមូល គរករយិល័យ ងនិង
គរ ធរណៈ និង គរេស កមម ធរណៈេផ ងៗ គរកសិ ន។ល។ ឬ ជករ
ងសង់ករងរវសិកមមសីុវលិ ដូចជ ផូវស មប់យនយន ផូវ ព ន ផូវេ កមដី ផូវរថេភង 

ព ន យនេ ះ កំពងែផ គេ មងផូវទឹក បព័នធេ ច សព បព័នធទឹកសុយ គរឧស -
ហកមម ប ញទុេយ ប ញអគគីសនី កែនងស មប់កី ។ល។ 

កិចចករេនះ ចេធេឡងេ យខួនឯង ឬេ យចំ យ បក់កៃ ម ឬេ យេម៉ករ។ 
ែផនកខះៃនករងរ ឬេពលខះករអនុវតករងរទំង សង ច តវបនេម៉ករបន។ អងគភព
មួយែដលទទួលខុស តវទំង សង េលគេ មង ងសង់មួយ តវបនចត់ថន ក់េនកនុងជំពូក
េនះ។ 

ករជួសជុល គរ និងករងរវសិកមម ក៏ តវបន ប់បញជូ លផងែដរ។ 

ជំពូកេនះ ប់បញចូ ល ករបញច ប់ករ ងសង់ គរទំង សង(ែផនក ៤១) ករបញច ប់ករ
ងសង់ទំង សងនូវករងរសំណង់វសិកមមសីុវលិ (ែផនក ៤២) ពមទំងសកមមភព ង

សង់ឯកេទស បសិនេប ជែផនកមួយៃនដំេណ រករ ងសង់ទំងមូល(ែផនក ៤៣)។ ករជួល
ឧបករណ៍ ងសង់រមួទំង បតិបតិករ គឺ តវបនចត់ថន ក់ជមួយសកមមភពជក់ ក់ ែដល
ឧបករណ៍ទំងេនះបនចូលរមួពក់ព័នធ។ 
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ច
ជំពូកេនះក៏ ប់បញចូ ល ករអភិវឌ គេ មង ងសង់ គរ ឬករងរវសិកមមសីុវលិ 

េ យរមូបញចូ លគន  នូវមេធយបយែផនកហិរញញវតថុ បេចចកេទស និងរបូ ស េដមបីសេ មច
បនគេ មង ងសង់ ស មប់លក់នេពលខងមុខ។ បសិនេបសកមមភពគេ មង ង
សង់ទំងេនះ តវេធេឡងមិនែមនកនុងេគលេ ស មប់លក់េទ បុ៉ែនស មប់ បតិបតិករ
ផទ ល់ខួន (ដូចជករជួលទី ំងកនុង គរ សកមមភពផលិតកនុងេ ងច កេនះ។ល។) អងគភព
េនះមិន តវបនចត់ថន ក់េនកនុងែផនកេនះេទ បុ៉ែនចត់ថន ក់ មសកមមភព បតិបតិកររបស់
ខួន (ដូចជ ែផនកអចលន ទពយ ឧស ហកមម។ល។)។ 

ែផនក ៤១ ៖ ករ ងសង ់ គរ 
ជំពូកេនះ ប់បញចូ លសកមមភព ងសង់ទូេទ គប់ បេភទ។ ប់បញចូ លករងរ

ងសង់ថមី ករជួសជុល ករសង់បែនថម និងករែកលម ករដំេឡងេ គង គរនិងរចន    
សមព័នធេននឹងកែនង និងករ ងសង់ជបេ ះ សនន។ 

ករ ងសង់លំេន នទំងមូល គរករយិល័យ ង និង គរ ធរណៈ 
និង គរេស កមម ធរណៈេផ ងៗ គរកសិ ន។ល។ ក៏រមូបញចូ លកនុងែផនកេនះែដរ។ 

កម ៤១០ ៖ ករ ងសង់ គរ 

 កមេនះ ប់បញចូ លករ ងសង់ចប់ទំង សងនូវ គរលំេន ន ឬ គរមិនែមន
លំេន ន េធេឡងេ យខួនឯង ឬេ យចំ យ បក់កៃ ម ឬេ យេម៉ករ។ ចមន
ករេ ប បស់េស កមមេផ ងៗពី បភពខងេ កស មប់គេ មង ងសង់ទំងមូល ឬែផនក

មួយ។ បសិនេបមនករ ងសង់ែផនកឯកេទស មួយៃនដំេណ រករ ងសង់េនះ
តវបនេធេឡង េនះ តវបនចត់ថន ក់េទកនុងែផនក ៤៣ វញិ។ 
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ច
ែផនក ច ៖ សំណង់ 
ែផនក ៤១ ៖ ករ ងសង់ គរ  
កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៤១០    ករ ងសង់ គរ
 ៤១០០(១)  ករ ងសង់ គរ
   ៤១០០១ គរលំេន ន(២)

   ៤១០០២ គរមិនែមនលំេន ន(៣)

(១) ប់បញចូ ល (ក) ករែកលម និងរចនមូ៉ដេឡងវញិ នូវរចនសមព័នធលំេន នែដលមន ប់ 
(ខ) ករសង់ ងសង់ចប់ទំង សងនូវ គរលំេន ន ឬ គរមិនែមនលំេន

នេ យេធខួនឯង ឬទទួលកៃ មឈនូល ឬេ យេម៉ករ។  
មិន ប់បញចូ ល (ក) ករដំេឡងេ គ ងបងគុំសំណង់ ែដលដំេឡងរចួេ សចពីេ ង ចក និង  
  ែដលមិនែមនេធពីសីុម៉ង់ត៍ (េមលែផនក ១៦ និង២៥) 

   (ខ) សំណង់ គឹះ ថ នឧស កមម េវ រែលងែត គរ (េមល ៤២៩០) 
   (គ) សកមមភពវសិកមមនិង ថ បតយកមម (េមល ៧១១០) 
   (ឃ) សកមមភព គប់ គងគេ មងទក់ទងនឹងសំណង់ (េមល ៧១១០២)។ 
(២) ប់បញចូ ល សំណង់លំេន ន គប់ បេភទ ដូចជ លំេន ន សមប់ គ រមួយ គរ ន ក់េន 

រមួ និង គរខពស់។ 
(៣) ប់បញចូ ល ករ ងសង់អគរ គប់ បេភទមិនែមនជលំេន ន (ដូចជ គរផលិតកមមឧស  

ហកមម មនទីរេពទយ េរ ន គរករយិល័យ ស គរ ផ រ ងលក់ទំនិញ 
េភជនីយ ន ព នយនេ ះ កែនង ត់កីទប កែនងចតរថយន ឃំង និង

គរ សន។ល។) 
 ប់បញចូ ល ករ រជួសជុលេឡងវញិនូវ គរ និងទី ំង បវតិ ស។ 
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ច

ែផនក ៤២ ៖ វិសកមមសីុវិល 
ែផនកេនះ ប់បញចូ លសំណង់ទូេទស មប់ករងរវសិកមមសីុវលិ។ ប់បញចូ លករងរ

សង់ថមី ករជួសជុល ករងរសង់បែនថម និងករែកលម ករដំេឡងេ គង គរនិងរចន
សមព័នធេនេលទី ំង និងករ ងសង់ជបេ ះ សនន។ 

ប់បញចូ លនូវគេ មងសំណង់ធំៗ ដូចជផូវស មប់យនយន ផូវ ព ន ផូវេ កមដី 
ផូវរថេភង ផូវយនេ ះ ព នយនេ ះ កំពងែផ និងគេ មងផូវទឹកេផ ងៗ បព័នធេ ច
សព បព័នធបងូរទឹកសុយ គរឧស ហកមម ប ញទុេយ ប ញអគគីសនី កែនង
ស មប់កី ។ល។ កិចចករទំងេនះ ចេធេ យខួនឯង ឬេ យទទួល បក់កៃ ម ឬេ យ
េម៉ករ។ ែផនកខះៃនករងរេនះ ឬករងរទំមូលេពលខះ ចេម៉ករបនផងែដរ។ 

 កម ៤២១ ៖ សំណង់ផូវរថេភង និងផូវថនល់ 

កមេនះ ប់បញចូ លករ ថ បនផូវថនល់ ផូវជតិ ផូវលំ ផូវស មប់រថយន និងផូវេថមរ
េជងេផ ងៗ, ករងរែផនកៃផទេលៃនផូវធំៗ ផូវ ផូវលំ ព ន ឬផូវេ កមដី, ករ ងសង់ ព ន រមួ
ទំង ព នស មប់ផូវខពស់ៗផុតពីដី, ករ ងសង់ផូវរថេភងេ កមដី ករ ងសង់ផូវែដក 
និងករ ងសងផូវយនេយះកនុង ព ន។  

 កម ៤២២ ៖ សំណង់ៃនគេ មងេស កមម ធរណៈ 

 ប់បញចូ លប ញែចកចយ និង គរែដលពក់ព័នធ និងរចនសមព័នធពក់ព័នធនន 
ែដលជែផនកសំខន់ៃន បព័នធទំងេនះ។ 

 កម ៤២៩ ៖ សំណង់ៃនគេ មងវសិកមមសីុវលិដៃទេទ ត 

 កមេនះ ប់បញចូ ល សំណង់ឧស ហកមមនន េវ រែលងែត គរ, ករ ងសង់ផូវ
ទឹក កំពង់ែផ ករងរសំណង់េនទេន ករងរេនចំណតន តូចៗ ទំនប់ ទំនប់ទឹក ទំនប់ទប់
ចំង, ករបូម រផូវទឹក, ករងរសំណង់េ កពីសង់ គរ, ករែបងែចកដីេ យមនករេធ
ឲយដីមនលកខណៈ បេសរជងមុន។ 
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ច
ែផនក ច ៖ សំណង់ 
ែផនក ៤២ ៖ វសិកមមសីុវលិ 
កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៤២១   សំណង់ផូវរថេភង និងផូវថនល់
 ៤២១០(១)  សំណង់ផូវរថេភង និងផូវថនល់
  ៤២១០១ សំណង់ផូវ ថនល់ ព ន និងផូវេ កមដី២)

  ៤២១០២ សំណង់ផូវែដក
៤២២   សំណង់ៃនគេ មងេស កមម ធរណៈ
 ៤២២០(៣)  សំណង់ៃនគេ មងេស កមម ធរណៈ
  ៤២២០១ សំណង់គេ មងេស ទឹក ត ទឹកសុយ េ បង និងឧសម័ន 
  ៤២២០២ សំណង់គេ មងេស កមមអគគីសនី និងទូរគមនគមន៍ 
៤២៩     សំណង់ៃនគេ មងវសិកមមសីុវលិដៃទេទ ត
  ៤២៩០(៤)   សំណង់ៃនគេ មងវសិកមមសីុវលិដៃទេទ ត េវ រែលងែត គរ
    ៤២៩០០ សំណង់ផូវទឹក កំពង់ែផ ទំនប់ទឹក និងគេ មងវសិកមមននែដលមិន

ែមនជសំណង់ គរ 

(១) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករបំពក់េភង មផូវ និងសញញ េអឡិច តនិច (េមល ៤៣២១០) 
(ខ) សកមមភព ថ បតយកមម (េមល ៧១១០១) និងសកមមភពវសិកមមេផ ងៗ  

(េមល ៧១១០២) 
(គ) សកមមភព គប់ គងសំណង់ែដលទក់ទងនឹងករងរវសិកមមសីុវលិ  
 (េមល ៧១១០២)។ 

(២) ប់បញចូ ល សំណង់ផូវយនេ ះ េន កសយន ន។ 
(៣) ប់បញចូ ល ករែបងែចកដីេ យមនករេធឲយ បេសរជងមុន (ដូចជ ករសង់ផូវថនល់បែនថមឬ 

េហ រចនសម័នធទឹក អគគីសនី។ល។) 
មិន ប់បញចូ ល សកមមភព គប់ គងគេ មងែដលទក់ទងករងរវសិកមមសីុវលិ (េមល ៧១១០២) 

 ប់បញចូ ល ករ ងសង់េ ងច កថមពល ករខួងអណូងទឹក និង ថ នីយបូមទឹក។ 
(៤) មិន ប់បញចូ ល សកមមភព គប់ គងគេ មងែដលទក់ទងេទនឹងករងរវសិកមមសីុវលិ 

(េមល ៧១១០២) 
 ប់បញចូ ល (ក) ករ ងសងបែនថមផូវ និងេហ រចនសមព័នធ ។ល។  

(ខ) ករែបងែចកដីេ យមនករេធឲយ បេសរជងមុន 
(គ) ករងរចក់ព ងីកៃផទដីេទកនុងទឹក 
(ឃ) សំណង់ បព័នធបងូរទឹក និងទំនប់ទឹក 
(ង) សំណង់េនសមុ ទ និងទឹក ប (កំពង់ែផ ព នចូលន  ចំណត់ន ) 
(ច) សំណង់គេ មងវសិកមមសីុវលិេផ ងៗ (ដូចជកែនង ត់កី  បព័នធកែនង

េកមងេលង) 
(ឆ) ករបូម រទេន និងផូវទឹកននេដមបីឲយទូ យ។ 
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ច

ែផនក ៤៣ ៖ សកមមភព ងសងឯ់កេទស 

 ែផនកេនះ ប់បញចូ ល សកមមភព ងសង់ឯកេទស (ពណិជជកមមពិេសស) ឧទហរណ៍ 
ករ ងសង់ែផនកខះៃនសំណង់និងករងរវសិកមមសីុវលិ េ យពំុមនករទទួលខុស តវ
ចំេពះគេ មងទំងមូល។ ជទូេទ មនលកខណៈជឯកេទសកនុងែផនក មួយ ែដលជលកខ
ណៈទូេទៃនរចនសមព័នធេផ ងៗគន  ែដលត មវឲយមនជំនញ ឬឧបករណ៍ឯកេទស ដូចជ 
ករខួងដី ករងរសង់ គឹះ ករងរេ គង ករងរចក់េបតុង ករេរ បឥដ ករ ក់េជងទ ម ករ
ចក់ គឹះ ករ បក់ដំបូល។ល។ តវបនអនុវត។ ករ ងសង់រចនសមព័នធេ ហធតុ ក៏ តវ
បន ប់បញចូ លកនុងែផនកេនះផងែដរ េ យេហតុថែផនកទំងេនះ មិនែមនផលិតេ យអងគភព
ែតមួយ។ សកមមភព ងសង់ឯកេទស គឺជធមម តវបនេធេឡង មរយៈករេម៉ករបន 
បុ៉ែនជពិេសសេនកនុងជួសជុលសំណង់ មច ស់ ទពយជអនកេធផទ ល់។ សកមមភពតុបែតង
បេងយករ ងសង់ និងករបញច ប់ករ ងសង់ គរ ក៏ ប់បញចូ លផងែដរ។ ករជួល
ឧបករណ៍ ងសង់ រមួទំង បតិបតិករ គឺ តវចត់ថន ក់ជមួយសកមមភព ងសង់ែដលពក់
ព័នធ។ 

សកមមភពករងរដំេឡង បពនធ័េស កមម ធរណៈនន ែដលេធឲយសំណង់ ច
មនដំេណ រករេនះ ក៏ តវ ប់បញចូ លផងែដរ។ សកមមភពទំងេនះ ែតងែតេធេឡងេនទី
កែនង ងសង់ េទះបីជែផនកខះៃនកិចចករេនះ ច តវបនេធេនកែនងឯកេទស។ ក៏ ប់
បញចូ លសកមមភពត បព័នធទឹក ករដំេឡង បព័នធកេម បព័នធម៉សីុន តជក់  អង់ែតន បព័នធ
េ ទ និងកិចចករែផនកេអឡិច តនិច បព័នធកបលេ ច សព ជេណ រេយង និងជេណ រយន 
។ល។ ក៏ ប់បញចូ លកិចចករករពរ (ទឹក កេម សំេឡង) កិចចករេ ហធតុសនឹក កិចចករ
កេស មនលកខណៈ ជីវកមម កិចចករបំពក់ បព័នធបំភឺ និង បព័នធសញញ ស មប់ផូវថនល់ ផូវ
ែដក ព នយនេ ះ កំពង់ែផ។ល។ សកមមភពជួសជុលស មប់សកមមភពដូចេលកេឡង
ខងេល ក៏ ប់បញចូ លផងែដរ។ 

 សកមមភពេដមបីបញច ប់ករ ងសង់ គរ រមួមន សកមមភពែដលរមូចំែណកដល់
ករបញច ប់ ឬករបេងយសំណង់មួយ ដូចជ ករ បថន ំកំេបរបយអ ករ បពណ៌ក មល
និងឥដ ឬសមភ រៈេ បជញជ ំង ដូចជ ៃផទករ ក មល ពំ ក សបិទជញជ ំង។ល។ ករចក់
ខ ច់េធក មល ករបេងយករងរែផនកជងេឈ ករងរែផនកសំេឡង ករសមតៃផទខងេ ក 
។ល។ សកមមភពជួសជុល សកមមភពដូចបនេរ ប ប់ខងេល ក៏ ប់បញចូ លផងែដរ។ 
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ច
 កម ៤៣១ ៖ ករ យកេមទច និងករេរ បចំករ ន 

កមេនះរមួមន សកមមភពកនុងករេរ បចំករ ន ស មប់សកមមភព ងសង់បន
បនទ ប់ ជ ទ ករេរ េចញរចនសមព័នធែដលមនស មប់។ 

 កម ៤៣២ ៖ សកមមភពដំេឡងអគគីសនី បព័នធទឹក និងសកមមភពដំេឡងេផ ងៗេទ ត 

 កមេនះ ប់បញចូ លសកមមភពដំេឡងនន ែដលគំ ទដំេណ រកររបស់ គរ ែដលរមួ
មនករដំេឡង បព័នធអគគីសនី បព័នធទឹក ( បព័នធទឹក ត ឧសម័ន និងទឹកសុយ) បព័នធកេម 
និង បព័នធម៉សីុន តជក់ ជេណ រយន។ល។ 

 កម ៤៣៣ ៖ ករបញច ប់ និងករបេងយករ ងសង់ គរ 

ែផនកេនះ ប់បញចូ ល ករ បថន ំ និងករលមែផនកខងកនុងនិងខងេ កៃន គរ ឬ
គេ មង ងសង់េផ ងៗេទ ត ែដលរមួមន សមភ រៈបនទះករេសង, ករដំេឡងទរ (េវ រែលង
ែតទរស័យ បវតិ ឬទរវលិ) បងួចទរនិងេ គងបងួចែដលេធពីេឈ និងសមភ រៈេផ ងៗេទ ត, 
ករដំេឡងសមភ រៈច ងក នបយ ជេណ រ ករេរ បចំតុបែតង ង និងសកមមភពដូចគន េនះ, 
ករបំពក់េ គ ងសងរមឹ, ករបញច ប់កិចចករៃផទខងកនុង ដូចជ ករ ក់ពិ ន ករ គប់ជញជ ំង
េ យបនទះេឈ ែផនកែដល ចរកិំលបន។ល។, ករ កល បក់ ពយួរ ឬតុបែតងលមកនុង គរ
ឬគេ មង ងសង់ដៃទេទ ត, ករ បថន ំ គរទំងខងកនុងនិងខងេ ក, ករ បថន ំរចន
សមព័នធវសិកមមសីុវលិ, ករបំពក់ែកវ កញច ក់។ល។, ករសមត គរថមីបនទ ប់ពី ងសង់រចួ 
និងករបំពក់សមភ រៈខងកនុងកនុង ង ផទះចល័ត ទូក។ល។ 

 កម ៤៣៩ ៖ សកមមភព ងសង់ឯកេទសដៃទេទ ត 

កមេនះរមួមន សកមមភព ងសង់ឯកេទសេនកនុងែផនក មួយ ែដលជលកខណៈ
ទូេទៃនរចនសមព័នធ បេភទេផ ងៗ េ យត មវឲយមនជំនញ ឬឧបករណ៍ឯកេទស, កិចចករ
ែផនកខងេ កមៃផទ, ករ ងសង់ ងទឹកខងេ ក គរ, ករសមតេ យចំ យ ករបញ់
ខ ច់ និងសកមមភព សេដ ងគន  ស មប់ែផនកខងេ កៃន គរ, និងករជួលម៉សីុនសទួច រមួ
ជមួយ បតិបតិករ។ 
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ច
ែផនក ច ៖ សំណង់ 
ែផនក ៤៣ ៖ សកមមភព ងសង់ឯកេទស 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៤៣១   ករ យកេមទច និងករេរ បចំករ ន
 ៤៣១១  ករ យកេមទច
  ៤៣១១០ ករ យកេមទចឬបំផញ គរនិងរចនសមព័នធេផ ងៗេទ ត 
 ៤៣១២(១)  ករេរ បចំករ ន
  ៤៣១២១ ករសមតករ នសំណង់ស មប់ករ ងសង់ ឬយកែរ(៉២)

  ៤៣១២២ ករេបសសមតមីន

(១) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករខួងអណូងេ បងកត និងឧសម័ន (េមល ០៦១០ និង ០៦២០) 
(ខ) ករ កលបងខួងនិងេចះរនធ ស មប់ បតិបតិកររកុរកែរ ៉ 

(េ កពីករទញយកេ បងនិងឧសម័ន) (េមល ០៩៩០០) 
   (គ) ករសមតជតិពុលពីដី (េមល ៣៩០០០) 
   (ឃ) ករខួងអណូងទឹក (េមល ៤២២០១) 
   (ង) ករខួង (េមល ៤៣៩០) 
   (ច) កររកុរកេ បងនិងឧសម័ន ករអេងកតភូមិ ស (េមល ៧១១០៣)។ 
(២) ប់បញចូ ល (ក) ករជីក ករចក់បំេពញដី ករព ងបដី ករកំណត់ បេភទដីៃនករ ន 

សំណង់ ករជីករេ  ករយកថមេចញ ករបំផទុះ។ល។  
   (ខ) ករចក់ដីបំេពញកនុងទឹកេដមបីព ងីកៃផទដី 
   (គ) ករជួលម៉សីុនឈូសដីេដមបីឈូសដី 

(ឃ) ករយកេចញ និងករអភិវឌ  និងករេរ បចំទី ំងនិងែរ ៉(េវ រែលងែត េ បង
និងឧសម័ន) 

(ង) កិចចករែដលបនេធេដមបីបេងកត ឬេរ បចំទី ំងស មប់យកែរែ៉ដក។ 
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ច
ែផនក ច ៖ សំណង់ 
ែផនក ៤៣ ៖ សកមមភព ងសង់ឯកេទស 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៤៣២   សកមមភពដំេឡង បព័នធអគគិសនី បព័នធទឹក និងសកមមភពដំេឡង

េផ ងៗេទ ត 
 ៤៣២១(១)  ករដំេឡង បព័នធអគគិសនី
  ៤៣២១០ ករដំេឡង បព័នធអគគិសនី
 ៤៣២២(២)  ករដំេឡង បព័នធទឹក បព័នធម៉សីុ តជក់ បព័នធកេម 
  ៤៣២២០ ករដំេឡង បព័នធទឹក បព័នធម៉សីុ តជក់ បព័នធកេម 
 ៤៣២៩(៣)  ករដំេឡងសំណង់ដៃទេទ ត
  ៤៣២៩០ ករដំេឡងសំណង់ដៃទេទ ត

(១) ប់បញចូ ល បព័នធពនឺ ករតែខ ប ញកំុពយូទ័រ និងទូរទស ន៍ែខ កប ករតែខ ទូរគមនគមន៍ 
កែ ញជ ងផក យរណប ករតឧបករណ៍េអឡិច តនិច និងសមភ រៈេ ប បស់កនុងផទះ បព័នធ      
សំេឡងេ ទអគគីភ័យនិងសនិសុខ។ 

មិន ប់បញចូ ល (ក) ករ ងសង់ែខ ប ញអគគីសនី និងទូរគមនគមន៍ (េមល ៤២២០២០) 
(ខ) ករពិនិតយ ឬករបញជ ពីចមង យ នូវ បព័នធសនិសុខេអឡិច តនិច ដូចជ េចរ 

បព័នធេ ទអគគីភ័យ ែដលរមួមនទំងករជួសជុលែថទំ (េមល ៨០២០០)។ 
(២) ប់បញចូ ល ជួសជុល ែថទំជេណ រេយង និងជេណ រយន។ 
(៣) ប់បញចូ ល បព័នធពនឺ ករតែខ ប ញកំុពយូទ័រ និងទូរទស ន៍ែខ កប ករតែខ រទូរគមនគមន៍  

កែ ញជ ងផក យរណប ករដំេឡង បព័នធសនិសុខ។ 
ប់បញចូ ល ករដំេឡងជេណ រេយង និងជេណ រយន ករដំេឡងឧបករណ៍នន េ កពី បព័នធ

ម៉សីុន តជក់ បព័នធកេម បព័នធទុេយទឹក បព័នធេអឡិច តនិច ឬេ កពីករដំេឡង
េ គ ងច កឧស ហកមមេនកនុង គរ និងរចនសមព័នធសំណង់សីុវលិ េ យរមួមនករ
ជួសជុល និងែថទំ 

មិន ប់បញចូ ល ករដំេឡងេ គ ងច កឧស ហកមម (េមល ៣៣២០០)។ 
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ច
ែផនក ច ៖ សំណង់ 
ែផនក ៤៣ ៖  សកមមភព ងសង់ឯកេទស 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៤៣៣     ករបញច ប់ និងករបេងយករ ងសង់ គរ 
  ៤៣៣០(១)   ករបញច ប់ និងករបេងយករ ងសង់ គរ 
    ៤៣៣០១ ករ បថន ំនិងកិចចករពក់ព័នធ
    ៤៣៣០២ ឥដ កលជញជ ំង និងក មល ឬ កលនិងសមភ រៈេផ ងៗ  
  ៤៣៣០២ ែផនកជងេឈ

(១) ប់បញចូ ល (ក) ករ បថន ំនិងលមែផនកខងកនុងនិងខងេ កៃន គរឬគេ មង ងសង់ 
េផ ងៗេទ ត ែដលរមួមន សមភ រៈបនទះកេសង  

(ខ) ករបំពក់ទ បងួច េ គងទរ ច ងក ន និងជេណ រ 
(គ) ករ បថន ំៃផទខងកនុង និងខងេ ក  
(ឃ) ករបំពក់កញច ក់។ល។ 

   (ង) ករសមត គរថមី បនទ ប់ពីករ ងសង់ 
   (ច) ករេរ បក មលឥដ និងេស ៉ មិចជញជ ំងេបតុងនិងថម 
   (ឆ) ករ កលក មលេឈ ឬេឈជរបូ ក  
   (ជ) ក មល និងក មលជញជ ំងពីមន ងសិ  ថម កនិត ថមម៉ប់  
   (ឈ) ក សបិតជញជ ំង 
 មិន ប់បញចូ ល (ក) ករដំេឡងទរស័យ បវតិ ឬទរបងិល (េមល ៤៣២៩០) 
   (ខ) ករសមតៃផទខងកនុងអគរ និងរចនសម័ពនធ គរដៃទេទ ត (េមល ៨១២១) 
   (គ) ករសមតឯកេទសៃនៃផទខងកនុង និងខងេ កៃន គរ (េមល ៨១២៩៩) 
   (ឃ) សកមមភពរបស់អនករចនៃផទខងកនុងៃន គរ (េមល ៧៤១១០) 
   (ង) ករដំេឡង និងជួសជុលេ គ ងសងរមឹែដល ច់ែតឯង (េមល ៩៥២៤០)។ 
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ច
ែផនក ច ៖ សំណង់ 
ែផនក ៤៣ ៖  សកមមភព ងសង់ឯកេទស 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៤៣៩    សកមមភព ងសង់ឯកេទសដៃទេទ ត  
 ៤៣៩០(១)  សកមមភព ងសង់ឯកេទសដៃទេទ ត 
    ៤៣៩០០ សកមមភព ងសង់ឯកេទសដៃទេទ ត 

(១) ប់បញចូ ល (ក) ករ ងសង់ គឹះ និងកិចចករេនេ កមៃផទ 
   (ខ) ករជួលម៉សីុនសទូចេ យមន បតិបតិករ 
   (គ) ករេរ បថម និងេរ បឥដ 

 (ឃ) ករសង់ ងែហលទឹកេនេ កផទះ   
(ង) សកមមភព ងសង់ែដលមនជំនញេនកនុងែផនក មួយែដលមនជទូេទ 

កនុងរចនសមព័នធ បេភទេផ ង េ យត មវឲយមនជំនញឬឧបករណ៍ឯកេទស 
(ច) កិចចករករពរទឹក និងករ ជប 
(ឆ) ករបំបត់សំេណ មកនុង គរ 
(ជ) ករខួងដី 
(ឈ) ករពុតែដក 
(ញ) ករ បក់ដំបូលស មប់ គរលំេន ន 
(ដ) ករ ងសង់បំពង់ែផ ង និងឡឧស ហកមម 
(ថ) កិចចករែដលត មវឲយមនអនកឯកេទសែដលចំបច់ តវមនជំនញកនុង 

ករេឡងទីខពស់ និងករេ ប បស់ឧបករណ៍ែដលពក់ព័នធ ដូចជ ករេធករ
េនទីខពស់ 

(ឌ) ករជក់េជងទ ម េឡងទីខពស់ 
(ធ) ករសមតេ យចំ យ ករបញ់ខ ច់។ល។ 

 មិន ប់បញចូ ល ករជួលឧបករណ៍ និងេ គ ងច កសំណង់ េ យមិនមន បតិបតិករ។ល។ 
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ឆ

ជំពូក ឆ ៖ ជីវកមមលក់ដំុនិងលក់ យ ជួសជុលយនយននិង
េទច កយនយន គប់ បេភទ 

ក មិត ច.ស.ស.ក
ជំពូក
ែផនក 
កម 
ថន ក់ 

ថន ក់រង 

១
៣ 
២០ 
៤៧ 
១៤៤ 

ជំពូកេនះ ប់បញចូ ល ករលក់ដំុនិងលក់ យ (ឩ. ករលក់េ យគម នករបំែបងពីទ មង់េដម)
ទំនិញ បេភទ មួយ េហយផល់នូវេស កមមអមនឹងករលក់ទំនិញ។ ករលក់ដំុនិងករលក់
យ គឺជដំ ក់កលចុងេ កយេនកនុងករែចកចយទំនិញ។ ជំពូកេនះក៏បន ប់បញចូ ល

ករជួសជុលេទច កយនយននិងយនយនផងែដរ។ 

ករលក់ដំុ ករលក់ យ និងករជួសជុលេទច កយនយននិងយនយន, ករលក់ដំុ
(េលកែលងែតករលក់េទច កយនយននិងយនយន), និងករលក់ យ (េលកែលងែតករ
លក់េទច កយនយននិងយនយន) ក៏ តវបន ប់បញចូ លេនកនុងជំពូកេនះផងែដរ។ 

ករលក់េ យគម នបំែបងពីភពេដមែដល តវបនចត់ទុកថជសកមមភពបនទ ប់បន ំ 
ប់បញចូ ល បតិបតិករធមម  (ឬករេរ បចំ តតពិនិតយ) ែដលពក់ព័នធេទនឹងពណិជជកមម ដូច

ជករេរ បផលិតផល ម បេភទ ករចត់ថន ក់គុណភពផលិតផល និងករផគុំដំេឡងទំនិញ,  
ករ យទំនិញ (ដូចជ ឬខ ច់), ករ ចកកនុងដប (ទំងបននិងមិនបនសមតដបជ
មុន), ករេវចខចប់ និងករបំែបកទំនិញពីដំុធំេហយវចិខចប់េឡងវញិជដំុតូចៗស មប់ករែចក
ចយ, ករសុកទំនិញ (េទះជគម នឬមនរក ទុកេនកែនង តជក់និងបងកក), ករសមតនិង
សមងួតផលិតផលកសិកមម, ករកត់េចញេឈករឬសនឹកេ ហធតុែដលជសកមមភព
បនទ ប់បន ំ។ 

 ែផនក ៤៥ ប់បញចូ ល គប់សកមមភពទំងអស់ ែដលទក់ទងេទនឹងករលក់និងករ
ជួសជុលយនយននិងេទច កយនយន ចំែណកឯែផនក ៤៦ និងែផនក ៤៧ ប់បញចូ លសកមម
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ឆ
ភពលក់េផ ងេទ តទំងអស់។ ភពខុសគន រ ងែផនក ៤៦ (ករលក់ដំុ) និងែផនក ៤៧ (ករលក់
យ) គឺែផកេល បេភទអតិថិជនែដលេ ចនជងេគ។ 

ករលក់ដំុជករលក់បន (លក់េ យមិនបំែបងពីទ មង់េដម) ទំនិញថមីឬទំនិញេ បរចួ
េទឲយអនកលក់ យ អនកេ ប បស់ែដលមនលកខណៈជឧស ហកមមជំនួញ ថ ប័នឬ ជីព, 
ឬលក់េទឲយអនកលក់ដំុេផ ងៗេទ ត, ឬពក់ព័នធករេធជភន ក់ងរឬឈមួញក លេនកនុងករ
ទិញទំនិញ  ឬលក់ទំនិញេទឲយអនកេ ប បស់ឬ កមហុ៊ន។ បេភទ ជីវកមមចមបង ប់បញចូ ល
ទំងឈមូញលក់ទំនិញដំុ ជឧទហរណ៍ អនកលក់ដំុែដលមនសិទធិេលទំនិញែដលពួកេគលក់ 
រមួមនឈមួញលក់ដំុ អនកែចកចយលកខណៈជឧស ហកមម អនកនំចូល អនកនំេចញ េហយ
និងសមគមទិញទំនិញមនលកខណៈសហករគន , ខលក់និងករយិល័យលក់ (បុ៉ែនមិន
ែមនជ ងលក់ យ) ែដលបនសថិតេនេ កមេ ងច កឬអងគភពជីកែរ ៉ែដលេន ច់េ យ
ែឡកពីេ ងច កឬកែនងរកុរកែរ ៉ែដលមនេគលេ លក់ផលិតផល េហយករយិល័យទំង
េនះមិនែមន គន់ែតទទួលយកករបញជ ទិញនិងដឹកជញជូ នទំនិញេ យផទ ល់ពីេ ងច កឬ
កែនងជីករកែរបុ៉៉េ ះេទ។ ករលក់ដំុក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវឈមួញក លលក់ទំនិញ, 
ឈមួញទំនិញ និងភន ក់ងរែដលយកកៃ មេជង រនិងអនកផគុំដំេឡង, អនកទិញនិងសមគមទិញ
ទំនិញមនលកខណៈសហករគន កនុងករលក់ផលិតផលកសិ ន។ ជទូេទអនកលក់ដំុេធករផគុំ
ដំេឡងេរ ប ម បេភទនិងចត់ថន ក់គុណភពជលកខណៈរបូវននូវទំនិញធំៗ, បំែបកទំនិញពី
ដំុធំៗ, េវចខចប់េឡងវញិជដំុតូចៗស មប់ករែចកចយលក់ ឧ. ឱសថ, សុកទុក កេស ែចក
ចយ និងដំេឡងទំនិញ, ចូលរមួកនុងករផ ពផ យលក់ស មប់អតិថិជនរបស់ពួកេគ និងចូល
រមួកនុងកររចន កសញញ ។ 

ករលក់ យគឺជករលក់បន (ករលក់េ យគម នបំែលងទ មង់េដម) ទំនិញថមីឬទំនិញ
េ ប បស់រចួ េទឲយអនកេ ប បស់ជបុគគល ឬ គ រលក់េន ម ងផ រទំេនបលក់ទំនិញ
ច មះ លក់ មករបញជ ទិញ មករេផញ រ លក់ មផទះ េដរលក់តូច ច សហគមន៍អនកេ ប
បស់ កែនងេដញៃថលក់។ល។ អនកលក់ យភគេ ចនមនសិទធិេលទំនិញរបស់ពួកេគ បុ៉ែន
អនកខះេធជភន ក់ងរយកកៃ មេជង រនិងលក់កនុងលកខណៈេផញ ឬលក់យកកៃ មេជង រ។ 

ែផនក ៤៥ ៖ ករលក់ដំុ ករលក់ យ និងករជួសជុលយនយននិងេទច កយនយន 
 ែផនកេនះ ប់បញចូ លសកមមភពទំងអស់ (េលកែលងែតករផលិតនិងករជួល) ទក់ទង
េទនឹងេទច កយនយន យនយន េ យ ប់បញចូ លទំងឡូរនិីង នដឹកទំនិញ ែដលមន
ដូចជករលក់ដំុនិងលក់ យ នូវយនយនថមីនិងេ ប បស់រចួ, ករជួសជុលនិងករែថទំយន
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យន, េហយនិងករលក់ដំុនិងលក់ យនូវេ គ ងបនស់និងេ គ ងបនទ ប់បន ំ ៃនេទច កយន
យននិងយនយន។ ែផនកេនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវសកមមភពរបស់ភន ក់ងរយកកៃ មេជង

រែដលទក់ទងេទនឹងករលក់ដំុនិងលក់ យយនយន។ កនុងែផនកេនះក៏ ប់បញចូ លសកមម
ភព ដូចជករ ងករសមត ករបូ៉ យនយនផងែដរ។ល។ 

 ែផនកេនះមិនបន ប់បញចូ លករលក់ យេ បង ំង ផលិតផលេ បងរអិំល ផលិតផល
សំ ឬករជួលេទច កយនយននិងយនយនេនះេទ។ 

 កម ៤៥១ ៖ ករលក់យនយន 

កមេនះ ប់បញចូ លករលក់ដំុនិងលក់ យយនយនថមីនិងេ ប បស់រចួ, ករលក់ដំុនិង
លក់ យយនយនស មប់ជិះចូលផូវពិបកៗ (ដូចជរថយនហ ុីប។ល។), ករលក់ដំុនិងលក់
យេ យភន ក់ងរយកកៃ មេជង រ, និងករលក់រថយនេ យេដញៃថ។ 

 កម ៤៥២ ៖ ករែថទំនិងករជួសជុលយនយន 

 កមេនះ ប់បញចូ លករែថទំនិងជួសជុលយនយន ករជួសជុលេកសូ៊កង់ ននិង
េពះេវ នកង់ ករកមច ត់ែ ចះ ករដំេឡងេ គ ងបនស់និងេ គ ងបនទ ប់បន ំ ែដលមិនបន
ដំេឡងពីេ ងច ក។ 

 កម ៤៥៣ ៖ ករលក់េ គ ងបនស់យនយននិងេ គ ងបនទ ប់បន  ំ

 កមេនះ ប់បញចូ លករលក់ដំុនិងលក់ យ ល់េ គ ងបនស់យនយន េ គ ងបនស់ 
េ គ ងបរកិខ រ ឧបករណ៍ និងេ គ ងបនទ ប់បន ំស មប់យនយន។ 

កម ៤៥៤ ៖ ករលក់ ែថទំ និងជួសជុលេទច កយនយន និងេ គ ងបនស់និងេ គ ង
បនទ ប់បន ែំដលពក់ព័នធ  

កមេនះ ប់បញចូ លករលក់ដំុនិងលក់ យេទច កយនយន ដូចជ កង់មនម៉សីុន,
ករលក់ដំុនិងលក់ យេ គ ងបនស់និងេ គ ងបនទ ប់បន ំរបស់េទច កយនយន (េ យ ប់
បញចូ លករលក់េ យភន ក់ងរយកកៃ មេជង រ និងកែនងបញជ ទិញ ម រ), េហយនិង
ករែថទំនិងករជួសជុលយនយន។ 
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ឆ
ជំពូក ឆ ៖ ជីវកមមលក់ដំុនិងលក់ យ ជួសជុលយនយននិងេទច កយនយន គប់ បេភទ 
ែផនក ៤៥ ៖ ករលក់ដំុ ករលក់ យ និងករជួសជុលយនយននិងេទច កយនយន 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៤៥១    ករលក់យនយន
 ៤៥១០(១)  លក់ដំុនិង យយនយនថមីៗ និងយនយនេ ប បស់រចួ 
   ៤៥១០១ លក់ដំុនិង យនូវយនយនថមី
   ៤៥១០២ លក់ដំុនិង យនូវយនយនែដលេ ប បស់រចួ
  ៤៥១០៣ លក់នូវយនយនថមីស មប់ឧស ហកមម ពណិជជកមម កសិកមម(២)

  ៤៥១០៤ លក់នូវយនយនេ បរចួស មប់ឧស ហកមម ពណិជជកមម កសិកមម
៤៥២    ករែថទំ និងករជួសជុលយនយន
 ៤៥២០(៣)  ករែថទំ និងករជួសជុលយនយន
   ៤៥២០១ ករែថទំ និងករជួសជុលយនយន រមួទំងករសេ ងយនយន
   ៤៥២០២ បថន ំ និងបញ់ថន ំ។ល។
   ៤៥២០៣ ង និងបូ៉ យនយន
   ៤៥២០៤ ជួសជុលេកអីយនយន
  ៤៥២០៥ ជួសជុលកង់ និងេពះេវ នកង់ករផស់បូរ ឬករប៉ះេពះេវ នធយ
   ៤៥២០៦ ករដំេឡងេ គ ងបនស់ និងេ គ ងបនទ ប់បន ំេផ ងៗែដលមិនបន

ដំេឡងពីេ ងច ក 
៤៥៣    ករលក់េ គ ងបនស់យនយន និងេ គ ងបនទ ប់បន  ំ
 ៤៥៣០(៤)  ករលក់េ គ ងបនស់យនយន និងេ គ ងបនទ ប់បន ំ 
   ៤៥៣០០ ករលក់ដំុនិងលក់ យ ល់េ គ ងបនស់យនយន េ គ ងបនស់ េ គ ង

បរកិខ រ ឧបករណ៍ និងេ គ ងបនទ ប់បន ំស មប់យនយន(៥) 

(១) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករលក់ដំុ និងលក់ យេ គ ងបនស់ និងេ គ ងបនទ ប់បន ំស មប់បំពក់
    យនយន (េមល ៤៥៣០០) 
  (ខ) ករជួលយនយន រមួទំងអនកេបកបរ (េមល ៤៩២២៣) 
  (គ) ករជួលរថយនដឹកទំនិញ រមួអនកេបកបរ (េមល ៤៩២៣០) 

(ឃ) ករជួលយនយន រថយនដឹកទំនិញេ យមិនមនអនកេបកបរ  
 (េមល ៧៧១០)។ 

(២) ប់បញចូ ល ករលក់រថយនដឹកទំនិញ រថយនសេ ង ពក់ក លសេ ង ក់ទ័រ។ល។ 
(៣) មិន ប់បញចូ ល ករអុ៊ត ក សមបកកង់ថមី ឬករេធសមបកកង់រថយនជថមី (េមល ២២១១០)។ 
(៤) មិន ប់បញចូ ល ករលក់ យេ បងឥនធៈយនយន (េមល ៤៧៣០០)។ 
(៥)       ប់បញចូ ល ករលក់ដំុនិងលក់ យេកសូ៊កង់េពះេវ នកង់ កបលបូ៊សីុ គុយ ឧបករណ៍េភង និង

េ គ ងបនស់អគគីសនី។  
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ជំពូក ឆ ៖ ជីវកមមលក់ដំុនិងលក់ យ ជួសជុលយនយននិងេទច កយនយន គប់ បេភទ 
ែផនក ៤៥ ៖ ករលក់ដំុ ករលក់ យ និងករជួសជុលយនយននិងេទច កយនយន 
កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៤៥៤    ករលក់ែថទំនិងជួសជុលេទច កយនយន និងេ គ ងបនស់និងេ គ ង

បនទ ប់បន ែំដលពក់ព័នធ 

 ៤៥៤០(១)  ករលក់ែថទំនិងជួសជុលេទច កយនយន និងេ គ ងបនស់និងេ គ ង
បនទ ប់បន ំែដលពក់ព័នធ 

   ៤៥៤០១ លក់ដំុនិងលក់ យនូវេទច កយនយន រមួទំងកង់មនម៉សីុន 
   ៤៥៤០២ លក់ដំុនិងលក់ យ រមួទំងករកម៉មង់ ម រនូវេ គ ងបនស់និងេ គ ង

បនទ ប់បន ំេទច កយនយន 
   ៤៥៤០៣ ជួសជុលនិងែថទំេទ ចកយនយន

(១) មិន ប់បញចូ ល (ក) លក់ដំុកង់ េ គ ងបនស់ និងេ គ ងបនទ ប់បន ំ (េមល ៤៦៤៤១) 
  (ខ) លក់ យកង់ េ គ ងបនស់ និងេ គ ងបនទ ប់បន ំ (េមល ៤៧៦៣៤) 
  (គ) ករជួលេទច កយនយនក (េមល ៧៧៣០២) 
  (ឃ) ជួសជុលនិងែថទំកង់ (េមល ៩៥២៩១)។ 
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ែផនក ៤៦ ៖ ជីវកមមលក់ដំុ េលកែលងែតយនយននិងេទច កយនយន 
 ែផនកេនះ ប់បញចូ ល ជីវកមមលក់ដំុេ យខួនឯង ឬយក បក់កៃ ម ឬេ យែផកេល
កិចចសនយ ( ជីវកមមកៃ មេជង រ) ែដលទក់ទងេទនឹងករេធជំនួញលក់ដំុកនុង សក ពម
ទំងករេធជំនួញលក់ដំុេ ក សក (ករនំចូល/ករនំេចញ)។ 

ករលក់ដំុគឺជករលក់បន (លក់េ យមិនបំែបងពីទ មង់េដម) ទំនិញថមីឬទំនិញេ បរចួ
េទឲយអនកលក់ យ, រ ង ជីវកមម ដូចជអនកេ ប បស់ ជីព ឬ ថ ប័ន អនកេ ប បស់ែបប
ពណិជជកមម អនកេ ប បស់ឧស ហកមម, ឬរមួមនករេធជភន ក់ងរឬឈមូញក លេនកនុង
ករទិញទំនិញឬលក់ទំនិញេទឲយអនកេ ប បស់ឬ កមហុ៊ន។ បេភទ ជីវកមមចមបង ប់
បញចូ លទំងឈមូញលក់ទំនិញដំុ ឧ. អនកលក់ដំុែដលមនសិទធិេលទំនិញែដលពួកេគលក់ រមួ
មនឈមួញលក់ដំុ អនកែចកចយលកខណៈជឧស ហកមម  អនកនំចូល អនកនំេចញ េហយនិង
សមគមទិញទំនិញមនលកខណៈសហករគន , ខលក់និងករយិល័យលក់ (បុ៉ែនមិនែមន
ជ ងលក់ យ) ែដលសថិតេនេ កមេ ងច កឬអងគភពជីកែរ ៉ែដលេន ច់េ យែឡកពី
េ ងច កឬកែនងរកុរកែរ ៉ែដលមនេគលេ លក់ផលិតផល េហយករយិល័យទំងេនះមិន
ែមន គន់ែតទទួលយកករបញជ ទិញនិងដឹកជញជូ នទំនិញេ យផទ ល់ពីេ ងច កឬកែនងជីក
រកែរបុ៉៉េ ះេទ។ ករលក់ដំុក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវឈមួញក លលក់ទំនិញ, ឈមួញទំនិញ 
និងភន ក់ងរែដលយកកៃ មេជង រ និងអនកផគុំដំេឡង, អនកទិញនិងសមគមទិញទំនិញមន
លកខណៈសហករគន កនុងករលក់ផលិតផលកសិ ន។ 

 ជទូេទអនកលក់ដំុ េធករផគុំដំេឡង េរ បផលិតផល ម បេភទ និងចត់ថន ក់គុណភព
ជរបូវននូវទំនិញធំៗ, បំែបកទំនិញពីដំុធំៗ, េវចខចប់េឡងវញិជដំុតូចៗស មប់ករែចកចយ
លក់ ឧ. ឱសថ សុកទុក កេស ែចកចយ និងដំេឡងទំនិញ, ចូលរមួកនុងករផ ពផ យលក់
ស មប់អតិថិជនរបស់ពួកេគ និងចូលរមួកនុងកររចន កសញញ ។ 

 ែផនកេនះមិន ប់បញចូ លនូវករលក់ដំុយនយននិងេទច កយនយន រថយនែវន៉ និង
េទច កយនយន ពមទំងេ គ ងបនទ ប់បន ំរបស់យនយនេនះេទ (េមលែផនក ៤៥)។ ដូច
គន ផងែដរ មិន ប់បញចូ លករជួលទំនិញ (េមលែផនក ៧៧) និងករខចប់នូវទំនិញរងឹនិងករ
ចកទំនិញ វ ឬឧសម័នកនុងដប ប់បញចូ លទំងករ យ ចបល់និងេ ចះផង ស មប់ភគីទីបី 

(េមល ៨២៩២)។ 



ចំ ត់ថន ក់សង់ រវស័ិយេសដកិចចកមពុជ(ច.ស.វ.ក) 
 

181 

ឆ
 កម ៤៦១ ៖ ករលក់ដំុេ យទទួល បក់កៃ មឬែផកេលកិចចសនយ 

 កមេនះ ប់បញចូ លសកមមភពរបស់ភន ក់ងរទទួលកៃ មេជង រ ឈមូញលក់ទំនិញ
បន និងអនកលក់ដំុេផ ងៗេទ ត ែដលេធពណិជជកមមជំនួសអនកដៃទ, សកមមភពទំងអស់របស់
អនកែដលពក់ព័នធកនុងករនំឱយអនកលក់និងអនកទិញជួបគន  ឬេធ បតិបតិករពណិជជកមមជំនួស
មច ស់េដម េ យរមួមន ម បពន័អីុនធឺែណត, ភន ក់ងរែដលពក់ព័នធកនុងករលក់វតថុធតុ
េដមកសិកមមសតរស់ វតថុធតុេដម យនភណ និងផលិតផលពក់ក លសេ មច, លក់
េ បងឥនធនៈ ែរ ៉េ ហៈធតុ និង រធតុគីមីស មប់ឧស ហកមម ែដលរមួមនជី, លក់

រ េភសជជៈ និងថន ំជក់ ផលិតផល យនភ័ណ សេម កបំពក់េ មសតនិងផលិតផល
ពក់េនេជងនិងទំនិញេធអំពីែសបកសត, លក់េឈហុប និងេ គ ងសំណង់, លក់េ គ ងម៉សីុន
រមួមនេ គ ងម៉សីុនករយិលយ័និងកំុពយូទ័រ បរកិខ រឧស ហកមម កប៉ល់និងយនេ ះ, លក់
េ គ ងសងរមឹ ទំនិញេ ប បស់កនុងផទះ និងសមភ រៈរងឹ។ សកមមភពននែដលរមួមនកែនង
លក់ដំុ មករេដញៃថ ក៏ តវបនរមូបញចូ លផងែដរ។  

 កម ៤៦២ ៖ ករលក់ដំុវតថុធតុេដមកសិកមមនិងសតរស់  

កមេនះ ប់បញចូ លករលក់ដំុ គប់ធញញជតិនិង គប់ពូជ  ករលក់ដំុែផេឈែដល
សមបូរជតិេ បង ករលក់ដំុផក និងរកុខជតិ ករលក់ដំុផលិតផលថន ំជក់មិនទន់ែកៃចន ករលក់ដំុ
សតរស់ ករលក់ដំុផលិតផលែសបក ករលក់ដំុែសបកសត និងករលក់ដំុវតថុធតុេដមកសិកមម 
កកសំណល់កសិកមមនិងផលិតផលបនទ ប់បន ំកសិកមម េដមបីយកេធចំណីសត។ 

 កម ៤៦៣ ៖ ករលក់ដំុ រេភសជជៈនិងថន ជំក់ 

កមេនះ ប់បញចូ លករលក់ដំុែផេឈនិងបែន, ករលក់ដំុផលិតផលេធពីទឹកេ ះេគ,
ករលក់ដំុសុ៊តនិងផលិតផលេធពីសុ៊ត, ករលក់ដំុេ បងនិងខញ់ែដលបរេិភគបនមន បភព
មកពីសតឬបែន, ករលក់ដំុនូវ ច់និងផលិតផលេធពី ច់, ករលក់ដំុផលិតផលេធពី តី, 
ករលក់ដំុសករស សូកូ  សករ គប់, ករលក់ដំុផលិតផលនំប័ុង, ករលក់ដំុេភសជជៈ, ករលក់
ដំុកេហ ែតកកវ និងេ គ ងផ ំ, និងករលក់ដំុផលិតផលថន ំជក់។ ថន ក់េនះ ប់បញចូ លផងែដរ
នូវករទិញ ចំនួនេ ចន និងករ ចកកនុងដបេ យមិនបំែបងពីទ មង់េដម និងករលក់ដំុ
ចំណីស មប់សតចិញច ឹម។ 

 កម ៤៦៤ ៖ ករលក់ដំុនូវទំនិញេ ប បស់កនុងផទះ 

កមេនះ ប់បញចូ ល ករលក់ដំុនូវទំនិញេ ប បស់កនុងផទះ រមួមន ផលិតផល យន
ភណ។ 
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ឆ
 កម ៤៦៥ ៖ ករលក់ដំុេ គ ងម៉សីុន ឧបករណ៍ និងសមភ រៈផគត់ផគង់េផ ងៗ 

 កមេនះ ប់បញចូ លករលក់ដំុកំុពយូទ័រ ឧបករណ៍ទូរគមនគមន៍ េ គ ងម៉សីុនឯកេទស
គប់ បេភទស មប់ គប់ឧស ហកមម និងេ គ ងម៉សីុនេផ ងៗេ ប បស់កនុងេគលេ ទូេទ។ 

 កម ៤៦៦ ៖ ករលក់ដំុឯកេទសេផ ងៗ 

 កមេនះ ប់បញចូ លសកមមភពអនកលក់ដំុឯកេទសេផ ងៗេទ តមិនបនចត់េទកនុង
កមដៃទេទ តេនកនុងែផនកេនះ។ កមេនះ ប់បញចូ លផងែដរនូវករលក់ដំុផលិតផលពក់
ក លសេ មច េលកែលងែតផលិតផលកសិកមមេផ ងៗេទ ត និងផលិតផលែដលមិនែមន
ស មប់េ ប បស់កនុង គ រ។ 

 កម ៤៦៩ ៖ ជំនួញលក់ដំុេ យមិនមនឯកេទស 

 កមេនះរមូបញចូ ល ករលក់ដំុទំនិញេផ ងៗ េ យគម នឯកេទសជក់ ក់។ 
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ឆ
ជំពូក ឆ ៖ ជីវកមមលក់ដំុនិងលក់ យ ជួសជុលយនយននិងេទច កយនយន គប់ បេភទ 
ែផនក ៤៦ ៖ ជីវកមមលក់ដំុ េលកែលងែតយនយននិងេទច កយនយន 
កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ

៤៦១     ករលក់ដំុេ យទទួល បក់កៃ ម ឬែផកេលកិចចសនយ 

 ៤៦១០(១)  ករលក់ដំុេ យទទួល បក់កៃ ម ឬែផកេលកិចចសនយ 

   ៤៦១០០ ករលក់ដំុេ យទទួល បក់កៃ ម ឬែផកេលកិចចសនយ 

៤៦២     ករលក់ដំុវតថុធតុេដមកសិកមមនិងសតរស់

 ៤៦២០(២)  ករលក់ដំុវតថុធតុេដម និងសត ៨៩៣

   ៤៦២០១ លក់ដំុជ័រេកសូ៊

   ៤៦២០២ លក់ដំុេ បងដូង

   ៤៦២០៣ លក់ដំុេឈ

   ៤៦២០៤ លក់ដំុផក និងរកុខជតិ

   ៤៦២០៥ លក់ដំុសត

  ៤៦២០៩ លក់ដំុផលិតផលកសិកមមេផ ងេទ ត
 

(១) មិន ប់បញចូ ល (ក) ជីវកមមលក់ដំុផទ ល់ខួន (េមលពី ៤៦២ ដល់ ៤៦៩) 
   (ខ) សកមមភពរបស់ភន ក់ងរេស ធន ៉ប់រង (េមល ៦៦២២១) 
   (គ) សកមមភពរបស់ភន ក់ងរអចលន ទពយ (េមល ៦៨២០១)។ 
(២) មិន ប់បញចូ ល លក់ដំុសរៃសអំេបះ យនភណ (េមល ៤៦៦៩៥)។ 
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ឆ
ជំពូក ឆ ៖ ជីវកមមលក់ដំុនិងលក់ យ ជួសជុលយនយននិងេទច កយនយន គប់ បេភទ 
ែផនក ៤៦ ៖ ជីវកមមលក់ដំុ េលកែលងែតយនយននិងេទច កយនយន 
កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ

៤៦៣     ករលក់ដំុ រេភសជជៈនិងថន ំជក់

 ៤៦៣១  ករលក់ដំុ ច់ តី ែផេឈ និងបែន

  ៤៦៣១១ ករលក់ដំុ ច់ បក ី និងសុ៊ត

  ៤៦៣១២ ករលក់ដំុ តី និងេ គ ងសមុ ទ

  ៤៦៣១៣ ករលក់ដំុែផេឈ

  ៤៦៣១៤ ករលក់ដំុបែន

 ៤៦៣២  ករលក់ដំុ រ េភសជជៈ និងថន ំជក់ដៃទេទ ត 

   ៤៦៣២១ ករលក់ដំុ សវអងគរ គប់ធញញ ជតិ េម មី និងសករ 

   ៤៦៣២២ ករលក់ដំុផលិតផលែដលេធពីទឹកេ ះេគ

  ៤៦៣២៣ ករលក់ដំុផលិតផលែផម (នំ សករ គប់)

  ៤៦៣២៤ ករលក់ដំុនំ នំប័ុង និងប លផលិតផលនំប័ុង 

  ៤៦៣២៥ ករលក់ដំុកេហ ែត កកវនិងេភសជជៈេផ ងេទ ត 

  ៤៦៣២៦ ករលក់ដំុ េប រ កហមនិង (១)

  ៤៦៣២៧ លក់ដំុថន ំជក់ បរី និងសីុ គ

  ៤៦៣២៩ លក់ដំុនូវ រ គប់ បេភទ(២)

 

(១) មិន ប់បញចូ ល ករ យ  (េមល ១១០២) ឬ បិត(េមល ១១០១០)។ 
(២) ប់បញចូ ល មី ែសបក និងផលិតផលពក់ព័នធ េ បងចមិន មូបកំបុ៉ង េ គ ងផ ំ។ល។
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ឆ
ជំពូក ឆ ៖ ជីវកមមលក់ដំុនិងលក់ យ ជួសជុលយនយននិងេទច កយនយន គប់ បេភទ 
ែផនក ៤៦ ៖ ជីវកមមលក់ដំុ េលកែលងែតយនយននិងេទច កយនយន 
កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៤៦៤     ករលក់ដំុទំនិញេ ប បស់កនុងផទះ
 ៤៦៤១(១)  ករលក់ដំុផលិតផល យនភណ សេម កបំពក់ និងផលិផលស មប់ពក់

នឹងេជង 
   ៤៦៤១១ ករលក់ដំុអំេបះនិង ក ត់
   ៤៦៤១២ ករលក់ដំុ ក ត់ែឡន កែន ងេពះេគ និងភួយ ។ល។ 
   ៤៦៤១៣ ករលក់ដំុសេម កបំពក់ និងេ គ ងបនទ ប់បន (ំ២)

   ៤៦៤១៤ ករលក់ដំុផលិផលស មប់ពក់នឹងេជង
   ៤៦៤១៩ ករលក់ដំុផលិតផល យនភណ័ និងសេម កបំពក់(៣) 
  ៤៦៤៣  ករលក់ដំុផលិតផលឱសថ និងផលិតផលេ បកនុងបនទប់ទឹក 
  ៤៦៤៣១ ករលក់ដំុផលិតផលឱសថ និងផលិតផលសុខភិបល 
  ៤៦៤៣២ ករលក់ដំុទឹកអប់ េ គ ងសមង និង បូ៊
 ៤៦៤៤  ករលក់ដំុសមភ រៈកី  ែលបងេលង ែសបក និងផលិតផលស មប់ករេធ

ដំេណ រ និងឧបករណ៍េភង 
   ៤៦៤៤១ ករលក់ដំុកង់ េ គ ងបនស់កង់ និងេ គ ងបនទ ប់បន ំ 
    ៤៦៤៤២ ករលក់ដំុផលិតផលរបូថត និងផលិតផលអុបតិច(៤) 
  ៤៦៤៤៣ ករលក់ដំុផលិតផលែសបក និងសមភ រៈស មប់េធដំេណ រ(៥) 
   ៤៦៤៤៤ ករលក់ដំុឧបករណ៍ត នី ែលបងេលង ប ប់េកមងេលង និងសមភ រៈកី (៦)

  ៤៦៤៥  ករលក់ដំុផលិតផលសិបបកមម នឡិកៃដ នឡិក និងេ គ ងអលងក រ
    ៤៦៤៥១ ករលក់ដំុផក សិបបនិមិមត និងផលិតផលសិបបកមម
    ៤៦៤៥២ លក់ដំុផក  និងេដមេឈែដលកត់េចញពីេដម
  ៤៦៤៥៣ លក់ដំុនឡិកៃដ នឡិក និងេ គ ងអលងក រ

(១) មិន ប់បញចូ ល (ក) លក់ដំុេ គ ងអលងក រ (េមល ៤៦៤៤៥) និងផលិតផលែសបក (េមល ៤៦៤៤៤) 
   (ខ) លក់ដំុសរៃសអំេបះ យនភណ (េមល ៤៦៦៩៥)។ 
(២) ប់បញចូ ល សេម កបំពក់កី  េ មៃដ ក ៉ត់ករ និងែខ រតឹ។ 
(៣) ប់បញចូ ល (ក) លក់ដំុផលិតផល យនភណ សេម កបំពក់ និងផលិតផលពក់នឹងេជង 
   (ខ) លក់ដំុឆ័ ត 
   (គ) លក់ដំុមជុលេដរែខ អំេបះេដរ។ល។ 
 មិន ប់បញចូ ល ករលក់ដំុកេមទចកំទីនិងកក់សំណល់សរៃស យនភណ (េមល ៤៦៦៤៤)។ 
(៤) ប់បញចូ ល ែវន៉ ករពរពនឺ ពះ ទិតយ ែកវយឺត ែកវព ងីក។ល។ 
(៥) មិន ប់បញចូ ល ករលក់ដំុែសបកេជង (េមល ៤៦៤១៤)។ 
(៦) មិន ប់បញចូ ល លក់ដំុកង់ លក់េ គ ងបនស់ និងេ គ ងបនទ ប់បន ំ។ 
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ឆ
ជំពូក ឆ ៖ ជីវកមមលក់ដំុនិងលក់ យ ជួសជុលយនយននិងេទច កយនយន គប់ បេភទ 
ែផនក ៤៦ ៖ ជីវកមមលក់ដំុ េលកែលងែតយនយននិងេទច កយនយន 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
 ៤៦៤៩(១)  ករលក់ដំុសមភ រៈេ ប បស់កនុងផទះដៃទេទ ត
  ៤៦៤៩១ ករលក់ដំុេ គ ងសងរមឹេ ប បស់កនុងផទះ
  ៤៦៤៩២ ករលក់ដំុេ គ ងឧបករណ៍េ ប បស់កនុងផទះ
  ៤៦៤៩៣ ករលក់ដំុសមភ រៈករយិល័យ េស វេភ ទស នវដី កែសត 
   ៤៦៤៩៩ ករលក់ដំុនិង យេ គ ងេ ប បស់កនុងផទះ(២)

៤៦៥     ករលក់ដំុេ គ ងម៉សីុនឧបករណ៍និងសមភ រៈផគត់ផគង់េផ ងៗ 
 ៤៦៥១(៣)  លក់ដំុកំុពយូរទ័រសមភ រៈបនទ ប់បន ំកំុពយូទ័រនិងកមមវធីិ 
    ៤៦៥១០ ករលក់ដំុកំុពយូរទ័រ  សមភ រៈបនទ ប់បន ំកំុពយូទ័រ និងកមមវធីិ 
  ៤៦៥២(៤)   ករលក់ដំុឧបករណ៍ទូរគមនគមន៍ េ គ ងេអឡិច តនិច និងេ គ ង

បនស់ 
   ៤៦៥២១ ករលក់ដំុទូរសពទ័ និងឧបករណ៍ទូរគមនគមន៍រមួទំងទូរសពទ័ៃដ។ល។
   ៤៦៥២២ ករលក់ដំុែខ ត់ទេទ ឌីសផទុកទិននន័យសីុឌី និងវសីុីឌី 
    ៤៦៥២៩ ករលក់ដំុ ឧបករណ៍េអឡិច តនិចដៃទេទ ត(៥)

(១) ប់បញចូ ល (ក) លក់ដំុសីុឌី វសីុីឌី កែសតែដលថតបញចូ លរចួ  
   (ខ) លក់ដំុសីុឌី វសីុីឌី កែសតែដលមិនទន់ថតបញចូ លរចួ 
   (គ) លក់ដំុឧបករណ៍ផ យស មប់វទិយុ និងទូរទស ន៍។ 
 មិន ប់បញចូ ល លក់ដំុេ គ ងសងរមឹករយិល័យ (េមល ៤៦៥៩២)។ 
(២) ប់បញចូ ល (ក) ឧបករណ៍វទិយុ និងទូរទស ន៍ 
   (ខ) ម៉សីុនថតសេមង និងវឌីិអូ និងម៉សីុនចក់សីុឌី និងវសីុីឌី 
   (គ) ប ប់េលងវឌីិអូេហគម 
   (ឃ) ឧបករណ៍បំភឺ 
   (ង) េ គ ងែកវ ចន និងសមភ រៈេរ បចំហូប រ។ 
(៣) មិន ប់បញចូ ល (ក) លក់ដំុេ គ ងបនស់េអឡិច តនិច (េមល ៤៦៥២) 

(ខ) លក់ដំុឧបករណ៍ និងេ គ ងម៉សីុនេ បកនុងករយិល័យ (េលកែលងែតកំុពយូទ័រ 
និងឧបករណ៍បនទ ប់បន ំ) (េមល ៤៦៥៩១)។ 

(៤)    មិន ប់បញចូ ល (ក) លក់ដំុសីុឌី វសីុីឌី ករែសតែដលថតបញចូ លរចួ (េមល ៤៦៤៩៩) 
   (ខ)  លក់ដំុេ គ ងេអឡិច តនិចស មប់អនកេ ប បស់ (េមល ៤៦៤៩៩) 
  (គ) លក់ដំុកំុពយូទ័រ និងឧបករណ៍បនទ ប់បន ំកំុពយូទ័រ (េមល ៤៦៥១០)។ 
(៥) ប់បញចូ ល បនទះមី កឈបី និងេស គី។ 
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ឆ
ជំពូក ឆ ៖ ជីវកមមលក់ដំុនិងលក់ យ ជួសជុលយនយននិងេទច កយនយន គប់ បេភទ 
ែផនក ៤៦ ៖ ជីវកមមលក់ដំុ េលកែលងែតយនយននិងេទច កយនយន 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
  ៤៦៥៣(១)   ករលក់ដំុេ គ ងម៉សីុនឧបករណ៍ និងបរកិខ រផគត់ផគង់កសិកមម 
    ៤៦៥៣១ ករលក់ដំុេ គ ងម៉សីុន ឧបករណ៍ និងបរកិខ រផគត់ផគង់កសិកមម(២) 
  ៤៦៥៩(៣)   ករលក់ដំុេ គ ងម៉សីុន និងឧបករណ៍េផ ងៗេទ ត 
   ៤៦៥៩១ ករលក់ដំុម៉សីុនេ បកនុងករយិល័យ និងឧបករណ៍ស មប់ ជីវកមម 

េលកែលងែតលក់ដំុកំុពយូទ័រនិងឧបករណ៍បនទ ប់បន ំកំុពយូទ័រ 
   ៤៦៥៩២ ករលក់ដំុេ គ ងសងរមឹករយិល័យ
  ៤៦៥៩៩ ករលក់ដំុម៉សីុនេផ ងៗស មប់េ ប បស់េនកនុងឧស ហកមម ពណិជជ

កមម និង បព័នធបងញផូវ ពមទំងេស កមមេផ ងៗ(៤) 

(១) មិន ប់បញចូ ល លក់យនយនស មប់ឧស ហកមមពណិជជកមមនិងកសិកមម។ 
(២) ប់បញចូ ល លក់ដំុនងគ័ល ឧបករណ៍បច់ជីធមមជតិ ឧបករណ៍ ក់ គប់ពូជម៉សីុន ចតកត់ 

ម៉សីុនេបកម៉សីុនែបន សវ ម៉សីុនែថរក បក ី ម៉សីុនែថរក ឃមុំ។ 
(៣) មិន ប់បញចូ ល (ក) លក់ដំុយនយន រម៉កសេ ង រថយនែវន៉ (េមល ៤៥១០) 

(ខ) លក់ដំុេ គ ងបនស់យនយន (េមល ៤៥៣០០) 
   (គ) លក់ដំុេទច កយនយន (េមល ៤៥៤០) 
   (ឃ) លក់ដំុកង់ (េមល ៤៦៤៤១) 
   (ង) លក់ដំុកំុពយូទរនិ័ងេ គ ងបនទ ប់បន ំកំុពយូទ័រ (េមល ៤៦៥១០) 

   (ច) លក់ដំុេ គ ងបនស់េអឡិច តនិច ទូរស័ពទ ឧបករណ៍ទំនក់ទំនង (េមល 
    ៤៦៥២)។ 
(៤) ប់បញចូ ល (ក) លក់ដំុជេណ រយន ជេណ រេយង ម៉សីុន តជក់ ឧបករណ៍ពនត់អគគីភ័យ និង 

ឧបករណ៍សនិសុខ 
(ខ) លក់ដំុឧបករណ៍ស មប់យនេ ះន  និងេ គ ងបនទ ប់បន ំ និងឧបករណ៍ 

ដឹកជញចូ នេផ ងៗេទ ត។ 
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ឆ
ជំពូក ឆ ៖ ជីវកមមលក់ដំុនិងលក់ យ ជួសជុលយនយននិងេទច កយនយន គប់ បេភទ 
ែផនក ៤៦ ៖ ជីវកមមលក់ដំុ េលកែលងែតយនយននិងេទច កយនយន 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៤៦៦     ករលក់ដំុឯកេទសេផ ងៗ
  ៤៦៦១   ករលក់ដំុផលិតផលឥនធនៈរងឹ វ និងឧសម័ន និងផលិតផលពក់ព័នធ
    ៤៦៦១១ ករលក់ដំុេ បង ំង េ បងម៉សូ៊ត េ បងរអិំល ។ល។ 
    ៤៦៦១២ ករលក់ដំុឧសម័នឥនធនៈ វ
    ៤៦៦១៩ ករលក់ដំុផលិតផលឥនធនៈរងឹ វ និងឧសម័ន និងផលិតផលពក់ព័នធ(១)

  ៤៦៦២(២)   ករលក់ដំុេ ហៈធតុ និងែរេ៉ ហៈធតុ
    ៤៦៦២០ ករលក់ដំុផលិតផល និងែរេ៉ ហៈធតុពក់ក លសេ មចែដលមន

ជតិែដក និងគម នជតិែដក 
 ៤៦៦៣  ករលក់ដំុសមភ រៈសំណង់ សមភ រៈរងឹឧបករណ៍និងបរកិខ រ បព័នធទឹក និង

បព័នធកំេ  
  ៤៦៦៣១ ករលក់ដំុេឈហុប េឈ រ ករបនទះ បនទះករេសងនិងផលិតផលពក់ព័នធ
  ៤៦៦៣២ ករលក់ដំុថន ំ ប និងថន ំ បេឈឲយរេ ង
    ៤៦៦៣៣ ករលក់ដំុឧបករណ៍ និងសមភ រៈសំណង់(៣)

    ៤៦៦៣៤ ករលក់ដំុេ គ ងស មប់បែនថមភច ប់េល គរ ឬសងរមឹ 
    ៤៦៦៣៥ ករលក់ដំុម៉សីុនទឹកេក និងឧបករណ៍អនម័យ និងម៉សីុនកេមទឹក(៤)

(១) ប់បញចូ ល លក់ដំុធយូងដុត ធយូងថម អុស េឈដុតបំែបងជឥនទនៈ េ បងចំេហះ ខញ់ចំេហះ។ 
(២) មិន ប់បញចូ ល លក់ដំុកេមទចកំទីែដក (េមល ៤៦៦៥១)។ 
(៣) ប់បញចូ ល (ក) លក់ដំុសមភ រៈសំណង់ ដូចជខ ច់ ថម កល សីុម៉ង់ ថម បយអរ  
   (ខ) លក់ដំុ ក សបិតជញច ំង កញច ក់ ប និងក មល។   
(៤) មិន ប់បញចូ ល លក់ដំុសមភ រៈបនទប់ទឹក ងទឹកលុបមុខ បងគន់ សមភ រៈអនម័យេធពីព័រសឺែឡន បំពង់ 

ទុេយ ប ប់បំពក់េល គរឬសងរមឹកបលរ ៉បី៊ូេន មុខតំណរ ទុេយជ័រ។ល។  
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ឆ
ជំពូក ឆ ៖ ជីវកមមលក់ដំុនិងលក់ យ ជួសជុលយនយននិងេទច កយនយន គប់ បេភទ 
ែផនក ៤៦ ៖ ជីវកមមលក់ដំុ េលកែលងែតយនយននិងេទច កយនយន 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៤៦៦     ករលក់ដំុឯកេទសេផ ងៗ
  ៤៦៦៤   ករលក់ដំុផលិតផលគីមី និង រធតុគីមី
    ៤៦៦៤១ ករលក់ដំុ រធតុគីមីស មប់ឧស ហកមម(១)

    ៤៦៦៤២ ករលក់ដំុជី និងផលិតផលគីមីកសិកមម
    ៤៦៦៤៣ ករលក់ដំុសមភ រៈេធពីបសទិកមិនទន់ែកៃចន
   ៤៦៦៤៤ ករលក់ដំុសរៃសអំេបះ យនភ័ណ។ល។
  ៤៦៦៤៥ ករលក់ដំុ ក សកនុងចំនួនេ ចន និងសមភ រៈេវចខចប់ 
 ៤៦៦៥(២)  ករលក់ដំុកកសំណល់ និងកំេទចកមទី
  ៤៦៦៥១ លក់ដំុកកសំណល់ និងកំេទចកមទី(៣)

    ៤៦៦៥២ កររះុកេមទចរថយន កំុពយូទ័រ ទូរទស ន៍ និងឧបករណ៍េផ ងៗេទ តេដមបី
យក និងលក់បននូវែផនក មួយែដលេ ប បស់បន(៤) 

  ៤៦៦៥៩ ករលក់ដំុកេមទចកំទី កកសំណល់ និងផលិតផលេផ ងៗ 
 ៤៦៩   ជំនួញលក់ដំុេ យមិនមនឯកេទស
  ៤៦៩០  ជំនួញលក់ដំុមិនមនឯកេទស(ករលក់ដំុទំនិញេ ចន បេភទេ យមិន

មនឯកេទស មួយ) 
    ៤៦៩០០ ករលក់ដំុស មប់ទំនិញទូេទករលក់ដំុទំនិញេ ចន បេភទេ យមិន

មនឯកេទស មួយ 

(១) ប់បញចូ ល  លក់ដំុល័កខ ទឹកថន ំេបះពុមព េ បងចំចច់ ឧសម័នឧស ហកមម កវគីមី រធតុេធពណ៌ 
   ជ័រទឹកសំេយគ េម ណុល ជ័រចំេហះ េមកិន េមរសជតិ សូ  អំបិលឧស ហកមម 
   សីុត និងសុ៊លផួរ េម ដំឡូងមិនែមនផលិតពីវតថុធតុេដម។ល។ 
(២) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករ បមូលកក់សំណល់ ម គ រនិងឧស ហកមម (េមល ៣៨១) 
   (ខ) ករែកៃចនសំ ម មិនែមនស មប់ករយកេទេ បបនេនកនុងដំេណ រករ 
    ឧស ហកមម បុ៉ែនេដមបីយកេទបេញចញេចល (េមល ៣៨២) 
   (គ) ករែកៃចនកកសំណល់និងកេមទចកមទី និងវតថុធតុេផ ងេទ តឲយកយេទជ 

វតថុធតុេដមបនទ ប់បន ំ េនេពលែដលត មវឲយមនដំេណ រករបំែបងពិត
បកដ (វតថុធតុេដមបនទ ប់បន ំែដលេចញមក គឺសម សបស មប់ករេ ប
េនកនុងដំេណ រករផលិតកមមឧស ហកមម បុ៉ែន មិនែមនជផលិតផល
សេ មចេនះេទ) (េមល ៣៨៣០) 

   (ឃ) កររះុកេមទចរថយន កំុពយូទ័រ ទូរស ន៍ និងឧបករណ៍េផ ងៗេដមបីទញយក 
    េ គ ងែដល ចេ បបន (េមល ៣៨៣០០) 
   (ង) ករេ ជ ករថយនេ យដំេណ រករេមកនិច (េមល ៣៨៣០០) 
   (ច) ករបំែបកន  (េមល ៣៨៣០០) 
   (ឆ) ករលក់ យទំនិញជជុះ (េមល៤៧៧៤)។ 
(៣) ប់បញចូ ល  បមូលទុក ែញក សុក និងែចកចយ បុ៉ែនមិនមនដំេណ រករបំែបងពិត បកដ។ 
(៤) មិន ប់បញចូ ល កររះុកេមទចរថយន កំុពយូទ័រ ទូរស ន៍ និងឧបករណ៍េផ ងៗេដមបីទញយកសមភ រៈ។ 
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ឆ

ែផនក៤៧ ៖ ជីវកមមលក់ យ េលកែលងែតយនយននិងេទច កយនយន 
 ែផនកេនះ ប់បញចូ លករលក់បន (លក់េ យគម នបំែលងទ មង់េដម) ៃនផលិតផលថមី
និងផលិតផលេ ប បស់រចួ េទឲយ ធរណជន ស មប់េ ប បស់ផទ ល់ខួនឬកនុង គ រ ឬ

ម ងលក់ទំនិញ អគរលក់ទំនិញ តូបលក់ទំនិញ កែនងបញជ ទិញ ម រ អនកេដរលក់
យ និងអនកេ ប បស់ជ កម។ល។ 

ជីវកមមលក់ យគឺ តវបនចត់ថន ក់ជសំខន់ ម បេភទៃនទី ំងលក់ ( ជីវកមម
លក់ យេនកនុង ង (ពី កម ៤៧១ ដល់ ៤៧៧), ជីវកមមលក់ យមិនេនកនុង ង (ពី កម
៤៧៨ ដល់ ៤៧៩)។ ជីវកមមលក់ យេនកនុង ង ប់បញចូ លករលក់ យទំនិញេ ប បស់
រចួ (ថន ក់រង ៤៧៧៤ )។ ស មប់ករលក់ យេនកនុង ង មនភពខុសគន ឆង យរ ងករ
លក់ យឯកេទស ( កម ៤៧២ ដល់ ៤៧៧) និងករលក់ យមិនឯកេទស ( កម ៤៧១)។ 
កមខងេលគឺ តវបនែបងែចកបនេទ ត េទ ម កមផលិតផលែដលបនលក់។ ករលក់
មិនឆង មរយៈ ងគឺ តវបនែបងែចកបនេទ ត េ យេយងេទេលទ មង់ៃន ជីវកមម ដូច
ជករលក់ យេន មតូបនិងលក់េន មទីផ រ ( កម ៤៧៨) េហយករលក់ យមិន ម

ងេផ ងៗេទ តដូចជករលក់ មករេផញ រ ករលក់ដល់ផទះ ករលក់ មម៉សីុនលក់
យ ។ល។ ( កម ៤៧៩)។ 

ទំនិញែដលលក់េនកនុងែផនកេនះគឺ តវបនក មិត តឹមទំនិញធមម ស មប់អនកេ ប
បស់ ឬទំនិញលក់ យ។ េហតុដូចេនះ ទំនិញែដលជធមម មិន តវបនចត់ចូលកនុង ជីវ
កមមលក់ យ ដូចជ គប់ធញញជតិ ែរ ៉េ គ ងម៉សីុនឧស ហកមមេផ ងៗេទ តមិន តវបន ប់
បញចូ លេទ។ ែផនកេនះ ប់បញចូ លអងគភពែដលពក់ព័នធកនុងករលក់េទឲយ ធរណជន ម
ករ ក់ ំងបងញទំនិញផលិតផល ដូចជកំុពយូទ័រ សមភ រៈេ ប បស់ករយិល័យ ថន ំ បឬ
េឈ េបេទះបីជករលក់ទំងេនះមិនស មប់េ ប បស់ផទ ល់ខួនឬកនុង គ រក៏េ យ។ ែផនក
េនះក៏ ចរមួមនករែកៃចនទំនិញ បុ៉ែន តឹមែតជែផនកអមដល់ករលក់ ដូចជករែញក ករ
េវចខចប់ទំនិញេឡងវញិ ករដំេឡងនូវ ប ប់ ប ផលិតផលេ បកនុងផទះេផ ងៗេទ ត។ 

 ែផនកេនះ ប់បញចូ លផងែដរករលក់ យ មភន ក់ងរទទួលកៃ មេជង រ និងសកមម
ភពកែនងលក់េដញៃថ។ 

ែផនកេនះមិន ប់បញចូ លកសិផលែដលលក់េ យកសិករ (េមលែផនក ០១), ករផលិត 
និងករលក់ទំនិញ ែដល តវបនចូលេទកនុងករផលិតេនកនុងែផនក ១០ ដល់ ៣២, ករលក់
យនយន េទច កយនយន និងេ គ ងបនស់ (េមលែផនក ៤៥), ករជួញដូរ គប់ធញញជតិ ែរ ៉
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េ បងេឆ  គីមីឧស ហកមមែដកនិងែដកែថប និងឧបករណ៍និងេ គ ងយនឧស ហកមម (េមល
ែផនក ៤៦), ករលក់ រនិងេភសជជៈស មប់បរេិភគេននឹងកែនង និងខចប់យកេទឆង យ 
(េមលែផនក ៥៦), និងករជួលទំនិញស មប់េ បផទ ល់ខួន និងេនកនុងផទះឲយេទ ធរណជន 
(េមល ៧៧២)។ 

កម ៤៧១ ៖ ករលក់ យេនកនុង ងែដលមិនឯកេទស 

កមេនះ ប់បញចូ លករលក់ យនូវ ស យផលិតផលមួយចំនួនេនកនុងកែនងែត
មួយ ( ងមិនឯកេទស) ដូចជផ រទំេនប ឬ ងទំេនបលក់ទំនិញធំៗ។ 

 កម ៤៧២ ៖ ករលក់ យ រេភសជជៈនិងថន ជំក់េនកនុង ងឯកេទស 

 កមេនះ ប់បញចូ លករលក់ យេនកនុង ងែដលមនឯកេទសលក់ផលិតផល
រេភសជជៈឬថន ំជក់។ 

 កម ៤៧៣ ៖ ករលក់ យេ បងឥនធនៈយនយនេនកនុង ងឯកេទស 

កមេនះ ប់បញចូ លករលក់ យនូវេ បងឥនធនៈស មប់យនយននិងេទច កយន  
យន េហយនិងករលក់ យផលិតផលេ បងរអិំល និងផលិតផលសំយនយន។ 

កម ៤៧៤ ៖ ករលក់ យឧបករណ៍ែផនកព័ត៌មន និងទំនក់ទំនងេនកនុង ងឯកេទស 

 កមេនះ ប់បញចូ លករលក់ យឧបករណ៍ែផនកព័ត៌មននិងទំនក់ទំនង ដូចជកំុពយូរទ័រ
និងេ គ ងបនទ ប់បន ំ ឧបករណ៍ទូរគមនគមន៍ និងេ គ ងេអឡិច តនិច ស មប់អនកេ ប បស់ 
ែដលលក់េ យ ងឯកេទស។ 

 កម ៤៧៥ ៖ ករលក់ យឧបករណ៍េ ប បស់កនុង គ រេផ ងៗកនុង ងឯកេទស 

 កមេនះ ប់បញចូ លករលក់ យឧបករណ៍េ ប បស់កនុង គ រដូចជផលិតផល យ
នភណ ផលិតផលែផនករងឹ ក មល ពំេ គ ងេអឡិច តនិច ឬេ គ ងសងរមឹែដលមនលក់េន
កនុង ងឯកេទស។ 

 កម ៤៧៦ ៖ ករលក់ យទំនិញវបបធម៌ និងកម នេនកនុង ងឯកេទស 

កមេនះ ប់បញចូ លករលក់េនកនុង ងឯកេទសែដលលក់ទំនិញវបបធម៌ និងទំនិញ
កម នដូចជេស វេភកែសតត នី វេីដអូសមភ រៈកី  េហគមនិង ប ប់េកមងេលង។ 
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 កម ៤៧៧ ៖ ករលក់ យទំនិញេផ ងៗេទ តេនកនុង ងឯកេទស 

 កមេនះ ប់បញចូ លនូវករលក់េនកនុង ងឯកេទសែដលលក់ ស យផលិតផល
ជក់ ក់ ែដលមិនបនរមួបញចូ លេទកនុងែផនកដៃទេទ តៃនចំ ត់ថន ក់ផលិតផលេនះ ដូច
ជសេម កបំពក់ ផលិតផលពក់នឹងេជង ផលិតផលេធពីែសបក ផលិតផលថន ំេពទយនិងសុខ
ភព នឡិក វតថុអនុស វរយ៍ី សមភ រៈសមត វធុ ផក  សតចិញច ឹមេលង និងផលិតផលេផ ង
េទ ត។ ក៏ ប់បញចូ លផងែដរ នូវករលក់ យផលិតផលេ ប បស់រចួេនកនុង ងឯកេទស។ 

 កម ៤៧៨ ៖ ករលក់ យេន មតូបនិងទីផ រ 

កមេនះ ប់បញចូ ល នូវករលក់ យផលិតផលថមី ឬផលិតផលជជុះ េនកនុងតូបចល័ត
េន មផូវ ធរណៈ ឬេនកែនងទីផ រអចល័ត មួយ។  

 កម ៤៧៩ ៖ ករលក់ យមិនេនកនុង ងតូបឬទីផ រ  

កមេនះ ប់បញចូ ល សកមមភពលក់ យ មរយៈកែនងទិញ ម រ លក់ ម បព័នធ
អីុនធឺែណត ករលក់ដល់ផទះ ករលក់ មម៉សីុនលក់ យ។ល។ 



ចំ ត់ថន ក់សង់ រវស័ិយេសដកិចចកមពុជ(ច.ស.វ.ក) 
 

193 

ឆ
ជំពូក ឆ ៖ ជីវកមមលក់ដំុនិងលក់ យ ជួសជុលយនយននិងេទច កយនយន គប់ បេភទ 
ែផនក ៤៧ ៖ ជីវកមមលក់ យ េលកែលងែតយនយននិងេទច កយនយន 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៤៧១     ករលក់ យកនុង ងមិនឯកេទស
 ៤៧១១   ករលក់ យកនុង ងមិនឯកេទស ភគេ ចនជចំណី រ េភសជជៈ ឬ

ផលិតផលថន ំជក់ 
   ៤៧១១១ ងលក់េ គ ងេទស 
   ៤៧១១២ ផ រទំេនប
   ៤៧១១៣ ផ រទំេនបខន តតូច(១)

 ៤៧១៩   លក់ យេផ ងេទ តេនកនុង ងែដលមិនឯកេទស 
   ៤៧១៩១ ផ រលក់ទំនិញធំៗែដលមន ឬមិនមនផ រទំេនប(២) 
   ៤៧១៩២ ករលក់ យេនកនុង ងមិនឯកេទស
៤៧២     ករលក់ យ រ េភសជជៈ និងថន ជំក់កនុង ងឯកេទស 
 ៤៧២១(៣)   ករលក់ យ រេនកនុង ងឯកេទស
   ៤៧២១១ ករលក់ យនូវអងករ េម  គប់ធញញជតិ និងសករ 
   ៤៧២១២ ករលក់ យបែន និងែផេឈ សស់ ឬរក ទុកេ ក ម 
   ៤៧២១៣ ករលក់ យ ច់ និងផលិតផល ច់ (រមួទំងបក ី) 
   ៤៧២១៤ ករលក់ យ តី េ គ ងសមុ ទ និងផលិតផលដូចេនះ 
   ៤៧២១៥ ករលក់ យ ផលិតផលនំប័ុង
   ៤៧២១៦ ករលក់ យផលិតផលសសករ គប់ និងនំ
   ៤៧២១៧ ករលក់ យមី ែសបក និងផលិតផល រេផ ងេទ តេធពីេម មី និង

សែណកេស ង 
   ៤៧២១៩ ករលក់ យនូវផលិតផល រេផ ងៗ
 ៤៧២២   ករលក់ យេភសជជៈេនកនុង ងឯកេទស
   ៤៧២២១ ករលក់ យនូវ េប រ  និងេ គ ង សវងឹេផ ងេទ ត 
   ៤៧២២២ ករលក់ យនូវែត កេហ និងេភសជជៈេផ ងេទ ត 
   ៤៧២២៣ ករលក់ យេភសជជៈ និងទឹក ចកដប
 ៤៧២៣  លក់ យនូវផលិតផលថន ំជក់េនកនុង ងឯកេទស 
   ៤៧២៣០ លក់ យផលិតផលថន ំជក់និងថន ំជក់

(១) ភគេ ចនលក់ទំនិញមន កយីេ  ជទូេទ មនេនកនុងទី កងធំៗេពលខះេបក ២៤ េម៉ង។ 
(២) ជ ងធមម  ែដលមិនមនលក់ រេភសជជៈ និងផលិតផលថន ំជក់ភគេ ចនេទ។ 
(៣) មិន ប់បញចូ ល ករផលិតផលិតផលនំប័ុង(ដូចជ ករដុតនំេនកនុង គរ) (េមល ១០៧១)។
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ជំពូក ឆ ៖ ជីវកមមលក់ដំុនិងលក់ យ ជួសជុលយនយននិងេទច កយនយន គប់ បេភទ 
ែផនក ៤៧ ៖ ជីវកមមលក់ យ េលកែលងែតយនយននិងេទច កយនយន 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៤៧៣     ករលក់ យេ បងឥនធនៈយនយនេនកនុង ងឯកេទស 
 ៤៧៣០(១)   ករលក់ យេ បងឥនធនៈយនយនេនកនុង ងឯកេទស 
   ៤៧៣០០ លក់ យនូវេ បងឥនធនៈស មប់យនយន ឬេទ ចកយនយន(២)

៤៧៤     ករលក់ យឧបករណ៍ែផនកព័ត៌មន និងទំនក់ទំនងេនកនុង 
ងឯកេទស 

 ៤៧៤១(៣)   ករលក់ យនូវកំុពយូរទ័រ េ គ ងកំុពយូរទ័រ កមមវធីិកំុពយូរទ័រ និងឧបករណ៍
ទំនក់ទំនងេផ ងេទ តេនកនុង ងឯកេទស 

   ៤៧៤១១ ករលក់ យនូវកំុពយូរទ័រ និងឧបករណ៍បនទ ប់បន ំ(៤) 
   ៤៧៤១២ ករលក់ យឧបករណ៍េលងេហគម
   ៤៧៤១៣ ករលក់ យកមមវធីិស មប់េ បទូេទ រមួមនវឌីិអូេហគម 
   ៤៧៤១៤ ករលក់ យទូរស័ពទៃដ និងឧបករណ៍ទូរគមនគមន៍េផ ងៗ 
 ៤៧៤២   លក់ យឧបករណ៍វឌីីអូ និងេ តទស ន៍េនកនុង ងឯកេទស
   ៤៧៤២១ ករលក់ យេ គ ងវទិយុ និងទូរទស ន៍
   ៤៧៤២២ ករលក់ យម៉សីុនចក់ និងម៉សីុនថតសីុឌី និងឌីវឌីី និងឧបករណ៍

បំពងសេមង និងឧបករណ៍សេមង 
៤៧៥     ករលក់ យឧបករណ៍េ ប បស់កនុង គ រេផ ងៗកនុង ងឯកេទស
 ៤៧៥១(៥)   ករលក់ យផលិតផល យនភណេនកនុង ងឯកេទស 
   ៤៧៥១០ ករលក់ យផលិតផល យភណ ក ត់ និងអំេបះស មប់ចក់(៦)

 ៤៧៥២   ករលក់ យសមភ រៈែផនករងឹ ថន ំ ប និងែកវេនកនុង ងឯកេទស
   ៤៧៥២០ ករលក់ យសមភ រៈែផនករងឹ ថន ំ ប និងែកវ(៧)

(១) មិន ប់បញចូ ល (ក) លក់ដំុរបស់េ បងឥនធនៈ (េមល ៤៦៦១) 
(ខ) លក់ យេ បងឥនធនៈ ជមួយនិង រ េភសជជៈ។ល។ េ យភគេ ចនលក់ 

រ និងេភសជជៈ (េមល ៤៧១១) 
   (គ) លក់ យឧសម័នឥនធនៈ វស មប់ចមិននិងកំេ  (េមល ៤៧៧៣៥)។ 
(២) ប់បញចូ ល លក់ យផលិតផលេ បងរអិំល និងផលិតផលសំស មប់យនយន។ 
(៣) មិន ប់បញចូ ល លក់ យឌីស និងករែសតមិនទន់ថតបញចូ ល (េមល ៤៧៦២)។ 
(៤) ប់បញចូ ល លក់ យម៉សីុនេបះពុមពម៉សីុនែសកន។ល។ 
(៥) មិន ប់បញចូ ល លក់ យសេម កបំពក់ (េមល ៤៧៧១)។ 
(៦) ប់បញចូ ល មជុលេដរអំេបះេដរ។ល។ 
(៧) ប់បញចូ ល (ក) សមភ រៈសំណង់ 
   (ខ) សមភ រៈ ឬឧបករណ៍ដំេឡងេ យខួនឯង 
   (គ) លក់ម៉សីុនកត់េ មម ។  
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ឆ
ជំពូក ឆ ៖ ជីវកមមលក់ដំុនិងលក់ យ ជួសជុលយនយននិងេទច កយនយន គប់ បេភទ 
ែផនក ៤៧ ៖ ជីវកមមលក់ យ េលកែលងែតយនយននិងេទច កយនយន 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
 ៤៧៥៣   ករលក់ យក មល ពំ ក ត់ជូតេជង សមភ រៈ កលក មល និង

ជញជ ំង េនកនុង ងឯកេទស 

   ៤៧៥៣១ ករលក់ យក មល ពំ និង ក ត់ជូតេជង
   ៤៧៥៣២ ករលក់ យ ងំនន និង ងំននសំ ញ់
   ៤៧៥៣៣ ករលក់ យ ក សបិតជញជ ំង ឥដសីុ ៉ មិច និងក មលេផ ងៗ
 ៤៧៥៩(១)   ករលក់ យឧបករណ៍េអឡិច តនិចេ ប បស់កនុងផទះ និងេ គ ងសង

រមឹ ឧបករណ៍បំភឺ និងឧបករណ៍ដៃទេទ ត េនកនុង ងឯកេទស 
   ៤៧៥៩១ ករលក់ យេ គ ងសងរមឹេនកនុងផទះ(២)

   ៤៧៥៩២ ករលក់ យេ គ ងបំភឺ
   ៤៧៥៩៣ ករលក់ យសមភ រៈេ បកនុងផទះបយ កំបិត ច ងគ ន ែកវ ចន និងឆន ំង
   ៤៧៥៩៤ ករលក់ យឧបករណ៍េ បកនុងផទះ
   ៤៧៥៩៥ ករលក់ យឧបករណ៍ត នីេស វេភេភង
   ៤៧៥៩៦ ករលក់ យ បព័នធសុវតថិភព(៣)

  ៤៧៥៩៩ ករលក់ យឧបករណ៍និងសមភ រៈេ បកនុង គ រែដលមិនបន ប់ចូល
៤៧៦     ករលក់ យទំនិញវបបធម៌និងកម នេនកនុង ងឯកេទស 
 ៤៧៦១(៤)   ករលក់ យេស វេភ កែសត សមភ រៈករយិល័យកនុង ងឯកេទស
  ៤៧៦១១ ករលក់ យឧបករណ៍ និងបរកិខ រេ បកនុងករយិល័យ 
   ៤៧៦១២ ករលក់ យេស វេភ កែសត សមភ រៈករយិល័យ 
 ៤៧៦២   ករលក់ យត នីនិងវឌីីអូ េនកនុង ងឯកេទស(៥) 
   ៤៧៦២០ ករលក់ យត នី និងវឌីីអូ ែដលថត ក់ឌីស វសីុីឌី និងឌីវឌីិ 
 ៤៧៦៣   ករលក់ យឧបករណ៍កី េនកនុង ងឯកេទស 
   ៤៧៦៣១ ករលក់ យទំនិញ និងឧបករណ៍កី  រមួមន ប ប់សទូច តី 
   ៤៧៦៣២ ករលក់ យទំនិញស មប់េបះជំរ ំ
   ៤៧៦៣៣ ករលក់ យទូក និងឧបករណ៍ពក់ព័នធ
   ៤៧៦៣៤ ករលក់ យកង់ និងេ គ ងបនស់ និងេ គ ងបនទ ប់បន ំ 

(១) មិន ប់បញចូ ល លក់ យវតថុបុ ណ (េមល ៤៧៧៤៣)។ 
(២) ប់បញចូ ល េ គ ងសងរមឹេធពីេផ និងេឈ។ 
(៣) ប់បញចូ ល េ គ ងចក់េ រ សុវតិភព បនទប់រក សុវតិភពេ កមដី។ 
(៤) មិន ប់បញចូ ល លក់ យេស វេភចស់េ ប បស់រចួ ឬេស វេភបុ ណ (េមល ៤៧៧៤)។ 
(៥) ប់បញចូ ល កែសត និងកែសតវឌីីអូមិនទន់ថតចមងចូល។  
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ឆ
ជំពូក ឆ ៖ ជីវកមមលក់ដំុនិងលក់ យ ជួសជុលយនយននិងេទច កយនយន គប់ បេភទ 
ែផនក ៤៧ ៖ ជីវកមមលក់ យ េលកែលងែតយនយននិងេទច កយនយន 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
 ៤៧៦៤(១)   ករលក់ យេហគម និង ប ប់េកមងេលងេនកនុង ងឯកេទស 
   ៤៧៦៤០ ករលក់ យេហគម និង ប ប់េកមងេលខ េធពី គប់ រធតុ 
៤៧៧     ករលក់ យទំនិញេផ ងៗេទ តេនកនុង ងឯកេទស 
 ៤៧៧១(២)   ករលក់ យសេម កបំពក់  ផលិតផលពក់នឹងេជង និងផលិតផល

ែសបកេនកនុង ងឯកេទស 
   ៤៧៧១១ ករលក់ យសេម កបំពក់ និងេ គ ងបនទ ប់បន ំ(៣) 
   ៤៧៧១២ ករលក់ យផលិតផលពក់នឹងេជង
 ៤៧៧២  ករលក់ យឱសថេ គ ងសមង ផលិតផលេ បកនុងបងគន់េនកនុង ង

ឯកេទស 
  ៤៧៧២១ ងមនឯកេទសលក់ យឱសថ
  ៤៧៧២២ ងមនឯកេទសលក់ យទឹកអប់ និងេ គ ងសមង 
 ៤៧៧៣  ករលក់ យផលិតផលថមីេផ ងៗេទ តេនកនុង ងឯកេទស 
  ៤៧៧៣១ ករលក់ យឧបករណ៍របូថត និងឧបករណ៍កំណត់ទី ំងជក់ ក់
   ៤៧៧៣២ ករលក់ យនឡិកៃដ នឡិករពយួរជញជ ំង និងេ គ ងអលងក រ
   ៤៧៧៣៣ ករលក់ យផក  រកុខជតិ គប់ពូជ ជី
  ៤៧៧៣៤ ករលក់ យវតថុអនុស វរយ៍ី ផលិតផលសិបបកមម សមភ រៈ សន
  ៤៧៧៣៥ ករលក់ យេ បងឥនធនៈេ បកនុងផទះ ឧសម័នដប ធយូង អុស 
  ៤៧៧៣៦ ករលក់ យែវន  និងផលិតផលអុបទិចេផ ងៗេទ ត(៤) 
  ៤៧៧៣៧ ករលក់ យ តី សតចិញច ឹម និងចំណីស មប់សតចិញច ឹម 

(១) មិនរមូបញចូ ល (ក) លក់ យ ប ប់េលងវឌីីអូេហគម (េមល ៤៧៤១៣) 
   (ខ) លក់ យកមមវធីិទូេទ រមួមនវេីដអូេហគម (េមល ៤៧៤១៤)។ 
(២) មិនរមូបញចូ ល លក់ យផលិតផល យនភណ (េមល ៤៧៥១0)។ 
(៣) រមូបញចូ ល លក់ យេ មៃដ ក ៉ត់ក ប ប់រតឹ។ល។ 
(៤) រមូបញចូ ល សកមមភពរបស់ជងែវន ។ 
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ឆ
ជំពូក ឆ ៖ ជីវកមមលក់ដំុនិងលក់ យ ជួសជុលយនយននិងេទច កយនយន គប់ បេភទ 
ែផនក ៤៧ ៖ ជីវកមមលក់ យ េលកែលងែតយនយននិងេទច កយនយន 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
  ៤៧៧៤(១)   ករលក់ យផលិតផលជជុះ
    ៤៧៧៤១ ករលក់ យេស វេភជជុះ
    ៤៧៧៤២ ករលក់ យផលិតផលអគគិសនី និងេអឡិច តនិចជជុះ 
    ៤៧៧៤៣ ករលក់ យវតថុបុ ណ
    ៤៧៧៤៩ ករលក់ យផលិតផលជជុះេផ ងៗ(២)

៤៧៨     ករលក់ យេន មតូបនិងទីផ រ
  ៤៧៨១(៣)   ករលក់ យ រ េភសជជៈ ថន ំជក់េន មតូប និងកនុងផ រ 
    ៤៧៨១០ ករលក់ យ រ េភសជជៈ ថន ំជក់េន មតូប និងទីផ រ 
  ៤៧៨២   ករលក់ យផលិតផល យណភ័ណ សេម កបំពក់ ផលិតផលពក់

នឹងេជង េន មតូប និងទីផ រ 
    ៤៧៨២០ ករលក់ យផលិតផល យណភណ សេម កបំពក់ ផលិតផលពក់

នឹងេជង  េន មតូប និងទីផ រ 
  ៤៧៨៩   ករលក់ទំនិញេផ ងៗេន មតូប និងទីផ រ
    ៤៧៨៩១ ករលក់ យក មល ពំ និងក មលេជងេន មតូប ឬទីផ រ 
    ៤៧៨៩២ ករលក់ យេស វេភេន មតូប ឬទីផ រ
    ៤៧៨៩៣ ករលក់ យេហគម និង ប ប់េកមងេលងេន មតូបឬទីផ រ 
    ៤៧៨៩៤ ករលក់ យេ គ ងបរកិខ រេ បកនុងផទះ និងេ គ ងេអឡិច តនិចស មប់

អនកេ ប បស់េន មតូប ឬទីផ រ 
    ៤៧៨៩៥ ករលក់ យត នី និងវេីឌអូេន មតូប ឬទីផ រ 
៤៧៩     ករលក់ យមិនេនកនុង ងតូបឬទីផ រ
 ៤៧៩១  ករលក់ យ មកែនងបញជ ទិញ ម រ ឬ មអីុនធឺេណត
  ៤៧៩១០ ករលក់ យ មកែនងបញជ ទិញ ម រ ឬ មអីុនធឺេណត
  ៤៧៩៩(៤)  លក់ យេផ ងេទ តែដលមិនេនកនុង ង តូប ឬទីផ រ 
   ៤៧៩៩៩ លក់ យេផ ងៗេទ តែដលមិនេនកនុង ង តូប ឬផ រទី(៥) 

(១) មិន ប់បញចូ ល (ក) លក់ យយនយនជជុះ (េមល ៤៥១០)  
(ខ) សកមមភពៃន ងបញច ំ (េមល ៦៤៩២១)។ 

(២) ប់បញចូ ល លក់ យែតមៃ បសណីយ៍ និងកក់។ 
(៣) មិន ប់បញចូ ល លក់ យ រែដលចមិន ប់ ស មប់ទទួលទនភម (អនកលក់ រចល័ត)  

(េមល ៥៦១០)។ 
(៤) មិន ប់បញចូ ល ែចកចយផលិតផលថមីេ យតូប (េមល កម ៤៧១ ដល់ ៤៧៧)។ 
(៥) ប់បញចូ ល លក់េ យផទ ល់េ បងឥនធនៈ ករេធម៉ឃីតធីងជប ញ។ 
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ជំពូក ជ ៖ ករដឹកជញជូន និងករសកុទុក 

ក មិត ច.ស.ស.ក 
ជំពូក 
ែផនក 
កម 
ថន ក់ 

ថន ក់រង 

១ 
៥ 
១១ 
២០ 
៣៣ 

 

 ជំពូកេនះ ប់បញចូ លករផល់ករដឹកជញជូ នទំនិញ ឬអនកដំេណ រ ទំងបន ឬមិនបន
េ គងទុក មរយៈផូវែដក បំពង់ ផូវេគក ផូវទឹក ឬផូវ កស និងសកមមភពពក់ព័នធ ដូចជ
កែនងចំណត កែនងចក់េចញនិងមកដល់ ករទុក ក់ទំនិញ និងករសុកទុក។ល។ ជំពូក
េនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវករជួលយនដឹកជញជូ នរមួទំងអនកបញជ  ឬអនកេបកបរ។ ក៏ ប់
បញចូ លផងែដរនូវសកមមភពបេញញ និងៃ បសណីយ៍។ 

ជំពូកេនះមិន ប់បញចូ លករជួសជុល និងែថទំយនយន និងយនដឹកជញជូ នដៃទេផ ង
េទ ត (េមលថន ក់ ៤៥២០ និង ៣៣១៥ េរ ងគន ), ករ ងសង់, ករជួសជុលែថទំ និងជួស
ជុលផូវ ផូវែដក ចំណតន  លយនេ ះ (េមលថន ក់ ៤២១០ និង៤២៩០) ពមទំងករជួល
យនយនដឹកជញជូ នេ យគម នអនកបញជ  ឬអនកេបកបរ (េមលថន ក់ ៧៧១០និង ៧៧៣០)។ 

ែផនក ៤៩ ៖ ករដឹកជញជូ ន មផូវេគក និង ម បព័នធបំពង ់
ែផនកេនះ ប់បញចូ ល ករដឹកជញជូ នទំនិញ និងអនកដំេណ រ មផូវេគក និងផូវែដក ពម

ទំងករដឹកជញជូ នទំនិញ មបំពង់។ 

 កម ៤៩១ ៖ ករដឹកជញជូ ន មផូវែដក 

កមេនះ ប់បញចូ លនូវករដឹកជញជូ នទំនិញ ឬអនកដំេណ រ មផូវែដកេ យេ ប បស់ 
ប ញេមផូវែដក ែដលជធមម តសនធឹងេលតំបន់ភូមិ សដ៏ែវង។ ករដឹកជញជូ ន
ទំនិញ មផូវែដក េលផូវែដកកនុងរយៈចមង យខី ក៏ ប់បញចូ លផងែដរ។ 
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 កមេនះមិន ប់បញចូ លករដឹកជញជូ នអនកដំេណ រេនទី បជំុជន និងតំបន់ជយ កង ម
ផូវេគក ( េមល ៤៩២១), សកមមភពពក់ព័នធដូចជផស់បូរផូវែដក និងទញទូរថេភង (េមល 
៥២២១), និងករ បតិបតិេហ រចនសមព័នធផូវែដក (េមល ៥២២១)។ 

 កម ៤៩២ ៖ ករដឹកជញជូ ន មផូវេគកេផ ងេទ ត 

កមេនះ ប់បញចូ លនូវសកមមភពដឹកជញជូ ន មផូវេគកទំងអស់ េវ រែលងែតករដឹក
ជញជូ ន មផូវែដក។ បុ៉ែន កមេនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវករដឹកជញជូ ន មផូវែដកែដលជ 

ែផនកមួយៃន បព័នធដឹកជញជូ នេនទី បជំុជននិងតំបន់ជយ កង។ 

 កម ៤៩៣ ៖ ករដឹកជញជូ ន ម បព័នធបំពង់ 

 កមេនះ ប់បញចូ លនូវករដឹកជញជូ នឧសម័ន វតថុ វ ទឹក លបយ យ និងទំនិញេផ ង
េទ ត ម បព័នធបំពង់ និងនូវករ បតិបតិ ថ នីយបូម។ 
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ជំពូក ជ ៖ ករដឹកជញជូ ន និងករសុកទុក 
ែផនក ៤៩ ៖ ករដឹកជញជូ ន មផូវេគក និង ម បព័នធបំពង់ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៤៩១    ករដឹកជញជូ ន មផូវែដក
  ៤៩១១(១)  ករដឹកជញជូ នអនកដំេណ រ មផូវែដក ឬរ ងទី បជំុជន  
    ៤៩១១០ ករដឹកជញជូ នអនកដំេណ រ មផូវែដករ ងទី បជំុជន  
  ៤៩១២(២)  ករដឹកជញជូ នទំនិញ មផូវែដក
    ៤៩១២០ ករដឹកជញជូ នទំនិញ មផូវែដករ ងទី បជំុជន តំបន់ជយ កង  

រ ងទី បជំុជន  
៤៩២    ករដឹកជញជូ ន មផូវេគកេផ ងេទ ត
  ៤៩២១  ករដឹកជញជូ នអនកដំេណ រ មផូវេគកេនទី បជំុជន និងតំបន់ជយ កង
    ៤៩២១១ េស កមមរថយនដឹកអនកដំេណ រេន កង
  ៤៩២២  ករដឹកជញជូ នអនកដំេណ រ មផូវេគកេផ ងេទ ត  
  ៤៩២២១ េស កមមរថយនដឹកអនកដំេណ រ មជនបទ និងរ ងទី កង 
  ៤៩២២២ េស កមមរថយនឈនួល និងរថយនទំេនប
  ៤៩២២៣ ករជួលរថយនេ យមនអនកេបកបរ
  ៤៩២២៤ រុម៉ឺកមូ៉តូ(៣)

  ៤៩២២៥ មូ៉តូឌុប
  ៤៩២២៩ ករដឹកជញជូ នអនកដំេណ រ មផូវេគកេផ ងេទ ត(៤)

(១) មិន ប់បញចូ ល សកមមភពចំណតអនកដំេណ រ (េមល ៥២២១១)។ 
(២) មិន ប់បញចូ ល សុកទុក និងករសុកទំនិញកនុងឃំង (េមល ៥២១០០) សកមមភពចំណតទំនិញ (េមល  

៥២២១១) ករទុក ក់ទំនិញ (េមល ៥២២៤)។ 
(៣) តវបនេគេ ថ “តុក តុក”។ 
(៤) ប់បញចូ ល ករជួលយនេ ះ េស កមមរថយនដឹកជញជូ នមងមក ល និងកនុងរយៈខី  

និងយនចមងេន លយនេ ះ។ 
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ជំពូក ជ ៖ ករដឹកជញជូ ន និងករសុកទុក 
ែផនក ៤៩ ៖ ករដឹកជញជូ ន មផូវេគក និង ម បព័នធបំពង់ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
 ៤៩២៣(១)  ករដឹកជញជូ នទំនិញ មផូវេគក
  ៤៩២៣០ ករដឹកជញជូ នទំនិញ មផូវេគក
៤៩៣   ករដឹកជញជូ ន ម បព័នធបំពង់
 ៤៩៣០(២)  ករដឹកជញជូ ន ម បព័នធបំពង់ 

  ៤៩៣០០ ករដឹកជញជូ ន ម បព័នធបំពង់ 

(១) ប់បញចូ ល (ក) ករដឹកជញចូ នេឈហុប សុក និងយនយន  
   (ខ) ករដឹកជញជូ នវតថុធងន់ៗ និងទំនិញកេស  
   (គ) ករដឹកជញជូ នធំៗ ដូចជករដឹក មរថយនសីុែទន (ឩ. រថយនសីុែទនដឹក 

េ បងដូង) 
(ឃ) ករដឹកជញជូ នកកសំណល់ សមភ រៈកក់សំណល់ េ យមិនមនករ បមូល 

ឬបេញចញេចល 
(ង) ករជួលរថយនដឹកទំនិញេ យមនអនកេបកបរ 
(ច) ករដឹកជញជូ នទំនិញេ យយនទញេ យសត ឬមនុស  

 មិន ប់បញចូ ល (ក) ករដឹកជញចូ លេឈហុបេនកនុងៃ ព ជែផនកៃន បតិបតិករកប់េឈ  
(េមល ០២៤០១) 

   (ខ) ករែចកចយទឹកេ យដឹក មរថយន (េមល ៣៦០០) 
   (គ) ករ បតិបតិករ គរចំណតស មប់ទុក ក់ទំនិញ (េមល ៥២២១១) 
   (ឃ) េស កមមកមមេវចខចប់ និង ក់កនុងេកសេឈស មប់ដឹកជញជូ ន(េមល ៥២២៩៩) 
   (ង) សកមមភពេស ៃ បសណីយ៍ (េមល ៥៣១០០) និងសកមមភពបេញញ  

(េមល ៥៣២០០) 
   (ច) ករដឹកជញជូ នកកសំណល់ ជែផនករមួៃនសកមមភព បមូលកកសំណល់  

(េមល ៣៨១១ ៣៨១២)។  
(២) ប់បញចូ ល (ក) ករដឹកជញជូ នឧស័មន វតថុ វ ទឹក លបយ និងទំនិញ ម បព័នធបំពង់ 
   (ខ) ករ បតិបតិករ ថ នីយបូមទឹក 

មិន ប់បញចូ ល (ក) ករែបងែចកឧស័មនពីធមមជតិ ឬឧសម័នែដលផលិត ទឹក ឬចំ យ  
  (េមល ៣៥២០ ៣៥៣០ ៣៦០០) 
   (ខ) ដឹកជញជូ នទឹក វតថុ វ ។ល។ េ យរថយន (េមល ៤៩២៣)។
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ែផនក ៥០ ៖ ករដឹកជញជូ ន មផូវទឹក 

 ែផនកេនះ ប់បញចូ លនូវករដឹកជញជូ នទំនិញ ឬអនកដំេណ រ មផូវទឹកទំងបន និងមិន
បនេ គងទុក។ ក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវ បតិបតិករអូសនិងរញុទូក ករេធដំេណ រខីៗ ទូក
ជិះេមលេទសភព ង យនឈនួល មទឹក។ល។ េទះបីជទីកែនង គឺជសូចនករ 
មួយែដលបញជ ក់ពីភពខុសគន រ ងករដឹងជញជូ ន មសមុ ទ និងផូវទឹក បកី បេភទន
ែដលបនេ ប បស់ គឺជក សេ មច។ ករដឹកជញជូ នទំងអស់េនេលន េឆព ះេទកន់     
សមុ ទ តវបនចត់ថន ក់កនុង កម ៥០១ ខណៈែដលករដឹកជញជូ នេ យេ បន េផ ងៗ 
េទ ត គឺ តវចត់ថន ក់ចូលកនុង កម ៥០២។  

ែផនកេនះមិន ប់បញចូ លសកមមភពេភជនីយ ន រងគ លេនេលន  (េមលថន ក់ 
៥៦១០ និង ៥៦៣០) បសិនេប េធេឡងេ យអងគភព ច់េ យែឡក។ 

 កម ៥០១ ៖ ករដឹកជញជូ នេនទឹកសមុ ទេ ជ និងែកបរតំបន់េឆនរ 

កមេនះ ប់បញចូ ល ករដឹកជញជូ នទំនិញ ឬអនកដំេណ រេលន  ែដលស មប់ បតិបតិ
ករេនទឹកសមុ ទេ ជ និងែកបរតំបន់េឆនរ។ ក៏ ប់បញចូ លផងែដរ ករដឹកជញជូ នទំនិញឬអនក
ដំេណ រេន មបឹងធំៗ។ល។ េនេពលែដលេ ប បស់ បេភទន សេដ ងគន េនះ។ 

 កម ៥០២ ៖ ករដឹកជញជូ ន មផូវទឹក ប 

កមេនះ ប់បញចូ លនូវករដឹកជញជូ នទំនិញឬអនកដំេណ រ មផូវទឹក បែដលពក់ព័នធ
េទនឹងន ែដលមិនមនលកខណៈសម សប ស មប់ករដឹកជញជូ ន មផូវសមុ ទ។ 
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ជ
ជំពូក ជ ៖ ករដឹកជញជូ ន និងករសុកទុក 
ែផនក ៥០ ៖ ករដឹកជញជូ ន មផូវទឹក 

កម ថន ក់ ថន ក់រង ករអធិបបយ
៥០១    ករដឹកជញជូ នេនទឹកសមុ ទេ ជ និងែកបរតំបន់េឆនរ 
  ៥០១១(១)  ករដឹកជញជូ នអនកដំេណ រ មទឹកសមុ ទេ ជ និងែកបរតំបន់េឆនរ 
    ៥០១១០ ករដឹកជញជូ នអនកដំេណ រ មទឹកសមុ ទេ ជ និងែកបរតំបន់េឆនរ 
  ៥០១២(២)  ករដឹកជញជូ នតំបន់ មទឹកសមុ ទេ ជ និងែកបរតំបន់េឆនរ 
    ៥០១២០ ករដឹកជញជូ នតំបន់ មទឹកសមុ ទេ ជ និងែកបរតំបន់េឆនរ 
៥០២    ករដឹកជញជូ ន មផូវទឹក ប
  ៥០២១  ករដឹកជញជូ នអនកដំេណ រ មផូវទឹក ប
    ៥០២១១ ង
    ៥០២១២ ករដឹកជញជូ នអនកដំេណ រ មទេន ែ ពក បឹង និងផូវទឹក បដៃទេទ ត 

រមួមនទំងេនកនុងកំពង់ែផ 
  ៥០២១៣ ករជួលទូកជិះកម នេ យមនអនកេបកបរស មប់ដឹកជញជូ ន 

េនផូវទឹក ប 
  ៥០២២  ករដឹកជញជូ នទំនិញ មផូវទឹក ប
    ៥០២២០ ករដឹកជញជូ នអនទំនិញ មទេន ែ ពក បឹង និងផូវទឹក បដៃទេទ ត រមួ

មនទំងេនកនុងែផ 

(១) មិន ប់បញចូ ល (ក) សកមមភពរងគ លនិងេភជនីយ នេលន   ែដលផល់េ យអងគភពមួយ 
ច់េ យែឡក (េមល ៥៦១០ និង ៥៦៣០) 

   (ខ) បតិបតិករករសីុណូបែណតទឹក (េមល ៩២០០០)។ 
(២) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករសុកទំនិញ (េមល ៥២១០) 

(ខ) ករ បតិបតិកំពង់ែផ និងសកមមភពបែនថមេផ ងេទ ត (ឩ. ចំណតែផ  
ករេបកបរន  ករេបកបរ ឡង់ ករេ ច សង់ន ) (េមល ៥២២២) 

   (គ) ករទុក ក់ទំនិញ (េមល ៥២២៤) ។ 
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ែផនក ៥១ ៖ ករដឹកជញជូ ន មផូវ កស 

ែផនកេនះ ប់បញចូ លករដឹកជញជូ នទំនិញ ឬអនកដំេណ រ មផូវ កស ឬ មអវកស។  

ែផនកេនះមិន ប់បញចូ ល តតពិនិតយយនេ ះ ឬម៉សីុនយនេ ះ (េមលថន ក់ ៣៣១៥) 
និងសកមមភពគំ ទនន ដូចជ បតិបតិករ ព នយនេ ះ (េមលថន ក់ ៥២២៣)។ ែផនក
េនះមិន ប់បញចូ លសកមមភពែដលេ ប បស់យនេ ះ មិនែមនកនុងេគលបំណង ស មប់
ករដឹកជញជូ ន ដូចជ ករេ ចដំ ំ (េមលថន ក់ ០១៦១) ករផ យពណិជជកមមពីេល

កស (េមលថន ក់ ៧៣១០) ឬករថតពីេល កស (េមលថន ក់ ៧៤២០)។ 

 កម ៥១១ ៖ ករដឹកជញជូ នអនកដំេណ រ មផូវ កស 

កមេនះ ប់បញចូ ល ករដឹកជញជូ នអនកដំេណ រ មផូវ កសេន មផូវដែដលៗ និង
មេពលេវ ជេទ ងទត់, ករជួលេជងេ ះេហរស មប់អនកដំេណ រ, ករេ ះេហរ

ស មប់កម ន ឬេមលេទសភព, ករជួលយនដឹកជញជូ នផូវ កសរមួទំង បតិបតិករ កនុង
េគលបំណងសកមមភពដឹកអនកដំេណ រ មផូវ កស និងសកមមភព កសចរជទូេទ ដូច
ជ ករដឹកជញជូ នអនកដំេណ រេ យកឹបផូវ កសស មប់ករបងត់បេ ង ន ឬដំេណ រកម
ន។ 

 កម ៥១២ ៖ ករដឹកជញជូ នទំនិញ មផូវ កស 

កមេនះ ប់បញចូ ល ករដឹកជញជូ នទំនិញ មផូវ កស េន មផូវដែដលៗ និង ម
េពលេវ ជេទ ងទត់ ករដឹកជញជូ នទំនិញ មផូវ កស និងករបញ់បេងះផក យរណប 
និងយនអវកសែដលមិនបនកំនត់េពលជមុន។ 
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ជំពូក ជ  ៖ ករដឹកជញជូ ន និងករសុកទុក 
ែផនក ៥១ ៖ ករដឹកជញជូ ន មផូវ កស 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៥១១     ករដឹកជញជូ នអនកដំេណ រ មផូវ កស
  ៥១១០(១)   ករដឹកជញជូ នអនកដំេណ រ មផូវ កស
    ៥១១០ ករដឹកជញជូ នអនកដំេណ រ មផូវ កស
៥១២     ករដឹកជញជូ នទំនិញ មផូវ កស
 ៥១២០  ករដឹកជញជូ នទំនិញ មផូវ កស
   ៥១២០០ ករដឹកជញជូ នទំនិញ មផូវ កស

(១) ប់បញចូ ល (ក) ជួលេជងេ ះេហរស មប់អនកដំេណ រ (ឩ. ឧទធមភ គច ក។ល។) 
   (ខ) ករេ ះេហរេមលេទសភព និងកម ន 

(គ) សកមមភព កសចរណ៍ទូេទ (ឩ. ករដឹកជញជូ នអនកដំេណ រេ យកឹបផូវ 
កសស មប់ករបងត់បេ ង ន ឬដំេណ រកម ន)។  
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ែផនក ៥២ ៖ ករសុកទំនិញកនុងឃងំ និងសកមមភពគំ ទករដឹកជញជូ ន 

ែផនកេនះ ប់បញចូ ល ករសុកទំនិញកនុងឃំង និងសកមមភពគំ ទករដឹកជញជូ ន ដូចជ 
ករ បតិបតិេហ រចនសមព័នធដឹកជញជូ ន (ដូចជ ព នយនេ ះ កំពង់ែផ ផូវេ កមដី ព ន 
។ល។) សកមមភពរបស់ភន ក់ងរដឹកជញជូ ន និងករទុក ក់ទំនិញ។ 

 កម ៥២១ ៖ ករសុកទំនិញកនុងឃំង និងករសុកទុក 

កមេនះ ប់បញចូ ល បតិបតិករទីកែនងសុកទំនិញ និងឃំងទំនិញ ស មប់ទំនិញ គប់
បេភទ ករសុកទំនិញកនុងតំបន់ពណិជជកមមេ ក បេទស និងករបងកក។ 

កម ៥២២ ៖ សកមមភពគំ ទករដឹកជញជូ ន 

កមេនះ ប់បញចូ លនូវសកមមភពគំ ទករដឹកជញជូ នទំនិញ និងអនកដំេណ រ ដូចជករ
បតិបតិែផនកមួយេហ រចនសមព័នធដឹកជញជូ ន ឬសកមមភពែដលទក់ទងេទនឹងករដឹកជញជូ ន
ទំនិញ ភមៗមុន ឬេ កយករដឹកជញជូ ន ឬេនចេនះៃនករដឹកជញជូ នជដំ ក់ៗ។ ករែថ
ទំ និង បតិបតិករទីកែនងស មប់ករដឹកជញជូ នទំងអស់ក៏ ប់បញចូ លផងែដរ។ 
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ជ
ជំពូក ជ ៖ ករដឹកជញជូ ន និងករសុកទុក 
ែផនក ៥២ ៖ ករសុកទំនិញកនុងឃងំ និងសកមមភពគំ ទករដឹកជញជូ ន 
កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៥២១    ករសុកទំនិញកនុងឃំង និងករសុកទុក
  ៥២១០(១)  ករសុកទំនិញកនុងឃំង និងករសុកទុក
    ៥២១០០ េស កមមសុកទំនិញកនុងឃំង និងករសុកទុក
៥២២    សកមមភពគំ ទករដឹកជញជូ ន
  ៥២២១(២)  សកមមភពេស កមមអមស មប់ករដឹកជញជូ នផូវេគក 
    ៥២២១១ បតិបតិករទីកែនងចំណត(៣)

    ៥២២១២ បតិបតិករែផសងួត
  ៥២២១៣ បតិបតិករកែនងចំណតស មប់យនយន(៤)

  ៥២២១៩ សកមមភពេស កមមអមេផ ងៗេទ តស មប់ករដឹកជញជូ នផូវេគកែដល
មិនបន ប់បញចូ ល )៥(  

(១) ប់បញចូ ល (ក) បតិបតិករឃំងទំនិញនិងកែនងសុកទំនិញ គប់ បេភទ៖ បតិបតិករសីុឡូ 
ផទុក គប់ធមមជតិ ឃំងទំនិញទូេទ ករដឹកជញជូ នទំនិញ ឃំងទំនិញ តជក់ 

ងសុកទំនិញ។ល។ 
   (ខ) ឃំងសុកទំនិញកនុងតំបន់ពណិជជកមមេ ក បេទស 
   (គ) តជក់ក មិតខំង 
 មិន ប់បញចូ ល (ក) កែនងចំណតស មប់យនយន (េមល ៥២២១៣) 
   (ខ) ករ បតិបតិករទី ំងឃំងទំនិញផទ ល់ខួន (េមល ៦៨១០២) 
   (គ) ករជួលកែនងទំេនរ (េមល ៦៨១០)។ 
(២) មិន ប់បញចូ ល ករទុក ក់ទំនិញ (េមល ៥២២៤)។ 
(៣) ប់បញចូ ល បតិបតិករទី ំងចំណតនន ដូចជ ថ នីយរថេភង ថ នីយរថយន កង ថ នីយ 

ទុក ក់ទំនិញ សកមមភពចំណតដឹកជញជូ នទំនិញ។ល។ 
(៤) មិន ប់បញចូ ល េស កមម បមូលកក់ៃថចត ឬករ បមូលៃថចតរថយន មទីចំណត ឬផូវ  

(េមល ៨២៩៩០)។ 
(៥) ប់បញចូ ល ករព ងវឧសម័ន កនុងេគលេ ស មប់ករដឹកជញជូ ន។ 
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ជ
ជំពូក ជ ៖ ករដឹកជញជូ ន និងករសុកទុក 
ែផនក ៥២ ៖ ករសុកទំនិញកនុងឃងំ និងសកមមភពគំ ទករដឹកជញជូ ន  
កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ

  ៥២២២(១)  សកមមភពេស កមមអមស មប់ករដឹកជញជូ ន មផូវទឹក 
    ៥២២២១ េស កមម បតិបតិករកំពង់ែផ
    ៥២២២២ េស កមមជួយ សង់ និងករ ក់បែណតទឹកកប៉ល់េឡងវញិ 
  ៥២២២៩ សកមមភពេស កមមអមេផ ងេទ តស មប់ករដឹកជញជូ ន មផូវទឹក

ែដលមិនបន ប់បញចូ ល 
  ៥២២៣(២)  សកមមភពេស កមមអមស មប់ករដឹកជញជូ ន មផូវ កស 
    ៥២២៣០ សកមមភពេស កមមអមស មប់ករដឹកជញជូ ន មផូវ កស 

(១) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករទុក ក់ទំនិញ (េមល ៥២២៤) 
   (ខ) ករ បតិបតិករផូវសមុ ទ (េមល ៩៣២៩)។ 
(២) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករទុក ក់ទំនិញ (េមល ៥២២៤) 
   (ខ) ករ បតិបតិករ បេ ង នករេ ះេហរ (េមល ៨៥៤៩) 
  ប់បញចូ ល ករ បតិបតិករចំណតកនុង ព នយនេ ះ។ល។ 
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ជ
ជំពូក ជ ៖ ករដឹកជញជូ ន និងករសុកទុក 
ែផនក ៥២ ៖  ករសុកទំនិញកនុងឃងំ និងសកមមភពគំ ទករដឹកជញជូ ន  
កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ

  ៥២២៤(១)   ករទុក ក់ទំនិញ
    ៥២២៤០ ករទុក ក់ទំនិញ
  ៥២២៩(២)   សកមមភពគំ ទដល់ករដឹកជញជូ នដៃទេផ ងេទ ត 
    ៥២២៩១ ករបញជូ នទំនិញ
    ៥២២៩២ ករេចញ និងផគត់ផគងឯក រដឹកជញជូ ន
    ៥២២៩៣ សកមមភពភន ក់ងរេរ បចំឯក រគយ
   ៥២២៩៩ សកមមភពគំ ទករដឹកជញជូ នដៃទេផ ងេទ តែដលមិនបន ប់

បញចូ ល(៣) 

(១) ប់បញចូ ល ករេលក ក់ និងេលកេចញទំនិញ ឬឥ ៉ន់របស់អនកដំេណ រ េ យមិនគិតពីករេ ប 
បស់ បេភទៃនករដឹកជញជូ នស មប់េស កមមដឹកជញជូ ន និងេលក ក់ទំនិញ  

មិន ប់បញចូ ល បតិបតិករកែនងចំណត (េមល៥២២១ ៥២២២ និង៥២២៣)។ 
(២) ប់បញចូ ល បមូល និងដឹកជញជូ នទំនិញ និងករេរ បជ កមករបញជូ នទំនិញ បព័នធរមួ 
 មិន ប់បញចូ ល (ក) សកមមភពបេញញ (េមល ៥៣២០) 

(ខ) ករផល់ករធន ៉ប់រងដល់ករដឹកជញជូ ន ផូវេគក សមុ ទ កស និងមូ៉ទ័រ
(េមល ៦៥១២) 

   (គ) សកមមភពរបស់ភន ក់ងរេទសចរណ៍ (េមល ៧៩១១០) 
   (ឃ) សកមមភព បតិបតិករេទសចរណ៍ (េមល ៧៩១២០) 
   (ង) សកមមភពជំនួយអនកេទសចរណ៍ (េមល ៧៩៩០០)។ 
(៣) ប់បញចូ ល (ក) បតិបតិករទុក ក់ទំនិញ (ឩ. ករ ក់េកសេឈជបេ ះ សនន 

េដមបីករពរទំនិញកនុងអំឡុងេពលឆងកត់ ករយកេចញពីេកស ករផល់គំរូ
ទំនិញ ករថឹងទំនិញ) 

   (ខ) សកមមភពេវចខចប់ែដលអមស មប់ករដឹកជញជូ ន។ 
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ជ

ែផនក ៥៣ ៖ សកមមភពេស កមមៃ បសណីយ៍ និងបេញញ 
ែផនកេនះ ប់បញចូ ល សកមមភពេស កមមៃ បសណីយ៍ និងបេញញ ដូចជ ករេទ បមូល 

ករដឹកជញជូ ន ករែចកចយសំបុ ត និងកញច ប់បេញញេនេ កមករេរ បចំេផ ងៗ។ េស កមម 
ែចកចយសំបុ ត និងេស កមមអនកេផញសំបុ តកនុង សក ក៏រមួបញចូ លផងែដរ។   

 កម ៥៣១ ៖ សកមមភពេស កមមៃ បសណីយ៍ 

កមេនះ ប់បញចូ ល សកមមភព បតិបតិករេស កមមៃ បសណីយ៍ េ កមកតពកិចចេស
កមមកមមជសកល។ សកមមភពទំង យ រមួមនករេ ប បស់េហ រចនសមព័នធេស កមម

ជសកល រមួមនទី ំងលក់ យ កែនងែបងែចក ម បេភទនិងេរ បចំ និងផូវរបស់អនក
បមូលបេញញ និងករែបងែចកសំបុ ត។ ករែបងែចកបេញញ ប់បញចូ លសំបុ តៃ បសណីយ៍ដូច
ជ សំបុ ត កតៃ បសណីយ៍ ក សេបះពុមព (កែសត កលិកប ត សមភ រៈផ យពណិជជក
មម។ល។) កញច ប់តូចៗ ឯក រ ឬទំនិញ។ ក៏ ប់បញចូ លផងែដរេស កមមចំបច់ដៃទេផ ង
េទ តេដមបីគំ ទដល់កតពកិចចេស កមមជសកល។ 

 កម ៥៣២ ៖ សកមមភពអនកផល់េស កមមបេញញ 

កមេនះ ប់បញចូ ល សកមមភពអនកផល់េស កមមបេញញ ែដលមិន បតិបតិេនេ កម
កតពកិចចេស កមមជ កល។ 
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ជ
ជំពូក ជ ៖ ករដឹកជញជូ ននិងករសុកទុក 
ែផនក ៥៣ ៖ សកមមភពេស កមមៃ បសណីយ៍ និងបេញញ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៥៣១     សកមមភពេស កមមៃ បសណីយ៍
 ៥៣១០  សកមមភពេស កមមៃ បសណីយ៍
    ៥៣១០០ សកមមភពេស កមមៃ បសណីយ៍(១)

៥៣២     សកមមភពអនកផល់េស កមមបេញញ 
  ៥៣២០(២)   សកមមភពអនកផល់េស កមមបេញញ 
    ៥៣២០០ សកមមភពអនកផល់េស កមមបេញញ េ កពីសកមមភពៃ បសណីយ៍ជតិ )៣(

 

(១) ប់បញចូ ល បមូល ដឹកជញជូ ន ែបងែចក (កនុង បេទសឬេ ក បេទស) សំបុ ត និងកញច ប់ឥ ៉ន់។  
សកមមភពេនះ ប់បញចូ លករលក់ែតមៃ បសណីយ ករ បមូលសំបុ តនិងកញច ប់ឥ ៉ន់
ពី បអប់សំបុ ត ធរណៈឬពីករយិល័យៃ បសណីយ៍ េហយេធករែបងែចក និង 
បគល់ទទួល។ ក៏ ប់បញចូ លផងែដរសកមមភពដូចជ ករេរ ប ម បេភទសំបុ ត 
ករជួល បអប់សំបុ ត េស កមមៃ បសណីយ៍មិនែចកដល់កែនង។ល។ 

(២) មិន ប់បញចូ ល ករដឹកជញជូ នទំនិញ (េមលថន ក់ ៤៩១២ ៤៩២៣ ៥០១២ ៥០២២ និង៥១២០)  
(េយង ម បេភទមេធយបយដឹកជញជូ ន)។     

(៣) ប់បញចូ ល ករ បមូល ដឹកជញជូ ន និង បគល់សំបុ ត និង បេភទសំបុ តធមម តូចៗ កញច ប់ 
ឥ ៉ន់តូចៗ ។ ចរមួមនមេធយបយដឹកជញជូ នមួយ ឬេ ចន បេភទ េហយ
សកមមភព ច តវបនេធេឡង មរយៈមេធយបយដឹកជញជូ នឯកជន ឬ ធរណៈ។ 
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ឈ

ជំពូក ឈ ៖ សកមមភពេស កមម ន ក់េន និង រ 

ក មិត ច.ស.ស.ក 
ជំពូក 
ែផនក 
កម 
ថន ក់ 

ថន ក់រង 

១ 
២ 
៦ 
៧ 
២១ 

 

ជំពូកេនះ ប់បញចូ ល ករផគត់ផគង់កែនង ន ក់េនស មប់ករ ន ក់េនរយៈេពលខី ដល់
េភញ វនិងអនកដំេណ រេផ ងេទ ត េហយនិងមនករផគត់ផគង់ រ និងេភសជជៈេពញេលញ 
ស មប់ទទួលភមៗ។ ចំនួន និង បេភទេស កមមបែនថម ែដលមនេនកនុងជំពូកេនះ ចមន
ករែ ប បលខំង។ 

ជំពូកេនះមិន ប់បញចូ លករផល់ករ ន ក់េនរយៈេពលែវង ែដលជលំេន នចមបង 
ែដល តវបនចត់ថន ក់កនុងសកមមភពអចលនវតថុ (ជំពូក “ថ”)។ ជំពូកេនះក៏មិន ប់បញចូ លករ
េរ បចំ រ ឬេភសជជៈស មប់ទទួលទនភមៗ ឬ ចលក់ មរយៈកែនងែចកចយឯក
ជយ ដូចជ មរយៈសកមមភព ជីវកមមលក់ដំុ ឬលក់ យ។ ករេរ បចំមូប រទំងេនះ
តវបនចត់ថន ក់កនុងជំពូក កមមន ល (ជំពូក«គ»)។ 

ែផនក ៥៥ ៖ េស កមម ន ក់េន 
ែផនកេនះ ប់បញចូ ល ករផល់េស កមម ន ក់េន ស មប់េភញ វ និងអនកដំេណ រេផ ងេទ

ត។ ក៏ ប់បញចូ លផងែដរ ករផល់ករ ន ក់េនរយៈេពលែវង ស មប់សិស  និស ិត កមមករ 
និងបុគគល សេដ ងគន េនះ។ កែនងខះ ចផល់ែតេស កមម ន ក់េន ខណៈេពលែដលកែនង
េផ ងេទ ត ផល់ទំងករេរ បចំកែនង ន ក់េន មូប រ និងសកមមភពកម ន។ 

ែផនកេនះមិន ប់បញចូ ល សកមមភពទំង យ  ែដលទក់ទងេទនឹងករផល់ករ   
ន ក់េនចមបងរយៈេពលយូរ េន មទី ំងនន ដូចជ ផទះជួល បចំែខឬ បចំឆន ំែដលបន

ចត់ថន ក់កនុងជំពូក អចលនវតថុ (ជំពូក«ថ»)។ 
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ឈ
កម ៥៥១ ៖ សកមមភពេស កមម ន ក់េន 

កមេនះ ប់បញចូ លករផល់ករ ន ក់េន ជទូេទ បចំៃថង ឬ បចំសបហ៍ ជេគល
ករណ៍ស មប់េភញ វ ន ក់េនរយៈេពលខី។ ប់បញចូ លករផល់កែនង ន ក់េន ែដលមនបំ
ពក់េ គ ងបរកិខ រកនុងបនទប់េភញ វ និងបនទប់ធំ ឬកែនង ន ក់េនេពញេលញរមួទំងផទះបយ 
េ យមន ឬគម នេស កមមែថទំផទះ បចំៃថង ឬេទ ងទត់េផ ងៗ េហយជេរ យៗ ច ប់
បញចូ លេស កមមបែនថមមួយចំនួនេទ ត ដូចជេស កមម រនិងេភសជជៈ ចំណត េស កមម
េបកអុ៊ត ងែហលទឹក និងបនទប់ ត់ បណ ទី ំងកម ន និងទី ំងេធសននិសីទ និង     
សននិបត។ 

កម ៥៥២ ៖ កែនងេបះជំុរ ំចំណតយនយនេទសចរណ៍ និងសេ ង 

កមេនះ ប់បញចូ លករផល់កែនង ន ក់េនេនកនុងទី ំងេបះជំុរ ំចំណតរុម៉ឺក ជំុរ ំ
កម ន និងជំុរសំទួច តីនិងបរបញ់ ស មប់េភញ វ ន ក់េនរយៈេពលខី, ករផល់ទីកែនងនិងទី

ំងស មប់យនយនជិះកម ន។ 

កម ៥៥៩ ៖ ករ ន ក់េនេផ ងៗេទ ត 

កមេនះ ប់បញចូ ល ករផល់កែនង ន ក់េនបេ ះ សន ឬរយៈេពលែវង កនុងបនទប់
េនែតមួយឬបនទប់េនជមួយគន  ឬអេន សិក ន ស មប់សិស  និស ិត កមមករអេន បេវ
សន៍ ( មរដូវកល) និងបុគគលេផ ងៗ។ 
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ឈ
ជំពូក ឈ ៖ សកមមភពេស កមម ន ក់េន និង រ 
ែផនក ៥៥ ៖ េស កមម ន ក់េន   

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៥៥១     សកមមភពេស កមម ន ក់េន
  ៥៥១០(១)   សកមមភពេស កមម ន ក់េន
    ៥៥១០១ ស គរនិងស គររសីត
    ៥៥១០២ មូ៉ែតល
    ៥៥១០៣ ស គរ ផតមិន
    ៥៥១០៤ ផទះសំ ក់ ផទះជួល(២)

  ៥៥១០៥ ផទះ ន ក់ ស័យ
  ៥៥១០៩ សកមមភពេស កមម ន ក់េន ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
៥៥២     កែនងេបះជំុរ ំ ចំណតយនយនេទសចរណ៍ និងសេ ង 
 ៥៥២០  កែនងេបះជំុរ ំ ចំណតយនយនេទសចរណ៍ និងសេ ង 
   ៥៥២០០  កែនងេបះជំុរ ំ ចំណតស មប់យនយនេទសចរណ៍ 
៥៥៩     ករ ន ក់េនេផ ងៗេទ ត
  ៥៥៩០   ករ ន ក់េនេផ ងៗេទ ត
  ៥៥៩០១ កែនង ន ក់េនរបស់និសិ ត និងអេន សិក នស មប់សិស  
  ៥៥៩០៩ អេន សិក នេផ ងៗេទ ង(៣)

(១) មិន ប់បញចូ ល ករផល់ផទះនិងផទះែលងែដលមន ឬមិនបំពក់បរកិខ រស មប់ករេ ប បស់អចិៃ នយ៍ 
ជទូេទជ បចំែខ ឬ បចំឆន ំ (េមលែផនក ៦៨)។ 

(២) ប់បញចូ ល ែ គ ន ក់េន និង រេពល ពឹក។ 
(៣) ប់បញចូ ល ផទះសំ ក់ បនទប់ និងផទះស មប់កមមករ។ 
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ឈ
ែផនក ៥៦ ៖ សកមមភពេស កមម រ និងេភសជជៈ 

ែផនកេនះ ប់បញចូ ល សកមមភពេស កមម រនិងេភសជជៈ េ យផល់ រ ឬេភស
ជជៈេពញេលញ ស មប់ករទទួលទនភម េទះជេនកនុងេភនីយ ន ែបប បៃពណី េភជនី
យ នបេ មេស កមមេ យខួនឯង ឬេភជនីយ នខចប់យកេទទទួលទនេនេ ក េទះជ
តូបបេ ះ សនន ឬអចិៃ នយ៍ េ យមនឬគម នកែនងអងគុយក៏េ យ។ ក កំណត់គឺ

ស័យេល រ ែដលផល់ស មប់ករទទួលទនភមៗ មិនែមន ស័យេល បេភទទី
ំង ែដលផល់ រេនះេទ។ 

ែផនកេនះមិន ប់បញចូ ល ករផលិត រែដលមិន ចទទួលទនភម ឬមិនបន
េ ត មស មប់ទទួលទនភមៗ ឬករផលិតមូប រែដលប មងទុកែដលមិន តវបនចត់
ទុកជ រ (េមលែផនក ១០ ៖ ករផលិតផលិតផលមូប រ និងែផនក១១ ៖ ករផលិត េភ
សជជៈ)។ ែផនកេនះក៏មិនបន ប់បញចូ ល ករលក់ រែដលមិនផលិតខួនឯង ែដលមិន តវ
បនចត់ទុកថជ រ ឬករលក់ រែដលមិនស មប់ករទទួលទន (េមលជំពូក «ឆ» 

ជីវកមមលក់ដំុ និងលក់ យ)។ 

 កម ៥៦១ ៖ សកមមភពេស កមមេភជនី ន និងេស កមមផគត់ផគង់ រចល័ត  

កមេនះ ប់បញចូ លករផល់េស កមម រដល់អតិថិជន េទះជអតិថិជន តវបន
បេ ម រខណៈែដលចូលអងគុយចំ ឬអតិថិជនបេ មេ យខួនឯង េទះជពួកទទួលទន

រែដលបនេរ បចំទុកេនេនទី ំង េវចខចប់យកេទេ ក ឬមនេស កមមយកេទដល់ផទះ
ក៏េ យ ។ ប់បញចូ លករេរ បចំនិងករបេ ម រស មប់ករទទួលទនភមៗ ពីយន
យន ែដលមនម៉សីុន ឬរេទៈែដលគម នម៉សីុន។ 

 កម ៥៦២ ៖ ករផគត់ផគងមូប រដល់កមមវធីិ និងសកមមភពេស កមម រេផ ងៗ  

កមេនះរមួមនសកមមភពផគត់ផគង់ រស មប់កមមវធីិនីមួយៗ ឬស មប់រយៈេពល
ជក់ ក់ មួយ និង បតិបតិករផល់សមបទន រ ដូចជេនកែនងកី  ឬទី ំង
ប ក់ បែហលគន ។ 

កម ៥៦៣ ៖ សកមមភពបេ មេភសជជៈ 

កមេនះរមួមនករេរ បចំនិងបេ មេភសជជៈស មប់ទទួលទនភមៗេននឹងកែនង។ 
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ឈ
ជំពូក ឈ ៖ សកមមភពេស កមម ន ក់េន និង រ 
ែផនក ៥៦ ៖ សកមមភពេស កមម រ និងេភសជជៈ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៥៦១     សកមមភពេស កមមេភជនី ន និងេស កមមផគត់ផគង់ រចល័ត
  ៥៦១០(១)   សកមមភពេស កមមេភជនី ន និងេស កមម រចល័ត  
    ៥៦១០១ េភជនី ន និងកែនងសីុផឹករងគ ល
  ៥៦១០២ កែនងលក់ ររហ័ស(២)

    ៥៦១០៣ ងលក់កេរម៉ និងករេដរលក់ មរថយន
    ៥៦១០៤ រេទះចល័តលក់ រ
  ៥៦១០៥ សង់លក់មូប រ អនកេដរលក់ និងករេរ បចំលក់មូប រនិង       

េភសជជៈ កនុងផ រ 
៥៦២     ករផគត់ផគងមូប រដល់កមមវធីិ និងសកមមភពេស កមម រេផ ងៗ
  ៥៦២១(៣)   ករផគត់ផគងមូបដល់កមមវធីិ
    ៥៦២១០ ករផគត់ផគងមូបដល់កមមវធីិ
 ៥៦២៩  សកមមភពផល់េស កមមមូប រដៃទេទ ត
  ៥៦២៩០ សកមមភពផល់េស កមមមូប រដៃទេទ ត(4)  
៥៦៣     សកមមភពបេ មេភសជជៈ
  ៥៦៣០(៥)   សកមមភពបេ មេភសជជៈ
    ៥៦៣០១ េត ម រងគ ល ឌីសកូ េប រ គ ដិន និង ងខ ៉អូេខ 
  ៥៦៣០២ ងែត និងកេហ
  ៥៦៣០៣ តូបលក់េភសជជៈ
    ៥៦៣០៤ រេទះលក់េភសជជៈ ចល័ត
  ៥៦៣០៩ កែនងផល់េស កមមេភសជជៈ និង រេផ ងៗ ែដលមិន ប់បញចូ ល

(១) មិន ប់បញចូ ល ករ បតិបតិករសមបទនៃនកែនងទទួលទន (េមល ៥៦២៩០)។ 
(២)  ប់បញចូ ល ងលក់ចំណីហូបចុកស មប់ហូបេលង។ 
(៣)  មិន ប់បញចូ ល (ក) ករផលិត រងយខូចស មប់ករលក់បន (េមល ១០៧៩៩) 
   (ខ) ករលក់ យ រងយខូច (េមលែផនក ៤៧)។ 
(៤) ប់បញចូ ល (ក) បតិបតិករ ង រ និង ងកេហ (ដូចជស មប់េ ងច ក  
    ករយិល័យ មនទីរេពទយ ឬ េរ ន ) មនលកខណៈសមបទន 

(ខ) អនកេម៉ករេស កមមមូប រ ស មប់ កមហុ៊នដឹកជញជូ ន 
(គ) បតិបតិករែនងលក់ រេនទី ន ត់កី ឬសកមមភព ប ក់

បែហល ែដលមនលកខណៈជសមបទន 
 មិន ប់បញចូ ល (ក) ករផលិត រែដលងយខូចស មប់ករលក់បន (េមល ១០៧៩០) 
   (ខ) ករលក់ យ រែដលងយខូច (េមលែផនក ៤៧)។ 
(៥) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករលក់បនេភសជជៈែដលកញច ប់ និងេរ បចំទុក  

(េមល ៤៧១១, ៤៧២២, ៤៧៨១, ៤៧៩៩) 
(ខ) បតិបតិករកែនងឌីសកូ និង កំំ នេ យគម នបេ មេភសជជៈ 

(េមល ៩៣២៩៩)។  
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ញ

ជំពូក ញ ៖ ព័ត៌មនវិទយ និងទូរគមនគមន៍ 

ក មិត ច.ស.វ.ក 
ជំពូក ១ 
ែផនក ៦
កម ១៣ 
ថន ក់ ២៣

ថន ក់រង ២៤ 

 

ជំពូកេនះ ប់បញចូ លករផលិត និងករែចកចយផលិតផលព័ត៌មន និងវបបធម៌, ករផល់
មេធយបយបញជូ នឬែចកចយផលិតផលទំងេនះ ប់ទំងទិននន័យ ឬទូរគមនគមន៍, សកមម
ភពព័ត៌មនវទិយ, និងសកមមភពដំេណ រករទិននន័យ និងេស កមមព័ត៌មនេផ ងេទ ត។ 

ជំពូកេនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវ សកមមភពេបះផ យ, សកមមភពេចញផ យ
ភពយន ករផលិតកមមវធីិទូរទស ន៍និងវេីដអូ សកមមភពថតសំេឡងនិងេចញផ យត នី, 
សកមមភពផ យ និងបេងកតកមមវធីិ, ទូរគមនគមន៍, ករបេងកតកមមវធីិកំុពយូទ័រ ករពិេ គះ
េយបល់ និងសកមមភពពក់ព័នធ, និងសកមមភពេស កមមព័ត៌មន។  

សមសភគសំខន់ៗៃនជំពូកេនះ រមួមន ៖ សកមមភពេបះផ យ (ែផនក ៥៨) េ យ
ប់បញចូ លករេចញផ យកមមវធីិកំុពយូទ័រ, សកមមភពភពយន និងករថតសំេឡង (ែផនក ៥៩), 

សកមមភពៃនករផ យវទិយុនិងទូរទស ន៍ និងករបេងកតកមមវធីិ (ែផនក ៦០), សកមមភព
ទូរគមនគមន៍ (ែផនក ៦១) និងសកមមភពព័ត៌មនវទិយ (ែផនក ៦២), និងសកមមភពេស កមម
ព័ត៌មនេផ ងេទ ត (ែផនក ៦៣)។ 

ករេចញផ យរមួមន ករទទួលបនសិទធិអនកនិពនធេដមបីបេងកតមតិក (ផលិតផល
ព័ត៌មន) និងករផល់មតិកេនះឲយេទដល់ ធរណជន មរយៈករផលិតេឡងវញិ និង
ករែចកចយមតិកេនះកនុងទ មង់េផ ងៗ។ ទ មង់ទំងអស់ៃនករេចញផ យ (ដូចជ ករ
េបះពុមពេល ក ស ជទ មង់េអឡិច តនិច ជសំេឡង េនេលអីុនធឺែណត ជផលិតផលព
ហុផ ពផ យដូចជ សីុឌីរ ៉មូ សំេ េយង និងេស វេភ។ល។) តវបនបញចូ លកនុងែផនក
េនះ។   



ចំ ត់ថន ក់សង់ រវស័ិយេសដកិចចកមពុជ(ច.ស.វ.ក) 
 

218 

ញ
សកមមភពពក់ព័នធនឹងករផលិត និងករែចកចយកមមវធីិទូរទស ន៍ មនេនកនុងែផនក 

៥៩, ៦០, និង៦១ ឆុះបញច ំងដំ ក់កលេផ ងៗេនកនុងដំេណ រករេនះ។ សមសភគ
នីមួយៗដូចជភពយន និងេស៊រទូីរទស ន៍។ល។ តវបនបេងកតេ យសកមមភពេនកនុងែផនក 
៥៩ ចំែណកឯករបេងកត ថ នីយ៍ទូរទស ន៍បំពក់េ យកមមវធីិេពញេលញមួយ ែដលទញ
េចញពីសមសភគេនកនុងែផនក ៥៩ ឬេ យសមសភគេផ ងេទ ត (ដូចជករបេងកតកមមវធីី
ផ យព័ត៌មនទន់េហតុករណ៍) តវបន ក់បញចូ លេទកនុងែផនក ៦០។ ែផនក ៦០ េនះក៏ ប់
បញចូ ល ករផ យកមមវធីិែដលផលិតេ យផលិតករទំងេនះែដរ។ ករែចកផ យទូរទស ន៍
ែដលបំពក់េ យកមមវធីិេពញេលញមួយ ែដលបេងកតេ យភគីទីបី (ឩ. េ យគម នករែកែ ប
មតិក មួយ) តវបន ក់បញចូ លេទកនុងែផនក ៦១។ ករែចកផ យេនកនុងែផនក ៦១ េនះ 

ចេធេទបន មរយៈ បព័នធចក់ផ យ ផក យរណប ឬែខ កប។  

ែផនក ៥៨ ៖ សកមមភពេបះផ យ 
ែផនកេនះ ប់បញចូ លករេបះពុមពផ យេស វេភ កូនេស វេភេឃសន ខិតប័ណ 

វចននុ កម សពវចនធិបបយ េស វេភែផនទី ែផនទី និងបង់, ករេបះពុមពផ យកែសត 
ពឹតិប ត និងកលិកប ត, ករេបះពុមពផ យេស វេភ យេឈម ះ បញជ ី សយ ន និងករ
េបះពុមពផ យេផ ងេទ ត ពមទំងករេចញផ យកមមវធីិកំុពយូទ័រ។ 

ករេបះផ យរមួមន ករទទួលបនសិទធិអនកនិពនធេដមបីបេងកតមតិក (ផលិតផល
ព័ត៌មន) និងករផល់មតិកេនះឲយេទដល់ ធរណជន មរយៈករផលិតេឡងវញិ និង
ករែចកចយមតិកេនះកនុងទ មង់េផ ងៗ។ ទ មង់ទំងអស់ៃនករេបះផ យ (ដូចជ ករ
េបះពុមពេល ក ស ជទ មង់េអឡិច តនិច ឬជសំេឡង េនេលអីុនធឺែណត ជផលិតផលព
ហុផ ពផ យ ដូចជ សីុឌីរ ៉មូ សំេ េយង និងេស វេភ។ល។) េលកែលងែតករេចញ
ផ យភពយន តវបនបញចូ លកនុងែផនកេនះ។ 

ែផនកេនះមិន ប់បញចូ លករេចញផ យភពយន កែសតវេីដអូ និងភពយនេនកនុងឌីវ ី
ឌី ឬ បព័នធផ ពផ យ ប ក់ បែហល (ែផនក ៥៩) និងករផលិតចបប់ចមងេដមស មប់ករ
ថតទុក ឬសមភ រៈសំេឡង (ែផនក ៥៩)។ ែផនកេនះក៏មិន ប់បញចូ លផងេទ ករេបះពុមព (េមល 
១៨១១) និងករផលិតេឡងវញិកនុង ទង់ ទយធំ នូវ បព័នធផ ពផ យែដលបនថតទុក (េមល 
១៨២០)។ 
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កម ៥៨១ ៖ ករេបះពុមពផ យេស វេភ កលិកប ត និងសកមមភពេបះពុមពផ យ

 េផ ងេទ ត 

កមេនះ ប់បញចូ លសកមមភពេបះពុមពផ យេស វេភ កែសត ទស នវដី និង
កលិកប តេផ ងៗ េស វេភ យេឈម ះ បញជ ី សយ ន និង ន ៃដេផ ងេទ ត ដូចជ របូ
ថត ចមក់ ៃ បសណីយ៍ប ត ងេពលេវ  ទ មង់ ប័ណ បកស និងករផលិតេឡងវញិ
នូវ ន ៃដសិលបៈ។ ន ៃដទំងេនះមនចរតិលកខណៈជភពៃចន បឌិតខងបញញ  ែដលជ
លកខខណេដមបីអភិវឌ ន ៃដទំងេនះ េហយជទូេទ តវបនករពរេ យសិទធិអនកនិពនធ។ 

កម ៥៨២ ៖ ករេចញផ យកមមវធីិកំុពយូទ័រ 

កមេនះ ប់បញចូ លករេចញផ យកមមវធីិកំុពយូទ័រែដលបេងកតរចួ ប់ (មិនែមន ម
ករត មវរបស់អតិថិជន) ដូចជ បព័នធ បតិបតិករ កមមវធីិស មប់ ជីវកមមនិងកមមវធីិេផ ង
េទ ត និងកមមវធីិេហគមកំុពយូទ័រស មប់ គប់ទ មង់។ 
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ញ
ជំពូក ញ ៖ ព័ត៌មនវទិយ និងទូរគមនគមន៍ 
ែផនក ៥៨ ៖ សកមមភពេបះផ យ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៥៨១     ករេបះពុមពផ យេស វេភ កលិកប ត និងសកមមភពេបះពុមពផ យ

េផ ងេទ ត 
 ៥៨១១(១)   ករេបះពុមពផ យេស វេភ
 

 
៥៨១១០ ករេបះពុមពផ យេស វេភ កូនេស វេភេឃសន និងករេបះពុមពផ យ

េផ ងេទ ត(២) 
 ៥៨១២   ករេបះពុមពផ យេស វេភ យេឈម ះ និងបញជ ី សយ ន 
 

 
៥៨១២០ ករេបះពុមពផ យបញជ ី សយ ន េស វេភេលខទូរស័ពទ និងេស វេភ យ

េឈម ះេផ ងេទ ត។ល។  
 ៥៨១៣   ករេបះពុមពផ យកែសត ពឹតិប ត និងកលិកប ត
 

 
៥៨១៣០ ករេបះពុមពផ យកែសត ពឹតិប ត ទស នវដី និងកលិកប តកនុងទ មង់ជ

ក ស ឬេអឡិច តនិច(៣) 

(១) ប់បញចូ ល សកមមភពេបះពុមពេស វេភជ ក ស េអឡិច តនិច (សីុឌី ករបងញជេអឡិច ត 
និច។ល។) ឬកនុងទ មង់ជែខ ត់ ឬេនេលអីុនធឺែណត។ 

 មិន ប់បញចូ ល (ក) ករផលិតភូេគល (េមល ៣២៩០០) 
   (ខ) ករេបះពុមពផ យសមភ រៈផ យពណិជជកមម (េមល ៥៨១៩០) 
   (គ) ករេបះពុមពផ យេស វេភេភង និងត នី (េមល ៥៩២០) 
   (ឃ) សកមមភពរបស់អនកនិពនធឯក ជយ (េមល ៩០០០៤)។ 
(២) ប់បញចូ ល (ក) ករេបះពុមពផ យខិតប័ណ និងករេបះពុមព សេដ ងេនះ ដូចជករេបះពុមព 

ផ យវចននុ កម និងសពវចនធិបបយ 
   (ខ) ករេបះពុមពផ យេស វេភែផនទី ែផនទី និងបង់ 
   (គ) ករេបះពុមពផ យេស វេភែខ ត់សំេឡង 
   (ឃ) ករេបះពុមពផ យសពវចនធិបបយ។ល។ េនកនុងសីុឌីរ ៉មូ។ 
(៣) ប់បញចូ ល (ក) ករផ យ មអីុនធឺែណត និងករេបះពុមពផ យ ងេពលេវ កមមវធីិវទិយុ  

និងទូរទស ន៍ 
   (ខ) ករេបះពុមពផ យកែសតផ យពណិជជកមម។ 
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ជំពូក ញ ៖ ព័ត៌មនវទិយ និងទូរគមនគមន៍ 
ែផនក ៥៨ ៖ សកមមភពេបះផ យ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
 ៥៨១៩(១)   សកមមភពេបះពុមពផ យេផ ងៗ
  ៥៨១៩០ ករេបះពុមពផ យេស វេភមូ៉ដ របូថត ចមក់ និងៃ បសណីយ៍ប ត

លិខិតបដិស រកិចច ទ មង់ ប័ណ បកស ករផលិតេឡងវញិនូវ ន
ៃដសិលបៈ សមភ រៈផ យពណិជជកមម និងសមភ រៈេបះពុមពេផ ងៗេទ ត 
ែដលពំុបន ប់បញចូ ល 

៥៨២    ករេចញផ យកមមវធីិកំុពយូទ័រ
 ៥៨២០(២)   ករេចញផ យកមមវធីិកំុពយូទ័រែដលបេងកតរចួ ប់ (មិនែមន មករ

ត មវរបស់អតិថិជន) 
  ៥៨២០០ ករេចញផ យកមមវធីិកំុពយូទ័រែដលបេងកតរចួ ប់(៣) 

(១) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករលក់ យកមមវធីិកំុពយូទ័រ (េមល ៤៧៤១) 
   (ខ) ករេបះពុមពផ យកែសតផ យពណិជជកមម (េមល ៥៨១៣០)។ 
(២) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករផលិតេឡងវញិនូវកមមវធីិកំុពយូទ័រ (េមល ១៨២០)  
   (ខ) ករលក់ យកមមវធីិកំុពយូទ័រែដលមិនែមន មករត មវរបស់អតិថិជន (េមល  

៤៧៤១៤) 
   (គ) ករផលិតកមមវធីិកំុពយូទ័រែដលមិនពក់ព័នធនឹងករេបះផ យ (េមល  

៦២០១០)។ 
(៣) ប់បញចូ ល ករេចញផ យកមមវធីិកំុពយូទ័រ ស មប់ករកម នេហគមវឌីីអូ េហគមកំុពយូទ័រ និង បព័នធ 

បតិបតិករ។ 
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ែផនក ៥៩ ៖ សកមមភពេចញផ យភពយន ករផលិតកមមវិធីទូរទស ន៍និងវីេដអូ សកមមភពថត
សំេឡងនិងេចញផ យត នី 

ែផនកេនះ ប់បញចូ លករផលិតភពយន ស មប់ឬមិនស មប់េ ងភពយន មនទ មង់
ជហីល កែសតវេីដអូ ឬឌីស ស មប់ករចក់បញច ំងផទ ល់េនកនុងេ ងភពយន ឬករចក់
ផ យ មទូរទស ន៍, សកមមភពគំ ទែផនកេនះរមួមនករែកស មលែខ ភពយន ករកត់ត 
និងករបញចូ លសំេឡង។ល។, ករែចកចយភពយន និងផលិតផលេផ ងៗកនុងវស័ិយភព
យនេទដល់វស័ិយនន ពមទំងករបញច ំងភពយន ឬផលិតផលេផ ងៗកនុងវស័ិយភព
យន។ ែផនកេនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវករទិញ និងករលក់ភពយន ឬសិទធិែចកចយ
ផលិតផលេផ ងៗកនុងវស័ិយភពយន។ 

ែផនកេនះក៏ ប់បញចូ លសកមមភពៃនករថតសំេឡង ដូចជផលិតកមមៃនករថតសំេឡង
ចបប់េដម, ករបេញចញ ករផ ពផ យ និងករែចកចយផលិតផលទំងេនះ, ករេចញផ យ
ត នី ពមទំងសកមមភពៃនេស កមមថតសំេឡងេនកនុងសទូឌីេយ ឬកែនងេផ ងេទ ត។ 

កម ៥៩១ ៖ សកមមភពភពយន កមមវធីិទូរទស ន៍ និងវេីដអូ 

កមេនះ ប់បញចូ លករផលិតភពយន ស មប់ឬមិនស មប់េ ងភពយន មនទ មង់
ជហីល កែសតវេីដអូ ឌីវឌីី ឬ បព័នធផ ពផ យេផ ងៗ ដូចជករែចកចយែបបឌីជីថល 
ស មប់ករចក់បញច ំងផទ ល់េនកនុងេ ងភពយន ឬស មប់ករចក់ផ យ មទូរទស ន៍, 
សកមមភពគំ ទរមួមនករែកស មលែខ ភពយន ករកត់ត និងករបញចូ លសំេឡង។ល។, 
ករែចកចយភពយន ឬផលិតផលេផ ងៗកនុងវស័ិយភពយន (កែសតវេីដអូ ឌីវឌីី។ល។)
េទដល់វស័ិយនន ពមទំងករចក់បញច ំងផ យ។ ករទិញ និងករលក់ភពយន ឬសិទធិ
ែចកចយផលិតផលេផ ងៗកនុងវស័ិយភពយន តវបន ប់បញចូ លផងែដរ។ 

កម ៥៩២ ៖ សកមមភពថតសំេឡង និងេចញផ យត នី 

កមេនះ ប់បញចូ លសកមមភពផលិតកមមៃនករថតសំេឡងចបប់េដម ដូចជែខ ត់ 
សីុឌី, ករបេញចញ ករផ ពផ យ និងករែចកចយផលិតផលថតសំេឡងទំងេនះេទដល់
អនកលក់ដំុ អនកលក់ យ ឬ ធរណជនផទ ល់។ សកមមភពទំងេនះ ច តវបន ឬមិន តវ
បនបញចូ លជមួយផលិតកមមៃនករថតសំេឡងេមេនកនុងអងគភពែតមួយ។ េបសិនជមិន តវ
បនបញចូ លជមួយគន  អងគភពែដលអនុវតសកមមភពទំងេនះ តវែតទទួលបនសិទធិផលិត
េឡងវញិ និងសិទធិែចកចយនូវករថតសំេឡងេដមេនះ។ កមេនះ ប់បញចូ លសកមមភពេស
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កមមថតសំេឡងេនកនុងសទូឌីេយ ឬកែនងេផ ងៗេទ ត ប់បញចូ លទំងករផលិតកមមវធីិវទិយុ 
ែខ ត់ស មប់ភពយន និងកមមវធីិទូរទស ន៍ែដលថតទុក (មិនផ យផទ ល់) ជេដម។ 

កមេនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវសកមមភពេចញផ យត នី ដូចជសកមមភពទទួល
បន និងចុះបញជ ីសិទធិអនកនិពនធស មប់ករែតងត នី, ករផ ពផ យ, ករផល់សិទធិ និងករេ ប
បស់ករែតងត នីទំងេនះ ស មប់ករថតសំេឡង វទិយុ ទូរទស ន៍ ភពយន ករសែមង
ផទ ល់ ករេបះពុមពេល ក ស និង បព័នធផ ពផ យេផ ងៗេទ ត។ អងគភពទំង យ
ែដលពក់ព័នធនឹងសកមមភពទំងេនះ ចជមច ស់សិទធិអនកនិពនធ ឬេដរតួនទីជអនករដបល
កនុងនមជមច ស់ៃនសិទធិអនកនិពនធត នីេនះ។ កមេនះក៏ ប់បញចូ លករេចញផ យត នី និង
េស វេភេភង។ 
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ញ
ជំពូក ញ ៖ ព័ត៌មនវទិយ និងទូរគមនគមន៍ 
ែផនក ៥៩ ៖ សកមមភពេចញផ យភពយន ករផលិតកមមវធីិទូរទស ន៍និងវេីដអូ សកមមភពថតសំេឡងនិងេចញ 

ផ យត នី 
កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៥៩១     សកមមភពភពយន កមមវធីិទូរទស ន៍ និងវេីដអូ
 ៥៩១១(១)   សកមមភពផលិតភពយន កមមវធីិទូរទស ន៍ និងវេីដអូ 
  ៥៩១១០ សកមមភពផលិតភពយន កមមវធីិទូរទស ន៍ និងវេីដអូ(២) 
 ៥៩១២(៣)   សកមមភពេ កយករផលិតភពយន កមមវធីិទូរទស ន៍ និងវេីដអូ
  ៥៩១២០ សកមមភពេ កយករផលិតភពយន កមមវធីិទូរទស ន៍ និងវេីដអូ(៤)

(១) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករចមងែខ ភពយន (េលកែលងែតករផលិតេឡងវញិនូវែខ ភពយន 
ស មប់ករែចកចយ មេ ងភពយន) ពមទំងករផលិតេឡងវញិនូវ 
កែសតែខ ត់ វេីដអូ សីុឌី ឌីវឌីី ពីចបប់ចមងេម (េមល ១៨២០) 

   (ខ) ករលក់ដំុកែសតវេីដអូ សីុឌី និងឌីវឌីីែដលបនថតទុកជមុន  
(េមល ៤៦៥២៥) 

   (គ) ករលក់ដំុកែសតវេីដអូ និងសីុឌីមិនទន់ថតចមង (េមល ៤៦៥២៥) 
   (ឃ) ករលក់ យកែសតវេីដអូ សីុឌី និងឌីវឌីី (េមល ៤៧៦២០) 
   (ង) សកមមភពេ កយករផលិត (េមល ៥៩១២០) 
   (ច) ករផលិតេឡងវញិនូវែខ ភពយនស មប់ករែចកចយ មេ ងភពយន  

(េមល ៥៩១២) 
   (ឆ) ករថតសំេឡង និងករថតេស វេភេទជកែសតែខ ត់ (េមល ៥៩២០) 
   (ជ) ករបេងកតកមមវធីិ ថ នីយទូរទស ន៍េពញេលញមួយ (េមល ៦០២០) 
   (ឈ) ករចក់ផ យ មទូរទស ន៍ (េមល ៦០២០) 
   (ញ) ករែកស មលែខ ភពយនេ កពីស មប់ឧស ហកមមភពយន  

(េមល ៧៤២០០) 
   (ដ) សកមមភពឯកជនរបស់ភន ក់ងរ ឬទីភន ក់ងរេ ងភពយន ឬសិលបៈ  

(េមល ៧៤៩០០) 
   (ឋ) ករជួលកែសតវេីដអូ និងឌីវឌីីេទដល់ ធរណជនទូេទ (េមល ៧៧២២០) 
   (ឌ) ករផល់ករផ យ មត មវករៃនករផ យផទ ល់កមមវធីិទូរទស ន៍ 

(ែដលេកតេឡងកនុងេពលតំ លគន ) សីពីករ បជំុ សននិសិទ។ល។  
(េមល ៨២៩៩០) 

   (ឍ) សកមមភពផទ ល់ខួនរបស់ សែមង អនកគូររបូថុក អនកដឹកនំេរ ង អនក 
រចនឆក និងអនកជំនញបេចចកេទស (េមល ៩០០០)។ 
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ញ
(២) ប់បញចូ ល (ក) ករផលិត រពណិជជកមមស មប់វទិយុ ទូរទស ន៍ និងភពយន 
   (ខ) ករផ យពណិជជកមមែដលមិនេធ មរយៈមេធយបយចក់ផ យ និង 

សកមមភពរបស់ប ល័យែដលរក ទុកែខ ត់ភពយន។ល។ 
(៣) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករចមងែខ ភពយន (េលកែលងែតករផលិតេឡងវញិនូវែខ ភពយន 

ស មប់ករែចកចយ មេ ងេ ងភពយន) ពមទំងករផលិតេឡងវញិនូវ 
កែសតែខ ត់ វេីដអូ សីុឌី ឌីវឌីី ពីចបប់ចមងេម (េមល ១៨២០)។ 

   (ខ) ករលក់ដំុកែសតវេីដអូ សីុឌី និងឌីវឌីីែដលបនថតទុកជមុន  
(េមល ៤៦៥២៥) 

   (គ) ករលក់ដំុកែសតវេីដអូ និងសីុឌីមិនទន់ថតចមង (េមល ៤៦៥២៥) 
   (ឃ) ករលក់ យកែសតវេីដអូ សីុឌី និងឌីវឌីី (េមល ៤៧៦២០) 
   (ង) ករែកស មលែខ ភពយនេ កពីស មប់ឧស ហកមមភពយន  

(េមល ៧៤២០០) 
   (ច) ករជួលកែសតវេីដអូ និងឌីវឌីីេទដល់ ធរណជនទូេទ (េមល ៧៧២២០) 
   (ឆ) សកមមភពផទ ល់ខួនរបស់ សែមង អនកគូររបូកំែបង អនកដឹកនំេរ ង អនក 

រចនឆក និងអនកជំនញបេចចកេទស (េមល ៩០០០)។ 
(៤) ប់បញចូ ល សកមមភពដូចជករែកស មល ករេផទរែខ ភពយន/កែសត ករ ក់ចំណងេជង ករ
   ក់ចំណងេជងរង ករផល់កិតិយសដល់អនកចូលរមួកនុងផលិតកមមភពយន ករផល់
   ករផ យ មត មវករ កហិកែដលផលិតេ យកំុពយូទ័រ ករបេងកតចលន និងែក
   លមពិេសស ករអភិវឌ និងែកលមែខ ភពយន សកមមភពរបស់ទីពិេ ធន៍ 
   ែខ ភពយន និងសកមមភពរបស់ទីពិេ ធន៍ពិេសសែផនកភពយេនជីវចល។ 
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ញ
ជំពូក ញ ៖ ព័ត៌មនវទិយ និងទូរគមនគមន៍ 
ែផនក ៥៩ ៖ សកមមភពេចញផ យភពយន ករផលិតកមមវធីិទូរទស ន៍និងវេីដអូ សកមមភពថតសំេឡងនិងេចញ 

ផ យត នី 
កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ

  ៥៩១៣(១)   សកមមភពែចកចយភពយន កមមវធីិទូរទស ន៍ និងវេីដអូ 
   ៥៩១៣០ សកមមភពែចកចយភពយន កមមវធីិទូរទស ន៍ និងវេីដអូ(២) 
 ៥៩១៤  សកមមភពចក់បញច ំងភពយន
   ៥៩១៤០ បតិបតិកររបស់េ ងភពយន សកមមភពចក់បញច ំងភពយន(៣)

៥៩២   សកមមភពថតសំេឡង និងេចញផ យត នី 
 ៥៩២០(៤)  សកមមភពថតសំេឡង និងេចញផ យត នី
  ៥៩២០០ សកមមភពថតសំេឡង និងេចញផ យត នី

(១) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករចមងែខ ភពយន (េលកែលងែតករផលិតេឡងវញិនូវែខ ភពយន 
ស មប់ករែចកចយ មេ ងភពយន) ពមទំងករផលិតេឡងវញិនូវ 
កែសតែខ ត់ វេីដអូ សីុឌី ឌីវឌីី ពីចបប់ចមងេម (េមល ១៨២០) 

   (ខ) ករផលិតេឡងវញិនូវែខ ភពយនស មប់ករែចកចយ មេ ងភពយន  
(េមល ៥៩១២)។ 

(២) ប់បញចូ ល (ក) សកមមភពៃនករែសងរកសិទធិែចកចយ និងករែចកចយែខ ភពយន ករ 
ែសតវេីដអូ ឌីវឌីី និងផលិតផល ប ក់ បែហល េទឲយេ ងភពយន  
ប ញនិង ថ នីយទូរទស ន៍ និងអនក ំងពិព័រណ៍ 

   (ខ) ករែសងរកសិទធែចកចយែខ ភពយន កែសតវេីដអូ និងឌីវឌីី។ 
(៣) ប់បញចូ ល ករបញច ំងែខ ភពយន ឬវេីដអូេនកនុងេ ងភពយន េនកនុងទី ល ឬកែនងចក់ 

បញច ំងេផ ងេទ ត និងកឹបេ ងភពយន។ 
(៤) ប់បញចូ ល (ក) ករផលិតឧបករណ៍ថតសំេឡងេដម ដូចជកែសតែខ ត់ សីុឌី 

(ខ) សកមមភពេស កមមថតសំេឡងេនកនុងសទូឌីេយ ឬកែនងេផ ងៗេទ ត ដូចជ 
ករផលិតកមមវធីិវទិយុ ែខ ត់ស មប់ភពយន និងទូរទស ន៍ែដលថតទុកជ
មុន (មិនផ យផទ ល់) ជេដម 

(គ) សកមមភពេចញផ យត នី ដូចជសកមមភពទទួលបន និងចុះបញជ ីសិទធិអនក
និពនធស មប់ករែតងត នី, ករផ ពផ យ ករផល់សិទធិ និងករេ ប បស់ករ
ែតងត នីទំងេនះ ស មប់ករថតសំេឡង វទិយុ ទូរទស ន៍ ភពយន ករស
ែមងផទ ល់ ករេបះពុមពេល ក ស និង បព័នធផ ពផ យេផ ងៗេទ ត, ករ
ែចកចយករថតសំេឡងេទដល់អនកលក់ដំុ អនកលក់ យ ឬ ធរណជន
េ យផទ ល់។ 
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ែផនក ៦០ ៖ សកមមភពផ យ និងបេងកតកមមវិធី 

ែផនកេនះ ប់បញចូ លសកមមភពបេងកតមតិក ឬករទិញកមមសិទធិេដមបីែចកចយមតិក 
និងផ ពផ យមតិកេនះជបនបនទ ប់ ដូចជ មវទិយុ ទូរទស ន៍ កមមវធីិកម ន ព័ត៌មន និង
ករពិភក ជេដម។ ទិននន័យផ យែដល តវបនបញចូ លជមួយករផ យវទិយុ ឬទូរទស ន៍ ក៏
តវបន ប់បញចូ លផងែដរ។ ករផ យ ចេធេទបន េ យេ ប បស់បេចចកវទិយេផ ងៗដូច
ជ មរយៈរលកធតុ កស ផក យរណប ប ញែខ កប ឬអីុនធឺែណត។ ែផនកេនះក៏ ប់
បញចូ លផងែដរ នូវករផលិតកមមវធីិែដលជធមម ករផ យមនលកខណៈចេង ត (មនែដន
កំណត់ ដូចជកមមវធីិព័ត៌មន កី  អប់រ ំឬកមមវធីិស មប់យុវជន) េ យែផក មករភជ ប់េស

 ឬកៃ មឈនួលជមួយភគីទីបី ស មប់ករផ យជបនបនទ ប់ដល់ ធរណជន។ 

ែផនកេនះមិន ប់បញចូ លករែចកចយកមមវធីិ មែខ កប ឬកមមវធីិភជ ប់េស េផ ងេទ ត
េនះេទ (េមលែផនក ៦១)។ 

កម ៦០១ ៖ ករផ យវទិយុ 

កមេនះ ប់បញចូ លសកមមភពផ យរលកសំេឡង មរយៈសទូឌីេយករផ យវទិយុ 
និងឧបករណ៍បញជូ នកមមវធីិសំេឡងេទដល់ ធរណជន សមជិក ឬអនកភជ ប់េស ។ សកមម
ភពរបស់ប ញវទិយុ ដូចជ ករតេមង និងបញជូ នកមមវធីិសំេឡងេទដល់សមជិក ឬអនក
ភជ ប់េស មរយៈករផ យ មរលកធតុ កស ែខ កប ឬផក យរណប ក៏ តវបន ប់
បញចូ លផងែដរ។ 

សកមមភពផ យវទិយុ មអីុនធឺែណត ( ថ នីយវទិយុអីុនធឺែណត) ក៏ តវបន ប់បញចូ ល
េនកនុង កមេនះផងែដរ។ ជមួយគន េនះែដរ ទិននន័យផ យែដលបញចូ លគន ជមួយករផ យ
វទិយុក៏ តវបន ប់បញចូ លផងែដរ។ 

កម ៦០២ ៖ សកមមភពបេងកតកមមវធីិ និងករផ យទូរទស ន៍ 

កមេនះ ប់បញចូ លករបេងកត ថ នីយទូរទស ន៍ែដលបំពក់េ យកមមវធីិេពញេលញ
មួយ ែដលទញេចញពីសមសភគៃនកមមវធីិែដលទិញ (ឩ. ែខ ភពយន ភពយនឯក រ 
ជេដម) សមសភគៃនកមមវធីិែដលផលិតេ យខួនឯង (ឩ. ព័ត៌មនកនុង សក របយករណ៍
ផ យផទ ល់) ឬជករបញចូ លគន ៃនសមសភគពីរខងេលេនះ។ 



ចំ ត់ថន ក់សង់ រវស័ិយេសដកិចចកមពុជ(ច.ស.វ.ក) 
 

228 

ញ
ថ នីយទូរទស ន៍ែដលបំពក់េ យកមមវធីិេពញេលញេនះ ចចក់ផ យេ យអងគ

ភពែដលផលិត ឬផលិតស មប់បញជូ នឲយចក់ផ យេ យភគីទីបី ដូចជ កមហុ៊នែខ កប 
ឬអនកផល់េស កមមទូរទស ន៍ មផក យរណប។ 

ករបេងកតកមមវធីិ ចមនលកខណៈទូេទ ឬឯកេទស (ឩ. មនែដនកំណត់ ដូចជ កមម
វធីិព័ត៌មន កី  ករអប់រ ំឬកមមវធីិស មប់យុវជន) ចផ យដល់អនកេ ប បស់េ យេសរ ី
ឬ ចផ យេ យែផកេលមូល នៃនករភជ ប់េស ែតបុ៉េ ះ។ 

ករបេងកតកមមវធីិរបស់ ថ នីយែដលបេ មវេីដអូ មត មវករ និងទិននន័យផ យែដល
បញចូ លជមួយករផ យទូរទស ន៍ក៏ តវបន ប់បញចូ លផងែដរ។ 
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ជំពូក ញ ៖ ព័ត៌មនវទិយ និងទូរគមនគមន៍ 
ែផនក ៦០ ៖ សកមមភពផ យ និងបេងកតកមមវធីិ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៦០១     ករផ យវទិយុ
 ៦០១០(១)   ករផ យវទិយុ
  ៦០១០០ ករផ យវទិយុ
៦០២   សកមមភពបេងកតកមមវធីិ និងករផ យទូរទស ន៍ 
 ៦០២០(២)  សកមមភពបេងកតកមមវធីិ និងករផ យទូរទស ន៍ 
  ៦០២០០ សកមមភពបេងកតកមមវធីិ និងករផ យទូរទស ន៍ 

(១) ប់បញចូ ល (ក) ករផ យរលកសំេឡង មរយៈសទូឌីេយផ យវទិយុ និងឧបករណ៍ស មប់ 
បញជូ នកមមវធីិសំេឡងេទ ធរណជន សមជិក ឬអនកភជ ប់េស  

   (ខ) សកមមភពរបស់ប ញវទិយុដូចជ ករតេមង និងបញជូ នកមមវធីិសំេឡងេទ 
ដល់សមជិក ឬអនកភជ ប់េស មរយៈករផ យ មរលកធតុ កស ែខ
កប ឬផក យរណប 

   (គ) សកមមភពផ យវទិយុ មអីុនធឺែណត ( ថ នីយវទិយុអីុនធឺែណត) 
   (ឃ) ទិននន័យផ យែដលបញចូ លគន ជមួយករផ យវទិយុ។ 
 មិន ប់បញចូ ល ករផលិតកមមវធីិវទិយុែដលថតទុកជមុន (េមល ៥៩២០)។ 
(២) ប់បញចូ ល (ក) ករបេងកត ថ នីយទូរទស ន៍ែដលបំពក់េ យកមមវធីិេពញេលញមួយ ែដល 

ទញេចញពីសមសភគៃនកមមវធីិែដលទិញ (ឩ. ែខ ភពយន ភពយនឯក 
រ ជេដម) សមសភគៃនកមមវធីិែដលផលិតេ យខួនឯង (ឩ. ព័ត៌មន

 កនុង សក របយករណ៍ផ យផទ ល់) ឬជករបញចូ លគន ៃនសមសភគពីរខង
 េលេនះ 

   (ខ) ករបេងកតកមមវធីិរបស់ ថ នីយែដលបេ មវេីដអូ មត មវករ 
   (គ) ទិននន័យផ យែដលបញចូ លជមួយករផ យទូរទស ន៍។ 
 មិន ប់បញចូ ល (ក) ករផលិតធតុផ ំៃនកមមវធីិទូរទស ន៍ (ឩ. ែខ ភពយន ភពយនឯក រ ករ 

ផ យពណិជជកមម) (េមល ៥៩១១) 
   (ខ) ករផគុំេស កមម ថ នីយទូរទស ន៍ជកញច ប់ និងករែចកចយកញច ប់េស កមម 

េនះ មរយៈែខ កប ឬផក យរណបេទដល់ទស និកជន (េមលែផនក ៦១)។ 
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ែផនក ៦១ ៖ ទូរគមនគមន៍ 
ែផនកេនះ ប់បញចូ លសកមមភពេស កមមទូរគមនគមន៍ និងេស កមមពក់ព័នធឯេទ ត

ដូចជ ករបញជូ នសំេឡង ទិននន័យ អតថបទ សូរស័ពទ និងវេីដអូ។ ឧបករណ៍បញជូ នបេ មឲយ
សកមមភពទំងេនះ ចែផកេលបេចចកវទិយេទល ឬកររមួបញចូ លបេចចកវទិយនន។ ភពរមួ
ៃនសកមមភពែដលចត់ថន ក់េនកនុងែផនកេនះ គឺករបញជូ នមតិក េ យពំុជប់ទក់ទងនឹង
សកមមភពៃនករបេងកតមតិកេទ។ បំែណងែចកេនកនុងែផនកេនះ គឺែផកេល បេភទៃន
ឧបករណ៍ទូរគមនគមន៍ែដលយកមកេ ប។ 

កនុងករណីៃនករបញជូ នរលកសញញ ទូរទស ន៍ ចំណុចេនះ ច ប់បញចូ លករ ចបច់
បញចូ លគន  នូវបុ៉សទូរទស ន៍ែដលមនកមមវធីិេពញេលញ (ែដលបេងកតេនកនុងែផនក ៦០) េទជ
កញច ប់កមមវធីិស មប់ករែចកចយ។ 

កម ៦១១ ៖ សកមមភពទូរគមនគមន៍មនែខ  

កមេនះ ប់បញចូ លសកមមភពៃនករ បតិបតិ ករែថរក  ឬករផល់ករេ ប បស់
ឧបករណ៍ស មប់បញជូ នសំេឡង ទិននន័យ អតថបទ សូរស័ពទ និងវេីដអូ េ យេ ប បស់ បព័នធ
ទូរគមនគមន៍មនែខ ។ ឧបករណ៍បញជូ នបេ មឲយសកមមភពទំងេនះ ចែផកេលបេចចកវទិយ
េទល ឬកររមួបញចូ លបេចចកវទិយនន។ 

សកមមភពទំងេនះរមួមន ៖ (១) ករ បតិបតិ និងករែថរក ឧបករណ៍ផស់បូរ និង
បញជូ ន េដមបីផល់ទំនក់ទំនងពីចំណុចមួយេទចំណុចមួយេទ ត មរយៈែខ រត់េលដី រលក
បញជូ នខី ឬកររមួបញចូ លគន ែខ រត់េលដី និង បព័នធផក យរណប, (២) ករ បតិបតិ បព័នធបញជូ ន

មែខ កប (ឩ. ស មប់ករែចកចយទិននន័យ និងរលកសញញ ទូរទស ន៍), និង (៣) ករផល់
ទូរេលខ និងទំនក់ទំនងមិនេ បសំេឡងេផ ងេទ តេ យេ បឧបករណ៍ផទ ល់របស់ពួកេគ។ 

ករទិញសមតថភពភជ ប់ និងប ញពីកមមសិទធិករ និង បតិបតិករៃនប ញ និងករ
ផល់េស កមមទូរគមនគមន៍ េ យេ ប បស់សមតថភពេនះេទដល់ ជីវកមម និងេទ មផទះ
តវបន ប់បញចូ លេនកនុង កមេនះ។ 

កមេនះក៏ ប់បញចូ ល ករផល់េស កមមអីុនធឺែណត េ យ បតិបតិករែដលេ ប បព័នធ
ទូរគមនគមន៍មនែខ ផងែដរ។ 
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កម ៦១២ ៖ សកមមភពទូរគមនគមន៍ឥតែខ  

កមេនះ ប់បញចូ លសកមមភពៃនករ បតិបតិ ករែថរក  ឬករផល់ករេ ប បស់
ឧបករណ៍ស មប់បញជូ នសំេឡង ទិននន័យ អតថបទ សូរស័ពទ និងវេីដអូ េ យេ ប បស់ បព័នធ
ទូរគមនគមន៍ឥតែខ ។ ឧបករណ៍ទំងេនះ ផល់នូវករបញជូ ន គប់ទិសេ មរយៈរលកធតុ

កស េហយឧបករណ៍ទំងេនះ ចែផកេលករេ ប បស់បេចចកវទិយេទល ឬកររមួបញចូ ល
បេចចកវទិយនន។ សកមមភពែថរក  និង បតិបតិ បព័នធរក និងទញទិននន័យពីអងគចងចំ 
ពមទំងប ញទូរគមនគមន៍ចល័តនិងឥតែខ េផ ងៗ តវបន ប់បញចូ លកនុងែផនកេនះ។ 

ករទិញសមតថភពភជ ប់ និងប ញពីកមមសិទធិករ និង បតិបតិករៃនប ញ និងករ
ផល់េស កមមទូរគមនគមន៍ឥតែខ  (េលកែលងែតផក យរណប) េ យេ ប បស់សមតថភព
េនះេទដល់ ជីវកមម និងេទ មផទះ តវបន ប់បញចូ លេនកនុង កមេនះ។ 

 កមេនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរ នូវករផល់េស កមមអីុនធឺែណត េ យ បតិបតិករែដល
េ ប បស់ បព័នធទូរគមនគមន៍ឥតែខ ។ 

កម ៦១៣ ៖ សកមមភពទូរគមនគមន៍ផក យរណប 

កមេនះ ប់បញចូ លសកមមភពៃនករ បតិបតិ ករែថរក  ឬករផល់ករេ ប បស់
ឧបករណ៍ស មប់បញជូ នសំេឡង ទិននន័យ អតថបទ សូរស័ពទ និងវេីដអូ េ យេ ប បស់ បព័នធ
ទូរគមនគមន៍ផក យរណប។ 

កមេនះក៏ ប់បញចូ លករបញជូ នកមមវធីិជរបូភព សំេឡង ឬអតថបទ ែដលទទួលបនពី
ប ញែខ កប ថ នីយទូរទស ន៍កនុង សក ឬប ញវទិយុ េទដល់អតិថិជន មរយៈ
បព័នធផក យរណបបញជូ នដល់ផទះ។ ជទូេទ អងគភពែដលចត់ថន ក់កនុង កមេនះ មិនបេងកតស
មភ រៈផលិតកមមវធីិេនះេទ។ 

កមេនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរ នូវករផល់េស កមមអីុនធឺែណត េ យ បតិបតិករែដល
េ ប បស់ បព័នធទូរគមនគមន៍ផក យរណប។ 

កម ៦១៩ ៖ សកមមភពទូរគមនគមន៍េផ ងេទ ត 

កមេនះ ប់បញចូ ល ករផគត់ផគង់កមមវធីិទូរគមនគមន៍ឯកេទស ដូចជករឃំេមល 
ផក យរណប ទូរម តវធីិៃនទំនក់ទំនង និង បតិបតិករ ថ នីយ ៉ , ករ បតិបតិ ថ នីយ
ចំណុចផក យរណប និងឧបករណ៍ពក់ព័នធែដល បតិបតិករភជ ប់េទនឹង បព័នធទំនក់ទំនងេន
េលដីមួយឬេ ចនកែនង ែដលមនសមតថភពបញជូ ន ឬទទួលទូរគមនគមន៍ពី បព័នធផក យ
រណប, ករផល់េស កមមអីុនធឺែណត មរយៈប ញរ ងអតិថិជន និងអនកផល់េស កមម 
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ែដលប ញេនះមិនែមនជកមមសិទធិរបស់ ឬ គប់ គងេ យអនកផល់េស កមម ដូចជ ករផ
ល់េស កមមអីុនធឺែណតមនែខ ជេដម, ករផល់េស ទូរស័ពទនិងអីុនធឺែណតេនកែនងែដល
េបកទូ យដល់ ធរណជន, និង ករផល់េស ទូរគមនគមន៍ មរយៈប ញភជ ប់
ទូរគមនគមន៍ែដលមន ប់ដូចជករផល់េស កមមវអូី យភី (VOIP: ពិធី អីុនធឺែណត
េ យសំេឡង) និងអនកលក់បននូវេស ទូរគមនគមន៍ (ឩ. ករទិញ និងករលក់បននូវសមតថ
ភពប ញេ យគម នករផល់េស កមមបែនថម)។ 
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ជំពូក ញ ៖ ព័ត៌មនវទិយ និងទូរគមនគមន៍ 
ែផនក ៦១ ៖ ទូរគមនគមន៍ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៦១១     សកមមភពទូរគមនគមន៍មនែខ
 ៦១១០   សកមមភពទូរគមនគមន៍មនែខ
  ៦១១០០(១) េស កមមទូរគមនគមន៍មនែខ
៦១២   សកមមភពទូរគមនគមន៍ឥតែខ
 ៦១២០  សកមមភពទូរគមនគមន៍ឥតែខ
  ៦១២០០(២) េស កមមទូរគមនគមន៍ឥតែខ

(១) ប់បញចូ ល (ក) ករ បតិបតិ ករែថរក  ឬករផល់ករេ ប បស់ឧបករណ៍ ស មប់បញជូ ន 
សំេឡង ទិននន័យ អតថបទ សូរស័ពទ និងវេីដអូ េ យេ ប បស់ បព័នធ  
ទូរគមនគមន៍មនែខ  ប់បញចូ លករ បតិបតិ និងករែថរក ឧបករណ៍ផស់
បូរ និងបញជូ ន េដមបីផល់ទំនក់ទំនងពីចំណុចមួយេទចំណុចមួយេទ ត មរ
យៈែខ រត់េលដី រលកបញជូ នខី ឬកររមួបញចូ លគន រ ងែខ រត់េលដី និង
ឧបករណ៍ផក យរណប, ករ បតិបតិ បព័នធបញជូ ន មែខ កប (ឩ. ស មប់ករ
ែចកចយទិននន័យ និងរលកសញញ ទូរទស ន៍), និងករផល់ទូរេលខ និងទំនក់
ទំនងមិនេ បសំេឡងេផ ងេទ ត េ យេ បឧបករណ៍ផទ ល់របស់ពួកេគ 

   (ខ) ករទិញសមតថភពភជ ប់ និងប ញពីកមមសិទធិករ និង បតិបតិករៃនប ញ  
និងករផល់េស កមមទូរគមនគមន៍ េ យេ ប បស់សមតថភពេនះេទដល់

ជីវកមម និងេទ មផទះ 
(គ) ករផល់េស កមមអីុនធឺែណត េ យ បតិបតិករែដលេ ប បព័នធទូរគមនគមន៍ 

មនែខ ។ 
 មិន ប់បញចូ ល អនកលក់បននូវេស កមមទូរគមនគមន៍ (េមល ៦១៩០)។ 
(២) ប់បញចូ ល   (ក) ករ បតិបតិ ករែថរក  ឬករផល់ករេ ប បស់ឧបករណ៍ស មប់បញជូ ន 

សំេឡង ទិននន័យ អតថបទ សូរស័ពទ និងវេីដអូ េ យេ ប បស់ បព័នធ
ទូរគមនគមន៍ឥតែខ  

   (ខ) ករែថរក  និង បតិបតិប ញទូរគមនគមន៍ចល័តនិងឥតែខ េផ ងេទ ត 
   (គ) ករទិញសមតថភពភជ ប់ និងប ញពីកមមសិទធិករ និង បតិបតិករៃនប ញ  

និងករផល់េស កមមទូរគមនគមន៍ឥតែខ  (េលកែលងែតផក យរណប) េ យ
េ ប បស់សមតថភពេនះេទដល់ ជីវកមម និងេទ មផទះ 

   (ឃ) ករផល់េស កមមអីុនធឺែណតេ យ បតិបតិករែដលេ ប បព័នធទូរគមនគមន៍ 
ឥតែខ ។ 

 មិន ប់បញចូ ល អនកលក់បននូវេស កមមទូរគមនគមន៍ (េមល ៦១៩០)។ 
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ញ
ជំពូក ញ ៖ ព័ត៌មនវទិយ និងទូរគមនគមន៍ 
ែផនក ៦១ ៖ ទូរគមនគមន៍ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៦១៣     សកមមភពទូរគមនគមន៍ផក យរណប
 ៦១៣០(១)   សកមមភពទូរគមនគមន៍ផក យរណប
  ៦១៣០០ េស កមមទូរគមនគមន៍ផក យរណប
៦១៩   សកមមភពទូរគមនគមន៍េផ ងេទ ត
 ៦១៩០(២)  សកមមភពទូរគមនគមន៍េផ ងេទ ត

  
៦១៩០១ ងកេហអីុនធឺែណត ករផល់េស កមមអីុនធឺែណតេនកែនងែដល

េបកទូ យដល់ ធរណជន 
  ៦១៩០៩ សកមមភពទូរគមនគមន៍េផ ងេទ ត ែដលពំុបន ប់បញចូ ល 

(១) ប់បញចូ ល (ក) ករ បតិបតិ ករែថរក  ឬករផល់ករេ ប បស់ឧបករណ៍ស មប់បញជូ ន 
សំេឡង ទិននន័យ អតថបទ សូរស័ពទ និងវេីដអូ េ យេ ប បស់ បព័នធ
ទូរគមនគមន៍ផក យរណប 

   (ខ) ករបញជូ នកមមវធីិជរបូភព សំេឡង ឬអតថបទែដលទទួលពីប ញែខ កប  
ថ នីយទូរទស ន៍កនុង សក ឬប ញវទិយុេទដល់អតិថិជន មរយៈ បព័នធ

ផក យរណបបញជូ នដល់ផទះ (ជទូេទ អងគភពែដលចត់ថន ក់កនុង កមេនះមិន
បេងកតសមភ រៈផលិតកមមវធីិេនះេទ) 

   (គ) ករផល់េស កមមអីុនធឺែណតេ យ បតិបតិករែដលេ ប បព័នធទូរគមនគមន៍ 
ផក យរណប។ 

 មិន ប់បញចូ ល អនកលក់បននូវេស កមមទូរគមនគមន៍ (េមល ៦១៩០៣)។ 
(២) ប់បញចូ ល (ក) ករផគត់ផគង់កមមវធីិទូរគមនគមន៍ឯកេទស (ឩ. ករឃំេមលផក យរណប  

ទូរម តវធីិៃនទំនក់ទំនង និង បតិបតិករ ថ នីយ ៉ ) 
   (ខ) បតិបតិករ ថ នីយចំណុចផក យរណប និងឧបករណ៍ពក់ព័នធែដល បតិបតិ 

ករភជ ប់េទនឹង បព័នធទំនក់ទំនងេនេលដីមួយឬេ ចនកែនង ែដលមន
សមតថភពបញជូ ន ឬទទួលទូរគមនគមន៍ពី បព័នធផក យរណប 

   (គ) ករផល់េស កមមអីុនធឺែណត មរយៈប ញរ ងអតិថិជន និង 
អនកផល់េស កមម ែដលប ញេនះមិនែមនជកមមសិទធិរបស់ ឬ គប់ គង
េ យអនកផល់េស កមម (ឩ. ករផល់េស កមមអីុនធឺែណតមនែខ ។ល។) 

   (ឃ) ករផល់េស ទូរស័ពទ និងអីុនធឺែណតេនកែនងែដលេបកទូ យដល់ 
ធរណជន 

   (ង) ករផល់េស ទូរគមនគមន៍ មរយៈប ញភជ ប់ទូរគមនគមន៍ែដលមន 
ប់ ដូចជករផល់េស កមមវអូី យភី (VOIP: ពិធី អីុនធឺែណតេ យ

សំេឡង) 
   (ច) អនកលក់បននូវេស ទូរគមនគមន៍ (ឩ. ករទិញ និងករលក់បននូវសមតថភព 

ប ញេ យគម នករផល់េស កមមបែនថម)។ 
មិន ប់បញចូ ល ករផល់េស កមមអីុនធឺែណតេ យ បតិបតិករៃន បព័នធទូរគមនគមន៍  

(េមល ៦១១០, ៦១២០, ៦១៣០)។ 
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ែផនក ៦២ ៖ ករបេងកតកមមវិធីកំុពយូទ័រ ករពិេ គះេយបល់ និងសកមមភពពក់ព័នធ 
ែផនកេនះ ប់បញចូ លនូវ សកមមភពៃនករផល់ជំនញករ ខងែផនកព័ត៌មនវទិយ ដូចជ

ករសរេសរ ករែកស មល ករ កលបង និងករែថទំកមមវធីិកំុពយូទ័រេដមបីបំេពញត មវករ
របស់ កមអតិថិជនេគលេ មួយ, ករេធែផនករ និងកររចន បព័នធកំុពយូទ័រែដលរមួ
បញចូ លែផនករងឹ ែផនកទន់ និងបេចចកវទិយទំនក់ទំនង, ករ គប់ គង និងករ បតិបតិ បព័នធកំុពយូទ័
រ ឬឧបករណ៍ដំេណ រករទិននន័យរបស់អតិថិជនេននឹងកែនង, ករផល់ បព័នធឬឧបករណ៍
ស មប់េស កមមបេងះែវប យ និងដំេណ រករទិននន័យ, និងសកមមភពវជិជ ជីវៈ និង
បេចចកេទស ែដលពក់ព័នធនឹងកំុពយូទ័រដៃទេទ ត។ 

កម ៦២០ ៖ ករបេងកតកមមវធីិកំុពយូទ័រ ករពិេ គះេយបល់ និងសកមមភពពក់ព័នធ 

កមេនះ ប់បញចូ លនូវ សកមមភពៃនករផល់ជំនញករ ខងែផនកព័ត៌មនវទិយ ដូចជ
ករសរេសរ ករែកស មល ករ កលបង និងករែថទំកមមវធីិកំុពយូទ័រេដមបីបំេពញត មវករ
របស់ កមអតិថិជនេគលេ មួយ, ករេធែផនករ និងកររចន បព័នធកំុពយូទ័រែដលរមួ
បញចូ លែផនករងឹ ែផនកទន់ និងបេចចកវទិយទំនក់ទំនង, ករ គប់ គង និងករ បតិបតិ បព័នធកំុពយូទ័
រ ឬឧបករណ៍ដំេណ រករទិននន័យរបស់អតិថិជនេននឹងកែនង, ករផល់ បព័នធឬឧបករណ៍
ស មប់េស កមមបេងះែវប យ និងដំេណ រករទិននន័យ, និងសកមមភពវជិជ ជីវៈ និង
បេចចកេទស ែដលពក់ព័នធនឹងកំុពយូទ័រដៃទេទ ត។ 

 
 



ចំ ត់ថន ក់សង់ រវស័ិយេសដកិចចកមពុជ(ច.ស.វ.ក) 
 

236 

ញ
ជំពូក ញ ៖ ព័ត៌មនវទិយ និងទូរគមនគមន៍ 
ែផនក ៦២ ៖ ករបេងកតកមមវធីិកំុពយូទ័រ ករពិេ គះេយបល់ និងសកមមភពពក់ព័នធ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៦២០     ករបេងកតកមមវធីិកំុពយូទ័រ ករពិេ គះេយបល់ និងសកមមភពពក់ព័នធ
 ៦២០១(១)   សកមមភពបេងកតកមមវធីិកំុពយូទ័រ
  ៦២០១០ សកមមភពបេងកតកមមវធីិកំុពយូទ័រ(២)

 ៦២០២(៣)  សកមមភពពិេ គះេយបល់កំុពយូទ័រ និងករ គប់ គងសមភ រៈកំុពយូទ័រ
  ៦២០២០ សកមមភពពិេ គះេយបល់កំុពយូទ័រ និងករ គប់ គងសមភ រៈកំុពយូទ័រ(៤)

 ៦២០៩(៥)  សកមមភពព័ត៌មនវទិយ និងេស កមមកំុពយូទ័រេផ ងេទ ត 
  ៦២០៩០ សកមមភពេស កមមព័ត៌មនវទិយេផ ងេទ ត ែដលពំុបន ប់បញចូ ល(៦)

(១) ប់បញចូ ល (ក) ករបេងកតរចនសមព័នធ និងមតិក និង/ឬករសរេសរកូដកំុពយូទ័រេដមបីបេងកត  
និងអនុវតកមមវធីិែផនកទុនរបស់ បព័នធកំុពយូទ័រ ( ប់បញចូ លករេធបចចុបបននកមម 
និងករជួសជុល) កមមវធីិែផនកទន់ ( ប់បញចូ លករេធបចចុបបននកមម និងករជួស
ជុល) បណំុទិននន័យ និងែវប យ 

   (ខ) ករបេងកតកមមវធីិកំុពយូទ័រែដលបំេពញ មត មវកររបស់អតិថិជន (ឩ. ករែក 
ត មវ និងករែករបូស នកមមវធីិែដលមន ប់មួយឲយបំេពញមុខងរ ម
បរបិទ បព័នធព័ត៌មនរបស់អតិថិជន)។ 

 មិន ប់បញចូ ល (ក) ករេចញផ យកមមវធីិកំុពយូទ័រែដលបនបេងកត ប់ (េមល ៥៨២០) 
   (ខ) ករេធែផនករ និងកររចន បព័នធកំុពយូទ័រែដលរមួបញចូ លែផនករងឹ ែផនកទន់ និង 

បេចចកវទិយទំនក់ទំនង េបេទះបីជករផល់េស កមមែផនកទន់ជសកមមភព
សនូល (េមល ៦២០២០)។ 

(២) ប់បញចូ ល (ក) សកមមភពសរេសរ ែកស មល កលបង និងែថទំកមមវធីិកំុពយូទ័រេដមបី 
បំេពញត មវកររបស់ កមអតិថិជនេគលេ មួយ (ករបេងកតកមមវធីិ 
កំុពយូទ័រែដលបំេពញ មត មវកររបស់អតិថិជន) 

   (ខ) ករផលិតកមមវធីិកំុពយូទ័រែដលមិនជប់ទក់ទងជមួយនឹងករេចញផ យ 
   (គ) ករសរេសរកមមវធីិកំុពយូទ័រស មប់ករកម នេហគមវេីដអូ 
   (ឃ) កររចន និងករបេងកតែវប យ។ 
(៣) ប់បញចូ ល (ក) ករេធែផនករ និងកររចន បព័នធកំុពយូទ័រែដលរមួបញចូ លែផនករងឹ ែផនកទន់ និង 

បេចចកវទិយទំនក់ទំនង 
   (ខ) ករផល់េស កមម គប់ គង និង បតិបតិករ បព័នធកំុពយូទ័រ ឬឧបករណ៍ 

ដំេណ រករទិននន័យរបស់អតិថិជនេននឹងកែនង ពមទំងេស កមមគំ ទែដល
ពក់ព័នធ។ 

(៤) ប់បញចូ ល ករផល់េស កមម គប់ គង និង បតិបតិករ បព័នធកំុពយូទ័រ ឬឧបករណ៍ដំេណ រករ 
ទិននន័យរបស់អតិថិជនេននឹងកែនង។ 

 មិន ប់បញចូ ល (ក) ករលក់ែផនករងឹ ឬែផនកទន់របស់កំុពយូទ័រ ច់េ យែឡកពីគន  (េមល ៤៦៥១,  
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៤៧៤១) 

(ខ) ករតេមងកំុពយូទ័រធំៗ និងកំុពយូទ័រ បេភទ សេដ ងគន េនះ ច់េ យែឡកពីគន  
(េមល៣៣២០) 

   (គ) ករតេមងកំុពយូទ័រផទ ល់ខួន ច់េ យែឡក (េមល ៦២០៩០) 
   (ឃ) ករតេមងកមមវធីិកំុពយូទ័រ ច់េ យែឡក (េមល ៦២០៩០)។ 
(៥) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករតេមងកំុពយូទ័រធំៗ និងកំុពយូទ័រ បេភទ សេដ ងគន េនះ ច់េ យែឡកពីគន   

(េមល ៣៣២០) 
   (ខ) ករបេងកតកមមវធីិកំុពយូទ័រ (េមល ៦២០១០) 
   (គ) ករពិេ គះេយបល់ែផនកកំុពយូទ័រ (េមល ៦២០២០) 
   (ឃ) ករ គប់ គងឧបករណ៍កំុពយូទ័រ (េមល ៦២០២០) 
   (ង) ករ ក់ឲយដំេណ រករ និងបំែបងទិននន័យ (េមល ៦៣១១)។ 
(៦) ប់បញចូ ល (ក) ករសេ ងគ ះេឡងវញិនូវករខូចខតរបស់កំុពយូទ័រ 
   (ខ) ករតេមងកំុពយូទ័រផទ ល់ខួន 
   (គ) ករតេមងកមមវធីិកំុពយូទ័រ។ 
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ែផនក ៦៣ ៖ សកមមភពេស កមមព័ត៌មន 
ែផនកេនះ ប់បញចូ លសកមមភពៃន បព័នធែសងរក មអីុនធឺែណត (web search portal) 

សកមមភពបំែបងទិននន័យ និងករ ក់ដំេណ រករេលអីុនធឺែណត ពមទំងសកមមភពេផ ង
េទ ត ែដលមនតួនទីចមបងស មប់ផល់ព័ត៌មន។ 

កម ៦៣១ ៖ ករបំែបងទិននន័យ ករ ក់ដំេណ រករេលអីុនធឺែណតនិងសកមមភពពក់
 ព័នធ និង បព័នធែសងរក មអីុនធឺែណត 

កមេនះ ប់បញចូ ល ករផល់េស កមម បព័នធឬឧបករណ៍ ស មប់សកមមភពៃនករ ក់
ដំេណ រករេលអីុនធឺែណត ករបំែបងទិននន័យ និងសកមមភពែដលពក់ព័នធ ពមទំងករផល់
េស កមមែសងរកេនេលអីុនធឺែណត និង បព័នធែសងរកេលអីុនធឺែណតេផ ងេទ ត។ 

កម ៦៣៩ ៖ សកមមភពេស កមមព័ត៌មនេផ ងេទ ត 

កមេនះ ប់បញចូ លសកមមភពរបស់ទីភន ក់ងរព័ត៌មន និងសកមមភពេស កមម
ព័ត៌មនដៃទេទ ត។ 
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ញ
ជំពូក ញ ៖ ព័ត៌មនវទិយ និងទូរគមនគមន៍ 
ែផនក ៦៣ ៖ សកមមភពេស កមមព័ត៌មន 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៦៣១     ករបំែបងទិននន័យ ករ ក់ដំេណ រករេលអីុនធឺែណតនិងសកមមភពពក់ព័នធ

និង បព័នធែសងរក មអីុនធឺែណត 
 ៦៣១១   ករបំែបងទិននន័យ ករ ក់ដំេណ រករេលអីុនធឺែណត និងសកមមភព

ពក់ព័នធ  
  ៦៣១១០ ករបំែបងទិននន័យ ករ ក់ដំេណ រករេលអីុនធឺែណត និងសកមមភព

ពក់ព័នធ(១) 
 ៦៣១២ បព័នធែសងរក មអីុនធឺែណត 
  ៦៣១២០ បព័នធែសងរក មអីុនធឺែណត(២)

៦៣៩  សកមមភពេស កមមព័ត៌មនេផ ងេទ ត
 ៦៣៩១(៣) សកមមភពរបស់ទីភន ក់ងរព័ត៌មន
  ៦៣៩១០ ប ញផ ពផ យព័ត៌មន និងសកមមភពរបស់ទីភន ក់ងរព័ត៌មន ដូចជ 

ករផល់ព័ត៌មន របូភព និង ច់េរ ងេទដល់ បព័នធផ ពផ យ 
 ៦៣៩៩(៤) សកមមភពេស កមមព័ត៌មនេផ ងេទ ត ែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
  ៦៣៩៩០ សកមមភពេស កមមព័ត៌មនេផ ងេទ ត ែដលពំុបន ប់បញចូ ល 

(១) ប់បញចូ ល ករបេងះែវប យ ករ ក់ដំេណ រករកមមវធីិ ករផល់េស កមមវធីិកំុពយូទ័រ និង 
ឧបករណ៍កំុពយូទ័រខន តធំែដលេ ប បស់កនុងេពលរមួគន ជមួយអតិថិជន។ របយករណ៍
បំែបងទិននន័យេពញេលញ និងរបយករណ៍ជំនញ ែដលទញេចញពីទិននន័យផល់
ឲយេ យអតិថិជន ឬករផល់េស កមមបំែបងទិននន័យស័យ បវតិ និងករបញចូ ល
ទិននន័យ ក៏ តវបន ប់បញចូ លផងែដរ។ 

(២) ប់បញចូ ល បតិបតិករែវប យែដលេ ប បព័នធែសងរក េដមបីបេងកតនិងរក បណំុទិននន័យដ៏ធំៃន 
សយ នអីុនធឺែណត និងមតិកេនកនុងទ មង់ែដលងយ សលែសងរក។ បតិបតិ

ករែវប យេផ ងេទ តែដលេដរតួនទីជ បព័នធែសងរក មអីុនធឺែណត ដូចជែវ
ប យរបស់ បព័នធផ ពផ យែដលផល់មតិកែដលបនេធបចចុបបននកមមជ បចំ។ 

(៣) ប់បញចូ ល ប ញផ ពផ យព័ត៌មន និងសកមមភពរបស់ទីភន ក់ងរព័ត៌មន ដូចជ ករផល់ 
ព័ត៌មន របូភព និង ច់េរ ងេទដល់ បព័នធផ ពផ យ។ 

 មិន ប់បញចូ ល (ក) សកមមភពរបស់អនកកែសតខងរបូភពឯក ជយ (េមល ៧៤២០០) 
   (ខ) សកមមភពរបស់អនកកែសតឯក ជយ (េមល ៩០០០៤) 
   (គ) សកមមភពរបស់ប ល័យ និងបណ រ ន (េមល ៩១០១)។ 
(៤) ប់បញចូ ល (ក) េស កមមព័ត៌មន មទូរស័ពទ 
   (ខ) េស កមមែសងរកព័ត៌មនេ យែផកេលកិចចសនយ ឬករបង់ៃថឈនួល 
   (គ) េស កមម បមូលផំុព័ត៌មន និងេស កមម បមូលផំុ រព័ត៌មន។ល។ 
 មិន ប់បញចូ ល សកមមភពរបស់មណលេ ទូរស័ពទ (េមល ៨២២០០)។ 
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ជំពូក ដ ៖ សកមមភពហរិញញវតថុ និងធន ៉ ប់រង 

ក មិត ច.ស.វ.ក 
ជំពូក ១
ែផនក ៣ 
កម ១០
ថន ក់ ១៨ 

ថន ក់រង ៣០ 

 

ជំពូកេនះ ប់បញចូ លសកមមភពេស កមមហិរញញវតថុ, សកមមភពធន ៉ប់រង ធន ៉ប់រងបន 
និងមូលនិធិេ ធននិវតន៍, និងសកមមភពគំ ទដល់េស កមមហិរញញវតថុ។ 

ជំពូកេនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរ នូវសកមមភពៃនករកន់កប់ ទពយសមបតិ ដូចជ ៖ 
សកមមភពរបស់ កមហុ៊នភគហុ៊ន និងសកមមភពរបស់មូលនិធិវនិិេយគ, មូលនិធិ និង ថ ប័
នហិរញញវតថុ ប ក់ បែហល។ 

ែផនក ៦៤ ៖ សកមមភពេស កមមហិរញញវតថុ េលកែលងែតករធន ៉ ប់រងនិងមូលនិធិេ ធននិវតន៍ 
ែផនកេនះ ប់បញចូ លសកមមភពៃនករទទួលបន និងករែបងែចកបននូវមូលនិធិ កនុង

េគលបំណង ែដលមិនែមនស មប់ករធន ៉ប់រង ឬមូលនិធិេ ធននិវតន៍ ឬកតពកិចច
ែផនកសនិសុខសងគម។ 

កម ៦៤១ ៖ អនរកររីបិូយវតថុ 

កមេនះ ប់បញចូ លករទទួលបនមូលនិធិ កនុងទ មង់ជ បក់បេញញ ែដល ចេផទរបន 
ដូចជ ៖ មូលនិធិែដលបនកំណត់ មលកខខណជរបិូយវតថុ និងទទួលបនេលមូល ន បចំ
ៃថងពី បភពមិនែមនហិរញញវតថុ ែដលមិនែមនជ បតិបតិកររបស់ធនគរក ល។ 

កម ៦៤២ ៖ សកមមភពរបស់ កមហុ៊នភគហុ៊ន 

កមេនះ ប់បញចូ លសកមមភពរបស់ កមហុ៊នភគហុ៊ន។ កនុងន័យេនះ អងគភពែដល
គប់ គង ទពយសមបតិ (មនសិទធិ គប់ គងេដមទុន) របស់ កមសមព័នធ ជីវកមម េហយ
សកមមភពចមបងរបស់អងគភពគឺេធជមច ស់ កមហុ៊ន។ កមហុ៊នភគហុ៊នេនកនុង កមសមព័នធ
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េនះ មិនផល់េស កមមេផ ងេទ ត េទដល់ ជីវកមមែដលពួកេគ គប់ គងេដមទុនេនះេទ។ 
កនុងន័យេនះ ពួកេគមិនអភិបល ឬ គប់ គងអងគភព នីមួយរបស់ ជីវកមមេនះេទ។ 

កម ៦៤៣ ៖ មូលនិធិវនិិេយគ មូលនិធិ និង ថ ប័នហិរញញវតថុ ប ក់ បែហល 

កមេនះ ប់បញចូ លនីតិបុគគល បេងកតេឡងេដមបី បមូលមូលប ត ឬ ទពយសកមមហិរញញ
វតថុេផ ងៗកនុងនមភគហុ៊និក ឬអតថគហក េ យមិនផល់ករ គប់ គងេឡយ។ ផលប ត តវ
បនត មវ េទ មត មវកររបស់អតិថិជន េដមបីសេ មចបនេគលបំណងវនិិេយគជក់

ក់ ដូចជ ពិពិធកមម និភ័យ អ ចំេណញ និងភពែ ប បលៃនតៃម។ ថ ប័នទំងេនះ
ទទួលបនចំណូល មរយៈករ បក់ ភគ ភ និងចំណូលពី ទពយសមបតិេផ ងៗ បុ៉ែន ថ ប័
នទំងេនះមិនមនករងរ និងចំណូល ឬមនតិចតួចពីករផល់េស កមម។ 

កម ៦៤៩ ៖ សកមមភពេស កមមហិរញញវតថុេផ ងេទ ត េលកែលងែតសកមមភពធន
៉ប់រងនិងមូលនិធិេ ធននិវតន៍ 

កមេនះ ប់បញចូ លសកមមភពេស កមមហិរញញវតថុ េលកែលងែតសកមមភពេស កមម 
ែដល តវបនផល់េ យ ថ ប័នរបិូយវតថុ។ 
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ដ
ជំពូក ដ ៖ សកមមភពហិរញញវតថុ និងធន ៉ប់រង 
ែផនក ៦៤ ៖ សកមមភពេស កមមហិរញញវតថុ េលកែលងែតករធន ៉ប់រងនិងមូលនិធិេ ធននិវតន៍ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៦៤១     អនរកររីបិូយវតថុ
 ៦៤១១   ធនគរក ល
  ៦៤១១០ ធនគរក ល
 ៦៤១៩  អនរកររីបិូយវតថុេផ ងេទ ត
  ៦៤១៩១ ធនគរពណិជជ
  ៦៤១៩២ ធនគរឯកេទស(១)

  ៦៤១៩៣ គឹះ ថ នមី កហិរញញវតថុ
៦៤២   សកមមភពរបស់ កមហុ៊នភគហុ៊ន
 ៦៤២០(២)  សកមមភពរបស់ កមហុ៊នភគហុ៊ន
  ៦៤២០០ សកមមភពរបស់ កមហុ៊នភគហុ៊ន
៦៤៣   មូលនិធិវនិិេយគ មូលនិធិ និង ថ ប័នហិរញញវតថុ ប ក់ បែហល 
 ៦៤៣០  មូលនិធិវនិិេយគ មូលនិធិ និង ថ ប័នហិរញញវតថុ ប ក់ បែហល 

  ៦៤៣០០(៣) មូលនិធិវនិិេយគ មូលនិធិ និង ថ ប័នហិរញញវតថុ ប ក់ បែហល 

៦៤៩   សកមមភពេស កមមហិរញញវតថុេផ ងេទ ត េលកែលងែតសកមមភពធន
៉ប់រង និងមូលនិធិេ ធននិវតន៍ 

 ៦៤៩១(៤)  ភតិសនយហិរញញវតថុ
  ៦៤៩១០ សកមមភពភតិសនយហិរញញវតថុ

(១) ប់បញចូ ល សហព័នធឥណទន និងសហករណ៍ផល់កមចីេផ ងេទ ត និងធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ។ 
(២) មិន ប់បញចូ ល ករ គប់ គង កមហុ៊ននិងសហ គសយ៉ងសកមម ករេធែផនករយុទធ ស និងករ 

េធេសចកីសេ មចចិតរបស់ កមហុ៊ន (េមល ៧០១០ និង ៧០២០)។ 
(៣) ប់បញចូ ល កមហុ៊នផល់ទុនវនិិេយគ ធនគរឧស ហកមម កឹបវនិិេយគ កមហុ៊នទទួលបញច ំ។ល។ 
 មិន ប់បញចូ ល (ក) មូលនិធិ និងមូលនិធិវនិិេយគែដលរកចំណួលពីករលក់ទំនិញ ឬេស កមម 
   (ខ) សកមមភពរបស់ កមហុ៊នភគហុ៊ន (េមល ៦៤២០០) 
   (គ) មូលនិធិេ ធននិវតន៍ (េមល ៦៥៣០០) 
   (ឃ) ករ គប់ គងមូលនិធិ (េមល ៦៦៣០)។ 
(៤) មិន ប់បញចូ ល ភតិសនយ បតិបតិករ (េមលែផនក ៧៧) េយងេទ ម បេភទទំនិញស មប់ភតិសនយ 
 ប់បញចូ ល ភតិសនយែដលលកខខណ គបដណប់េសទែតទំង សងៃន យុកលរបស់ ទពយសមបតិ 
   េហយភតិកៈទទួលបននូវផល បេយជន៍ទំងអស់ េហយ ៊ ន បថុយយក និភ័យ
   ែដលពក់ព័នធនឹងកមមសិទធិៃន ទពយសមបតិេនះ។ 
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ដ
ជំពូក ដ ៖ សកមមភពហិរញញវតថុ និងធន ៉ប់រង 
ែផនក ៦៤ ៖ សកមមភពេស កមមហិរញញវតថុ េលកែលងែតករធន ៉ប់រង និងមូលនិធិេ ធននិវតន៍ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
 ៦៤៩២(១)   ករផល់ឥណទនេផ ងេទ ត
  ៦៤៩២១ កមហុ៊ន ឬ ងទទួលបញច (ំ២)

  ៦៤៩២២ អនកចងករ បក់
  ៦៤៩២៩ ភន ក់ងរផល់ឥណទនេផ ងេទ ត ែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
 ៦៤៩៩(៣)  សកមមភពេស កមមហិរញញវតថុេផ ងេទ ត េលកែលងែតសកមមភព

ធន ៉ប់រង និងមូលនិធិេ ធននិវតន៍ ែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
  ៦៤៩៩១ េស កមមបូរ បក់
  ៦៤៩៩២ េស កមមេផទរ បក់មិនែមនធនគរ
  ៦៤៩៩៣ កមហុ៊នមូលធនឯកជន ប់បញចូ លទំង កមហុ៊នផល់ទុនវនិិេយគ
  ៦៤៩៩៤ ករយិល័យតំ ងរបស់ធនគរបរេទស
  ៦៤៩៩៩ សកមមភពេស កមមហិរញញវតថុេផ ងេទ ត េលកែលងែតសកមមភព

ធន ៉ប់រង និងមូលនិធិេ ធននិវតន៍ ែដលពំុបន ប់បញចូ ល 

(១) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករផល់ឥណទនស មប់ទិញេគហ នេ យ ថ ប័នឯកេទសែដលទទួល 
យក បក់បេញញ (េមល ៦៤១៩) 

(ខ) ភតិសនយខង បតិបតិករ (េមលែផនក ៧៧) េយងេទ ម បេភទទំនិញ
ស មប់ភតិសនយ។ 

(២) ជីវកមមទទួលបញច ំ ទិញ និងលក់ ទពយបញច ំ និង ជីវកមមទទួល បតិេភគេ យអនុបបទន។ 
(៣) មិន ប់បញចូ ល (ក) ភតិសនយហិរញញវតថុ (េមល ៦៤៩១០) 
   (ខ) ករជួញដូរមូលប តកនុងនមអនកដៃទ (េមល ៦៦១២១) 
   (គ) ពណិជជកមម ភតិសនយ និងករជួលអចលន ទពយ (េមលែផនក ៦៨) 
   (ឃ) ករ បមូលវកិកយប ត េ យមិនទិញបំណុល (េមល ៨២៩១០)។ 
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ដ

ែផនក ៦៥ ៖ ករធន ៉ ប់រង ករធន ៉ ប់រងបន និងមូលនិធិេ ធននិវតន៍ េលកែលងែតកតពកិចច
ែផនកសនិសុខសងគម 

ែផនកេនះ ប់បញចូ ល ករធនទិញធន ភ បចំ គ និងេគលនេយបយធន ៉ប់រង 
និងករវនិិេយគបុព ភធន ៉ប់រង េដមបីបេងកតផលប ត ទពយសកមមហិរញញវតថុ ែដលនឹងេ ប
បស់េដមបីទមទរសំណងមកវញិនេពលអនគត។ ករផល់េស កមមធន ៉ប់រង និងធន
៉ប់រងបនេ យផទ ល់ តវបន ប់បញចូ លេនកនុងែផនកេនះ។ 

កម ៦៥១ ៖ ករធន ៉ប់រង 

កមេនះ ប់បញចូ លករធន ៉ ប់រង យុជីវតិ និងករធន ៉ប់រងបនៃន យុជីវតិ 
េ យមនឬគម នករសន ំេ ចនសនធឹកសនធ ប់ និងករធន ៉ ប់រងមិនែមន យុជីវតិ។ 

កម ៦៥២ ៖ ករធន ៉ប់រងបន 

កមេនះ ប់បញចូ លសកមមភពៃនករចប់យក និភ័យទំង សង ឬមួយែផនកៃន
េគលនេយបយធន ៉ប់រងែដលមន ប់ ែដល តវបនធនេដមដំបូងេ យភន ក់ងរ
ធន ៉ប់រងេផ ងេទ ត។ 

កម ៦៥៣ ៖ មូលនិធិេ ធននិវតន៍ 

កមេនះ ប់បញចូ លនីតិបុគគល (ឩ. មូលនិធិ ែផនករ និង/ឬកមមវធីិ) ែដលបេងកតេឡង
េដមបីផល់នូវអតថ បេយជន៍ បក់ចំណូលេពលចូលនិវតន៍ ដល់និេយជិត ឬសមជិករបស់អនក
ឧបតថមភមូលនិធិេ ធននិវតន៍។ កមេនះ ប់បញចូ លែផនករេ ធននិវតន៍ ែដលមនករ
កំណត់អតថ បេយជន៍ជក់ ក់ ពមទងំែផនករេ ធននិវតន៍េ យែឡក ែដលអតថ
បេយជន៍ តវបនកំណត់ មរយៈវភិគទនរបស់សមជិកមន ក់ៗ។ 
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ដ
ជំពូក ដ ៖ សកមមភពហិរញញវតថុ និងធន ៉ប់រង 
ែផនក ៦៥ ៖ ករធន ៉ប់រង ករធន ៉ប់រងបន និងមូលនិធិេ ធននិវតន៍ េលកែលងែតកតពកិចចែផនកសនិសុខ
សងគម 
កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៦៥១(១)    ករធន ៉ប់រង
 ៦៥១១  ករធន ៉ប់រង យុជីវតិ
  ៦៥១១០ ករធន ៉ប់រង យុជីវតិ
 ៦៥១២  ករធន ៉ប់រងមិនែមន យុជីវតិ
  ៦៥១២០ ករធន ៉ប់រងមិនែមន យុជីវតិ
៦៥២   ករធន ៉ប់រងបន
 ៦៥២០  ករធន ៉ប់រងបន
  ៦៥២០០ ករធន ៉ប់រងបន
៦៥៣   មូលនិធិេ ធននិវតន៍
 ៦៥៣០(២)  មូលនិធិេ ធននិវតន៍
  ៦៥៣០០ មូលនិធិេ ធននិវតន៍

(១) ប់បញចូ ល មី កធន ៉ប់រង។ 
(២) ប់បញចូ ល (ក) ែផនករអតថ បេយជន៍និេយជិត 
   (ខ) ែផនករនិងមូលនិធិេ ធននិវតន៍ 
   (គ) ែផនករចូលនិវតន៍ 
   (ឃ) សនិសុខសងគមែដលមិនែមនជកតពកិចច 
 មិន ប់បញចូ ល (ក) ករ គប់ គងមូលនិធិេ ធននិវតន៍ (េមល ៦៦៣០) 
   (ខ) គេ មងកតពកិចចែផនកសនិសុខសងគម (េមល ៨៤៣០)។ 
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ដ

ែផនក ៦៦ ៖ សកមមភពគំ ទដល់សកមមភពេស កមមហិរញញវតថុ និងធន ៉ ប់រង 

ែផនកេនះ ប់បញចូ លករផល់េស កមមែដលពក់ព័នធ ឬទក់ទងយ៉ងជិតសនិទធ េទនឹង
សកមមភពេស កមមហិរញញវតថុ បុ៉ែនេស កមមទំងេនះ មិនែមនជេស កមមហិរញញវតថុេនះេទ។ 
បំែណងែចកចមបងៃនែផនកេនះ គឺែផក ម បេភទៃន បតិបតិករហិរញញវតថុ ឬមូលនិធិគំ ទ។ 

កម ៦៦១ ៖ សកមមភពគំ ទដល់សកមមភពេស កមមហិរញញវតថុ េលកែលងែតករធន
៉ប់រង និងមូលនិធិេ ធននិវតន៍ 

កមេនះ ប់បញចូ លករផល់ទីផ ររបូវន័ ឬទីផ រេអឡិច តនិច កនុងេគលបំណង
ស មលដល់ករទិញនិងលក់នូវ ៖ ភគហុ៊ន អុបហ ិន(សិទធិទិញឬលក់ភគហុ៊នេនកនុងរយៈ
េពល មួយ មតៃមកំណត់) សញញ ប័ណ ឬកិចចសនយវតថុធតុេដម។ 

កម ៦៦២ ៖ សកមមភពគំ ទដល់េស កមមធន ៉ប់រង និងមូលនិធិេ ធននិវតន៍ 

កមេនះ ប់បញចូ លករេដរតួរនទីជភន ក់ងរ (ឩ. ឈមួញក ល) េនកនុងករលក់ 
ធន ភ បចំ គ និងេគលនេយបយធន ៉ប់រង, ឬករផល់េស កមមអតថ បេយជន៍
ស មប់និេយជិតនិងករធន ៉ប់រងេផ ងេទ ត និងេស កមមពក់ព័នធនឹងេ ធននិវតន៍ ដូច
ជ ៖ សកមមភពេសុបអេងកតេលករទមទរផល បេយជន៍ធន ៉ប់រង និងសកមមភពដំេណ រ
កររដបលេលករទមទរផល បេយជន៍ធន ៉ប់រងេ យភគីទីបី។ 

កម ៦៦៣ ៖ សកមមភព គប់ គងមូលនិធិ  

កមេនះ ប់បញចូ លសកមមភព គប់ គងផលប ត និងមូលនិធិ េ យែផកេលកៃ ម ឬ
កិចចសនយ ស មប់បុគគល កមហុ៊ន ឬ ថ ប័នេផ ងៗ។ 
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ដ
ជំពូក ដ ៖ សកមមភពហិរញញវតថុ និងធន ៉ប់រង 
ែផនក ៦៦ ៖ សកមមភពគំ ទដល់សកមមភពេស កមមហិរញញវតថុ និងធន ៉ប់រង 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៦៦១    សកមមភពគំ ទដល់សកមមភពេស កមមហិរញញវតថុ េលកែលងែតករធន

៉ប់រង និងមូលនិធិេ ធននិវតន៍ 
 ៦៦១១(១)  រដបលទីផ រហិរញញវតថុ
  ៦៦១១១ ផ រមូលប ត
  ៦៦១១២ ផ រវតថុធតុេដម
 ៦៦១២(២)  អនរករកីមមៃនកិចចសនយមូលប តនិងវតថុធតុេដម
  ៦៦១២១ ពណិជជករ អនរករ(ីេជង ) និងអនកធនទិញមូលប ត(៣) 
  ៦៦១២២ កិចចសនយវតថុធតុេដម ឬអនរករកីមមវតថុធតុេដម
 ៦៦១៩(៤)  សកមមភពេផ ងេទ តែដលគំ ទដល់សកមមភពេស កមមហិរញញវតថុ 
  ៦៦១៩១ ពណិជជករ និងអនរករេី ហធតុមស
  ៦៦១៩៩ សកមមភពេផ ងេទ តែដលគំ ទដល់សកមមភពេស កមមហិរញញវតថុ 

(១) ប់បញចូ ល (ក) ផ រភគហុ៊ន និងផ រមូលប ត 
   (ខ) ផ រវតថុធតុេដម មកិចចសនយអនគត។ 
(២) ប់បញចូ ល អនរករ ីនិងពណិជជករ ភគហុ៊ន សញញ ប័ណ និងវតថុធតុេដម 
 មិន ប់បញចូ ល (ក) បតិបតិករ យេនកនុងទីផ របូរ បក់ 
   (ខ) បតិបតិករផទ ល់ខួនេនកនុងទីផ រហិរញញវតថុ (េមល ៦៤៩៩) 
   (គ) ករ គប់ គងផលប ត េ យែផកេលកៃ ម ឬកិចចសនយ (េមល ៦៦៣០)។ 
(៣) ប់បញចូ ល ជំនួញមូលប ត ែដល ចបញចូ លជមួយនឹងមុខងរទី បឹក វនិិេយគ។ 
(៤) ប់បញចូ ល (ក) េស កមម បឹក វនិិេយគឯក ជយ 
   (ខ) េស កមមពិេ គះេយបល់ហិរញញវតថុឯក ជយ 
 មិន ប់បញចូ ល (ក) សកមមភពរបស់ភន ក់ងរធន ៉ប់រង ឬអនរករធីន ៉ប់រង (េមល ៦៦២២) 
   (ខ) ករ គប់ គងមូលនិធិ (េមល ៦៦៣០)។ 
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ដ
ជំពូក ដ ៖ សកមមភពហិរញញវតថុ និងធន ៉ប់រង 
ែផនក ៦៦ ៖ សកមមភពគំ ទដល់សកមមភពេស កមមហិរញញវតថុ និងធន ៉ប់រង 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៦៦២   សកមមភពគំ ទដល់េស កមមធន ៉ប់រង និងមូលនិធិេ ធននិវតន៍
 ៦៦២១(១)  ករ យតៃម និភ័យ និងករខូចខត
  ៦៦២១០ ករេសុបអេងកតករខតបង់ែផនកធន ៉ប់រង
 ៦៦២២  សកមមភពរបស់ភន ក់ងរ និងអនរករធីន ៉ប់រង
  ៦៦២២១ សកមមភពរបស់ភន ក់ងរធន ៉ប់រង
  ៦៦២២២ សកមមភពរបស់អនរករធីន ៉ប់រង
 ៦៦២៩(២)  សកមមភពេផ ងេទ តគំ ទដល់េស កមមធន ៉ប់រង និងមូលនិធិ

េ ធននិវតន៍ 
  ៦៦២៩០ សកមមភពេផ ងេទ តគំ ទដល់េស កមមធន ៉ប់រង និងមូលនិធិ

េ ធននិវតន៍ 
៦៦៣   សកមមភព គប់ គងមូលនិធិ
 ៦៦៣០  សកមមភព គប់ គងមូលនិធិ
  ៦៦៣០០ សកមមភព គប់ គងមូលនិធិ(៣)

(១) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករ យតៃមអចលន ទពយ (េមល ៦៨២០៣) 
   (ខ) ករ យតៃមស មប់េគលបំណងេផ ងេទ ត (េមល ៧៤៩០) 
   (គ) សកមមភពេសុបអេងកត (េមល ៨០៣០)។ 
(២) ប់បញចូ ល សកមមភពែដលជប់ពក់ព័នធ ឬមនទំនក់ទំនងជិតសនិទធេទនឹងករធន ៉ប់រង និង 

មូលនិធិេ ធននិវតន៍ (េលកែលងែតសកមមភពេសុបអេងកតេលករទមទរផល
បេយជន៍ធន ៉ប់រង និងសកមមភពរបស់ភន ក់ងរធន ៉ប់រង) ដូចជ ករ គប់ គង
ទពយសំណល់ និងេស កមម យតៃមនិងេធែផនករទប់ ក ត់ចំេពះឥទធិពល និភ័យ
េល ថ នភពហិរញញវតថុអនគត។ល។ 

 មិន ប់បញចូ ល សកមមភពករ គប់ គងករជួយសេ ងគ ះពណិជជកមម មសមុ ទ (េមល ៥២២២)។ 
(៣) ប់បញចូ ល ករ គប់ គងករវនិិេយគរបស់មូលនិធិេ ធននិវតន៍។ 
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ឋ

ជំពូក ឋ ៖ សកមមភពអចលន ទពយ 

ក មិត ច.ស.វ.ក 
ជំពូក ១
ែផនក ១ 
កម ២
ថន ក់ ២ 

ថន ក់រង ៦ 

  

ជំពូកេនះ ប់បញចូ លករេដរតួជអនកជួល ភន ក់ងរ ឬឈមួញក ល ចំេពះសកមមភពមួយឬ
េ ចន កនុងចំេ មប សកមមភព ដូចជ ៖ ករលក់ឬទិញអចលន ទពយ, ករជួលអចលន
ទពយ, ករផល់នូវេស កមមអចលន ទពយេផ ងេទ ត ប់ទំង ករ យតៃមអចលន ទពយ ឬករ
េដរតួជភន ក់ងរអចលន ទពយភគីទីបី។ សកមមភពទំង យេនកនុងជំពូកេនះ ច តវបន
ប ពឹតេឡងចំេពះអចលន ទពយផទ ល់ខួន ឬអចលន ទពយជួលពីេគ េហយ ច ប ពឹតេឡង
េ យែផកេលករយកៃថឈនួលជក់ែសង ឬ មកិចចសនយ។ ជំពូកេនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវ
ករ ងសង់អគរស មប់េធជកមមសិទធិផទ ល់ខួន ឬស មប់េធភតិសនយ។ 

ជំពូកេនះក៏ ប់បញចូ លអនក គប់ គងអចលន ទពយផងែដរ។ 

ែផនក ៦៨ ៖ សកមមភពអចលន ទពយ 
ែផនកេនះ ប់បញចូ លសកមមភពអចលន ទពយ េ យេ បអចលន ទពយផទ ល់ខួនឬជួលពី

េគ និងសកមមភពអចលន ទពយ ប ពឹតិេឡងេ យែផកេលករយកៃថឈនួលជក់ែសង 
ឬ មកិចចសនយ។ 

កម ៦៨១ ៖ សកមមភពអចលន ទពយ េ យេ បអចលន ទពយផទ ល់ខួនឬជួលពីេគ 

កមេនះ ប់បញចូ លនូវ ករទិញ ករលក់ ករជួល និងករេធ ជីវកមមអចលន ទពយ
ផទ ល់ខួនឬជួលពីេគ, ករផល់េគហ ន ផទះែលងែដលបនឬមិនបនបំពក់េ គ ងសងរមឹ ឬ

ប៉តឺម៉ង់ ស មប់ករ ន ក់េនែបបអចិៃ នយ៍ ដូចជ បចំែខ ឬ បចំឆន ំ, ករអភិវឌ
គេ មង ងសង់អគរស មប់ ជីវកមមផទ ល់ខួន (ឩ. ស មប់ ក់ជួលៃផទទំេនរេនកនុង
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ឋ
អគរ), ករែបងែចកអចលន ទពយេទជឡូត៍ េ យគម នែកលមដីធី និង បតិបតិករលំេន

ន ន ក់េនចល័ត។ 

កម ៦៨២ ៖ សកមមភពអចលន ទពយ េ យយកៃថឈនលួជក់ែសងឬ មកិចចសនយ 

កមេនះ ប់បញចូ ល ករផល់សកមមភពេស កមមអចលន ទពយ េ យែផកេលករយក
ៃថឈនួលជក់ែសង ឬ មកិចចសនយ និងេស កមមែដលពក់ព័នធេផ ងេទ ត។ 
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ឋ
ជំពូក ឋ ៖ សកមមភពអចលន ទពយ 
ែផនក ៦៨ ៖ សកមមភពអចលន ទពយ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៦៨១    សកមមភពអចលន ទពយ េ យេ បអចលន ទពយផទ ល់ខួន ឬជួលពីេគ
 ៦៨១០(១)  សកមមភពអចលន ទពយ េ យេ បអចលន ទពយផទ ល់ខួន ឬជួលពីេគ
  ៦៨១០១(២) ករទិញ ករលក់ ករជួល និងករេធ ជីវកមមអចលន ទពយផទ ល់ខួន ឬ

ជួលពីេគ 
  ៦៨១០២ ករអភិវឌ គេ មង ងសង់អគរ ស មប់ ជីវកមមផទ ល់ខួន (ឩ. ស មប់

ករ ក់ជួលៃផទទំេនរេនកនុងអគរ(៣)) 
៦៨២   សកមមភពអចលន ទពយ េ យយកៃថឈនលួជក់ែសង ឬ មកិចចសនយ
 ៦៨២០(៤)  សកមមភពអចលន ទពយ េ យយកៃថឈនួលជក់ែសង ឬ មកិចចសនយ
  ៦៨២០១ សកមមភពរបស់ភន ក់ងរ ឬអនរករអីចលន ទពយ(៥) 
  ៦៨២០២ ករ គប់ គងអចលន ទពយ េ យយកៃថឈនួលជក់ែសង ឬ មកិចចសនយ
  ៦៨២០៣ េស កមម យតៃមអចលន ទពយ(៦)

  ៦៨២០៩ សកមមភពអចលន ទពយ េ យយកៃថឈនួលជក់ែសង ឬ មកិចចសនយ
ដៃទេទ ត ែដលពំុបន ប់បញចូ ល(៧) 

(១) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករអភិវឌ គេ មង ងសង់អគរស មប់លក់ (េមល ៤១០០) 
(ខ) ករពុះែចកនិងែកលមដីឡូត៍ (េមល ៤២៩០) 
(គ) ករដំេណ រករស គរ ស គរលំ ប់ខពស់ និងកែនង ន ក់េន សេដ ង 

េនះ (េមល ៥៥១០១) 
(ឃ) ករដំេណ រករកែនងេបះជំរ ំចំណតរថយនសេ ង និងកែនង ន ក់េន 

សេដ ងេនះ (េមល ៥៥២០០) 
(ង) ករដំេណ រករស គរកមមករ ផទះមនបនទប់ជួល ន ក់េន និងកែនង 

ន ក់េន សេដ ងេនះ (េមល ៥៥៩០៩)។ 
(២) ប់បញចូ ល ករផល់កែនងស មប់ គន់ែតជជ មកបេ ះ សននរបស់សតែតបុ៉េ ះ។ 
(៣) ប់បញចូ ល (ក) ករែបងែចកអចលន ទពយេទជឡូត៍េ យគម នែកលមដីធី 

(ខ) ករដំេណ រករលំេន ន ន ក់េនចល័ត។ 
(៤) មិន ប់បញចូ ល (ក) សកមមភពែផនកចបប់ (េមល ៦៩១០០) 

(ខ) េស កមមគំ ទបរកិខ រ (េមល ៨១១០០) 
(គ) ករ គប់ គងបរកិខ រ ដូចជេនកនុងមូល នេយធ ពនធនគរ និងករ គប់ គង 

បរកិខ រឯេទ ត (េលកែលងែតករ គប់ គងបរកិខ រកំុពយូទ័រ) (េមល ៨១១០០)។ 
(៥) ប់បញចូ ល អនរករេីនកនុងករទិញ ករលក់ និងករជួលអចលន ទពយ េ យែផកេលករយកៃថ 

ឈនួលជក់ែសង ឬ មកិចចសនយ។ 
(៦) ប់បញចូ ល ភន ក់ងរអចលន ទពយភគីទីបី។ 
(៧) ប់បញចូ ល ករដំេណ រករអគរែដលបនកន់កប់។ 
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ឌ

ជំពូក ឌ ៖ សកមមភពវិជជ ជីវៈ វិទយ ស និងបេចចកេទស  

ក មិត ច.ស.វ.ក 
ជំពូក ១ 
ែផនក ៧ 
កម ១៤ 
ថន ក់ ១៤ 

ថន ក់រង ១៥ 

 

ជំពូកេនះ ប់បញចូ លសកមមភពវជិជ ជីវៈឯកេទស វទិយ ស និងបេចចកេទស។ សកមមភព
ទំងេនះទមទរឲយមនករបណុះប លក មិតខពស់ និងករផល់ចំេណះដឹង និងជំនញឯក
េទសេទដល់អនកេ ប បស់។ 

 ជំពូកេនះ ប់បញចូ លសកមមភពែផនកចបប់និងគណេនយយ សកមមភពរបស់ករយិល័
យក ល សកមមភពពិេ គះេយបល់ែផនក គប់ គង សកមមភព ថ បតយកមមនិងវសិកមម ករ
ពិេ ធនិងវភិគបេចចកេទស ករ វ ជវនិងអភិវឌ ន៍វទិយ ស ករផ យពណិជជកមម
និងករ វ ជវទីផ រ សកមមភពវជិជ ជីវៈ វទិយ ស និងបេចចកេទសេផ ងេទ ត និងសកមម
ភពបសុពយបល។ 

ែផនក ៦៩ ៖ សកមមភពែផនកចបប់ និងគណេនយយ 
ែផនកេនះ ប់បញចូ លសកមមភពតំ ងែផនកចបប់ េដមបីករពរផល បេយជន៍ឲយភគី

មួយទល់នឹងភគីមួយេទ ត េនឬមិនេនចំេពះមុខ តុ ករឬ ថ ប័នយុតិធម៌េផ ងេទ ត 
ែដលអនុវតេ យ ឬេ កមករ គប់ គងពីបុគគលែដលជសមជិករបស់គណៈេមធវ ីដូចជ ៖ 
ករផល់េយបល់ និងករេធជតំ ងេនកនុងករណីរដបបេវណី ករណី ពហមទណ និងករណី
ជេមះករងរ។ ែផនកេនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវ ករេរ បចំឯក រផូវចបប់ ដូចជ ៖លកខនិកៈ
កមហុ៊ន កិចច ពមេ ព ងៃដគូពណិជជកមម ឬឯក រ សេដ ងគន េនះ ែដលទក់ទងេទនឹងករ
បេងកត កមហុ៊ន បកសនីយប តតកកកមម(ប៉តង់)និងសិទធិអនកនិពនធ ករេរ បចំលិខិតេផទរសិទធិ 
លិខិតប ំមរតក។ល។ ក៏ដូចជសកមមភពេផ ងេទ តរបស់ រករ ី ធរណៈ រករ ី
ចបប់រដបបេវណី ជញ  មជឈតករ អនក តតពិនិតយ និង ជញ ក ល។ ែផនកេនះក៏ ប់
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ឌ
បញចូ លេស កមមគណេនយយ និងករកត់ គណេនយយ ដូចជ ៖ សវនកមមឯក រ
គណេនយយ ករេរ បចំរបយករណ៍ហិរញញវតថុ និងករកត់ គណេនយយ។ 

កម ៦៩១ ៖ សកមមភពែផនកចបប់ 

កមេនះ ប់បញចូ លសកមមភពតំ ងែផនកចបប់ េដមបីករពរផល បេយជន៍ឲយភគី
មួយទល់នឹងភគីមួយេទ ត េនឬមិនេនចំេពះមុខ តុ ករឬ ថ ប័នយុតិធម៌េផ ងេទ ត 
ែដលអនុវតេ យ ឬេ កមករ គប់ គងពីបុគគលែដលជសមជិករបស់គណៈេមធវ,ី និងករ
ផល់ បឹក ទូេទ និងករពិេ គះេយបល់ ករេរ បចំឯក រផូវចបប់ និងសកមមភពេផ ង
េទ តរបស់ រករ ី ធរណៈ រករចីបប់រដបបេវណី ជញ  មជឈតករ អនក តតពិ
និតយ និង ជញ ក ល។ 

កម ៦៩២ ៖ សកមមភពគណេនយយ ករកត់ គណេនយយ និងសវនកមម, ករពិេ គះ
 េយបល់ែផនកពនធ រ 

កមេនះ ប់បញចូ លករកត់ បតិបតិករពណិជជកមមរបស់ ជីវកមម ឬ ថ ប័នេផ ង
េទ ត, ករេរ បចំ ឬសវនកមមគណនីហិរញញវតថុ, ករ តតពិនិតយគណនី និងករបញជ ក់ពីភព
តឹម តវៃនគណនីទំងេនះ, ករេរ បចំ បកសពនធេលចំណូលបុគគលនិងចំណូល ជីវកមម និង
សកមមភព បឹក េយបល់, និងសកមមភពតំ ងឲយអតិថិជនេនចំេពះមុខ ជញ ធរពនធ រ។ 

 
 



ចំ ត់ថន ក់សង់ រវស័ិយេសដកិចចកមពុជ(ច.ស.វ.ក) 
 

254 

ឌ
ជំពូក ឌ ៖ សកមមភពវជិជ ជីវៈ វទិយ ស និងបេចចកេទស 
ែផនក ៦៩ ៖ សកមមភពែផនកចបប់ និងគណេនយយ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៦៩១   សកមមភពែផនកចបប់
  ៦៩១០(១)   សកមមភពែផនកចបប់
    ៦៩១០០ សកមមភពែផនកចបប់
៦៩២ 

  
 សកមមភពគណេនយយ ករកត់ គណេនយយ និងសវនកមម,  

ករពិេ គះេយបល់ែផនកពនធ រ 

 
៦៩២០(២) 

 
សកមមភពគណេនយយ ករកត់ គណេនយយ និងសវនកមម,  
ករពិេ គះេយបល់ែផនកពនធ រ 

  
៦៩២០០ សកមមភពគណេនយយ ករកត់ គណេនយយ និងសវនកមម,  

ករពិេ គះេយបល់ែផនកពនធ រ 

(១) ប់បញចូ ល (ក) សកមមភពតំ ងែផនកចបប់ េដមបីករពរផល បេយជន៍ឲយភគីមួយទល់
    នឹងភគីមួយេទ ត េនឬមិនេនចំេពះមុខ តុ ករឬ ថ ប័នយុតិធម៌េផ ង
    េទ ត ែដលអនុវតេ យ ឬេ កមករ គប់ គងពីបុគគលែដលជសមជិក
    របស់គណៈេមធវដូីចជ ៖  

- ករផល់េយបល់ និងករេធជតំ ងេនកនុងករណីរដបបេវណី
ករណី ពហមទណ ឬជេមះករងរ 

   (ខ) ករផល់ បឹក និងពិេ គះេយបល់ទូេទ ករេរ បចំឯក រផូវចបប់ ដូចជ ៖ 

- លកខនិកៈ កមហុ៊ន កិចច ពមេ ព ងៃដគូពណិជជកមម ឬឯក រ ស
េដ ងគន េនះ ែដលទក់ទងនឹងករបេងកត កមហុ៊ន 

- បកសនីយប តតកកកមម(ប៉តង់) និងសិទធិអនកនិពនធ 
- ករេរ បចំលិខិតេផទរសិទធិ លិខិតប ំមរតក។ល។ 

   (គ) សកមមភពេផ ងេទ តរបស់ រករ ី ធរណៈ រករចីបប់រដបបេវណី  
ជញ  មជឈតករ អនក តតពិនិតយ និង ជញ ក ល។ 

 មិន ប់បញចូ ល សកមមភពតុ ករចបប់ (េមល ៨៤២៣២)។ 
(២) ប់បញចូ ល សកមមភពពក់ព័នធនឹងករកត់ បតិបតិករពណិជជកមមរបស់ ជីវកមម ឬ ថ ប័ន 

េផ ងេទ ត ករេរ បចំ ឬសវនកមមគណនីហិរញញវតថុ ករ តតពិនិតយគណនី និងករ
បញជ ក់ពីភព តឹម តវៃនគណនីទំងេនះ ករេរ បចំករ បកសពនធេលចំណូលបុគគល 
និងចំណូល ជីវកមម។ សកមមភព បឹក េយបល់ និងតំ ងឲយអតិថិជន (េ កពី 
តំ ងែផនកចបប់) េនចំេពះមុខ ជញ ធរពនធ រ ក៏ តវបន ប់បញចូ លផងែដរ។ 

 មិន ប់បញចូ ល (ក) សកមមភពបំែបងទិននន័យ និងករេរ ប ងទិននន័យ (េមល ៦៣១១០) 
   (ខ) ករពិេ គះេយបល់ែផនក គប់ គង ដូចជ ករបេងកត បព័នធគណេនយយ កមមវធីិ 

គណេនយយៃថេដម និងនីតិវធីិ តតពិនិតយថវកិ (េមល ៧០២០) 
   (គ) ករ បមូលវកិកយប ត (េមល ៨២៩១០)។
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ែផនក ៧០ ៖ សកមមភពរបស់ករយិល័យក ល សកមមភពពិេ គះេយបល់ែផនក គប់ គង 
ែផនកេនះ ប់បញចូ លករផល់េយបល់និងជំនួយ ដល់ ជីវកមមនិងអងគភពនន េល

បញ គប់ គង ដូចជ ៖ ករេធែផនករយុទធ ស និងករចត់ែចងអងគភព, ករេធែផនករ
ហិរញញវតថុ និងថវកិ, ករកំណត់េគលបំណងនិងេគលនេយបយទីផ រ, ករ ក់ែតងេគល
នេយបយ ករអនុវត និងករេធែផនករខងធនធនមនុស , ករេធកលវភិគផលិតកមម, 
និងករេធែផនករ តតពិនិតយ។ ែផនកេនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវ ករេមលករខុស តវ និងករ
គប់ គងអងគភពេផ ងេទ តរបស់ កមហុ៊ន ឬសហ គសដែដល (ឩ. សកមមភពរបស់ករយិ
ល័យក ល)។ 

កម ៧០១ ៖ សកមមភពរបស់ករយិល័យក ល 

កមេនះ ប់បញចូ ល ករពិនិតយេមលនិងករ គប់ គងអងគភពេផ ងេទ តរបស់ កមហុ៊ន 
ឬសហ គសដែដល, ករេធែផនករយុទធ សឬករចត់ែចងអងគភព និងករកំណត់តួនទី
េធេសចកីសេ មចចិតរបស់ កមហុ៊ន ឬសហ គស, ករ តតពិនិតយសកមមភព បតិបតិករ 
និងករ គប់ គង បតិបតិករ បចំៃថង របស់អងគភពែដលពក់ព័នធ។ 

កម ៧០២ ៖ សកមមភពពិេ គះេយបល់ែផនក គប់ គង 

កមេនះ ប់បញចូ ល ករផល់ បឹក េយបល់ ករែណនំ និងជំនួយែផនក បតិបតិករ 
ដល់ ជីវកមមនិងអងគភពនន េទេល ៖ បញ គប់ គងដូចជ ករេធែផនករយុទធ ស 
និងករចត់ែចងអងគភព, ករេធេសចកីសេ មចចិតែផនកហិរញញវតថុ, ករកំណត់េគលបំណង
និងេគលនេយបយទីផ រ, ករ ក់ែតងេគលនេយបយ ករអនុវត និងករេធែផនករ
ខងធនធនមនុស , ករេធកលវភិគផលិតកមម, និងករេធែផនករ តតពិនិតយ។ 

ករផល់េស កមមែផនកជំនួញេនះ ច ប់បញចូ ល ៖ ករផល់ បឹក េយបល់ ករែណនំ 
និងជំនួយែផនក បតិបតិករ ដល់ កមហុ៊នឯកជននិង ថ ប័នរដ ពក់ព័នធនឹងសកមមភពទំនក់
ទំនង ធរណៈនិងសកមមភព ប ស័យទក់ទង, សកមមភពបញចុ ះបញចូ ល(ឡបបី៊), ករ
បេងកតវធីិ សឬនីតិវធីិគណេនយយ ករបេងកតកមមវធីិគណេនយយៃថេដម នីតិវធីិ តតពិនិតយ
ថវកិ, និងករ បឹក េយបល់និងជំនួយ ដល់ កមហុ៊នឯកជននិង ថ ប័នរដ អំពីករេធ
ែផនករ ករចត់ែចង បសិទធភពនិងករ តតពិនិតយ ព័ត៌មន គប់ គង។ល។ 
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ឌ
ជំពូក ឌ ៖ សកមមភពវជិជ ជីវៈ វទិយ ស និងបេចចកេទស 
ែផនក ៧០ ៖ សកមមភពរបស់ករយិល័យក ល សកមមភពពិេ គះេយបល់ែផនក គប់ គង 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៧០១   សកមមភពរបស់ករយិល័យក ល
  ៧០១០(១)   សកមមភពរបស់ករយិល័យក ល
    ៧០១០០ សកមមភពរបស់ករយិល័យក ល
៧០២    សកមមភពពិេ គះេយបល់ែផនក គប់ គង
 ៧០២០(២)  សកមមភពពិេ គះេយបល់ែផនក គប់ គង
  ៧០២០០ សកមមភពពិេ គះេយបល់ែផនក គប់ គង

(១) ប់បញចូ ល ករេមលករខុស តវ និងករ គប់ គងអងគភពននរបស់ កមហុ៊ន ឬសហ គស ករ 
តតពិនិតយ បតិបតិករ និងករ គប់ គង បតិបតិករ បចំៃថងរបស់អងគភពែដលពក់
ព័នធ រមួមន ករយិល័យក ល ករយិល័យរដបលក ល ករយិល័យ ជីវ
កមមករយិល័យ សកនិងតំបន់ និងករយិល័យ គប់ គង ខ។ 

 មិន ប់បញចូ ល សកមមភពរបស់ កមហុ៊នកន់កប់ភគហុ៊ន ែដលមិនជប់ទក់ទងនឹងករ គប់ គង  
   (េមល ៦៤២០០)។ 
(២) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករបេងកតកមមវធីិកំពយូទ័រស មប់ បព័នធគណេនយយ (េមល ៦២០១០) 
   (ខ) ករ បឹក េយបល់ និងតំ ងែផនកចបប់ (េមល ៦៩១០០) 
   (គ) សកមមភពគណេនយយ ករកត់ គណេនយយ និងសវនកមម និងករពិេ គះ 

េយបល់ែផនកពនធ រ (េមល ៦៩២០០) 
   (ឃ) សកមមភពែផនក ថ បតយកមម វសិកមម និងករ បឹក េយបល់បេចចកេទសេផ ង 

េទ ត (េមល ៧១១០១, ៧១១០២, ៧៤៩០០) 
   (ង) សកមមភពផ យពណិជជកមម (េមល ៧៣១០០) 
   (ច) ករ វ ជវទីផ រ និងករសទង់មតិ ធរណៈ (េមល ៧៣២០០) 
   (ឆ) េស កមមេ ជសេរ សបុគគលិក ឬេស កមមពិេ គះេយបល់ែសងរកបុគគលិក  

(េមល ៧៨១០០) 
   (ជ) សកមមភពពិេ គះេយបល់ខងអប់រ ំ(េមល ៨៥៥០០)។ 
 ប់បញចូ ល (ក) ករេ ជសេរ សពលករ និងករផល់េស បុគគលិក 
   (ខ) ករពិេ គះេយបល់ែផនកទំនក់ទំនង ធរណៈ។ 
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ែផនក ៧១ ៖ សកមមភព ថ បតយកមមនិងវិសកមម ករពិេ ធនិងវិភគបេចចកេទស 
ែផនកេនះ ប់បញចូ លករផល់េស កមមខង ថ បតយកមម វសិកមម ព ងងសំណង់ អធិករ

កិចចអគរ និងខងករ ស់សទង់និងកំណត់ទី ំង។ ែផនកេនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរ នូវេស កមម
ពិេ ធន៍វភិគែផនករបូ ស គីមី ស និងេស កមមពិេ ធន៍វភិគេផ ងេទ ត។ 

កម ៧១១ ៖ សកមមភព ថ បតយកមមនិងវសិកមម និងករពិេ គះេយបល់បេចចកេទស
 ែដលពក់ព័នធ 

កមេនះ ប់បញចូ លករផល់េស កមមខង ថ បតយកមម វសិកមម ព ងងសំណង់ អធិករ
កិចចអគរ និងខងករ ស់សទង់និងកំណត់ទី ំង ជេដម។ 

កម ៧១២ ៖ ករពិេ ធ និងវភិគបេចចកេទស 

កមេនះ ប់បញចូ ល ៖ ករពិេ ធែផនករបូ ស គីមី ស និងករពិេ ធវភិគ
េផ ងៗេទ ត េទេល គប់ បេភទសមភ រៈនិងផលិតផល, ករេចញវញិញ បនប តទទួល គ ល់ផ
លិតផល រមួមន ទំនិញេ ប បស់ យនយន យនេ ះ ធុងសមព ធខយល់ េ ងច កនុយេកែអ៊
រ។ល។, ករ តតពិនិតយសុវតថិភពយនយនជ បចំ, ករពិេ ធេ យេ បសំ ក (ឩ.  យ
នេ ះ កប៉ល់ ទំនប់។ល។) និង បតិបតិករទីពិេ ធន៍របស់នគរបល។ 
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ឌ
ជំពូក ឌ ៖ សកមមភពវជិជ ជីវៈ វទិយ ស និងបេចចកេទស 
ែផនក ៧១ ៖ សកមមភព ថ បតយកមមនិងវសិកមម ករពិេ ធនិងវភិគបេចចកេទស 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៧១១  

 
សកមមភព ថ បតយកមមនិងវសិកមម និងករពិេ គះេយបល់បេចចកេទស
ែដលពក់ព័នធ 

  ៧១១០(១) 
  

សកមមភព ថ បតយកមមនិងវសិកមម និងករពិេ គះេយបល់បេចចកេទស
ែដលពក់ព័នធ 

    ៧១១០១ េស កមម ថ បតយកមម(២)

  ៧១១០២ េស កមមវសិកមម និងករពិេ គះេយបល់បេចចកេទសេផ ងេទ ត(៣)

(១) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករខួង កលបងែដលទក់ទងនឹងកររកុរកែរ ៉(េមល ០៩១០០, ០៩៩០០) 
   (ខ) ករអភិវឌ ឬេចញផ យកមមវធីិកំុពយូទ័រពក់ព័នធ (េមល ៥៨២០០, ៦២០១០) 
   (គ) សកមមភពរបស់អនកពិេ គះេយបល់ែផនកកំុពយូទ័រ (េមល ៦២០២០, ៦២០៩០) 
   (ឃ) ករពិេ ធបេចចកេទស (េមល ៧១២០០) 
   (ង) សកមមភព វ ជវនិងអភិវឌ ន៍ ែដលទក់ទងនឹងវសិកមម (េមល ៧២១០០) 
   (ច) កររចនខងែផនកឧស ហកមម (េមល ៧៤១០០) 
   (ឆ) ករតុបែតងែផនកខងកនុងអគរ (េមល ៧៤១០០) 
   (ជ) ករថតរបូលំហ កស (េមល ៧៤២០០)។ 
(២) ប់បញចូ ល សកមមភពពិេ គះេយបល់ែផនក ថ បតយកមម ែដលទក់ទងនឹង ៖ កររចនអគរនិង 
   ព ងងសំណង់ េហយជេរ យៗពក់ព័នធនឹងករ គប់ គងករ ងសង់, ករេធ 
   ែផនករនគរបីូយកមមទី បជំុជននិងទី កង, និង ថ បតយកមមេទសភព។ 
(៣) ប់បញចូ ល (ក) កររចនវសិកមម (ឩ. ករអនុវតចបប់របូវទិយ និងេគលករណ៍វសិកមមេនកនុង 

កររចនម៉សីុន វតថុធតុ ឧបករណ៍ ទង់ ទយ ដំេណ រករ និង បព័នធ) និងសកមមភព
ពិេ គះេយបល់ស មប់ ៖ សកមមភពដំេណ រករម៉សីុននិងឧស ហកមម និងេ ងច ក
ឧស ហកមម, គេ មងែដលពក់ព័នធនឹងវសិកមមសីុវលិ វសិកមមកមំងទឹក វសិកមម
ច ចរណ៍, គេ មង គប់ គងទឹក, ករេធអនរកមម និងដំេណ រករគេ មងែដលទក់ទង
នឹងវសិកមមអគគិសនីនិងេអឡិច តនិច វសិកមមរកុរកែរ ៉វសិកមមគីមី វសិកមមខងេមកនិច 
ខងឧស ហកមម និងខង បព័នធ និងវសិកមមសុវតថិភព,សកមមភព គប់ គងគេ មង
ែដលពក់ព័នធនឹងសំណង់ 

   (ខ) ករ ក់ឲយដំេណ រករគេ មងែដលេ ប បស់ម៉សីុន តជក់ ទូរទឹកកក  
វសិកមមខង តតពិនិតយអនម័យនិងករបំពុល និងវសិកមមខងសំេឡងនិងរញ័ំរ។ល។ 

   (គ) ករអេងកត វ ជវខងភូគពភរបូវន ស ភូគពភ ស និងកររញជួ យដី 
   (ឃ) សកមមភពអេងកតវភិគែផនដី ដូចជ សកមមភពអេងកតដីនិង ពំ បទល់ សកមមភព 
    អេងកតកមំងទឹក សកមមភពអេងកតៃផទរងរបស់ដី និងសកមមភពគូរែផនទីនិងព័ត៌មន
    អំពីលំហ។ 
 មិន ប់បញចូ ល ករខួង និងករជីក កលបងែដលទក់ទងនឹងនិស រណកមមេ បងនិងឧសម័ន ែដល តវបនចត់ 
   ថន ក់េនកនុងសកមមភពគំ ទ (េមល ០៩១០០) ដល់និស រណកមមេ បងនិងឧសម័នធមមជតិ។ 
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ឌ
ជំពូក ឌ ៖ សកមមភពវជិជ ជីវៈ វទិយ ស និងបេចចកេទស 
ែផនក ៧១ ៖ សកមមភព ថ បតយកមមនិងវសិកមម ករពិេ ធនិងវភិគបេចចកេទស 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៧១២   ករពិេ ធ និងវភិគបេចចកេទស
  ៧១២០   ករពិេ ធ និងវភិគបេចចកេទស
  ៧១២០០ ករពិេ ធ និងវភិគបេចចកេទស(១)

(១) ប់បញចូ ល (ក) ករពិេ ធែផនករបូ ស គីមី ស និងករពិេ ធវភិគេផ ងៗេទ ត 
   េទេល គប់ បេភទសមភ រៈ និងផលិតផល ៖  

- ករពិេ ធសូរស័ពទ និងរញ័ំរ 
- ករពិេ ធធតុផ ំ និងភពសុទធរបស់ែរ។៉ល។ 
- សកមមភពពិេ ធន៍កនុងែផនកអនម័យចំណី រ រមួមន ករ

ពិេ ធ និងករ តតពិនិតយសត ទក់ទងនឹងផលិតកមមមូប រ 
- ករពិេ ធែផនកខងេ ក និងសមតថភពរបស់វតថុធតុ ដូចជ ភព

ខំង ភព កស់ ភពជប់បនយូរ ភពចមងកេមអគគិសនី និងវទិយុ
សកមម។ល។ 

- ករពិេ ធេលលកខណៈសមបតិ និងភព ចទុកចិតបន 
- ករពិេ ធសមតថភពម៉សីុន ៖ មូ៉តូ រថយន និងឧបករណ៍អគគិសនី

េ យេ បជមួយឬមិនជមួយ គំរឬូសំ កៃនកប៉ល់ យនេ ះ 
និងទំនប់។ល។ 

- ករពិេ ធេ យថតេន តង់កែនងតំណ 
- ករ បមូលនិងវភិគទិននន័យេដមបីកំណត់បុពេហតុៃនភពមិនដំេណ រ

ករេនកនុងវស័ិយឧស ហកមម 
- ករពិេ ធនិង ស់សូចនករបរ ិ ថ ន ៖ ករបំពុលខយល់ និងករ

បំពុលទឹក។ល។ 
   (ខ) ករេចញវញិញ បនប តទទួល គ ល់ផលិតផល រមួមន ទំនិញេ ប បស់ យន 

យន យនេ ះ ធុងសមព ធខយល់ េ ងច កនុយេកែអ៊រ។ល។ 
   (គ) ករពិេ ធែផនក យនភណ 
   (ឃ) បតិបតិករទីពិេ ធន៍របស់នគរបល 
   (ង) ករពិេ ធមិនែមនែផនកេវជជ ស 
   (ច) ករ តតពិនិតយសុវតថិភពយនយនជ បចំ។ 
 មិន ប់បញចូ ល (ក) ករពិេ ធសំ កសត (េមល ៧៥០០០) 
   (ខ) ករពិេ ធែផនកេវជជ ស (េមល ៨៦៩០១)។ 
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ឌ

ែផនក ៧២ ៖ ករ វ ជវ និងអភិវឌ ន៍វិទយ ស 
ែផនកេនះ ប់បញចូ ល សកមមភពៃនករ វ ជវនិងអភិវឌ ន៍បី បេភទ ៖ (១) ករ វ

ជវមូល ន ដូចជ ករងរពិេ ធន៍ឬកងរ ទឹសី េធេឡងជចមបងេដមបីទទួលបន
ចំេណះដឹងថមីសីពីមូល ន គឹះរបស់បតុភូត និងករពិតែដល ចសេងកតបន េ យគម ន
េគលេ ជក់ ក់ស មប់ករអនុវត ឬេ ប បស់ មួយេឡយ, (២) ករ វ ជវែបបអនុ
វតន៍ ៖ ករអេងកតេដមដំបូងេធេឡង េដមបីទទួលបនចំេណះដឹងថមី ែដលមនទិសេ សំខន់ 
គឺេឆព ះេទរកេគលបំណង ឬកមមវតថុអនុវតន៍ជក់ ក់, និង (៣) ករអភិវឌ ែបបពិេ ធន៍ ៖ 
ករងរជ បព័នធ េ យទញយកមកេ បនូវចំេណះដឹងែដលមន ប់ ែដលទទួលបនពីករ

វ ជវ ឬករពិេ ធជក់ែសង មនទិសេ េឆព ះេទរកករផលិតវតថុធតុ ផលិតផល និង
ឧបករណ៍ថមី ករតេមងដំេណ រករ បព័នធ និងេស កមមថមី និងករែកលមយ៉ងេ ចនេលផលិត
ផលែដលបនផលិត និងតេមង ប់។ 

សកមមភពៃនករ វ ជវនិងអភិវឌ ន៍ែបបពិេ ធន៍េនកនុងែផនកេនះ តវបនែបង
ែចកជពីរ កម ៖ វទិយ សធមមជតិនិងវសិកមម និង វទិយ សសងគមនិងមនុស ស។ 

 កម ៧២១ ៖ ករ វ ជវ និងអភិវឌ ន៍ែបបពិេ ធន៍ ែផនកវទិយ សធមមជតិ 
 និងវសិកមម 

កមេនះ ប់បញចូ ល ករ វ ជវនិងអភិវឌ ន៍ែបបពិេ ធន៍ ែផនកវទិយ សធមមជតិ 
និងវសិកមម ដូចជ ករ វ ជវនិងអភិវឌ ន៍ែផនកវទិយ សធមមជតិ ករ វ ជវនិង
អភិវឌ ន៍ែផនកវសិកមមនិងបេចចកវទិយ ករ វ ជវនិងអភិវឌ ន៍ែផនកវទិយ សេវជជ ស 
ករ វ ជវ និងអភិវឌ ន៍ែផនកជីវបេចចកវទិយ ករ វ ជវនិងអភិវឌ ន៍ែផនកវទិយ
សកសិកមម  និងករ វ ជវនិងអភិវឌ ន៍អនរឯកេទសែដលសងកត់ធងន់េលែផនកវទិយ ស
ធមមជតិ និងវសិកមម។ 

 កម ៧២២ ៖ ករ វ ជវ និងអភិវឌ ន៍ែបបពិេ ធន៍ ែផនកវទិយ សសងគម 
 និងមនុស ស 

កមេនះ ប់បញចូ ល ករ វ ជវនិងអភិវឌ ន៍ែផនកវទិយ សសងគម ករ វ ជវ
និងអភិវឌ ន៍ែផនកមនុស ស និងករ វ ជវនិងអភិវឌ ន៍អនរឯកេទសែដលសងកត់ធងន់
េលែផនកវទិយ សសងគមនិងមនុស ស។ 
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ឌ
ជំពូក ឌ ៖ សកមមភពវជិជ ជីវៈ វទិយ ស និងបេចចកេទស 
ែផនក ៧២ ៖ ករ វ ជវ និងអភិវឌ ន៍វទិយ ស 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៧២១ 

  
ករ វ ជវ និងអភិវឌ ន៍ែបបពិេ ធន៍ ែផនកវទិយ សធមមជតិ
និងវសិកមម 

 ៧២១០  ករ វ ជវ និងអភិវឌ ន៍ែបបពិេ ធន៍ ែផនកវទិយ សធមមជតិ
និងវសិកមម 

  ៧២១០០ ករ វ ជវ និងអភិវឌ ន៍ែបបពិេ ធន៍ ែផនកវទិយ សធមមជតិ
និងវសិកមម(១) 

៧២២   ករ វ ជវ និងអភិវឌ ន៍ែបបពិេ ធន៍ ែផនកវទិយ សសងគមនិង
មនុស ស 

  
៧២២០(២)   ករ វ ជវ និងអភិវឌ ន៍ែបបពិេ ធន៍ ែផនកវទិយ សសងគមនិង

មនុស ស 

 
 ៧២២០០ ករ វ ជវ និងអភិវឌ ន៍ែបបពិេ ធន៍ ែផនកវទិយ សសងគមនិង

មនុស ស 

(១) ប់បញចូ ល េស កមមខងករ វ ជវ និងអភិវឌ ន៍ែបបពិេ ធន៍ ែផនកគីមីវទិយនិងជីវវទិយ។ 
ប់បញចូ ល ករ វ ជវ និងអភិវឌ ន៍ ែផនកឱសថ សនិងឱសថជីវ ស។ 
ប់បញចូ ល ករ វ ជវ និងអភិវឌ ន៍អនរឯកេទស ែដលសងកត់ធងន់េលែផនកវទិយ សធមមជតិ  

និងវសិកមម។ 
(២) មិន ប់បញចូ ល ករ វ ជវទីផ រ (េមល ៧៣២០០)។ 
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ឌ

ែផនក ៧៣ ៖ ករផ យពណិជជកមម និងករ វ ជវទីផ រ 
ែផនកេនះ ប់បញចូ ល ករបេងកតយុទធនករផ យពណិជជកមម និងករ ក់ករផ យ 

ពណិជជកមមទំងេនះេន ម កលិកប ត កែសត វទិយុ និងទូរទស ន៍ ឬ ម បព័នធផ ពផ យ
េផ ងៗេទ ត ពមទំងកររចនករ ក់ ំងបងញ និងែវប យ។ 

កម ៧៣១ ៖ ករផ យពណិជជកមម 

កមេនះ ប់បញចូ ល ករផល់េស កមមផ យពណិជជកមម គប់ បេភទ ( មរយៈសមតថ
ភពៃផទកនុង ឬកិចចសនយបន) រមួមន ករផល់ បឹក េយបល់ េស កមមៃចន បឌិត និងករផលិត
សមភ រៈផ យពណិជជកមម ករេធែផនករ និងករទិញ បព័នធផ ពផ យ។ 

កម ៧៣២ ៖ ករ វ ជវទីផ រ និងករសទង់មតិ ធរណៈ 

 កមេនះ ប់បញចូ ល ករអេងកតេទេលសកនុពលទីផ រ ករទទួល គ ល់និងករបន ុ ំ
ផលិតផលេទកនុងទីផ រ និងឥរយិបថទិញទំនិញរបស់អតិថិជន កនុងេគលបំណងៃនករផ ព
ផ យលក់ និងករអភិវឌ ផលិតផលថមី ពមទំងករវភិគសថិតិៃនលទធផលអេងកតទំងេនះ, 
និងករអេងកតមតិ ធរណជនអំពីបញនេយបយ េសដកិចច និងសងគម និងករវភិគសថិតិ
ៃនករអេងកតទំងេនះ។ 
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ឌ
ជំពូក ឌ ៖ សកមមភពវជិជ ជីវៈ វទិយ ស និងបេចចកេទស 
ែផនក ៧៣ ៖ ករផ យពណិជជកមម និងករ វ ជវទីផ រ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៧៣១   ករផ យពណិជជកមម
 ៧៣១០  ករផ យពណិជជកមម
  ៧៣១០០ ករផ យពណិជជកមម(១)

៧៣២   ករ វ ជវទីផ រ និងករសទង់មតិ ធរណៈ
  ៧៣២០   ករ វ ជវទីផ រ និងករសទង់មតិ ធរណៈ
  ៧៣២០០ ករ វ ជវទីផ រ និងករសទង់មតិ ធរណៈ(២) 

(១) ប់បញចូ ល (ក) ករបេងកត និងករអនុវតយុទធនករផ យពណិជជកមម (ករបេងកត និងករ ក់ 
ករផ យពណិជជកមម េន មកែសត កលិកប ត វទិយុ ទូរទស ន៍ អីុនធឺែណ
ត និង បព័នធផ ពផ យេផ ងេទ ត, ករបេងកត និងករ ក់ករផ យពណិជជ
កមមេនខងេ កអគរ ដូចជ ផទ ំង បកស ករ ក់ ំងផ យពណិជជកមម 
ពឹតិប ត និង បអប់ផ យពណិជជកមម ករ ក់ ំងផលិតផល បនទប់បងញ
ផលិតផល ករ ក់បងញ មរថយន និងរថយន កង។ល។, ករ ក់
បងញឲយេឃញ ម បព័នធផ ពផ យ ដូចជ ករលក់េម៉ងនិងកែនងស មប់
ផ យពណិជជកមមរបស់ បព័នធផ ពផ យ, ករផ យពណិជជកមម ម កស 
( មយនបឡុង។ល។), ករែចកចយសមភ រៈ ឬសំ កផ យពណិជជកមម, 
ករផល់កែនងផ យពណិជជកមមេនេលផទ ំងផ យពណិជជកមម។ល។, ករ
បេងកតសង់ផ យពណិជជកមម និងសមភ រៈនិងកែនងផ យពណិជជកមមឯេទ ត 

   (ខ) ករផល់េស កមមយុទធនករេដរទីផ រ(ម៉ឃីតធីង) និងករផ យពណិជជកមម
    េផ ងេទ តកនុងេគលបំណងទក់ទញ និងរក អតិថិជន (ករផ ពផ យ
    ផលិតផល ករេធម៉ឃីតធីងេនកែនងលក់ ករផ យពណិជជកមមេ យ
    បញជូ នសនឹកប័ណ មៃ បសណីយ៍ និងករពិេ គះេយបល់ែផនកម៉ឃីតធីង) 
 មិន ប់បញចូ ល (ក) ករេបះពុមពផ យសមភ រៈផ យពណិជជកមម (េមល ៥៨១៩០) 
   (ខ) ករផលិត រពណិជជកមមស មប់វទិយុ ទូរទស ន៍ និងែខ ភពយន (េមល 

៥៩១១០) 
   (គ) សកមមភពទំនក់ទំនង ធរណៈ (េមល ៧០២០០) 
   (ឃ) ករ វ ជវទីផ រ (េមល ៧៣២០០) 

(ង) ករថតផ យពណិជជកមម (េមល ៧៤២០០) 
   (ច) អនកេរ បចំសននិបត និងពិព័រណ៍ពណិជជកមម (េមល ៨២៣០០) 
   (ឆ) សកមមភពបញជូ ន មៃ បសណីយ៍ (ករេផញលិខិត ករេ ជសេរ ស សយ ន 

។ល។) (េមល ៨២៩៩០)។ 
(២) ប់បញចូ ល ករអេងកតេទេលសកនុពលទីផ រ ករទទួល គ ល់និងករបន ុ ំផលិតផលេទកនុង 

ទីផ រ និងឥរយិបថទិញទំនិញរបស់អតិថិជន កនុងេគលបំណងៃនករផ ពផ យលក់ 
និងករអភិវឌ ផលិតផលថមី ពមទំងករវភិគសថិតិៃនលទធផលអេងកតទំងេនះ, និង 
ករអេងកតមតិ ធរណជនអំពីបញនេយបយ េសដកិចច និងសងគម និងករវភិគសថិ
តិៃនករ អេងកតទំងេនះ។ 
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ឌ

ែផនក ៧៤ ៖ សកមមភពវិជជ ជីវៈ វិទយ ស និងបេចចកេទសេផ ងេទ ត 

ែផនកេនះ ប់បញចូ លករផល់េស កមមវជិជ ជីវៈ វទិយ ស និងបេចចកេទស (េលកែលង
ែតសកមមភពែផនកចបប់ និងគណេនយយ សកមមភពែផនក ថ បតយកមម និងវសិកមម ករពិេ ធ 
និងករវភិគបេចចកេទស សកមមភពែផនក គប់ គង និងករពិេ គះេយបល់ែផនក គប់ គង 
សកមមភពៃនករ វ ជវនិងអភិវឌ ន៍ និងករផ យពណិជជកមម)។ 

អនកនិពនធែដលេរ បចំកបួនេស វេភបេចចកេទស ឬសមភ រៈេផ ងេទ តែដលមនមតិក
អំពីបេចចកេទស តវបនចត់ចូលេទកនុងថន ក់ ៧៤៩០។ 

កម ៧៤១ ៖ សកមមភពរចនឯកេទស 

កមេនះ ប់បញចូ ល កររចនមូ៉តែដលទក់ទងនឹង យនភណ សេម កបំពក់ ែសបក
េជង េ គ ងអលងក រ េ គ ងសងរមឹ និងករែតងលមែផនកខងកនុង និងទំនិញេពញនិយមេផ ង
េទ ត ពមទំងទំនិញេ ប បស់ផទ ល់ខួន ឬ មផទះ, កររចនែផនកឧស ហកមម ដូចជ ករ
បេងកត និងករអភិវឌ ៃនកររចនមូ៉ត និងលកខណៈលមិតេដមបីេធឲយ បេសរនូវករេ ប បស់ 
តៃម និងរបូ ងរបស់ផលិតផល រមួមន ករកំណត់វតថុធតុ ករ ងសង់ យនករ ទង់ ទយ 
ពណ៌ និងករសមតៃផទខងេ កៃនផលិតផល េ យគិតេទដល់ចរតិលកខណៈ និងត មវករ
របស់មនុស  សុវតថិភព ករចង់បនរបស់ទីផ រ និង បសិទធភពេនកនុងផលិតកមម ករែបង
ែចក ករេ ប បស់ និងែថទំ, េស កមមរបស់អនករចន កហិច, និងសកមមភពរបស់អនកែតង
លមែផនកខងកនុង។ 

កម ៧៤២ ៖ សកមមភពថតរបូ 

កមេនះ ប់បញចូ លនូវ ៖ ករផលិតរបូថតស មប់ពណិជជកមម និងស មប់អនកេ ប
បស់ ដូចជ ករថតរបូស មប់លិខិតឆងែដន េរ ន និង ពហ៍ពិពហ៍។ល។ ករថត
របូស មប់េគលបំណងពណិជជកមម ករេបះពុមពផ យ ករបងញមូ៉ត អចលន ទពយ ឬ
េទសចរណ៍ ករថតរបូពីេល កស និងករថតវេីដអូៃន ពឹតិករណ៍នន (ករេរ ប ពហ៍
ពិពហ៍ ករ បជំុ។ល។), ករបំែបងហីល ដូចជ ករអភិវឌ  ករេបះពុមព និងករព ងីកពីហីល
ែដលអតិថិជនថតមិនបន តឬហីលែដលថតេហយ ទីពិេ ធន៍អភិវឌ ន៍ហីលនិងករ
េបះពុមពរបូថត ងថតរបូែដលផិតយកកនុងរយៈេពល១េម៉ង (មិនែមនជែផនកមួយៃន ង
លក់ម៉សីុនថតេទ ) ករេរ បចំរបូថតបញច ំងឬហីល ករថតចមង និងកររក ទុកឬករ ថ ប
នេឡងវញិនូវភពភឺ ែដលពក់ព័នធនឹងករថតរបូ, សកមមភពរបស់អនកកែសតរបូថត និងករ
ថតឯក រេ យេ បមី កហីល។ 
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ឌ
កម ៧៤៩ ៖ សកមមភពវជិជ ជីវៈ វទិយ ស និងបេចចកេទសេផ ងេទ ត ែដលពំុបន ប់

 បញចូ ល 

កមេនះ ប់បញចូ លសកមមភពេស កមមជេ ចន ែដលជទូេទផល់េទឲយអតិថិជន
ែផនកពណិជជកមម។ កមេនះ ប់បញចូ លសកមមភព ែដលទមទរនូវក មិតជំនញវជិជ ជីវៈ វទិយ

ស និងបេចចកេទសជន់ខពស់ បុ៉ែនមិន ប់បញចូ លមុខងរជំនួញ បចំៃថង ឬជ បចំែដលជ
ធមម មនរយៈេពលខី។ 
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ឌ
ជំពូក ឌ ៖ សកមមភពវជិជ ជីវៈ វទិយ ស និងបេចចកេទស 
ែផនក ៧៤ ៖ សកមមភពវជិជ ជីវៈ វទិយ ស និងបេចចកេទសេផ ងេទ ត 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៧៤១   សកមមភពរចនឯកេទស
 ៧៤១០(១)  សកមមភពរចនឯកេទស
  ៧៤១០០ សកមមភពរចនឯកេទស
៧៤២   សកមមភពថតរបូ
 ៧៤២០(២)  សកមមភពថតរបូ
  ៧៤២០០ សកមមភពថតរបូ(៣)

(១) ប់បញចូ ល  ករែតងលមែផនកខងកនុង កររចន កហិច កររចនមូ៉ត និងកររចនែផនក 
ឧស ហកមម។ 

 មិន ប់បញចូ ល (ក) កររចន និងករបេងកតកមមវធីិទំព័រែវប យ (េមល ៦២០១) 
   (ខ)  កររចនែផនក ថ បតយកមម (េមល ៧១១០១) 

(គ) កររចនែផនកវសិកមម (ឩ. ករអនុវតចបប់របូវទិយ និងេគលករណ៍ 
វសិកមមេនកនុងកររចនម៉សីុន វតថុធតុ ឧបករណ៍ ទង់ ទយ ដំេណ រករ និង
បព័នធ) (េមល ៧១១០២)។ 

(២) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករបំែបងហីលែខ ភពយនែដលទក់ទងនឹងឧស ហកមមភពយន និង 
ទូរទស ន៏ (េមល ៥៩១២០) 

   (ខ) សកមមភពគូរែផនទី និងព័ត៌មនអំពីលំហ (េមល ៧១១០២)។ 
(៣) ប់បញចូ ល   (ក) ករផលិតរបូថតពណិជជកមម និងអនកេ ប បស់ដូចជ ករថតរបូស មប់ 

លិខិតឆងែដន េរ ន និង ពហ៍ពិពហ៍។ល។, ករថតរបូស មប់
េគលបំណងពណិជជកមម ករេបះពុមពផ យ ករបងញមូ៉ត អចលន ទពយ ឬ
េទសចរណ៍, ករថតរបូពីេល កស និងករថតវេីដអូៃន ពឹតិករណ៍នន
(ករេរ ប ពហ៍ពិពហ៍ ករ បជំុ។ល។) 

(ខ) ករបំែបងហីល ដូចជ ករអភិវឌ  ករេបះពុមព និងករព ងីកពីហីលែដល
អតិថិជនថតមិនបន ត ឬហីលែដលថតេហយ, ទីពិេ ធន៍អភិវឌ ន៍ហីល 
និងករេបះពុមពរបូថត, ងថតរូបែដលផិតយកកនុងរយៈេពល១េម៉ង(មិន
ែមនជែផនកមួយៃន ងលក់ម៉សីុនថតេទ ) ករេរ បចំរបូថតបញច ំង ឬហីល, 
និងករថតចមង និងកររក ទុក ឬករ ថ បនេឡងវញិនូវភពភឺ ែដលពក់
ព័នធនឹងករថតរបូ  

   (គ) សកមមភពរបស់អនកកែសតរបូថត 
   (ឃ) ករថតឯក រេ យេ បមី កហីល។ 
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ឌ
ជំពូក ឌ ៖ សកមមភពវជិជ ជីវៈ វទិយ ស និងបេចចកេទស 
ែផនក ៧៤ ៖ សកមមភពវជិជ ជីវៈ វទិយ ស និងបេចចកេទសេផ ងេទ ត 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៧៤៩   សកមមភពវជិជ ជីវៈ វទិយ ស និងបេចចកេទសេផ ងេទ ត ែដលពំុបន ប់

បញចូ ល 
 ៧៤៩០(១)  សកមមភពវជិជ ជីវៈ វទិយ ស និងបេចចកេទសេផ ងេទ ត ែដលពំុបន

ប់បញចូ ល 
  ៧៤៩០០ សកមមភពវជិជ ជីវៈ វទិយ ស និងបេចចកេទសេផ ងេទ ត ែដលពំុបន

ប់បញចូ ល 

(១) ប់បញចូ ល (ក) សកមមភពបកែ ប 
(ខ) ករពិេ គះេយបល់ែផនកសនិសុខ 
(គ) សកមមភពរបស់អនកអេងកតែបបបរមិណ 
(ឃ) សកមមភពរបស់ទី បឹក ែដលមិនែមនជទី បឹក ែផនក ថ បតយកមម វសិកមម និង

គប់ គង 
(ង) ភន ក់ងរ ឬទីភន ក់ងរសិលបៈ។ 

មិន ប់បញចូ ល (ក) សកមមភពរបស់ឈមួញក លអចលន ទពយ (េមល ៦៨២០១) 
(ខ) សកមមភពកត់ គណេនយយ (េមល ៦៩២០០) 
(គ) សកមមភពរបស់ទី បឹក ែផនក គប់ គង (េមល ៧០២០០) 
(ឃ) សកមមភពរបស់ទី បឹក ែផនក ថ បតយកមម (េមល ៧១១០១) និងសកមមភព

របស់ទី បឹក ែផនកវសិកមម (េមល ៧១១០២) 
(ង) សកមមភពរចនែផនកវសិកមម (េមល ៧១១០២) 
(ច) ករ ក់បងញករផ យពណិជជកមម និងកររចនករផ យពណិជជកមម 

េផ ងេទ ត (េមល ៧៣១០០) 
(ឆ) ករបេងកតសង់ផ យពណិជជកមម និងសមភ រៈនិងកែនងផ យពណិជជកមម 

េផ ងេទ ត 
(ជ) សកមមភពរចនែផនកឧស ហកមម (េមល ៧៤១០) 
(ឈ) សកមមភពរបស់អនកេរ បចំសននិបត និងពិព័រណ៍ពណិជជកមម (េមល 

៨២៣០០) 
(ញ) សកមមភពរបស់អនកនិពនធេស វេភវទិយ ស និងបេចចកេទស (េមល  

៩០០០៤) 
(ដ) សកមមភពរបស់អនកកែសតឯក ជយ (េមល ៩០០០៤)។ 
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ឌ

ែផនក ៧៥ ៖ សកមមភពបសុពយបល 

ែផនកេនះ ប់បញចូ លករផល់ករែថទំសុខភពសត និងសកមមភព តតពិនិតយស មប់
សតេនកនុងកសិ ន ឬសតចិញច ឹមកម ន។ សកមមភពទំងេនះអនុវតេ យបសុេពទយជំនញ
បេ មករងរេនមនទីរបសុពយបល ក៏ដូចជករេទពិនិតយេនឯកសិ ន សុនខគរ ឬេន

មផទះ និងេនកនុងបនទប់ពិេ គះជំងឺ និងបនទប់វះកត់ផទ ល់ខួន ឬកែនងដៃទេទ ត។ ែផនកេនះក៏
ប់បញចូ លផងែដរ នូវសកមមភពរបស់រថយនគិ នសេ ងគ ះសត។ 

កម ៧៥០ ៖ សកមមភពបសុពយបល 

កមេនះ ប់បញចូ លករផល់ករែថទំសុខភពសត និងសកមមភព តតពិនិតយស មប់
សតេនកនុងកសិ ន ឬសតចិញច ឹមកម ន។ សកមមភពទំងេនះអនុវតេ យបសុេពទយជំនញ
បេ មករងរេនមនទីរបសុពយបល ក៏ដូចជករេទពិនិតយេនឯកសិ ន សុនខគរ ឬេន

មផទះ និងេនកនុងបនទប់ពិេ គះជំងឺ និងបនទប់វះកត់ផទ ល់ខួន ឬកែនងដៃទេទ ត។  

កមេនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវសកមមភពរបស់ជំនួយករបសុេពទយ ឬបុគគលិកបសុ
េពទយេផ ងេទ ត សកមមភពពិនិតយេ គ ស និងករេធេ គវនិិចឆយេផ ងេទ តែដលទក់ទង
នឹងសត និងសកមមភពរបស់រថយនគិ នសេ ងគ ះសត។ 
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ឌ
ជំពូក ឌ ៖ សកមមភពវជិជ ជីវៈ វទិយ ស និងបេចចកេទស 
ែផនក ៧៥ ៖ សកមមភពបសុពយបល 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៧៥០   សកមមភពបសុពយបល
 ៧៥០០(១)  សកមមភពបសុពយបល
  ៧៥០០០ សកមមភពបសុពយបល

(១) ប់បញចូ ល (ក) ករែថទំសុខភពសត និងសកមមភព តតពិនិតយស មប់សត 
េនកនុងកសិ ន 

(ខ) ករែថទំសុខភពសត និងសកមមភព តតពិនិតយស មប់សតចិញច ឹមកម ន។ 
 សកមមភពទំងេនះអនុវតេ យបសុេពទយជំនញបេ មករងរេនមនទីរ
 បសុពយបល ក៏ដូចជករេទពិនិតយេនឯកសិ ន សុនខគរ ឬេន មផទះ 
 និងេនកនុងបនទប់ពិេ គះជំងឺ និងបនទប់វះកត់ផទ ល់ខួន ឬកែនងដៃទេទ ត 
(គ) សកមមភពរបស់ជំនួយករបសុេពទយ ឬបុគគលិកបសុេពទយេផ ងេទ ត 
(ឃ) សកមមភពពិនិតយេ គ ស និងករេធេ គវនិិចឆយេផ ងេទ តែដលទក់ទង

  នឹងសត 
(ង) សកមមភពរបស់រថយនគិ នសេ ងគ ះសត 
(ច) ករពិេ ធសំ កសត។ 

មិន ប់បញចូ ល (ក) សកមមភពចិញច ឹមសតេនកសិ នេ យគម នករែថទំសុខភព (េមល 
០១៦២០) 

(ខ) េស កមមពិេ ធន៍ហូងសត េស កមមេក ងសត េស កមមផល់ចំណីសត  
េស កមមេ ក វបសុបក ី (េមល ០១៦២០) 

(គ) សកមមភពែដលពក់ព័នធនឹងករបងក ត់ពូជែបបសិបបនិមមិត (េមល ០១៦២០) 
(ឃ) សកមមភពចិញច ឹមសតចិញច ឹមកម ន េ យគម នករែថទំសុខភព (េមល  

៩៦០៩៤)។ 

  



ចំ ត់ថន ក់សង់ រវស័ិយេសដកិចចកមពុជ(ច.ស.វ.ក) 
 

270 

ឍ

ជំពូក ឍ ៖ សកមមភពរដបល និងេស កមមគ ំ ទ 

ក មិត ច.ស.វ.ក 

ជំពូក ១ 

ែផនក ៦ 

កម ១៩ 

ថន ក់ ២៦ 

ថន ក់រង ៣៨ 

 

ជំពូកេនះ ប់បញចូ លសកមមភពនន ែដលគំ ទដល់ បតិបតិករ ជីវកមមទូេទ។ សកមមភព
ទំងេនះខុសគន ពីសកមមភពែដលមនែចងេនកនុងជំពូក«ឌ» ពីេ ពះេគលបំណងចមបងៃន
សកមមភពទំងេនះ គឺមិនែមនករេផទរចំេណះដឹងឯកេទសេនះេទ។  

ជំពូកេនះ ប់បញចូ លនូវ ៖ សកមមភពៃនករជួលនិងភតិសនយ, សកមមភពពក់ព័នធនឹង
កររកករងរ, សកមមភពរបស់ទីភន ក់ងរេទសចរណ៍និង បតិបតិករេទសចរណ៍ េស កមមកក់
ប មងទុក និងសកមមភពពក់ព័នធ, សកមមភពរក សនិសុខនិងេសុបអេងកត, សកមមភពេស
កមមពក់ព័នធនឹងអគរនិងេ ភ័ណភព, និងសកមមភពរដបលករយិល័យ គំ ទករយិល័
យ និងគំ ទ ជីវកមមេផ ងេទ ត។ 

ែផនក ៧៧ ៖ សកមមភពជួល និងភតិសនយ 
ែផនកេនះ ប់បញចូ លករជួល និងភតិសនយនូវ ទពយសកមមរបីូយ៍ និង ទពយសកមមអរបីូយ៍

មិនែមនហិរញញវតថុ រមួមនមុខទំនិញរបីូយ៍ជេ ចន ដូចជ រថយន កំុពយូទ័រ ទំនិញេ ប បស់ និង
ម៉សីុននិងឧបករណ៍ឧស ហកមម េទឲយអតិថិជន េដមបីទទួលបនករបង់ៃថជួល តឡប់មក
វញិ។ ែផនកេនះ តវបនែចកេចញជ ៖ (១)ករជួលយនយន, (២)ករជួលឧបករណ៍កម ន
និងកី  និងឧបករណ៍េ បផទ ល់ខួននិងស មប់ គ រ, (៣)ភតិសនយ បេភទម៉សីុន និងឧប
ករណ៍ែដលេ បស មប់ បតិបតិករ ជីវកមម រមួមន សមភ រៈដឹកជញជូ នេផ ងៗ, និង (៤)ភតិ
សនយផលិតផលកមមសិទធិបញញ  និងផលិតផល ប ក់ បែហល។ 

ែផនកេនះ ប់បញចូ លែតករផល់ភតិសនយែផនក បតិបតិករបុ៉េ ះ។ ែផនកេនះក៏ ប់
បញចូ លផងែដរ នូវករអនុញញ តឲយេ ប ទពយសកមម ដូចជ ប័ណប៉តង់ ពណិជជសញញ  ម៉ក
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ឍ
យីេ  ឬកិចច ពមេ ព ងសិទធិេ បយីេ ផច់មុខ(ែ ហនឆយស៍) ែដលករបង់សួយ រ ឬៃថ

ជញ ប័ណ តវទូទត់េទឲយមច ស់កមមសិទធិៃន ទពយសកមមេនះ។ 

ែផនកេនះមិន ប់បញចូ ល សកមមភពភតិសនយហិរញញវតថុ(េមល ៦៤៩១) ករជួលអចលន
ទពយ(េមលជំពូក«ឋ») និងករជួលឧបករណ៍ េ យមនអមមកជមួយនូវ បតិបតិករ(េមល
ប ថន ក់ែដល តវគន  េទ មសកមមភពែដលេ បឧបករណ៍េនះ ជឧទហរណ៍ សកមមភព
សំណង់ៃនជំពូក«ច» និងករដឹកជញជូ នៃនជំពូក«ជ»)។ 

កម ៧៧១ ៖ ករជួល និងភតិសនយយនយន 

កមេនះ ប់បញចូ ល ករជួលនិងភតិសនយខង បតិបតិករ នូវ បេភទយនយន ដូចជ
រថយនដឹកអនកដំេណ រ(មិនយកអនកេបកបរ) រថយនដឹកទំនិញ រថយនសេ ង និងរថយន
ស មប់កម ន។   

កម ៧៧២ ៖ ករជួល និងភតិសនយទំនិញេ បផទ ល់ខួននិងស មប់ គ រ 

កមេនះ ប់បញចូ ល ករជួលទំនិញេ បផទ ល់ខួននិងស មប់ គ រ ពមទំងករជួល
សមភ រៈកី និងកម ន និងកែសតវេីដអូ។ សកមមភពជទូេទ រមួមនករជួលទំនិញកនុងរ
យៈេពលខី េបេទះបីជេពលខះករជួលទំនិញ ចមនរយៈេពលែវងក៏េ យ។ 

កម ៧៧៣ ៖ ករជួល និងភតិសនយេ គ ងយន ឧបករណ៍ និងទំនិញរបីូយ៍េផ ងេទ ត 

កមេនះ ប់បញចូ ល ករជួលនិងភតិសនយខង បតិបតិករ េ យមិនយក បតិបតិករ 
នូវេ គ ងយននិងឧបករណ៍េផ ងេទ ត ែដលជធមម េ ប បស់ជទំនិញមូលធនេនកនុង
ឧស ហកមម, ករជួលនិងភតិសនយខង បតិបតិករ នូវឧបករណ៍ដឹកជញជូ ន មផូវេគក
(េ កពីយនយន) េ យមិនយកអនកេបកបរ, ករជួលនិងភតិសនយខង បតិបតិករ នូវ
ឧបករណ៍ដឹកជញជូ ន មផូវទឹក េ យមិនយក បតិបតិករ, ករជួលនិងភតិសនយខង បតិបតិ
ករ នូវឧបករណ៍ដឹកជញជូ ន មផូវ កស េ យមិនយក បតិបតិករ, ករជួលនិងភតិសនយ
ខង បតិបតិករ នូវេ គ ងយននិងឧបករណ៍ស មប់កសិកមមនិងរកុខកមម េ យមិនយក
បតិបតិករ, ករជួលនិងភតិសនយខង បតិបតិករ នូវេ គ ងយននិងឧបករណ៍ស មប់
ករងរសំណង់និងវសិកមមសីុវលិ េ យមិនយក បតិបតិករ, ករជួលនិងភតិសនយខង
បតិបតិករ នូវេ គ ងយននិងឧបករណ៍ករយិល័យ េ យមិនយក បតិបតិករ, និងករជួល
កែនង ន ក់េនឬករយិល័យ ករជួលកុងតឺន័រ ករជួលេកសករប៉ែឡត និងករជួលសត 
(ឩ. ហូងសត និងេសះ ប ំង)។ 
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ឍ
កម ៧៧៤ ៖ ភតិសនយផលិតផលកមមសិទធិបញញ  និងផលិតផល ប ក់ បែហល េលក
ែលងែតករងរែដលបនរក សិទធិ 

កមេនះ ប់បញចូ លសកមមភពៃនករអនុញញ តឲយអនកដៃទ េ បផលិតផលកមមសិទធិបញញ  
និងផលិតផល ប ក់ បែហល ែដលករបង់សួយ រឬៃថ ជញ ប័ណ តវទូទត់េទឲយមច ស់
ផលិតផល(គឺមច ស់កមមសិទធិៃន ទពយសកមម)។ ភតិសនយផលិតផលទំងេនះ ចេធេឡង
េ កមទ មង់ជេ ចន ដូចជ ករអនុញញ តឲយផលិតេឡងវញិ ករេ ប បស់កនុងដំេណ រករ ឬផ
លិតផលបនបនទ ប់េទ ត ករ បតិបតិ ជីវកមមេ កមសិទធិេ បយីេ ផច់មុខ(ែ ហនឆយស៍)
។ល។ មច ស់កមមសិទធិ ចជឬមិនែមនជអនកបេងកតផលិតផលទំងេនះ។ 
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ឍ
ជំពូក ឍ ៖ សកមមភពរដបល និងេស កមមគំ ទ 
ែផនក ៧៧ ៖ សកមមភពជួល និងភតិសនយ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៧៧១   ករជួល និងភតិសនយយនយន
 ៧៧១០(១)  ករជួល និងភតិសនយយនយន
 

 
៧៧១០១ ករជួល និងភតិសនយខង បតិបតិករ នូវរថយនដឹកអនកដំេណ រ េ យ

មិនយកអនកេបកបរ 
 

 
៧៧១០២ ករជួល និងភតិសនយខង បតិបតិករ នូវរថយនដឹកទំនិញ រថយន

សេ ង និងរថយនស មប់កម ន 
៧៧២   ករជួល និងភតិសនយទំនិញេ បផទ ល់ខួននិងស មប់ គ រ 
 ៧៧២១(២)  ករជួល និងភតិសនយសមភ រៈកម ននិងកី
  ៧៧២១០ ករជួល និងភតិសនយសមភ រៈកម ននិងកី
 ៧៧២២  ករជួលកែសតវេីដអូនិងឌីស
  ៧៧២២០ ករជួលកែសតវេីដអូ កែសតែខ ត់ សីុឌី ឌីវឌីី។ល។ 
 ៧៧២៩(៣)  ករជួលនិងភតិសនយ ទំនិញេ បផទ ល់ខួននិងស មប់ គ រដៃទេទ ត
  ៧៧២៩១ សំពត់តង់ តុ េកអី និងឧបករណ៍េផ ងេទ តស មប់ពិធីជប់េល ង និង

ពិធីេផ ងៗ 
  ៧៧២៩២ េស វេភ ពឹតិប ត និងទស នវដី
  ៧៧២៩៣ ផក និងរកុខជតិ
  ៧៧២៩៩ ករជួល និងភតិសនយទំនិញេ បផទ ល់ខួន និងស មប់ គ រដៃទេទ ត

ែដលពំុបន ប់បញចូ ល(៤) 

(១) មិន ប់បញចូ ល  (ក)  ករជួល ឬភតិសនយយនយន (េមល ៤៩២២៥ ) ឬរថយនដឹកទំនិញ 
េ យយកអនកេបកបរ (េមល ៤៩២៣០) 

   (ខ) ភតិសនយែផនកហិរញញវតថុ (េមល ៦៤៩១០)។ 
(២) ប់បញចូ ល កង់ ទូក េកអី និងឆ័ ត មេឆនរខ ច់ 

មិន ប់បញចូ ល  (ក) ករជួលកែសតវេីដអូនិងឌីស (េមល ៧៧២២០) 
  (ខ) ករជួលឧបករណ៍លំែហនិងកម ន ែដលជែផនកមួយយ៉ងសំខន់ៃនសមភ រៈ 

កម នទំងមូល (េមល ៩៣២៩៩)។ 
(៣) មិន ប់បញចូ ល  (ក) ករជួលរថយនតូច រថយនដឹកទំនិញ រថយនសេ ង និងរថយនកម ន 

េ យមិនយកអនកេបកបរ (េមល ៧៧១០១) 
    (ខ) ករជួលសមភ រៈកម ននិងកី  (េមល ៧៧២១) 
   (គ) ករជួលកែសតវេីដអូនិងឌីស (េមល ៧៧២២០) 

(ឃ) ករជួលមូ៉តូនិងរថយនេទសចរណ៍ េ យមិនយកអនកេបកបរ 
(េមល ៧៧៣០១) 

    (ង) ករជួលេ គ ងសងរមឹករយិល័យ (េមល ៧៧៣០៥) 
    (ច) ករផល់េស កមមេបកសមតក មល ឯកស នករងរ និងសមភ រៈ 

ពក់ព័នធ (េមល ៩៦០១៩)។ 
(៤) ប់បញចូ ល ករជួលទូរទស ន៍ និងឧបករណ៍ជួសជុលផទះ។ 
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ឍ
ជំពូក ឍ ៖ សកមមភពរដបល និងេស កមមគំ ទ 
ែផនក ៧៧ ៖ សកមមភពជួល និងភតិសនយ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៧៧៣   ករជួល និងភតិសនយេ គ ងយន ឧបករណ៍ និងទំនិញរបីូយ៍េផ ងេទ ត
 ៧៧៣០(១)  ករជួល និងភតិសនយេ គ ងយន ឧបករណ៍ និងទំនិញរបីូយ៍េផ ងេទ ត

(េ យមិនយក បតិបតិករ) 
  ៧៧៣០១ ករជួល និងភតិសនយខង បតិបតិករ នូវឧបករណ៍ដឹកជញជូ ន មផូវ

េគក (េ កពីយនយន)(២) 
  ៧៧៣០២ ករជួល និងភតិសនយខង បតិបតិករ នូវឧបករណ៍ដឹកជញជូ ន មផូវទឹក
  ៧៧៣០៣ ករជួល និងភតិសនយខង បតិបតិករ នូវេ គ ងយននិងឧបករណ៍

ស មប់កសិកមមនិងរកុខកមម   
  ៧៧៣០៤ ករជួល និងភតិសនយខង បតិបតិករ នូវេ គ ងយននិងឧបករណ៍

ស មប់សកមមភពសំណង់និងវសិកមមសីុវលិ(៣) 
  ៧៧៣០៥ ករជួល និងភតិសនយខង បតិបតិករ នូវេ គ ងយន េ គ ងសងរមិ និង

ឧបករណ៍ករយិល័យ(៤) 
  ៧៧៣០៩ ករជួល និងភតិសនយេ គ ងយន ឧបករណ៍ និងទំនិញរបីូយ៍ដៃទេទ ត

ែដលពំុបន ប់បញចូ ល(៥) 

(១) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករជួលេ គ ងយន និងឧបករណ៍ គប់ បេភទស មប់កសិកមម(េមល 
០១៦១០) និងរកុខកមម(េមល០២៤០០) ឬឧបករណ៍េ យមនអមជមួយនូវ
បតិបតិករ(េមល ០១៦១០, ០២៤០០ ៃនែផនក ៤៣, ៥០, និង ៥១) 

(ខ) ភតិសនយែផនកហិរញញវតថុ (េមល ៦៤៩១០) 
   (គ) ករជួលទូក និងកង់កម ន (េមល ៧៧២១០)។ 
(២) ប់បញចូ ល ករជួលមូ៉តូ រថយនេទសចរណ៍ និងរថយនស មប់េបះជំរ ំនិងរថយនេបកេលផូវែដក 

និងផូវធមម ។ល។ 
(៣) ប់បញចូ ល ករជួល និងភតិសនយខង បតិបតិករ នូវេ គ ងយននិងឧបករណ៍ ស មប់ 

សកមមភពសំណង់ និងវសិកមមសីុវលិ េ យមិនយក បតិបតិករ (ឩ. រថយនសទូច), រនទ  
និងទ មករងរសំណង់ែដលមន ប់េ យគម នករបេងកតនិងរះុេរ ។ 

(៤) ប់បញចូ ល ករជួលកំុពយូទ័រ និងឧបករណ៍បរកិខ រកំុពយូទ័រ ម៉សីុនថតចមង អងគុលីេលខ និងម៉សីុន 
យអតថបទ ឧបករណ៍ និងម៉សីុនគណេនយយ(ឩ. ម៉សីុនគិតលុយ ម៉សីុន 

គិតេលខេអឡិច តនិច។ល។) និងេ គ ងសងរមិករយិល័យ។ 
(៥) ប់បញចូ ល ករជួលកែនង ន ក់េនឬករយិល័យ និងករជួលសត, ករជួលយនេ ះ  

ម៉សីុននិងតួបី៊ន ឧបករណ៍ម៉សីុន ឧបករណ៍រកុរកែរនិ៉ងទញយកេ បង ឧបករណ៍ 
ទក់ទងនឹងវទិយុ ទូរទស ន៍ និងគមនគមន៍ជំនញ ឧបករណ៍ស មប់ផលិតកមម
ភពយន ឧបករណ៍ ស់សទង់និង តតពិនិតយ និងេ គ ងយនវទិយ ស ពណិជជកមម 
និងឧស ហកមមេផ ងេទ ត។ 
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ឍ
ជំពូក ឍ ៖ សកមមភពរដបល និងេស កមមគំ ទ 
ែផនក ៧៧ ៖ សកមមភពជួល និងភតិសនយ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៧៧៤ 

  
ភតិសនយផលិតផលកមមសិទធិបញញ និងផលិតផល ប ក់ បែហល េលក
ែលងែតករងរែដលបនរក សិទធិ 

 
៧៧៤០(១) 

 
ភតិសនយផលិតផលកមមសិទធិបញញ និងផលិតផល ប ក់ បែហល េលក
ែលងែតករងរែដលបនរក សិទធិ 

  
៧៧៤០០ ភតិសនយផលិតផលកមមសិទធិបញញ និងផលិតផល ប ក់ បែហល េលក

ែលងែតករងរែដលបនរក សិទធិ(២) 

(១) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករទិញសិទធិ និងករេបះពុមពផ យ (េមលែផនក ៥៨, ៥៩) 
   (ខ) ករផលិត ករផលិតេឡងវញិ និងករែចកចយករងរែដលបនរក សិទធិរចួ 

េហយ (ឩ. េស វេភ កមមវធីិកំុពយូទ័រ ភពយន) (េមលែផនក ៥៨, ៥៩) 
   (គ) ភតិសនយអចលន ទពយ (េមល កម ៦៨១) 
   (ឃ) ភតិសនយផលិតផលរបីូយ៍ ( ទពយសកមម) (េមល កម ៧៧១, ៧៧២, ៧៧៣) 
   (ង) ករជួលកែសតវេីដអូ និងឌីស (េមល ៧៧២២០) និងេស វេភ  

(េមល ៧៧២៩២)។ 
(២) ប់បញចូ ល (ក) ភតិសនយ ទពយសកមមអរបីូយ៍មិនែមនហិរញញវតថុ (េលកែលងែតករងរែដល 

បនរក សិទធិរចួេហយ ដូចជ េស វេភ ឬកមមវធីិកំុពយូទ័រ) 
(ខ) ករទទួលបនសួយ រ ឬៃថ ជញ ប័ណ ចំេពះករេ ប បស់ប័ណប៉តង់ 

ពណិជជសញញ  ឬម៉កសញញ េស កមម ម៉កយីេ  សិទធិរកុរកែរ ៉កិចច ពមេ ព ង
សិទធិេ បយីេ ផច់មុខ និង ទពយសកមមអរបិូយ៍មិនែមនហិរញញវតថុេផ ងេទ ត។ 
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ឍ

ែផនក ៧៨ ៖ សកមមភពពក់ព័នធនឹងកររកករងរ 
ែផនកេនះ ប់បញចូ ល សកមមភពចង កងឱកសករងរ និងបញជូ នឬបញចូ លអនករក

ករងរេធឲយេទេធករងរ ែដលអនករកករងរេធទំងេនះពំុែមនជនិេយជិត របស់ទីភន ក់ងរ
ករងរេទ, សកមមភពផគត់ផគង់កមមករេទឲយអតិថិជន ស មប់រយៈេពលករងរកំណត់
មួយ េដមបីបំេពញបែនថមេលកមំងពលកមមរបស់អតិថិជន, និងសកមមភពផល់េស កមម
ធនធនមនុស  និងករ គប់ គងធនធនមនុស  ស មប់ ថ ប័នឬអនកដៃទេទ ត ែផក មកិចច
សនយ ឬករបង់ៃថឈនួលជក់ែសង។ 

 ែផនកេនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវសកមមភពែសងរកនិងបញជូ នបុគគលិក និងទីភន ក់ងរ
ែសងរកតួសែមង។ 

 ែផនកេនះមិន ប់បញចូ លសកមមភពរបស់ភន ក់ងរវចិិ តករនីមួយៗេទ (េមល ៧៤៩០)។ 

 កម ៧៨១ ៖ សកមមភពទីភន ក់ងរែសងរកករងរ 

 កមេនះ ប់បញចូ ល សកមមភពចង កងឱកសករងរ និងបញជូ នឬបញចូ លអនករកករ
ងរេធឲយេទេធករងរ ែដលអនករកករងរេធទំងេនះពំុែមនជនិេយជិត របស់ទីភន ក់ងរ
ករងរេទ។ 

 កម ៧៨២ ៖ សកមមភពទីភន ក់ងរែសងរកករងរបេ ះ សនន 

កមេនះ ប់បញចូ លសកមមភពៃនករផគត់ផគង់កមមករេទឲយអតិថិជន ស មប់រយៈេពល
ករងរកំណត់ មួយ េដមបីជំនួសឬបំេពញបែនថមជបេ ះ សនន េទេលកមំងពលកមម
របស់អតិថិជន ែដលកមមករ តវផគត់ផគង់ឲយេនះជនិេយជិតរបស់អងគភពេស កមមជំនួយប
េ ះ សនន។ េទះជយ៉ងេនះកី  អងគភពែដលចត់ថន ក់េនកនុង កមេនះ មិនផល់ករ គប់
គងផទ ល់ េទេលនិេយជិតរបស់ខួនេនកែនងករងររបស់អតិថិជនេឡយ។  

 កម ៧៨៣ ៖ ករផល់េស កមមធនធនមនុស េផ ងេទ ត 

កមេនះ ប់បញចូ ល ករផល់េស កមមធនធនមនុស េទឲយអតិថិជនជ ជីវកមម។ ករ
ផល់េស កមមធនធនមនុស េនះ ជធមម អនុវតកនុងរយៈេពលែវងឬជអចិៃ នយ៍ េហយអងគ
ភពែដលចត់ថន ក់េនកនុង កមេនះ ចអនុវតកតពកិចចជេ ចន ទក់ទងនឹងធនធនមនុស  
និងករ គប់ គងបុគគលិកែដលជប់ពក់ព័នធនឹងករផល់េស កមមេនះ។ អងគភពែដលចត់ថន ក់
េនកនុង កមេនះតំ ងឲយនិេយជក កនុងករកត់ បញពក់ព័នធនឹងនិេយជិត ដូចជ បញជ ី
បក់េប វត រ ៍ពនធ រ និងបញ រេពពនធនិងធនធនមនុស េផ ងេទ ត បុ៉ែនអងគភពទំង
េនះមិនទទួលខុស តវ ចំេពះករចត់ែចងនិងករ គប់ គងនិេយជិតេឡយ។ 
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ឍ
ជំពូក ឍ ៖ សកមមភពរដបល និងេស កមមគំ ទ 
ែផនក ៧៨ ៖ សកមមភពពក់ព័នធនឹងកររកករងរ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៧៨១   សកមមភពទីភន ក់ងរែសងរកករងរ
 ៧៨១០(១)  សកមមភពទីភន ក់ងរែសងរកករងរ
  ៧៨១០០ សកមមភពទីភន ក់ងរែសងរកករងរ(២)

៧៨២   សកមមភពទីភន ក់ងរែសងរកករងរបេ ះ សនន 
 ៧៨២០  សកមមភពទីភន ក់ងរែសងរកករងរបេ ះ សនន 
  ៧៨២០០ សកមមភពទីភន ក់ងរែសងរកករងរបេ ះ សនន(៣) 
៧៨៣   ករផល់េស កមមធនធនមនុស េផ ងេទ ត
 ៧៨៣០(៤)  ករផល់េស កមមធនធនមនុស េផ ងេទ ត
  ៧៨៣០០ ករផល់េស កមមធនធនមនុស ស មប់អតិថិជនជ ជីវកមម 

(១) មិន ប់បញចូ ល សកមមភពរបស់ភន ក់ងរ ឬទីភន ក់ងរសែមងេ ខ នផទ ល់ខួន ឬសិលបៈ  
(េមល ៧៤៩០០)។ 

(២)  ប់បញចូ ល (ក) សកមមភពចង កងឱកសករងរ និងបញជូ នឬបញចូ លអនករកករងរេធឲយេទ 
េធករងរ ែដលអនករកករងរេធទំងេនះពំុែមនជនិេយជិតរបស់ទីភន ក់ងរ
ករងរេទ 

(ខ) ករែសងរកបុគគលិក សកមមភពេ ជសេរ ស និងែសងរកករងរ រមួមន 
សកមមភពេ ជសេរ សបុគគលិក និងែសងរកករងរ 

   (គ) សកមមភពរបស់ទីភន ក់ងរនិងករយិល័យរកតួសែមង ដូចជទីភន ក់ងរែសង 
រកតួសែមង 

   (ឃ) សកមមភពរបស់ទីភន ក់ងរែសងរកករងរ ម បព័នធអីុនធឺែណត។ 
(៣)  ប់បញចូ ល ករផគត់ផគង់កមមករេទឲយអតិថិជន ស មប់រយៈេពលករងរកំណត់ មួយ េដមបី 

ជំនួសឬបំេពញបែនថមជបេ ះ សនន េទេលកមំងពលកមមរបស់អតិថិជន ែដល
កមមករ តវផគត់ផគង់ឲយេនះជនិេយជិតរបស់អងគភពេស កមមជំនួយបេ ះ សនន 
បុ៉ែនអងគភពទំងេនះមិនផល់ករ គប់ គងផទ ល់ េទេលនិេយជិតរបស់ខួនេនកែនង
ករងររបស់អតិថិជនេទ, ករផល់េស កមមធនធនមនុស េដមបីជំនួសឬបំេពញបែនថម
បេ ះ សននេទេលកមំងពលកមមរបស់អតិថិជន។ 

(៤) មិន ប់បញចូ ល  (ក) ករផល់េស កមមមុខងរធនធនមនុស ពមជមួយករ គប់ គង ឬករេធ 
បតិបតិករ ជីវកមម (េមលថន ក់កនុងសកមមភពេសដកិចចនីមួយៗៃន 
ជីវកមមេនះ) 

(ខ) ករផល់េស កមមធនធនមនុស  េដមបីជំនួសឬបំេពញបែនថមបេ ះ សនន 
េទេលកមំងពលកមមរបស់អតិថិជន (េមល ៧៨២០០)។ 
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ឍ

ែផនក ៧៩ ៖ សកមមភពរបស់ទីភន ក់ងរេទសចរណ៍និង បតិបតិករេទសចរណ៍ េស កមមកក់ប មងទុក 
និងសកមមភពពក់ព័នធ 

ែផនកេនះ ប់បញចូ លនូវសកមមភពលក់េស កមមេធដំេណ រ េស កមមេទសចរណ៍ េស
កមមដឹកជញជូ ន និងេស កមម ន ក់េន េទឲយអតិថជនទូេទ និងអតិថិជនពណិជជកមម។ បែនថម
េលេនះក៏មនសកមមភពេរ បចំ និង បមូលផំុេទសចរណ៍ ែដល តវបនលក់ មរយៈទីភន ក់
ងរេទសចរណ៍ ឬលក់េ យផទ ល់េទឲយភន ក់ងរេទសចរណ៍ ែដលមនដូចជ បតិបតិករ
េទសចរណ៍ និងេស កមមេទសចរណ៍ពក់ព័នធេផ ងេទ ត ប់បញចូ លទំងេស កមមកក់ប មង
ទុកននផងែដរ។ សកមមភពមគគុេទទសក៍េទសចរណ៍ និងសកមមភពផ ពផ យេទសចរណ៍ ក៏
តវបន ប់បញចូ លផងែដរ។ 

កម ៧៩១ ៖ សកមមភពទីភន ក់ងរេទសចរណ៍ និង បតិបតិករេទសចរណ៍ 

កមេនះ ប់បញចូ លសកមមភពននរបស់ភន ក់ងរ ែដលចូលរមួជចមបងនឹងករលក់
េស កមមេធដំេណ រ េស កមមេទសចរណ៍ េស កមមដឹកជញជូ ន និងេស កមម ន ក់េន េទឲយ
អតិថិជនទូេទ និងអតិថិជនពណិជជកមម ក៏ដូចជសកមមភពេរ បចំ និង បមូលផំុេទសចរណ៍ 
ែដល តវបនលក់ មរយៈទីភន ក់ងរេទសចរណ៍ ឬលក់េ យផទ ល់េទឲយភន ក់ងរ
េទសចរណ៍ ដួចជ បតិបតិករេទសចរណ៍ ជេដម។ 

កម ៧៩៩ ៖ េស កមមកក់ប មងទុកេផ ងេទ ត និងសកមមភពពក់ព័នធនន 

កមេនះ ប់បញចូ លនូវករផល់េស កមមកក់ប មងទុកេផ ងេទ ត ទក់ទងនឹង
េទសចរណ៍ ដូចជ ករកក់ប មងទុកស មប់ករដឹកជញជូ ន ស គរ េភជនីយ ន រថយន
ជួល ករកម ន និងកី ។ល។ បែនថមពីេលេនះក៏មនករផល់នូវេស កមមជួលកែនង ន ក់
េនរយៈេពលខីឲយេទសចរ, សកមមភពលក់សំបុ តស មប់ករសែមងសិលបៈ កី  និង
ែលបងកម នដៃទេទ ត, និង ពឹតិករណ៍កម ន។ ក៏មនករផល់ជំនួយដល់េទសចរ ជ
ទ ករផល់ព័ត៌មនេទេទសចរ និងសកមមភពមគគុេទទសក៍េទសចរណ៍។ ក៏មនផងែដរនូវ
សកមមភពផ ពផ យេទសចរណ៍នន។  
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ឍ
ជំពូក ឍ ៖ សកមមភពរដបល និងេស គំ ទ 
ែផនក ៧៩ ៖ សកមមភពរបស់ទីភន ក់ងរេទសចរណ៍ សកមមភពរបស់ បតិបតិករេទសចរណ៍ េស កមមកក់ប មងទុក 
និងសកមមភពពក់ព័នធ 
កម  ថន ក់ ថន ក់រង ករអធិបបយ
៧៩១     សកមមភពទីភន ក់ងរេទសចរណ៍ និង បតិបតិករេទសចរណ៍ 
 ៧៩១១   សកមមភពទីភន ក់ងរេទសចរណ៍(១)

   ៧៩១១០ សកមមភពទីភន ក់ងរេទសចរណ៍
 ៧៩១២   សកមមភព បតិបតិករេទសចរណ៍
   ៧៩១២០ សកមមភព បតិបតិករេទសចរណ៍(២)

៧៩៩     េស កមមកក់ប មងទុកេផ ងេទ ត និងសកមមភពពក់ព័នធ 
 ៧៩៩០(៣)   េស កមមកក់ប មងទុកេផ ងេទ ត និងសកមមភពពក់ព័នធ 
   ៧៩៩០០ េស កមមកក់ប មងទុកេផ ងេទ ត និងសកមមភពពក់ព័នធ(៤)

 

(១)       ប់បញចូ ល សកមមភពរបស់ភន ក់ងរេទសចរណ៍ ែដលចូលរមួជចមបងនឹងករលក់េស កមមេធ
ដំេណ រ េស កមមេទសចរណ៍ េស កមមដឹកជញជូ ន និងេស កមម ន ក់េន េ កមរបូភព
ជករលក់ដំុ ឬលក់ យ េទឲយអតិថិជនទូេទ និងអតិថិជនពណិជជកមម។ 

(២)      ប់បញចូ ល សកមមភពេរ បចំ និង បមូលផំុេទសចរណ៍ ែដល តវបនលក់ មរយៈភន ក់ងរ
េទសចរណ៍ ឬលក់េ យផទ ល់ មរយៈ បតិបតិករេទសចរណ៍។ ក៏ ប់បញចូ លផង
ែដរនូវសកមមភពមគគុេទទសក៍េទសចរណ៍។ 

(៣)      មិន ប់បញចូ ល    (ក) សកមមភពទីភន ក់ងរេទសចរណ៍ (េមល ៧៩១១០)  និងសកមមភព បតិបតិករ
េទសចរណ៍ (េមល ៧៩១២០) 

(ខ) ករេរ បចំ និង គប់ គង ពឹតិករណ៍ ែដលមនដូចជករ បជំុ សននិបត និង
សននិសីទ (េមល ៨២៣០)។ 

(៤)       ប់បញចូ ល         (ក) សកមមភពផ ពផ យ និងែសងយល់ពីទីផ ររបស់េស  ស មប់សននិបត 
និងស មប់អនកទស នេ យផល់ព័ត៌មន និងផល់ជំនួយដល់ ថ ប័នេដមបី
រកកែនង ន ក់េន 

(ខ) មជឈមណលសននិបត និងកែនងកម ន 
(គ) េស កមមជួលសហវជិិត ជយ(ខុនដូ)រយៈេពលខីឲយេទសចរ 
(ឃ) សកមមភពភន ក់ងរលក់សំបុ ត 
(ង) េស កមមកក់ប មងទុកេផ ងេទ តទក់ទងនឹងេទសចរណ៍។ 

 
  



ចំ ត់ថន ក់សង់ រវស័ិយេសដកិចចកមពុជ(ច.ស.វ.ក) 
 

280 

ឍ

ែផនក ៨០ ៖ សកមមភពរក សនិសុខ និងេសុបអេងកត 
ែផនកេនះ ប់បញចូ លេស កមមពក់ព័នធនឹងសនិសុខ ដូចជ ៖ េស កមមេសុបអេងកតនិង

ភន ក់ងរេសុបអេងកត, េស កមមយមកមនិងលបត, ករ បមូលនិងដឹកជញជូ ន បក់ ប័ណ
ចំណូល ឬវតថុមនតៃមេផ ងេទ ត េ យផល់នូវបុគគលិកនិងេ គ ងបរកិខ រ េដមបីករពរ ទពយ
សមបតិទំងេនះកនុងេពលដឹកជញជូ ន, បតិបតិករ បព័នធ បកស សននេអឡិច តនិច ដូចជ 
បកស សននពីអគគិភ័យ និងេចរកមម ែដលសកមមភពទំងេនះេផតេល បព័នធ តតពិនិតយពី
ចមង យ េហយក៏ ប់បញចូ លសកមមភពលក់ ដំេឡង និងជួសជុលផងែដរ។ បសិនេបសកមម
ភពទំងអមបលម៉នេរ ប ប់ចុងេ កយេនះ (គឺសកមមភពលក់ ដំេឡង និងជួសជុល) តវ
បនផគត់ផគង់ ច់េ យែឡកពីសមសភពសកមមភពដៃទេទ ត េនះ តវចត់ថន ក់េទកនុង
សកមមភពលក់ យ សំណង់។ល។ េទវញិ។ 

កម ៨០១ ៖ សកមមភពរក សនិសុខឯកជន 

 កមេនះ ប់បញចូ លនូវ ករផល់សកមមភពមួយឬេ ចន ដូចជ េស កមមយមកមនិង
លបត និងករ បមូលនិងដឹកជញជូ ន បក់ ប័ណចំណូល ឬវតថុមនតៃមេផ ងេទ ត េ យផល់
នូវបុគគលិកនិងេ គ ងបរកិខ រ េដមបីករពរ ទពយសមបតិទំងេនះកនុងេពលដឹកជញជូ ន។   

 កម ៨០២ ៖ សកមមភពេស កមម បព័នធសុវតថិភព 

កមេនះ ប់បញចូ លនូវករ តតពិនិតយ ឬករ តតពិនិតយពីចមង យ េល បព័នធ បកស
សននេអឡិច តនិច ដូចជ បកស សននពីេចរកមមនិងអគគិភ័យ េហយ ប់បញចូ លផងែដរ

នូវករែថទំនិងដំេឡង ករជួសជុល ករសង់េឡងវញិ និងែកស មល គនឹះេ រ ទូែដក និងទូ
ែដកសុវតថិភព បេភទជេ គ ងយន ឬេអឡិច តនិច។ 

កមែដលអនុវតនូវសកមមភពទំងេនះ ចនឹង តវចូលរមួកនុងករលក់ផងែដរ ែដល
មនដូចជ បព័នធសុវតថិភព គនឹះេ រ ទូែដក និងទូែដកសុវតថិភព បេភទជេ គ ងយន ឬេអ
ឡិច តនិច។ 

កម ៨០៣ ៖ សកមមភពេសុបអេងកត 

កមេនះ ប់បញចូ លេស កមមេសុបអេងកតនិងចរកមម និងសកមមភពរបស់ភន ក់ងរេសុប
អេងកតឯកជនទំងអស់ េ យមិន បកន់អំពី បេភទអតិថិជន ឬេគលបំណងៃនករេសុប
អេងកតេឡយ។ 
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ឍ
ជំពូក ឍ ៖ សកមមភពរដបល និងេស គំ ទ 
ែផនក ៨០ ៖ សកមមភពរក សនិសុខ និងេសុបអេងកត 

កម  ថន ក់ ថន ក់រង ករអធិបបយ
៨០១     សកមមភពរក សនិសុខឯកជន
 ៨០១០(១)   សកមមភពរក សនិសុខឯកជន
   ៨០១០០ សកមមភពរក សនិសុខឯកជន(២)

 

៨០២     សកមមភពេស កមម បព័នធសុវតថិភព
 ៨០២០(៣)   សកមមភពេស កមម បព័នធសុវតថិភព
   ៨០២០០ សកមមភពេស កមម បព័នធសុវតថិភព(៤)

 

៨០៣     សកមមភពេសុបអេងកត
 ៨០៣០   សកមមភពេសុបអេងកត
    ៨០៣០០ សកមមភពេសុបអេងកត និងចរកមម(៥)

 

(១)       មិន ប់បញចូ ល សកមមភពស ប់ធន ប់ ធរណៈ និងសុវតថិភព (េមល ៨៤២៣)។ 
(២)       ប់បញចូ ល ករផល់សកមមភពមួយឬេ ចន ដូចជ េស កមមយមកមនិងលបត និងករ បមូល 

និងដឹកជញជូ ន បក់ ប័ណចំណូល ឬវតថុមនតៃមេផ ងេទ ត េ យផល់នូវបុគគលិក និង
េ គ ងបរកិខ រ េដមបីករពរ ទពយសមបតិទំងេនះកនុងេពលដឹកជញជូ ន (ឩ. េស កមមរថយ
នេ បែដក េស កមមអងគរក ករពរ េស កមមថតសំេឡង េស កមមផិត ន ម មមៃដ 
និងេស កមមសនិសុខយមកម)។ 

(៣)      មិន ប់បញចូ ល (ក) ករដំេឡង បព័នធសុវតថិភព (េមល ៤៣២១០) 
(ខ) ករលក់ បព័នធសុវតថិភព គនឹះេ រ ទូែដក និងទូែដកសុវតថិភព បេភទជ

េ គ ងយន ឬេអឡិច តនិច េ យមិនផល់េស កមម តតពិនិតយ ដំេឡង ឬ
ែថទំ (េមល ៤៧៥៩៧) 

   (គ) ទី បឹក ែផនករក សនិសុខ (េមល ៧៤៩០០) 
(ឃ) សកមមភពស ប់ធន ប់ ធរណៈ និងសុវតថិភព (េមល ៨៤២៣) 

   (ង) ករផល់េស កមមចមងេ រ (េមល ៩៥២៩៩)។ 
(៤)       ប់បញចូ ល          (ក) សកមមភពលក់ តតពិនិតយ ឬ តតពិនិតយពីចមង យនូវ បព័នធ បកស សននេអ

ឡិច តនិច (ឩ. ករ បកស សននអំពីេចរកមម និងអគគិភ័យ) រមួទំងេស កមម
ែថទំផងែដរ 

(ខ) សកមមភពលក់ ដំេឡង ជួសជុល សង់េឡងវញិ និងែកស មល គនឹះេ រ ទូ
ែដក និងទូែដកសុវតថិភព បេភទជេ គ ងយន ឬេអឡិច តនិច។ 

(៥)       ប់បញចូ ល សកមមភពភន ក់ងរេសុបអេងកតឯកជន ែដលមិន បកន់អំពី បេភទអតិថិជន ឬេគល
បំណងៃនករេសុបអេងកត។ 
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ឍ

ែផនក ៨១ ៖ សកមមភពេស កមមពក់ព័នធនឹង គរ និងេ ភ័ណភព  
ែផនកេនះ ប់បញចូ ល សកមមភពផគត់ផគង់េស កមមគំ ទទូេទជេ ចន ដូចជ ករផល់េស

កមមគំ ទច មះែបប ដល់ទីកែនងរបស់អតិថិជន, ករសមតៃផទខងកនុងនិងខងេ កៃន
គរ គប់ បេភទ, ករសមតម៉សីុនឧស ហកមម, ករសមតរថេភង រថយន កង យនេ ះ

។ល។, ករសមតៃផទខងកនុងយនយនដឹកឥនធនៈឬវតថុ វេផ ងេទ ត មផូវេគកនិងសមុ ទ, 
សកមមភពសមប់េមេ គកនុង គរ ន  រថេភង។ល។, ករសមតដប, ករេបសសមតផូវ, 
ករេក រសមតទឹកកកនិង ពិល, ករផល់េស កមមែថរក េ ភ័ណភព រមួទំងករផល់េស
កមមទំងអស់េនះ េ យមនអមជមួយនឹងកររចនគេ មងេរ បចំេ ភ័ណភព ឬ

សកមមភព ងសង់ចិេញច មផូវស មប់េថមរេជង ជេណ រ ព នស មប់ឆងផូវ របង សះ និង
បេភទសំណង់ សេដ ងេនះ។ 

 កម ៨១១ ៖ េស កមមគំ ទច មះែបបដល់ទីកែនង 

កមេនះ ប់បញចូ ល ករផល់េស កមមគំ ទច មះែបប ដល់ទីកែនងរបស់អតិថិជន ដូច
ជ ករសមតទូេទៃនៃផទខងកនុងទីកែនង ករែថទំ ករយកសំ មេទេចល កររក សនិ
សុខនិងយមកម កររត់សំបុ ត បដិស រកិចច ករេបកគក់ និងេស កមមពក់ព័នធនន 
េដមបីគំ ទដល់សកមមភពស មលករងរដល់ទីកែនង។  

អងគភពែដលបនចត់ថន ក់េនទីេនះ ផល់ែតបុគគលិកេដមបីេធសកមមភពគំ ទទំងេនះ
បុ៉ែនមិនពក់ព័នធឬទទួលខុស តវ ចំេពះសកមមភពឬ ជីវកមមចមបងរបស់អតិថិជនេឡយ។  

 កម ៨១២ ៖ េស កមមសមត 

កមេនះ ប់បញចូ ល សកមមភពសមតទូេទៃនៃផទខងកនុង គរ គប់ បេភទ, ករ
សមតៃផទខងេ ក គរ, សកមមភពសមត មឯកេទសស មប់ គរ ឬសកមមភព
សមត មឯកេទសេផ ងេទ ត, ករសមតម៉សីុនឧស ហកមម, ករសមតយនយនដឹកឥនធ
នៈឬវតថុធតុ វ មផូវេគកនិងសមុ ទ, សកមមភពសមប់េមេ គ ស មប់ គរនិងម៉សីុន
ឧស ហកមម, ករសមតដប, ករេបសសមតផូវ, ករេក រសមតទឹកកកនិង ពិល។ 

កមេនះមិន ប់បញចូ លនូវ ករ គប់ គងក ចៃ ងខងកសិកមម (ែផនកកសិកមម), 
សកមមភពសមតេ យចំ យទឹក ខត់ខ ច់ និងសកមមភព ប ក់ បែហល ស មប់ៃផទ
ខងេ ក គរ (ែផនកសំណង់), ករសមត ពំនិងក មល ពំេ យ បូ៊, ករសមត ងំនន
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ឍ
និងរបំង (ែផនកេស កមមេផ ងេទ ត)។ ករសមត គរថមី ភមៗបនទ ប់ពី ងសង់រចួ ក៏មិន
តវបន ប់បញចូ លផងេទ (ែផនកសំណង់)។  

 កម ៨១៣ ៖ េស កមមេរ បចំ និងែថរក េ ភ័ណភព 

កមេនះ ប់បញចូ លសកមមភព ំ លម និងែថទំនូវ សួនចបរ និងឧទយនស មប់
លំេន នឯកជន និង ធរណៈ, គរ ធរណៈ និងពក់ក ល ធរណៈ(
េរ ន មនទីេពទយ គររដបល គរវ ិ រ សន។ល។), បរេិវណ កង(សួនចបរ 
តំបន់ៃបតង កែនងបញចុ ះសព។ល។), រកុខជតិេន មម វថីិ(ផូវថនល់ ផូវរថេភង ផូវទឹក កំពង់
ែផ), គរឧស ហកមម និង គរពណិជជកមម, រកុខជតិេន ម គរ(សួនចបរេលដំបូល រកុខ
ជតិេន មយ៉ខងមុខ សួនចបរខងកនុង គរ), បរេិវណកី  (ទី នបល់ទត់ កែនង
យកូនេគល។ល។), បរេិវណសួនកុមរ, ទីធមន ំេ ម ស មប់េគង លៃថង និងសួនក

ម នេផ ងេទ ត, កែនងមនទឹកសុក និងទឹកហូរ ( ងទឹក សះ ងែហលទឹក ប យ ផូវ
ទឹក បព័នធលូ), និងរកុខជតិ ំដុះេដមបីទប់ទល់នឹងករបំពងសំេឡង ខយល់ សំណឹក គំេហញ 
និងចំ ំងពនឺ។ ករែថទំដីេដមបីរក ឲយសថិតេនកនុងលកខខណមនជីវច មះល ក៏ តវបន ប់
បញចូ លផងែដរ។ 
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ឍ
ជំពូក ឍ ៖ សកមមភពរដបល និងេស គំ ទ 
ែផនក ៨១ ៖ សកមមភពេស កមមពក់ព័នធនឹង គរ និងេ ភ័ណភព 
កម  ថន ក់ ថន ក់រង ករអធិបបយ
៨១១     េស កមមគំ ទច មះែបបដល់ទីកែនង
 ៨១១០(១)  េស កមមគំ ទច មះែបបដល់ទីកែនង
   ៨១១០០ េស កមមគំ ទច មះែបបដល់ទីកែនង(២)

 

៨១២     េស កមមសមត
 ៨១២១(៣)   ករសមតទូេទចំេពះ គរ
   ៨១២១០ ករសមតទូេទចំេពះ គរ

(១) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករផល់េស កមមគំ ទែតមួយមុខ កនុងចំេ មេស កមមគំ ទទំងេនះ  
(ឩ. េស កមមសមតទូេទចំេពះៃផទខងកនុង) ឬបំេពញមុខងរេទល (ឩ. ករ
កេម) (េមលថន ក់ែដលសម សប េទ មេស កមមែដលបនផល់ឲយ) 

(ខ) ករផល់ករ គប់ គងនិងបុគគលិក ស មប់ បតិបតិករេពញេលញដល់ ថ ប័ន 
របស់អតិថិជន (ឩ. ស គរ េភជនីយ ន អណូងែរ ៉ឬមនទីរេពទយ)  
(េមលថន ក់ែដលែចងអំពីអងគភព បតិបតិករែបបេនះ) 

   (គ) ករផល់ករ គប់ គង និង បតិបតិករេននឹងកែនងដល់ បព័នធកំពយូទ័ររបស់ 
    អតិថិជន ឬដំេណ រករបញចូ លទិននន័យ (េមល ៦២០២០) 
   (ឃ) បតិបតិករកិចចស មលករខងែកត មវ ែផក មកិចចសនយ ឬ មករបង់ 

ៃថឈនួលជក់ែសង (េមល ៨៤២៣៩)។ 
(២) ប់បញចូ ល ករផល់នូវ េស កមមគំ ទច មះែបប ដល់ទីកែនងរបស់អតិថិជន (ឩ. ករសមតៃផទ 

ខងកនុងទូេទ ករែថទំ ករយកសំ មេបះេចល សនិសុខនិងករយមកម ករ 
បញជូ នសំបុ ត បដិស រកិចច ករេបកគក់) និងេស ពក់ព័នធេដមបីគំ ទដល់ បតិបតិ
ករននេនកនុងទីកែនង បុ៉ែនមិនពក់ព័នធ ឬជប់ទំនួលខុស តវចំេពះសកមមភពឬ

ជីវកមមចមបងរបស់អតិថិជន, ករ គប់ គងទីកែនងនន ដូចជ មូល នទ័ព 
ពនធនគរ និង គរ ឬទីកែនងេផ ងេទ ត (ែលកែលងករ គប់ គងសមភ រៈកំពយូទ័រ)។  

(៣) មិន ប់បញចូ ល សកមមភពសមត មឯកេទសស មប់ៃផទខងកនុង (ឩ. ករសមតបំពង់ែផ ង  
ករសមតេជង កន ឡ ឡដុតសំ ម ឆន ំង ំទឹក បំពង់បញចូ លខយល់ បំពង់ែផ ង) 
(េមល ៨១២៩៩)។ 
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ឍ
ជំពូក ឍ ៖ សកមមភពរដបល និងេស គំ ទ 
ែផនក ៨១ ៖ សកមមភពេស កមមពក់ព័នធនឹង គរ និងេ ភ័ណភព 
កម  ថន ក់ ថន ក់រង ករអធិបបយ

 ៨១២៩(១)   សកមមភពសមត គរ និងសមតខងឧស ហកមមេផ ងេទ ត 
   ៨១២៩១ េស សមត និងែថទំ ងែហលទឹក
   ៨១២៩២ សកមមភពសមប់េមេ គកនុង គរ
   ៨១២៩៩ ករសមត មឯកេទសេផ ងេទ តេល គរ និងករសមតតំបន់

ឧស ហកមម និងផូវថនល់ 
៨១៣   សកមមភពេរ បចំ និងែថរក េ ភ័ណភព
 ៨១៣០(២)  សកមមភពេរ បចំ និងែថរក េ ភ័ណភព
  ៨១៣០០ សកមមភពេរ បចំ និងែថរក េ ភ័ណភព(៣)

(១) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករ គប់ គងក ចៃ ងខងកសិកមម (េមល ០១៦១០) 
   (ខ) ករសមតលូទឹកសុយ និងបំពង់បងូរទឹក (េមល ៣៧០០០) 
    (គ) ករសមតយនយន ករ ងរថយន (េមល ៤៥២០៣)។ 
(២)       មិន ប់បញចូ ល     (ក) ផលិតកមមស មប់ ជីវកមម និងករ ំដុះស មប់េធ ជីវកមម នូវរកុខជតិ  

េដមេឈ (េមលែផនក ០១ និង ០២), សកមមភពបណុះកូនេឈ (េលកែលងែត
ករបណុះកូនេឈៃ ព) (េមល ០១៣០១) 

(ខ) ករែថទំដីឲយមនគុណភពលស មប់ករេធកសិកមម (េមល ០១៦១០) 
   (គ) សកមមភព ងសង់េដមបីេ ភ័ណភព (េមលជំពូក«ច») 

(ឃ) សកមមភពរចន និង ថ បតយកមមខងេ ភ័ណភព (េមល ៧១១០) 
(ង) បតិបតិករសួនចបររកុខជតិ (េមល ៩១០៣១)។ 

(៣) ប់បញចូ ល (ក) ករ ំ លម និងែថទំនូវ សួនចបរ និងឧទយនស មប់លំេន នឯកជន និង 
ធរណៈ, គរ ធរណៈ និងពក់ក ល ធរណៈ( េរ ន ម

នទីេពទយ គររដបល គរវ ិ រ សន។ល។), បរេិវណ កង
(សួនចបរ តំបន់ៃបតង កែនងបញចុ ះសព។ល។), រកុខជតិេន មម វថីិ(ផូវ
ថនល់ ផូវរថេភង ផូវទឹក កំពង់ែផ), គរឧស ហកមម និង គរពណិជជកមម 

(ខ)   រកុខជតិេន ម គរ(សួនចបរេលដំបូល រកុខជតិេន មយ៉ខងមុខ  
សួនចបរខងកនុង គរ)  

(គ)   បរេិវណកី (ទី នបល់ទត់ កែនង យកូនេគល។ល។), បរេិវណសួន 
កុមរ, ទីធមន ំេ ម ស មប់េគង លៃថង និងសួនកម នេផ ងេទ ត, 
កែនងមនទឹកសុក និងទឹកហូរ( ងទឹក សះ ងែហលទឹក ប យ ផូវទឹក 
បព័នធលូ), និងរកុខជតិ ំដុះេដមបីទប់ទល់នឹងករបំពងសំេឡង ខយល់ សំណឹក 
គំេហញ និងចំ ំងពនឺ។ ករែថទំដីេដមបីរក ឲយសថិតេនកនុងលកខខណមន
ជីវច មះល ក៏ តវបន ប់បញចូ លផងែដរ។  
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ឍ

ែផនក ៨២ ៖ សកមមភពខងរដបលករយិល័យ គំ ទករយិល័យ និងគំ ទ ជីវកមមេផ ងេទ ត 

ែផនកេនះ ប់បញចូ លនូវ ករផល់េស កមមរដបលករយិល័យ បចំៃថង និងករផល់
ជំនួយដល់ ជីវកមមែដលកំពុងដំេណ រករជ បចំ េ យែផក មកិចចសនយ ឬៃថឈនួល។ 

ែផនកេនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវសកមមភពេស កមមគំ ទ គប់ បេភទ ែដលផល់េទឲយ
សកមមភព ជីវកមម ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល។ 

 អងគភពែដលពក់ព័នធេនកនុងែផនកេនះ មិនផល់បុគគលិករបស់ខួន េដមបីេទបំេពញ
សកមមភពទំងមូលរបស់ ជីវកមមេនះេទ (េពលគឺបំេពញែតចំែណក មួយ ៃនសកមមភព
េនះបុ៉េ ះ)។ 

 កម ៨២១ ៖ សកមមភពខងរដបលករយិល័យ និងសកមមភពគំ ទករយិល័យ 

កមេនះ ប់បញចូ លនូវករផល់េស កមមរដបលករយិល័យ បចំៃថង ដូចជ ករេធ
ែផនករហិរញញវតថុ ករេធវកិកយប តនិងរក កំណត់  ករដឹកជញជូ នសមភ រៈឬទំនិញនិងករ
ែបងែចកបុគគលិក និងព័សុភរ េទឲយភគីដៃទ េ យែផក មកិចចសនយ ឬៃថឈនួល។ 

កមេនះក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវសកមមភពគំ ទដល់ភគីដៃទ េ យែផក មកិចច
សនយ ឬៃថឈនួល ែដលសកមមភពគំ ទទំងេនះជសកមមភពដំេណ រករគំ ទ ជីវកមម
ប ពឹតិេទជ បចំ េហយែដល ថ ប័ន ជីវកមមទំងេនះធប់បំេពញសកមមភពទំងេនះ
េ យខួនឯងកនងមក។ 

អងគភពែដលពក់ព័នធេនកនុងែផនកេនះ មិនផល់បុគគលិករបស់ខួន េដមបីេទបំេពញ
សកមមភពទំងមូលរបស់ ជីវកមមេនះេទ (េពលគឺបំេពញែតចំែណក មួយៃនសកមមភព
េនះបុ៉េ ះ)។ បនន័យថ អងគភពែដលចូលរមួកនុងចំែណក មួយៃនសកមមភពេនះ 
តវបនចត់ថន ក់ េ យេយង មចំែណកៃនសកមមភពេនះ។  

កម ៨២២ ៖ សកមមភពរបស់មជឈមណលករេ ទូរស័ពទ 

កមេនះ ប់បញចូ ល សកមមភពរបស់មជឈមណលករេ ចូល េពលគឺេឆយតប
ទូរស័ពទរបស់អតិថិជន េ យេ ប បស់ បតិបតិករជមនុស  បព័នធបញជូ នករេ េ យ
ស័យ បវតិ បព័នធភជ ប់ករេ េទនឹងកំពយូទ័រ បព័នធេឆយតបសំេឡងអនរកមម ឬវធីិ ស
ប ក់ បែហល េដមបីទទួលករបញជ ទិញ ផល់ព័ត៌មនពីផលិតផល េ ះ យសំណូមពរ
របស់អតិថិជន ឬេ ះ យបណឹងពីអតិថិជន, និងសកមមភពរបស់មជឈមណលករេ
េចញ េ យេ បវធីិ ស សេដ ងគន  េដមបីលក់ឬផ ពផ យ នូវផលិតផលឬេស កមម េទ
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ឍ
ឲយអតិថិជនសកនុពល វ ជវទីផ រឬសទង់មតិ ធរណៈ និងសកមមភព ប ក់
បែហលេនះ ស មប់អតិថិជន។      

 កម ៨២៣ ៖ សមមភពេរ បចំសននិបត និងពិព័រណ៍ពណិជជកមម  

កមេនះ ប់បញចូ លករេរ បចំ ករផ ពផ យ ឬករ គប់ គង ពឹតិករណ៍នន ដូចជ
ពិព័រណ៍ពណិជជកមមនិងជំនួញ សននិបត សននិសីទ និងកិចច បជំុ េទះបីជមនឬមិនមនផល់
នូវ ករ គប់ គងនិងបុគគលិក េដមបីដំេណ រករ ពឹតិករណ៍ទំងេនះ េនកែនងែដលកំពុង បរពធ
ពិធីក៏េ យ។ 

 កម ៨២៩ ៖ សកមមភពេស កមមគំ ទដល់ ជីវកមម ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល 

 កមេនះ ប់បញចូ លនូវ សកមមភពរបស់ភន ក់ងរ បមូល បក់បំណុល សកមមភពរបស់
ករយិល័យព័ត៌មនឥណទន និងសកមមភពគំ ទ គប់ បេភទែដលផល់ឲយ ជីវកមម ែដល
មិន តវបនេគចត់េនកនុងថន ក់ េផ ងេទ ត។ 
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ឍ
ជំពូក ឍ ៖ សកមមភពរដបល និងេស គំ ទ 
ែផនក ៨២ ៖ សកមមភពខងរដបលករយិល័យ គំ ទករយិល័យ និងគំ ទ ជីវកមមេផ ងេទ ត  
កម  ថន ក់ ថន ក់រង ករអធិបបយ
៨២១     សកមមភពខងរដបលករយិល័យ និងសកមមភពគំ ទករយិល័យ
 ៨២១១(១)   េស កមមច មះែបបខងរដបលករយិល័យ  
   ៨២១១០ េស កមមច មះែបបខងរដបលករយិល័យ(២) 
 ៨២១៩(៣)  សកមមភពថតចមងឯក រ សកមមភពេរ បចំឯក រ និងសកមមភព

ឯកេទសេផ ងេទ តស មប់គំ ទករយិល័យ 
   ៨២១៩១ សកមមភពថតចមងឯក រ(៤)

  ៨២១៩៩ សកមមភពេរ បចំឯក រ និងសកមមភពឯកេទសេផ ងេទ តស មប់គំ
ទករយិល័យ(៥)  

(១) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករផល់បុគគលិក េដមបីបំេពញសកមមភពទំងមូល របស់ដំេណ រករ ជីវកមម  
(េមលថន ក់ េ យែផកេល បេភទ ជីវកមម ែដលបនបំេពញសកមមភព) 

   (ខ) ករផល់បុគគលិក េដមបីបំេពញចំែណក មួយ ៃនសកមមភពទំងេនះ  
(េមលថន ក់ េ យែផកេលសកមមភពពិេសសេនះ)។ 

(២) ប់បញចូ ល ករផល់េស កមមរដបលករយិល័យ បចំៃថង ដូចជ ករេធែផនករហិរញញវតថុ  
ករេធវកិកយប តនិងរក កំណត់  ករដឹកជញជូ នសមភ រៈឬទំនិញនិងករែបងែចក
បុគគលិក(េស កមមរត់សំបុ ត) និងព័សុភរ េ យែផក មកិចចសនយ ឬៃថឈនួល។ 

(៣) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករេបះពុមពឯក រ (ករេបះពុមពរហ័ស ករេបះពុមពេ យថត(អូហេសត)  
។ល។) (េមល ១៨១១)  

(ខ) ករផ យពណិជជកមម មករែចកសំបុ តេ យផទ ល់ (េមល ៧៣១០) 
   (គ) េស កមមជវេលខឯកេទស ដូចជ ករេធកំណត់េហតុេនកនុង វនករ
    តុ ករ (េមល ៨២៩៩) 

(ឃ) េស កមមជវេលខ ធរណៈ (េមល ៨២៩៩)។ 
(៤) ប់បញចូ ល េស កមមថតចមងឯក រ េ យគម នផល់េស កមមេបះពុមព ដូចជ ករេបះពុមព 

េ យថត ករេបះពុមពរហ័ស ករេបះពុមពឌីជី ល់ េស កមមេបះពុមពែដលចប់េផមពី
ករបេងកតគំនូរ ពងរហូតដល់ករេបះពុមពសេ មច។  

(៥) ប់បញចូ ល ករសេសរសំបុ ត ឬសរេសរ បវតិរបូ។ 
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ឍ
ជំពូក ឍ ៖ សកមមភពរដបល និងេស គំ ទ 
ែផនក ៨២ ៖ សកមមភពខងរដបលករយិល័យ គំ ទករយិល័យ និងគំ ទ ជីវកមមេផ ងេទ ត  
កម  ថន ក់ ថន ក់រង ករអធិបបយ
៨២២     សកមមភពរបស់មជឈមណលករេ ទូរស័ពទ
 ៨២២០   សកមមភពរបស់មជឈមណលករេ ទូរស័ពទ
  ៨២២០០ សកមមភពរបស់មជឈមណលករេ ទូរស័ពទ(១)

៨២៣     សមមភពេរ បចំសននិបត និងពិព័រណ៍ពណិជជកមម 
 ៨២៣០   សកមមភពេរ បចំសននិបត និងពិព័រណ៍ពណិជជកមម 
  ៨២៣០០ សកមមភពេរ បចំសននិបទ និងពិព័រណ៍ពណិជជកមម(២) 

(១) ប់បញចូ ល  (ក) សកមមភពរបស់មជឈមណលករេ ចូល េពលគឺេឆយតបទូរស័ពទរបស់ 
អតិថិជន េ យេ ប បស់ បតិបតិករជមនុស  បព័នធបញជូ នករេ េ យ
ស័យ បវតិ បព័នធភជ ប់ករេ េទនឹងកំពយូទ័រ បព័នធេឆយតបសំេឡងអនរកមម 
ឬវធីិ ស ប ក់ បែហល េដមបីទទួលករបញជ ទិញ ផល់ព័ត៌មនពី
ផលិតផល េ ះ យសំណូមពររបស់អតិថិជន ឬេ ះ យបណឹងពី
អតិថិជន 

(ខ) សកមមភពរបស់មជឈមណលករេ េចញ េ យេ បវធីិ ស សេដ ងគន   
េដមបីលក់ឬផ ពផ យ នូវផលិតផលឬេស កមម េទឲយអតិថិជនសកនុពល 

វ ជវទីផ រឬសទង់មតិ ធរណៈ និងសកមមភព ប ក់ បែហលេនះ 
ស មប់អតិថិជន។ 

(២) ប់បញចូ ល អនកេរ បចំពិព័រណ៍ពណិជជកមម និង ជីវកមម។  
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ឍ
ជំពូក ឍ ៖ សកមមភពរដបល និងេស គំ ទ  
ែផនក ៨២ ៖ សកមមភពខងរដបលករយិល័យ គំ ទករយិល័យ និងគំ ទ ជីវកមមេផ ងេទ ត 

កម  ថន ក់ ថន ក់រង ករអធិបបយ
៨២៩     សកមមភពេស កមមគំ ទដល់ ជីវកមម ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូល
  ៨២៩១   សកមមភពភន ក់ងរ បមូល បក់បំណុល និងករយិល័យព័ត៌មនឥណ

ទន  
    ៨២៩១០ សកមមភពភន ក់ងរ បមូល បក់បំណុល និងករយិល័យព័ត៌មន

ឥណទន(១) 
  ៨២៩២(២)   សកមមភពេវចខចប់
    ៨២៩២០ សកមមភពេវចខចប់ េ យែផក មកិចចសនយឬករបង់ៃថឈនួល មិន

បកន់ថេ ប បស់ បព័នធស័យ បវតិឬអត់ 
  ៨២៩៩(៣)   សកមមភពេស គំ ទដល់ ជីវកមម ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល
    ៨២៩៩០ សកមមភពេស គំ ទដល់ ជីវកមម ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល

(១)       ប់បញចូ ល         (ក) ករ បមូល បក់សំណងចំេពះ បក់ែដលអតិថិជនបឹងទមទរ និង បក់ែដល
អតិថិជនេផញមក (ឩ. េស កមមទូទត់វកិកយប ត ឬេស បមូលបំណុល)  

(ខ) ករចង កងព័ត៌មន ដូចជ បវតិករងរនិង បវតិឥណទនរបស់បុគគល បវតិ
ឥណទនរបស់ ជីវកមម េហយផល់ព័ត៌មនទំងេនះ េទឲយ ថ ប័នហិរញញវតថុ 
អនកលក់ យ និងភគីេផ ងេទ ត ែដល តវករ យតៃមភពទុកចិតបន របស់
បុគគលនិង ជីវកមមទំងេនះ។ 

(២) ប់បញចូ ល ករេវចខចប់ ច់ និងឱសថ 
មិន ប់បញចូ ល (ក) ករផលិតេភសជជៈ និងទឹកបរសុិទធ (េមល ១១០៤) 

(ខ) សកមមភពេវចខចប់ ស មប់ស មលដល់ករដឹកជញជូ ន (េមល ៥២២៩៩)។ 
(៣) ប់បញចូ ល (ក) ករផល់របយករណ៍ែដលសុ កឹត និងរបយករណ៍ជវេលខ របស់សកមមភព 

វនករផទ ល់េននឹងកែនង, និងករសរេសរសកមមភព ស មប់ជចំណង
េជងរត់បងញ មកញច ក់ទូរទស ន៍ ែដលកំពុងផ យផទ ល់ អំពីកិចច បជំុ 
សននិសីទ 

   (ខ) េស កមមបងញបកូដ និងេស កមមេបះពុមពបកូដ ពមទំងសកមមភពេផញ 
េ យផទ ល់ 

   (គ) េស កមម បមូលយកមកវញិ ឬរបឹអូសយកមកវញិ (ឩ. េស កមមរបឹអូសយក 
ផទះមកវញិ េនេពលអតិថិជនពំុមនលទធភពបង់រេំ ះតេទេទ ត។ល។) 

(ឃ) េស បមូលឈនួលចតរថយន។  
 មិន ប់បញចូ ល (ក) ករផល់េស កមមបកែ បឯក រ (េមល ៨២១៩៩) 

(ខ) សកមមភពសរេសរឬ នអក រ ស មប់ជចំណងេជងេនកនុងែខ ភពយន ឬ 
ែខ ត់ ឬេស កមមសរេសរអក រចំណងេជងេផ ងេទ ត (េមល ៥៩១២០)។ 
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ណ

ជំពូក ណ ៖ រដបល ធរណៈ កិចចករពរ ធរណៈ និងកតពកិចច
សនិសខុសងគម 

ក មិត ច.ស.វ.ក
ជំពូក
ែផនក 
កម 
ថន ក់ 

ថន ក់រង 

១
១ 
៣ 
៧ 
៩ 

 

ជំពូកេនះ ប់បញចូ លសកមមភពែដលមនលកខណៈពក់ព័នធនឹងករ គប់ គងរដ ែដលជធមម
ដំេណ រករេ យរដបល ធរណៈ។ ទំងេនះរមួមនករអនុម័ត និងករបក យចបប់ 
និងបទបញញតិ ពមទំងករ គប់ គងកមមវធីិែដលពឹងែផកេលពួកេគ េលសកមមភពចបប់ េល
ករយកពនធ េលករករពរជតិ េលស ប់ធន ប់ ធរណៈនិងសុវតថិភព េលេស កមមអ
េន បេវសន៍ េលកិចចករបរេទស និងេលករ គប់ គងកមមវធីិរ ភិបល។ ជំពូកេនះក៏ ប់
បញចូ លសកមមភពកតពកិចចសនិសុខសងគមផងែដរ។ នៈផូវចបប់ ឬ ថ នភព ថ ប័នមិន
ែមនជក កំណត់ថេតសកមមភពមួយ តវចត់ចូលេទកនុងជំពូកេនះេនះេទ ខុសពី
សកមមភពជក់ ក់ដូចែដលបនបញជ ក់កនុងកថខណមុន។ េនះមនន័យថ សកមមភព
ែដលបនចត់ថន ក់េនកែនង មួយេនកនុង ចំ ត់ថន ក់សង់ រវស័ិយេសដកិចចម៉េឡសីុ 
មិនសថិតេនេ កមែផនកេនះេទ េទះបីជបនអនុវតេ យប អងគភព ធរណៈក៏េ យ។ 
ឧទហរណ៍ ករ គប់ គង បព័នធ េរ ន (ដូចជបទបញជ  ករ តតពិនិតយ កមមវធីិសិក ) 
សថិតេនេ កមជំពូកេនះ បុ៉ែនករបេ ង នមិនេនេ កមជំពូកេនះេទ (េមលជំពូក«ត») និង
ពនធនគរ ឬមនទីរេពទយេយធ តវបនចត់ថន ក់កនុងែផនកសុខភព (េមលជំពូក«ថ»)។ សេដ ង
គន េនះែដរ សកមមភពមួយចំនួនកនុងជំពូកេនះ ច តវបនអនុវតេ យអងគករមិនែមនរ ភិ
បល។ 
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ណ

ែផនក ៨៤ ៖ រដបល ធរណៈ កិចចករពរ ធរណៈ និងកតពកិចចសនិសុខសងគម 
ែផនកេនះ ប់បញចូ លនូវករ គប់ គងរដ និងេគលនេយបយេសដកិចចនិងសងគមរបស់

សហគមន៍, ករផល់េស កមមដល់សហគមន៍ទំងមូល, និងសកមមភពទក់ទងនឹងកតពកិចច
សនិសុខសងគម។ 

កម ៨៤១ ៖ ករ គប់ គងរដ និងេគលនេយបយេសដកិចចនិងសងគមរបស់សហគមន៍  

កមេនះ ប់បញចូ លនូវករ គប់ គងទូេទ (ដូចជ នីតិ បតិបតិ នីតិបបញញតិ ករ គប់ គង
ហិរញញវតថុ។ល។ េន គប់ក មិតៃនរ ភិបល) និងករ គប់ គងែផនកជីវតិេសដកិចចនិងសងគម។  

កម ៨៤២ ៖ ករផល់េស កមមដល់សហគមន៍ទំងមូល 

កមេនះ ប់បញចូ លសកមមភពកិចចករបរេទស, សកមមភពករករពរ និងស ប់
ធន ប់ ធរណៈ និងសុវតថិភព។ 

កម ៨៤៣ ៖ សកមមភពទក់ទងនឹងកតពកិចចសនិសុខសងគម 

កមេនះ ប់បញចូ លនូវករផល់មូលនិធិ និងករ គប់ គងកមមវធីិសនិសុខសងគមែដល 
បនផល់េ យរ ភិបល ដូចជករពយបលជំងឺ, ករធន ៉ប់រងេ គះថន ក់ករងរ និងនិ
កមមភព, បក់បំ ច់ចូលនិវតន៍, និងកមមវធីិ គបដណប់ករបត់បង់ បក់ចំណូលេ យ រ
មតុភព អសមតថភពជបេ ះ សនន ថ នភពេមម៉យ។ល។ 
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ណ
ជំពូក ណ ៖ រដបល ធរណៈ កិចចករពរ ធរណៈ និងកតពកិចចសនិសុខសងគម 
ែផនក ៨៤ ៖ រដបល ធរណៈ កិចចករពរ ធរណៈ និងកតពកិចចសនិសុខសងគម 

កម  ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៨៤១     ករ គប់ គងរដ និងេគលនេយបយេសដកិចចនិងសងគមរបស់សហគមន៍
  ៨៤១១(១)   សកមមភព គប់ គង ធរណៈទូេទ
    ៨៤១១០ សកមមភព គប់ គង ធរណៈទូេទ (ទំងមូល)
  ៨៤១២(២)   បទបញញតិស មប់សកមមភពៃនករផល់េស កមមែថទំសុខភព អប់រ ំវបប

ធម៌ និងេស កមមសងគមេផ ងេទ ត មិនរមួបញចូ លសនិសុខសងគម 
    ៨៤១២០ ករ គប់ គងរដេលកមមវធីិេសដកិចចនិងសងគមកិចច     

(១)      ប់បញចូ ល          (ក) ករ គប់ គងនីតិបបញញតិ និងនីតិ បតិបតិ ៃនថន ក់ក ល ថន ក់តំបន់ និងថន ក់
មូល ន 

(ខ) ករ គប់ គង និង ម នកិចចករ រេពពនធ 
(គ) ករអនុវតថវកិ និងករ គប់ គងមូលនិធិ ធរណៈនិងបំណុល ធរណៈ 
(ឃ) ករ គប់ គងទូេទ (ជនសីុវលិ) េគលករណ៍ វ ជវនិងអភិវឌ ន៍ និងមូលនិ

ធិពក់ព័នធ 
  (ង) ករ គប់ គង និង បតិបតិករែផនករទំងមូលរបស់េសដកិចចនិងសងគម និង

េស កមមផល់សថិតិ េន គប់ក មិតៃនរ ភិបល។ 
មិន ប់បញចូ ល  (ក) បតិបតិករអគរែដលបនកន់កប់ ឬ គប់ គងេ យរ ភិបល (េមល 

៦៨១០១ និង ៦៨២០៩) 
(ខ) ករ គប់ គងេគលករណ៍ វ ជវនិងអភិវឌ ន៍ ែដលមនបំណងបេងកនសុខ

មលភពផទ ល់ខួន, និងករ គប់ គងមូលនិធិពក់ព័នធ (េមល ៨៤១២៩)  
(គ) ករ គប់ គងេគលករណ៍ វ ជវនិងអភិវឌ ន៍ ែដលមនបំណងបេងកន

សកមមភពេសដកិចច និងភព បកួត បែជងែផនកេសដកិចច (េមល ៨៤១៣៩) 
(ឃ) ករ គប់ គងេគលករណ៍ វ ជវ និងអភិវឌ ន៍ ែដលទក់ទងនឹងករ

ករពរ និងករ គប់ គងមូលនិធិពក់ព័នធ (េមល ៨៤២២)  
(ង) បតិបតិករៃនករែថរក ឯក ររបស់រ ភិបល (េមល ៩១០១)។ 

(២)       មិន ប់បញចូ ល    (ក) សកមមភពបេញចញេចលនិងកេមទចេចលទឹកកខក់និងកកសំណល់ (េមល
ែផនក ៣៧, ៣៨, និង ៣៩) 

(ខ) សកមមភពទក់ទងនឹងកតពកិចចសនិសុខសងគម (េមល ៨៤៣០០) 
(គ) សកមមភពករអប់រ ំ(េមលែផនក ៨៥)  
(ឃ) សកមមភពទក់ទងនឹងសុខភពមនុស  (េមលែផនក ៨៦)  
(ង) សកមមភពរបស់ប ល័យ និងប័ រ ន (ដំេណ រករេ យឯកជន 

រធរណៈ ឬរ ភិបល) (េមល ៩១០១)  
(ច) ដំេណ រករ រមនទីរ និង ថ ប័នវបបធម៌ដៃទេទ ត (េមល ៩១០២) 
(ឆ) សកមមភពកី  ឬករស មកកំ នដៃទេទ ត (េមលែផនក ៩៣)។ 
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ណ
ជំពូក ណ ៖ រដបល ធរណៈ កិចចករពរ ធរណៈ និងកតពកិចចសនិសុខសងគម 
ែផនក ៨៤ ៖ រដបល ធរណៈ កិចចករពរ ធរណៈ និងកតពកិចចសនិសុខសងគម 

កម  ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
 ៨៤១៣(១)   បទបញញតិ និងករេធឲយ បតិបតិករ ជីវកមមមន បសិទធភព 
  ៨៤១៣០ បទបញញតិ និងករេធឲយ បតិបតិករ ជីវកមមមន បសិទធភព 
៨៤២     ករផល់េស កមមដល់សហគមន៍ទំងមូល
  ៨៤២១(២)   កិចចករបរេទស
    ៨៤២១០ កិចចករបរេទស
  ៨៤២២(៣)   សកមមភពករករពរ
    ៨៤២២០ េស កមមករពរ បជពលរដ និងទ ន

(១)       មិន ប់បញចូ ល សកមមភពករ វ ជវ និងពិេ ធន៍ (េមលែផនក ៧២) 
ប់បញចូ ល កិចចកររកុរកែរ ៉និងធនធនេ កមដី ដូចជកររកុរក វ ជវ ករអភិរក  កររកទីផ រ 

និងែផនកេផ ងេទ តទក់ទងនឹងករទញយកធនធនេ កមដី។ 
(២)       ប់បញចូ ល (ក) ករ គប់ គង និង បតិបតិកររបស់ កសួងករបរេទស និងេបសកកមមករទូត 

និងកុងសុ៊លេនបរេទស ឬេនករយិល័យរបស់អងគករអនរជតិ 
(ខ) ករ គប់ គង បតិបតិករ និងគំ ទដល់េស កមមព័ត៌មន និងវបបធម៌ ែដល

េ គងស មប់ែបងែចកេលសពីថន ក់ជតិ 
(គ) ករ គប់ គងពណិជជកមមេ ក បេទស ហិរញញវតថុអនរជតិ និងកិចចករ

បេចចកេទសេ ក បេទស 
មិន ប់បញចូ ល េស កមមជួយដល់េ គះមហន យអនរជតិ ឬជនេភ សខួនពីស ងគ ម (េមល 

៨៨៩០៩)។ 
(៣)       ប់បញចូ ល (ក) ករ គប់ គង ករ ម ន និង បតិបតិករ របស់កងកមំងករពរេយធ និង

កងកមំងករពរដីេគក សមុ ទ កស និងលំហ 
(ខ) ករ គប់ គង បតិបតិករ និងករគំ ទកងកមំងករពរសីុវលិ 
(គ) ករគំ ទដំេណ រកររបស់ែផនករជយថភព និងករអនុវតករងរែដល

ទទួលបនករចូលរមួពី ថ ប័ន និង បជពលរដ។ 
មិន ប់បញចូ ល     (ក) សកមមភពករ វ ជវ និងពិេ ធន៍ (េមលែផនក ៧២) 

(ខ) សកមមភព កីេយធ (េមល ៨៤២៣៥)  
(គ) ករផល់សមភ រៈស មប់េ បកនុង គ សននកនុង បេទស កនុងករណីមនេ គះម

ហន យេពលមនសនិភពកនុង បេទស (េមល ៨៥៣០) 
(ឃ) សកមមភពករអប់រសំ មប់ េរ នេយធ ម វទិយល័យ និង 
 បណិតសភ (េមល ៨៥៣០) 
(ង) សកមមភពរបស់មនទីរេពទយេយធ (េមល ៨៦១០)។ 
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ណ
ជំពូក ណ ៖ រដបល ធរណៈ កិចចករពរ ធរណៈ និងកតពកិចចសនិសុខសងគម 
ែផនក ៨៤ ៖ រដបល ធរណៈ កិចចករពរ ធរណៈ និងកតពកិចចសនិសុខសងគម 

កម  ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
 ៨៤២៣(១)  សកមមភពស ប់ធន ប់ ធរណៈ និងសុវតថិភព 
  ៨៤២៣១ េស កមមនគរបល
  ៨៤២៣២(២) តុ ករ

(១) ប់បញចូ ល (ក) ករ គប់ គង និង បតិបតិកររបស់កងកមំងនគរបល បចំករ និងកងជំនួយ  
ែដលគំ ទេ យ ជញ ធរ ធរណៈ, និងរបស់កងកមំងកំពង់ែផ ពំែដន ឆម ំ
េឆនរសមុ ទ និងកងកមំងនគរបលពិេសសេផ ងេទ ត  

(ខ) ករពនត់អគគីភ័យ និងករបងក រអគគិភ័យ 
(គ) ◌្ាករ គប់ គង និង បតិបតិកររបស់តុ ករចបប់ ពហមទណ និងរដបបេវណី  

កីេយធ និង បព័នធយុតិធម៌ 
(ឃ) ករផល់េយបល់ និងករបក យចបប់ 
(ង) ជញ ក លស មប់បណឹងរដបបេវណី 
(ច) ករ គប់ គងពនធនគរ និងករផល់េស កមមែកខួនេឡងវញិ ែដលរមួទំង 

េស កមមបុននីតិសមបទផងែដរ  
(ឆ) ករផល់សមភ រៈេ ប បស់េពលមនេ គះ សននកនុង សក កនុងករណីមន 

េ គះមហន យេពលមនសនិភពកនុង បេទស  
 មិន ប់បញចូ ល (ក) ករផល់េយបល់ និងករតំ ងេលសំណំុេរ ងរដបបេវណី ពហមទណ  
    និងេរ ងេផ ងៗេទ ត (េមល ៦៩១០) 

(ខ) បតិបតិករមនទីរពិេ ធន៍របស់នគរបល (េមល ៧១២០០) 
(គ) ករ គប់ គង និង បតិបតិកររបស់កងកមំង ប ប់ វធុ (េមល ៨៤២២) 
(ឃ) សកមមភពរបស់ ពនធនគរ (េមល ៨៥) 
(ង) សកមមភពរបស់មនទីរេពទយពនធនគរ (េមល ៨៦១០)។ 

(២) ប់បញចូ ល សកមមភពរបស់ កីេយធ។ 
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ណ
ជំពូក ណ ៖ រដបល ធរណៈ កិចចករពរ ធរណៈ និងកតពកិចចសនិសុខសងគម 
ែផនក ៨៤ ៖ រដបល ធរណៈ កិចចករពរ ធរណៈ និងកតពកិចចសនិសុខសងគម 

កម  ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
  ៨៤២៣៩ េស កមមស ប់ធន ប់ ធរណៈ និងកិចចករទក់ទងនឹងសុវតថិភព

ដៃទេទ ត(១) 
៨៤៣     សកមមភពកតពកិចចសនិសុខសងគម
 ៨៤៣០(២)   សកមមភពកតពកិចចសនិសុខសងគម
   ៨៤៣០០ សកមមភពកតពកិចចសនិសុខសងគម

(១)       មិន ប់បញចូ ល     (ក) េស កមមបងក រ និងពនត់អគគិភ័យេន ព នយនេ ះ ែដលផល់ឲយេ យអងគ
ភពែដលមិនមនឯកេទស (េមល ៥២២៣០) 

(ខ) េស កមមពនត់ និងបងក រេភងេឆះៃ ព (េមល ០២៤០០) 
(គ) ករពនត់អគគិភ័យេនតំបន់រកុរកេ បង និងឧសម័ន (េមល ០៩១០០) 

 ប់បញចូ ល (ក) ករពនត់ និងបងក រអគគិភ័យ 
(ខ) ករផល់សមភ រៈេ ប បស់កនុង គ សននកនុង សក កនុងករណីមនេ គះ 

មហន យេពលមនសនិភពកនុង បេទស 
   (គ) េស កមម តតពិនិតយ និងអេងកតករេន ទ 
   (ឃ) េស កមមអេន បេវសន៍។ 
(២) មិន ប់បញចូ ល     (ក) សនិសុខសងគមមិនែមនជកតពកិចច (េមល ៦៥៣០) 

(ខ) ករផល់េស កមមេលសុខមលភព (េមល ៨៨១០) និងករងរសងគម (េ យ 
ពំុផល់កែនង ន ក់េន) (េមល ៨៨៩០)។ 
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ត
ជំពូក ត ៖ ករអប់រ ំ

ក មិត ច.ស.វ.ក 
ជំពូក 
ែផនក 
កម 
ថន ក់ 

ថន ក់រង 

១ 
១ 
៥ 
៨ 
១៦ 

 

ជំពូកេនះ ប់បញចូ លនូវករអប់រេំន គប់ក មិត ឬស មប់វជិជ ជីវៈ មួយ ែដលមនដូចជ 
ករ ន ករសរេសរ ករ ប់ ករេមល មរយៈវទិយុ និងទូរទស ន៍ ឬមេធយបយ ក៏
េ យ។ រមួមនករអប់រផំល់េ យ គឹះ ថ នខុសៗគន េនកនុង បព័នធអប់រ ំ ល់ៃថង ស មប់
ក មិតេផ ងៗគន  ក៏ដូចជស មប់ករអប់រមំនុស េពញវយ័ វគគអកខរកមម។ល។ បែនថមពីេលេនះ
េទ ត ក៏មន េយធ និងបណិតសភ របស់ពនធនគរ។ល។ មក មិត
នីមួយៗផងែដរ។ ជំពូកេនះ ប់បញចូ លទំងករអប់រ ំ ធរណៈ និងទំងឯកជន។ ស មប់
ក មិតនីមួយៗរបស់ករអប់រថំន ក់ដំបូង ថន ក់បេ ង នក៏មនករអប់រពិំេសសស មប់សិស
ពិករ ងកយ ឬផូវចិតផងែដរ។ ករែបងែចក បេភទរបស់ជំពូកេនះេធេឡងេ យែផកេទ
េលក មិតៃនករអប់រ ំដូចែដលបនែចងេនកនុង ចំ ត់ថន ក់សង់ រអប់រអំនរជតិ ឆន ំ
១៩៩៧។ សកមមភពរបស់ គឹះ ថ នអប់រចំត់កនុង ចំ ត់ថន ក់សង់ រអប់រអំនរជតិ ក មិត ០ 
និងក មិត ១ តវបនចត់កនុង កម ៨៥១ គឹះ ថ នកនុង ចំ ត់ថន ក់សង់ រអប់រអំនរជតិ 
ក មិត ២ និង ៣ ចត់កនុង កម ៨៥២ ចំែណកឯ គឹះ ថ នកនុង ចំ ត់ថន ក់សង់ រអប់រអំនរ
ជតិ ក មិត ៤ ៥ និង ៦ កនុង កម ៨៥៣។ 

ជំពូកេនះក៏ ប់បញចូ លនូវករបងត់បេ ង នទក់ទងនឹងកី  និងសកមមភពស មកកំ
ន ដូចជែលបង ងសង់ ព នឬផទះ ឬកី យកូនេ គ ល និងសកមមភពគំ ទករអប់រ ំ

នន។ 
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ត
ែផនក ៨៥ ៖ ករអប់រ ំ

ែផនកេនះ ប់បញចូ លមេតយយសិក និងបឋមសិក , មធយមសិក , ឧតមសិក , ករអប់រ ំ
េផ ងេទ ត, និងេស គំ ទករអប់រដំៃទេទ ត។  

កម ៨៥១ ៖ មេតយយសិក និងបឋមសិក  

កមេនះ ប់បញចូ លនូវករផល់ករបណុះប លដល់កុមរ េដមបីឲយ ុ ំនឹងបរ ិ ថ ន
 និងករបងត់បេ ង នដល់សិស ឲយេចះមូល នៃនករ ន សរេសរ ប់ និងនពន 

រមួទំងករយល់ដឹងជបឋមេលមុខវជិជ ដៃទេទ ត ដូចជ បវតិវទិយ ភូមិវទិយ វទិយ សធមម
ជតិ វទិយ សសងគម សិលបៈ និងត នី។ ករអប់រែំបបេនះជទូេទ តវបនផល់ឲយកុមរ ក៏
បុ៉ែនថន ក់អកខរកមម (េទះបីជេនកនុង ឬេនេ ក បព័នធអប់រក៏ំេ យ) ែដលមនមតិក សេដ ង
នឹងកមមវធីិេនបឋមសិក ែដរ ែតស មប់អនកែដល តវបនចត់ទុកថមនវយ័ចំ ស់េពក
ស មប់ថន ក់បឋម ក៏ តវបនបញចូ លកនុង កមេនះែដរ។ ក៏ ប់បញចូ លផងែដរនូវករផល់កមមវធីិ
សិក ក មិត សេដ ងគន  េទដល់កុមរែដល តវករករអប់រពិំេសស។ ករអប់រ ំ ចេកតមន
េឡងេនកនុងថន ក់េរ ន ឬ មរយៈវទិយុ ទូរទស ន៍ អិុនធឺែណត ទំនក់ទំនងេទមក ឬេនផទះ។ 

កម ៨៥២ ៖ មធយមសិក  

កមេនះ ប់បញចូ លករផល់ករអប់រមំធយមសិក ទូេទ និងករអប់របំណុះប ល 
បេចចកេទសនិងវជិជ ជីវៈ ក មិតមធយមសិក ។ 

កម ៨៥៣ ៖ ឧតមសិក  

កមេនះ ប់បញចូ លករផល់ករអប់រកំ មិតបណុះប លវជិជ ជីវៈ និងក មិតឧតម
សិក  រមួទំងករ បគល់សញញ ប័ តថន ក់បរញិញ ប តរង ថន ក់បរញិញ ប ត ឬថន ក់េ កយឧតម
សិក ។ លកខខណកនុងករចូលេរ នគឺ តវមនយ៉ងេ ច ស់សញញ ប តមធយមសិក  ឬ
ក មិតបណុះប លវជិជ ជីវៈែដល ប ក់ បែហលគន ។ ករអប់រ ំ ចេកតមនេឡងេនកនុង
ថន ក់េរ ន ឬ មរយៈវទិយុ ទូរទស ន៍ អិុនធឺែណត ឬទំនក់ទំនងេទមក។  

កម ៨៥៤ ៖ ករអប់រេំផ ងេទ ត 

កមេនះ ប់បញចូ លនូវករអប់របំន និងវគគអប់របំណុះប លវជិជ ជីវៈបន ស មប់
ជំនញ មួយ។ ករបងត់បងញ ចេធេឡងេ យផទ ល់មត់ ឬ មរយៈករសរេសរ 
េហយ ចេធេឡងេនកនុងថន ក់េរ ន ឬ មរយៈវទិយុ ទូរទស ន៍ អិុនធឺែណត ទំនក់ទំនងេទ
វញិេទមក ឬមេធយបយេផ ងៗ។ កមេនះក៏ ប់បញចូ លករផល់ករបងត់បងញស មប់
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ត
សកមមភពអតពលកមមេទដល់បុគគលឬដល់ កម, ករបងត់បងញជភ បរេទស, ករ
បងត់បេ ង នសិលបៈ េរ ងេ ខ ន ឬត នី, ឬវគគបណុះប ល មឯកេទសេផ ងេទ ត (មិន

ចេ ប បេធ បបននឹងករអប់រកំនុង កម ៨៥១ ដល់ ៨៥៣ េទ)។ 

កម ៨៥៥ ៖ េស គំ ទករអប់រ ំ

កមេនះ ប់បញចូ លនូវករផល់េស អប់រេំ យមិនមនករបងត់បេ ង ន ែដល ចគំ
ទដំេណ រករអប់រ ំឬ បព័នធអប់របំន ដូចជ ករ បឹក ែផនកអប់រ ំេស ែណនំែផនកអប់រ ំេស
កមម យតៃមក មិតអប់រ ំេស េរ បចំករ បឡង និងករេរ បចំកមមវធីិផស់បូរសិស ។ 
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ត
ជំពូក ត ៖ ករអប់រ ំ
ែផនក ៨៥ ៖ ករអប់រ ំ
កម ថន ក់ ថន ក់រង ករអធិបបយ
៨៥១     មេតយយសិក និងបឋមសិក
  ៨៥១០(១)   មេតយយសិក និងបឋមសិក
    ៨៥១០១ មេតយយសិក (២)

    ៨៥១០២ បឋមសិក
៨៥២     មធយមសិក
  ៨៥២១(៣)   មធយមសិក ចំេណះទូេទ
    ៨៥២១១ មធយមសិក បឋមភូមិ
  ៨៥២១២ មធយមសិក ទុតិយភូមិ
  ៨៥២២(៤)   ករអប់របំណុះប លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ ក មិតមធយមសិក
    ៨៥២២០ ករអប់របំណុះប លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ ក មិតេ កមឧតមសិក (៥)

៨៥៣     ឧតមសិក
  ៨៥៣០(៦)   ឧតមសិក
    ៨៥៣០១ វទិយ ថ ន និង កលវទិយល័យ (រដ)
  ៨៥៣០២ វទិយ ថ ន និង កលវទិយល័យ (ឯកជន)(៧)

(១) ប់បញចូ ល (ក) ករអប់រពិំេសសស មប់សិស ពិករកនុងក មិតេនះ 

(ខ) កមមវធីិអកខរកមមស មប់មនុស េពញវយ័ (េទះបីជេនកនុង ឬេនេ ក បព័នធ
អប់រក៏ំេ យ) ែដលមនមតិក សេដ ងនឹងកមមវធីិេនបឋមសិក ែដរ ែត
ស មប់អនកែដល តវបនចត់ទុកថមនវយ័ចំ ស់េពកស មប់ថន ក់បឋម 

មិន ប់បញចូ ល សកមមភពែថទំេកមងេពលៃថង (េមល ៨៨៩០២)។ 
(២) ប់បញចូ ល កែនងេមលកុមរ ធស មប់េកមងេលង និងមេតយយ ។ 
(៣) ប់បញចូ ល បងត់កី  និង សិលបៈ។ 
(៤)       មិន ប់បញចូ ល     (ក) ករអប់របំណុះប លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ ក មិតេ កយមធយមសិក  

និង កលវទិយល័យ (េមល ៨៥៣០) 
(គ) បេ ង នេបកបរ ែតមិនស មប់អនកេបកបរ ជីព (េមល ៨៥៤៩២) 
(ឃ) វគគអប់របំណុះប លករងរ ែដលជែផនកមួយរបស់សកមមភពកិចចករ

សងគមកិចច េ យមិនមនផល់ជូនករ ន ក់េន (េមល ៨៨១០ និង៨៨៩០)។ 
(៥)       ប់បញចូ ល          (ក) ករបងត់បេ ង នដល់មគគុេទទសក៍េទសចរ េមចុងេភ មច ស់ និង/ឬអនក

គប់ គងស គរនិងេភជនីយ ន 
(ខ) ករអប់រពិំេសសដល់សិស ពិករកនុងក មិតេនះ 
(គ) វគគបេ ង នជួសជុលកំុពយូទ័រ 
(ឃ) បេ ង នសមង និងកត់សក់។ 

(៦)       ប់បញចូ ល         (ក) ករអប់របំណុះប លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ ក មិតេ កយមធយមសិក  
និង កលវទិយល័យ  

(ខ) សកមមភពអប់រសំ មប់ េយធ វទិយ ថ ន និងបណិតសភ។ 
(៧) ប់បញចូ ល វទិយ ថ នពណិជជកមម និងវទិយ ថ នបេចចកេទសដៃទេទ ត េពទយ។ 
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ត
ជំពូក ត ៖ ករអប់រ ំ
ែផនក ៨៥ ៖ ករអប់រ ំ

កម ថន ក់ ថន ក់រង ករអធិបបយ
៨៥៤    ករអប់រេំផ ងេទ ត
  ៨៥៤១(១)  ករអប់រកីំ  និងករកំ ន
    ៨៥៤១០ ករអប់រកីំ  និងករកំ ន(២)

 ៨៥៤២  ករអប់រវំបបធម៌
   ៨៥៤២០ ត នី និងរបំ និងករអប់រវំបបធម៌េផ ងេទ ត(៣) 
 ៨៥៤៩(៤)  ករអប់រេំផ ងេទ តែដលមិនបន ប់ញចូ ល
   ៨៥៤៩១ មជឈមមណលសិក ឯកជនេ កេម៉ង
  ៨៥៤៩២ បេ ង នេបកបរ
   ៨៥៤៩៣ ករអប់រ ំ សន
   ៨៥៤៩៤ ករបណុះប លកំុពយូទ័រ
  ៨៥៤៩៥ ករអប់របំណុះប លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ មិនមនក មិត(៥) 
   ៨៥៤៩៩ ករអប់រេំផ ងេទ តែដលមិនបន ប់ញចូ ល(៦)

៨៥៥    េស គំ ទករអប់រ ំ
  ៨៥៥០(៧)  េស គំ ទករអប់រ ំ
    ៨៥៥០០ េស គំ ទករអប់រ ំ

(១)       ប់បញចូ ល ជំរនិំង  ែដលបងត់អតពលកមម និងជំុរុបំងត់កី េពលយប់និងេពលៃថង 
មិន ប់បញចូ ល ករអប់រែំផនកវបបធម៌ (េមល ៨៥៤២)។ 

(២) ប់បញចូ ល ករបងត់កបច់គុន និងេយ គ ។ 
(៣)       ប់បញចូ ល ករបងត់សិលបៈ និង បេ ង នថតរបូ (េលកែលងយកជ ជីវកមម)។ 
(៤)       មិន ប់បញចូ ល កមមវធីិអកខរកមមស មប់មនុស េពញវយ័ (េមល ៨៥១០)។ 
(៥)       មិន ប់បញចូ ល ករអប់របំណុះប លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ ក មិតមធយមសិក  (េមល ៨៥២២០) 

ឬក មិតឧតមសិក  (េមល ៨៥៣០)។ 
(៦)       ប់បញចូ ល         (ក) ករបេ ង នភ  និងជំនញសនទន ករបេ ង ន នេលប នេល ន វគគ       

បណុះប លករនិយយជ ធរណៈ បេ ង នេបកយនេ ះ 
(ខ) ករបេ ង នកត់េខ វ និងេដរប៉ក់។ 

(៧) ប់បញចូ ល សកមមភព បឹក ែផនកអប់រ ំ
មិន ប់បញចូ ល ករ វ ជវ និងពិេ ធន៍េលវទិយ សសងគមនិងមនុស ស (េមល 

៧២២០០។ 
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ថ
ជំពូក ថ ៖ សកមមភពទក់ទងសខុភព និងករងរសងគមកិចច 

 ក មិត ច.ស.វ.ក 
ជំពូក 
ែផនក 
កម 
ថន ក់ 

ថន ក់រង 

១ 
៣ 
៩ 
៩ 
២១ 

 

ជំពូកេនះ ប់បញចូ លនូវករផល់សកមមភពទក់ទងសុខភព និងករងរសងគមកិចច។ សកមម
ភពទំងេនះរមួមនសកមមភពជេ ចន បេភទេផ ងៗគន  មនដូចជករែថទំសុខភពែដល
ផល់េ យអនកមនវជិជ ជីវៈែផនកសុខភពកនុងមនទីរេពទយ និង គឹះ ថ នសុខភពដៃទេទ ត រហូត
ដល់សកមមភពែថទំសុខភព មលំេន នឯកជន ែដលេនែតពក់ព័នធនឹងសកមមភពែថទំ
សុខភព និងករងរសងគមកិចចក មិត មួយ េ យមិនពក់ព័នធនឹងអនកមនវជិជ ជីវៈែថទំ
សុខភព។ 

ែផនក ៨៦ ៖ សកមមភពែថទសំុខភព 
ែផនកេនះ ប់បញចូ លនូវសកមមភពពយបលេនមនទីរេពទយរយៈេពលខី ឬែវង, ករ

ពយបលទូេទ ឬពយបល មជំនញ, ករវះកត់, មនទីរេពទយពយបលជំងឺវកិលចរតិនិងជំងឺ
េ យ រកររេំ ភបំពន, ជំងឺ ុ ៃំរ,៉ ជំងឺែដល ចបងក របន, មនទីរែថរក មនុស ចស់, ទី
ជកេកន, មនទីរពយបលអនកជំងឺផូវចិត, មជឈមណលនីតិសមបទ, មនទីរេពទយឃង់, និង
គឹះ ថ នែថទំសុខភពដៃទេទ ត ែដលមនកែនង ន ក់េន និងែដលផល់ករវនិិចឆយេ គ 
និងករពយបលដល់អនកជំងឺេគងេពទយ េទ មលកខណេផ ងៗៃនជំងឺ។ ែផនកេនះក៏ ប់បញចូ ល
ករផល់ករពិេ គះ និងករពយបលជំងឺទូេទ ក៏ដូចជ មឯកេទស េ យ គេពទយជំនញ
ទូេទ គេពទយឯកេទស និង គេពទយវះកត់។ ក៏មនទំងករពយបលមត់េធមញរបស់
ទនេពទយជំនញទូេទ ឬទនេពទយឯកេទស និងសកមមភពែកត មង់េធមញ។ បែនថមពីេលេនះ
េទ ត ែផនកេនះ ប់បញចូ លសកមមភពែថទំសុខភពមនុស  ែដលមិនបនអនុវតេ យមនទីរ
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ថ
េពទយ ឬេវជជបណិត ែតេ យបុគគលិកសេ ងគ ះបនទ ន់ ែដលបនទទួល គ ល់ មផូវចបប់ឲយ
ពយបលជំងឺ។ 

 កម ៨៦១ ៖ សកមមភពេនមនទីរេពទយ 
កមេនះ ប់បញចូ លនូវសកមមភពពយបលេនមនទីរេពទយរយៈេពលខី ឬែវង ដូចជ

សកមមភពពិនិតយ វនិិចឆយេ គ និងពយបល របស់មនទីរេពទយទូេទ (ឧ. មនទីរេពទយសហគមន៍
និងតំបន់ មនទីរេពទយៃន ថ ប័នមិនរក បក់ចំេណញ មនទីរេពទយសកលវទិយល័យ មនទីរេពទយ
េយធ និងមនទីរេពទយកនុងពនធនគរ) និងរបស់មនទីរេពទយឯកេទស (ឧ. មនទីរេពទយពយបលជំងឺ
ផូវចិតនិងជំងឺេ យ រកររេំ ភបំពន មនទីរេពទយស មប់ជំងឺឆង សមភព មនទីរេពទយឯក
េទសពយបលជំងឺ ុ ៃំរ)៉។ 

សកមមភពទំងេនះមនទិសេ ជចមបងពយបលអនកជំងឺស មកេនមនទីរេពទយែដល
តវបនពយបលេ កមករ តតពិនិតយេ យផទ ល់របស់េវជជបណិត។ សកមមភពេនះក៏ ប់
បញចូ លនូវេស កមមរបស់េវជជបណិត និងបុគគលិកសេ ងគ ះបនទ ន់, េស កមមមនទីរពិេ ធន៍និង
ឧបករណ៍បេចចកេទសេផ ងៗ រមួទំងេស កមមពយបលេ យវទិយុសកមមនិងថន ំសពឹកនិងសនំ 
េស កមមបនទប់សេ ងគ ះបនទ ន់ េស កមមផល់បនទប់វះកត់ េស ឱសថ េស កមមមូប រ និង
េស កមមសុខភពដៃទ, េស កមមមជឈមណលេរ បចំែផនករ គ រ ែដលផល់ករពយបល 
(ជមួយនិងកែនង ន ក់េន) ដូចជ ករេ គ វ និងករពនូតកូន។ 

កម ៨៦២ ៖ សកមមភពពយបលជំងឺទូេទ និងជំងឺមត់េធមញ 

កមេនះ ប់បញចូ លនូវករពិេ គះ និងពយបលជំងឺទូេទ និង មឯកេទស េ យ គ
េពទយជំនញទូេទ គេពទយឯកេទស និង គេពទយវះកត់, សកមមភពពយបលមត់េធមញទូេទ 
ឬ មឯកេទស (ឧ. ទន ស ទន សែផនកបណូលេធមញ និងេធមញកុមរ), ករពយបល
មត់, ករត មង់េធមញ, និងមជឈមណលេរ បចំែផនករ គ រ ែដលផល់ករពយបល (ជមួយ
និងកែនង ន ក់េន) ដូចជករេ គ វ និងករពនូតកូន។ 

សកមមភពទំងេនះ ច តវបនអនុវតេន មែផនកឯកជន ម កមករងរ, មមនទីរ
េពទយស មប់អនកជំងឺមិន តវករស មកេពទយ, និង មេវជជ គឹះ ែដលមនេន មេ ងច ក 

េរ ន ផទះមនុស ចស់ អងគករទក់ទងពលកមម និងសមគម ក៏ដូចជេន មេគហ ន
អនកជំងឺ។ 

កមេនះក៏ ប់បញចូ លនូវករពយបលមត់េធមញេនបនទប់វះកត់ និងេស កមម បឹក
េយបល់ឯកជនដល់អនកជំងឺែដលស មកេនមនទីរេពទយ។ 
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ថ
កម ៨៦៩ ៖ សកមមភពែថទំសុខភពេផ ងេទ ត 

កមេនះ ប់បញចូ លនូវសកមមភពែថទំសុខភពរបស់មនុស ែដលមិន តវបនអនុវត
េ យមនទីរេពទយ ឬេ យេវជជបណិត ឬទនបណិត ដូចជសកមមភពរបស់គិ នុប យិក, ឆម
ប, អនកពយបលជំងឺេ យករេធសរៃសឬ ត់ បណ(ជជងេ យករេ បឱសថ), ឬ
បុគគលិកសេ ងគ ះបនទ ន់ដៃទេទ ត កនុងែផនកចកខុវទិយ ែផនកករពយបលេ យករ ត់ បណ
កនុងទឹក ែផនកករពយបលេ យករេធសរៃស ែផនកករពយបលេ យេ បវធីិជក់ ក់
មួយេដមបីស មល ងកយនិងផូវចិត ែផនកករពយបលេ យេ បវធីិ សសនទន ែផនកករ
ពយបលេជង ែផនកករពយបលេ យេ បថន ំ បេភទេខ យ ែផនកករពយបលេ យចប់
សរៃសនិងសនក់ ែផនកករពយបលេ យមជុលវជិជ ស។ល។  

សកមមភពទំងេនះ ច តវអនុវតេន មេវជជ គឹះ ែដលមនេន មេ ងច ក 
េរ ន ផទះស មប់មនុស ចស់ អងគករទក់ទងពលកមម និងសមគម និងេន មលំេន ន
របស់អនកជំងឺេ កពីមនទីរេពទយ ក៏ដូចជេនបនទប់ពិេ គះជំងឺផទ ល់ខួន ផទះអនកជំងឺ ឬកែនងេផ ង
េទ ត។ សកមមភពេនះមិនពក់ព័នធនឹងករពយបលេទ។ 

កមេនះក៏ ប់បញចូ លនូវសកមមភពៃនករពយបលេ យជំនួយករទនបណិត ដូចជ 
អនកពយបលែផនកទន ស មឯកេទស, គិ នុប យិកែផនកទន ស, និងអនកសមត
អនម័យមត់េធមញ, ែដលេធករេ យឯក ជយ ែត តវបនពិនិតយ ម នជ បចំេ យទន
បណិត។ បែនថមពីេលេនះ ក៏ ប់បញចូ លសកមមភពរបស់មនទីរពិេ ធន៍ ដូចជ មនទីរពិេ ធន៍
កំរសមីអិុក  មនទីរ បមូលផំុរបូហីលថតស មប់វនិិចឆយេ គេផ ងៗ និងមនទីរវភិគឈម, 
សកមមភពកែនងផទុកឈម កែនងផទុកទឹកេមជីវតិមនុស បស កែនងផទុកសរ ី ងគមនុស ។ល។
, និងករដឹកជញជូ នអនកជំងឺ មមេធយបយនន រមួទំង មយនេ ះផងែដរ។ េស កមម
េនះជទូេទែតងែតផល់ជូនស មប់ករសេ ងគ ះបនទ ន់។ 
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ថ
ជំពូក ថ ៖ សកមមភពែថទំសុខភព និងករងរសងគមកិចច 
ែផនក ៨៦ ៖ សកមមភពែថទំសុខភព 
កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៨៦១     សកមមភពេនមនទីរេពទយ
  ៨៦១០(១)   សកមមភពេនមនទីរេពទយ និងលំែហមតុភពេនផទះ 
  ៨៦១០១ សកមមភពមនទីរេពទយ
    ៨៦១០២ េស កមមមតុភពេនផទះ (េនកនុង ឬេនេ កមនទីរេពទយ) 
៨៦២     សកមមភពពិេ គះេយបល់ែផនកេវជជ ស និងទន ស 
  ៨៦២០(២)   សកមមភពពិេ គះេយបល់ែផនកេវជជ ស និងទន ស 
    ៨៦២០១ េវជជ គឹះ និងេស កមមពយបលជំងឺទូេទ
    ៨៦២០២ េស កមមពយបលជំងឺេ យឯកេទស
    ៨៦២០៣ េស កមមែផនកទន ស(៣)

(១) ប់បញចូ ល សកមមភពេនមនទីរេពទយកនុងពនធនគរ 
មិន ប់បញចូ ល    (ក) ករពិេ ធ និង តតពិនិតយ គប់សមភ រៈនិងផលិតផលទំងអស់ េលកែលង

ទក់ទងនឹងករពយបល (េមល ៧១២០០) 
(ខ) សកមមភពបសុេពទយ (េមល ៧៥០០០) 
(គ) សកមមភពែថទំសុខភពដល់េយធែដលកំពុង បតិបតិករ (េមល ៨៤២២) 
(ឃ) សកមមភពពយបលមត់េធមញទូេទ ឬ មឯកេទស ឧ. ទន ស ទន

សែផនកបណូលេធមញនិងេធមញកុមរ, ករពយបលមត់ ករត មង់េធមញ 
(េមល ៨៦២០៣) 

(ង) េស កមមឯកជនស មប់ករពិេ គះេយបល់ជំងឺដល់អនកជំងឺស មកេនមនទីរ
េពទយ (េមល ៨៦២០) 

(ច) មនទីរពិេ ធន៍េវជជ ស (េមល ៨៦៩០១) និងសកមមភពដឹកជញជូ នអនកជំងឺ 
(េមល ៨៦៩០៩)។ 

(២)       ប់បញចូ ល ករពិេ គះ និងពយបលជំងឺទូេទ និងឯកេទស េ យ គេពទយជំនញទូេទ និង គ
េពទយឯកេទស និង គេពទយវះកត់ 

មិន ប់បញចូ ល    (ក) ករផលិតេធមញសិបបនិមមិត កសេធមញពក់ស មប់ជំនួសេធមញធមមជតិ និង
អវយវៈសិបបនិមមិត េ យមនទីរពិេ ធន៍ទន ស (េមល ៣២៥០) 

(ខ) សកមមភពរបស់មនទីរេពទយស មប់អនកជំងឺស មកេនេពទយ (េមល ៨៦១០) 
(គ) សកមមភពជំនួយករេពទយ ដូចជសកមមភពរបស់គិ នុបប យិក និងអនក

ពយបលជំងឺេ យករេធសរៃសឬ ត់ បណ(ជជងេ យករេ បឱសថ) 
(េមល ៨៦៩០)។ 

(៣)       ប់បញចូ ល សកមមភពពយបលមត់េធមញទូេទ ឬ មឯកេទស ឧ. ទន ស ទន សែផនកប
ណូលេធមញ។  
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ថ
ជំពូក ថ ៖ សកមមភពែថទំសុខភព និងករងរសងគមកិចច 
ែផនក ៨៦ ៖ សកមមភពែថទំសុខភព  
កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៨៦៩     សកមមភពែថទំសុខភពេផ ងេទ ត
  ៨៦៩០(១)   សកមមភពែថទំសុខភពេផ ងេទ ត
    ៨៦៩០១ មនទីរពិេ ធន៍(២)

    ៨៦៩០២ ករពយបលនិងែថទំសុខភពកនុងេពលស មលកូន 
    ៨៦៩០៣ េស កមមពយបលជំងឺេ យករេធសរៃសឬ ត់ បណ(ជជងេ យ

ករេ បឱសថ) និងពយបលេ យេ បវធីិជក់ ក់ មួយេដមបីស មល
ងកយនិងផូវចិត 

  ៨៦៩០៤ េស កមមពយបលេ យមជុលវជិជ ស
  ៨៦៩០៥ េស កមមពយបលេ យអនកតិណេទស
  ៨៦៩០៩ េស កមមពយបលជំងឺេផ ងេទ ត ែដលមិនបន ប់បញចូ ល(៣) 

(១)       មិន ប់បញចូ ល     (ក) ករផលិតេធមញសិបបនិមមិត កសេធមញពក់ស មប់ជំនួសេធមញធមមជតិ និង
អវយវៈសិបបនិមមិត េ យមនទីរពិេ ធន៍ែផនកទន ស (េមល ៣២៥០) 

(ខ) ករបូរទី ំងអនកជំងឺ េ យគម នឧបករណ៍សេ ងគ ះជីវតិ ឬបុគគលិកេពទយេន
ជមួយ (េមលែផនក ៤៩, ៥០ និង៥១) 

(គ) ករពិេ ធមិនទក់ទងនឹងេវជជ ស (េមល ៧១២០០) 
(ឃ) សកមមភពពិេ ធន៍ទក់ទងនឹងអនម័យចំណី រ (េមល ៧១២០០) 
(ង) សកមមភពេនមនទីរេពទយ (េមល ៨៦១០១) 
(ច) សកមមភពពយបលជំងឺទូេទ និងជំងឺមត់េធមញ 
(ឆ) ករែថទំសុខភពេ យគិ នុបប យិក (េមល ៨៧១០) 
(ជ) ករេធសរៃសេជង ឬេផ ងពីេនះ (េមល ៩៦០៩១)។ 

(២)       ប់បញចូ ល មនទីរពិេ ធន៍កំរសមីអិុក  និងមនទីរ បមូលផំុរបូហីលថតស មប់វនិិចឆយេ គេផ ងៗ, 
មនទីរវភិគឈម។ 

(៣)       ប់បញចូ ល សកមមភពែថទំសុខភព ផល់េ យគិ នុបប យិក េ យអនកពយបលជំងឺេ យ
ករេធសរៃសឬ ត់ បណ(ជជងេ យករេ បឱសថ) ឬេ យជំនួយករេពទយដៃទ
េទ ត។  
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ថ
ែផនក ៨៧ ៖ សកមមភពែថទសំុខភព មលំេន ន 
 ែផនកេនះ ប់បញចូ លនូវករែថទំសុខភព មលំេន ន រមួទំងករែថទំអនកជំងឺ
េ យគិ នុប យិក ករ តតពិនិតយ ឬករែថទំេផ ងេទ ត មត មវកររបស់អនក ំងទី
លំេន។ ទីកែនងជែផនកសំខន់មួយៃនករែថទំេនះ េហយ មនលកខណៈ យគន រ ងេស
កមមសុខភព និងេស កមមសងគម ែដលេស កមមសុខភពភគេ ចនសំេ េលេស កមមែថទំ
េ យគិ នុប យិក។ 

កម ៨៧១ ៖ សកមមភព ឬសមភ រៈែថទំសុខភព មលំេន ន 

 កមេនះ ប់បញចូ លនូវសកមមភពែថទំមនុស ចស់េន មផទះ ែថទំអនកេទបេងបពី
ឈឺេន មផទះ សំ កកយេន មផទះេដមបីែថទំសុខភព សមភ រៈែថទំសុខភព និង
ពយបលេនផទះ។ 

កម ៨៧២ ៖ សកមមភពែថទំអនកមន បជញ អន់ មនេ គផូវចិត និងករប៉ះពល់ផូវចិត
េ យ រអំេពហិង  េន មលំេន ន 

 កមេនះ ប់បញចូ លនូវករផល់ករែថទំសុខភព មផទះ (បុ៉ែនមិនមន ជញ ប័ណពី
មណលែថទំសុខភព) ដល់អនកែដលមន បជញ អន់ មនេ គផូវចិត និងមនករប៉ះពល់
សុខភពផូវចិតេ យអំេពហិង ។ គឹះ ថ នផល់ជបនទប់ រ ករ គប់ គង ម ននិង
ករពិេ គះជំងឺ និងករែថទំសុខភពមួយចំនួនេទ ត។ ែផនកេនះក៏មនករែថទំ និងពយបល

មផទះស មប់អនកជំងឺផូវចិត និងអនកប៉ះពល់សុខភពផូវចិតបងកេឡងេ យអំេពហិង ។ 

កម ៨៧៣ ៖ សកមមភពែថទំសុខភព មលំេន នសំ ប់មនុស ចស់ និងជនពិករ 
 កមេនះ ប់បញចូ លនូវេស កមមែថទំសុខភព មផទះ និងលកខណៈជបុគគល ស មប់
មនុស ចស់ និងជនពិករ ែដលមិន ចែថទំខួនឯងបន និង/ឬអនកែដលមិនចង់រស់េនែត
ឯង។ ករែថទំទំងេនះរមួមនបនទប់ រ ករ គប់ គង ម ន និងជំនួយ បចំៃថង ដូចជ
េស កមមេមលែថរក ផទះជេដម។ កនុងករណីខះ កមេនះក៏ផល់នូវេស កមមែថទំ មផទះែដល
មនជំនញេ យគិ នុប យិក ស មប់អនករស់េន ម គឹះ ថ ន ច់េ យែឡកពីគន
ផងែដរ។ 

កម ៨៧៩ ៖ សកមមភពែថទំសុខភព មលំេន នេផ ងេទ ត 
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ថ
 កមេនះ ប់បញចូ លនូវករផល់េស កមមែថទំសុខភព មផទះ  និងលកខណៈជបុគគល
ស មប់មនុស ទំង យ(េលកែលងមនុស ចស់ និងជនពិករ) ែដលមិន ចែថទំខួនឯង
បន ឬែដលមិនចង់រស់េនែតឯង។ 

 កមេនះ ប់បញចូ លនូវសកមមភពែដលផល់ករែថទំសុខភព២៤េម៉ង េដមបីផល់ជ
ជំនួយសងគមដល់កុមរ និង កមមួយចំនួនែដលមនសមតថភពតិចតួចកនុងករែថទំខួនឯង
បន បុ៉ែនកនុងខណៈែដលករពយបល ឬករអប់រមិំនែមនជក សំខន់ ដូចជមជឈមណល
កុមរកំ ព, ផទះនិងស គរជួលស មប់កុមរ, ទីជ មកស មប់អនកគម នផទះបេ ះ សនន, 
និង ថ ប័នែដលែថទំមយែដលមិនបនេរ បករនិងកូនរបស់ពួកេគ។ សកមមភពទំងេនះ

ច តវបនអនុវតេ យ ថ ប័នរដ ឬឯកជន។ 

កមេនះក៏ ប់បញចូ លសកមមភពផល់ជលំេន ន ច់េ យែឡកពីេគ ស មប់អនក
ែដលមនបញសងគម ឬបញផទ ល់ខួន, ស មប់អនក ប ពឹតបទេលមសតូច ច និងធងន់ធងរ, និង
ជជំរអំប់រវំន័ិយ។  
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ថ
ជំពូក ថ ៖ សកមមភពែថទំសុខភព និងករងរសងគមកិចច 
ែផនក ៨៧ ៖ សកមមភពែថទំសុខភពេន មលំេន ន  

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៨៧១     គឹះ ថ នែថទំសុខភពេន មលំេន ន
  ៨៧១០(១)   គឹះ ថ នែថទំសុខភពេន មលំេន ន
    ៨៧១០០ គឹះ ថ នែថទំសុខភពេន មលំេន ន
៨៧២     សកមមភពែថទំសុខភព មលំេន នដល់អនកមន បជញ អន់ មនេ គ

ផូវចិត និងមនករប៉ះពល់សុខភពផូវចិតេ យអំេពហិង  
  ៨៧២០(២)   សកមមភពែថទំសុខភព មលំេន នដល់អនកមន បជញ អន់ មនេ គ

ផូវចិត និងមនករប៉ះពល់សុខភពផូវចិតេ យអំេពហិង  
    ៨៧២០១ មជឈមណលែកែ បថន ំេញ ន
  ៨៧២០៩ សកមមភពែថទំសុខភព មលំេន នេផ ងេទ តដល់អនកមន បជញ

អន់ែដលមិនបន ប់បញចូ ល 

(១)       មិន ប់បញចូ ល    (ក) េស កមមែថទំ មលំេន នផល់េ យអនកជំនញែថទំសុខភព (េមល
ែផនក ៨៦) 

(ខ) ផទះស មប់មនុស ចស់ េ យមិនមន ឬមនករែថទំសុខភពតិចតួចបំផុត 
(េមល ៨៧៣០) 

(គ) សកមមភពសងគមកិចចរមួជមួយនិងករផល់កែនង ន ក់េន ដូចជ
មជឈមណលកុមរកំ ព, ផទះនិងស គរជួលស មប់កុមរ, ទីជ មក
ស មប់អនកគម នផទះបេ ះ សនន (េមល ៨៧៩០)។ 

(២)       មិន ប់បញចូ ល សកមមភពសងគមកិចចរមួជមួយនិងករផល់កែនង ន ក់េន ដូចជទីជ មកស មប់អនក
គម នផទះបេ ះ សនន (េមល ៨៧៩០)។ 
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ថ
ជំពូក ថ ៖ សកមមភពែថទំសុខភព និងករងរសងគមកិចច 
ែផនក ៨៧ ៖ សកមមភពែថទំសុខភពេន មលំេន ន  

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៨៧៣     សកមមភពែថទំសុខភព មលំេន នស មប់មនុស ចស់ និងជន

ពិករ 
  ៨៧៣០(៣)   សកមមភពែថទំសុខភព មលំេន នស មប់មនុស ចស់ និងជន

ពិករ  
    ៨៧៣០០ សកមមភពែថទំសុខភព មលំេន នស មប់មនុស ចស់ និងជន

ពិករ  
៨៧៩     សកមមភពែថទំសុខភព មលំេន នេផ ងេទ ត 
  ៨៧៩០(៤)   សកមមភពែថទំសុខភព មលំេន នេផ ងេទ ត (សកមមភពេនះ ច

តវបនអនុវតេ យ ថ ប័នរដ ឬឯកជន)  
    ៨៧៩០១ ករែថទំកុមរ មលំេន ន (រមួនិងមណលកុមរកំ ពែដរ) 
    ៨៧៩០២ ករែថទំសុខភព មលំេន នស មប់មនុស េពញវយ័ ែដលមិនែមន

ជមនុស ចស់ ឬជនពិករ 

(១)      មិន ប់បញចូ ល     (ក) ផទះស មប់មនុស ចស់ជមួយនឹងករែថទំសុខភពេ យគិ នុប យិក 
(េមល ៨៧១០១) 

(ខ) សកមមភពសងគមកិចចរមួជមួយនិងករផល់កែនង ន ក់េន ែតករពយបល
ជំងឺ ឬករ ន ក់េនមិនែមនជក សំខន់ (េមល ៨៧៩០)។ 

(២)       ប់បញចូ ល សកមមភពសងគមកិចចរមួជមួយនិងករផល់កែនង ន ក់េន ែតករពយបលជំងឺ ឬករ
ន ក់េនមិនែមនជក សំខន់ ៖ 

(ក) ដំេណ រករជ មកេភ សខួនស មប់ សី 

(ខ) េស កមមេនកនុងកែនង ន ក់របស់យុវជនែដល ប ពឹតេទស 

(គ) ដំេណ រករកនុងកែនង ន ក់េនរបស់ជនពិករ 

មិន ប់បញចូ ល    (ក) ករផល់មូលនិធិ និងករ គប់ គងកមមវធីិសុវតថិភពសងគម (េមល ៨៤៣០) 

(ខ) គឹះ ថ នែថទំសុខភព (េមល ៨៧១០) 

(គ) សកមមភពែថទំសុខភព មលំេន នស មប់អនកមន បជញ អន់ មនេ គ
ផូវចិត និងមនករប៉ះពល់សុខភពផូវចិតេ យអំេពហិង  (េមល ៨៧២០) 

(ឃ) សកមមភពែថទំសុខភព មលំេន នស មប់មនុស ចស់ ឬជនពិករ 
(េមល ៨៧៣០) 

(ង) សកមមភពរកកូនចិញច ឹម (េមល ៨៨៩០៩) 

(ច) សកមមភពកនុងទីជ មករយៈេពលខីស មប់ជនរងេ គះេ យេ គះមហន យ 
(េមល ៨៨៩០៩)។  
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ថ
ែផនក ៨៨ ៖ សកមមភពសងគមកិចចែដលមិនផល់កែនង ន ក់េន 

ែផនកេនះ ប់បញចូ លនូវករផល់េស កមមជំនួយសងគមេ ចន បេភទេ យផទ ល់េទដល់
អតិថិជន។ សកមមភពេនកនុងែផនកេនះមិន ប់បញចូ លេស កមមផល់កែនង ន ក់េនេទ េលក
ែលងែតជលកខណៈបេ ះ សនន។ 

កម ៨៨១ ៖ សកមមភពសងគមកិចចស មប់មនុស ចស់ និងជនពិករេ យមិនផល់
កែនង ន ក់េន 
កមេនះ ប់បញចូ លនូវេស កមមសងគម បឹក េយបល់ សុខមលភព េស កមមបញជូ ន 

និងេស កមម ប ក់ បែហលេនះ ែដលស មប់ែតមនុស ចស់ និងជនពិករ េនផទះរបស់
ពួកេគ ឬកែនងេផ ងេទ ត េហយ តវបនអនុវតេ យ ថ ប័នរដ, ឬេ យ ថ ប័នឯកជន អងគ
ករជួយខួនឯងេទះជអងគករថន ក់តំបន់ ឬថន ក់ជតិ, និងេ យអនកឯកេទសផល់នូវេស កមម
បឹក េយបល់ ដូចជករេទេលងមនុស ចស់ និងជនពិករ, េស កមមែថទំសុខភពេពល
ៃថងស មប់មនុស ចស់ ឬជនពិករេពញវយ័, វគគអប់របំណុះប លវជិជ ជីវៈ, និងសកមមភព
ស មប់នីតិសមបទ ដល់ជនពិករ ដ ប ករផល់ករអប់រមំនក មិត។ 

កម ៨៨៩ ៖ សកមមភពសងគមកិចចេ យមិនផល់កែនង ន ក់េន ដៃទេទ តែដលពំុបន
ប់បញចូ ល 

កមេនះ ប់បញចូ លនូវេស កមមសងគម បឹក េយបល់ សុខមលភព ជនេភ សខួន 
េស កមមបញជូ ន និងេស កមម ប ក់ បែហលេនះ ដល់បុគគលនិង គ ររបស់េគ េនផទះេគ ឬ
កែនងេផ ងេទ ត េហយ តវបនអនុវតេ យ ថ ប័នរដ, ឬេ យ ថ ប័នឯកជន អងគករស
េ ងគ ះេ គះមហន យ និងអងគករជួយខួនឯងេទះបីជអងគករថន ក់តំបន់ ឬថន ក់ជតិ, និង
េ យអនកឯកេទសផល់នូវេស កមម បឹក េយបល់ ដូចជសកមមភពសុខមលភពនិងករ
ែណនំដល់កុមរ និងេកមងជំទង់, សកមមភពរកកូនចិញច ឹម, សកមមភពទប់ ក ត់អំេពហិង ដល់
កុមរ និងអនកដៃទ, េស កមម បឹក េយបល់េលករ គប់ គងថវកិ គ រ, ករែណនំករេរ ប

ពហ៍ពិពហ៍ និង គ រ, េស កមម បឹក េយបល់េលបំណុល, សកមមភពសហគមន៍ និង
អនកជិតខង, សកមមភពស មប់ជនរងេ គះេ យេ គះធមមជតិ ជនេភ សខួន អេន បេវស
ន៍។ល។, ប់បញចូ លករផល់ជ មកបេ ះ សនន វគគអប់របំណុះប លវជិជ ជីវៈ និង
សកមមភពស មប់នីតិសមបទ ដល់និកមមជន ដ ប ករផល់ករអប់រមំនក មិត, ករ
កំណត់លកខខណេ ជសេរ សមនទំនក់ទំនងនឹងជំនួយសុខមលភព បក់ឧបតថមភស មប់ៃថ
ឈនួលផទះ ឬប័ណទិញ រស មប់ជន កី ក សកមមភពែថទំកុមរនេពលៃថង (ែដលកុមរ
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ថ
ទំងេនះរមួទំងកុមរពិករផងែដរ) គឹះ ថ នែថទំេពលៃថង ដល់អនកគម នផទះនិង កមសងគម
ទន់េខ យដៃទេទ ត ក៏ដូចជសកមមភពមនុស ធម៌ ដូចជ សកមមភពៃរអងគ ស បក់ 
ឬសកមមភពគំ ទេផ ងេទ តមន ែដលមនបំណង់ជួយដល់ករងរសងគមកិចច។ 
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ថ
ជំពូក ថ ៖ សកមមភពែថទំសុខភព និងករងរសងគមកិចច 
ែផនក ៨៨ ៖ សកមមភពសងគមកិចចែដលមិនផល់កែនង ន ក់េន 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៨៨១     សកមមភពសងគមកិចចស មប់មនុស ចស់ និងជនពិករេ យមិនផល់កែនង

ន ក់េន 
  ៨៨១០(១)   សកមមភពសងគមកិចចស មប់មនុស ចស់ និងជនពិករេ យមិនផល់កែនង

ន ក់េន (អនុវតេ យ ថ ប័នរដ ឬឯកជន) 
  ៨៨១០០ សកមមភពសងគមកិចចស មប់មនុស ចស់ និងជនពិករេ យមិនផល់កែនង

ន ក់េន (អនុវតេ យ ថ ប័នរដ ឬឯកជន) 
៨៨៩     សកមមភពសងគមកិចចេ យមិនផល់កែនង ន ក់េន ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់

បញចូ ល 
  ៨៨៩០(២)   សកមមភពសងគមកិចចេ យមិនផល់កែនង ន ក់េន ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់

បញចូ ល 
    ៨៨៩០១ េស កមមផល់េយបល់
  ៨៨៩០២ សកមមភពែថទំកុមរេនេពលៃថង(៣)

  ៨៨៩០៩ សកមមភពសងគមកិចចេ យមិនផល់កែនង ន ក់េន ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់
បញចូ ល(៤) 

(១)       មិន ប់បញចូ ល    (ក) ករៃរអងគ ស បក់ និងករ គប់ គងកមមវធីិសុវតថិភពសងគម (េមល ៨៤៣០) 
(ខ) សកមមភព សេដ ងគន នឹងសកមមភពែដលបនេរ ប ប់កនុងថន ក់េនះ ែតផល់

កែនង ន ក់េន (េមល ៨៧៣០) 
(គ) សកមមភពែថទំកុមរពិករេនេពលៃថង (េមល ៨៨៩០២)។ 

(២)       មិន ប់បញចូ ល    (ក) ករៃរអងគ ស បក់ និងករ គប់ គងកមមវធីិសុវតថិភពសងគម (េមល ៨៤៣០) 
(ខ) សកមមភព សេដ ងគន នឹងសកមមភពែដលបនេរ ប ប់កនុងថន ក់េនះ ែតផល់

កែនង ន ក់េន (េមល ៨៧៩០)។ 
(៣)       ប់បញចូ ល ស មប់កុមរពិករ។ 
(៤)       ប់បញចូ ល          (ក) េស កមមស មប់ជនេភ សខួនពីស ងគ ម ឬេ គះមហន យ ែដលរមួមន

សកមមភពស មប់ជនរងេ គះមហន យ ជនេភ សខួន ជនអេន បេវស។
ល។ េហយក៏ផល់ទីជ មករយៈេពលខីដល់ពួកេគែដរ 

(ខ) សកមមភពរកកូនចិញច ឹម សកមមភពបងក រអំេពហិង ដល់កុមរ និងអនកដៃទ 
(គ) សងគមកិចចស មប់ជនអនមិក បមឹក 
(ឃ) េស កមមសម័ គចិតស មប់ែបងែចកមូលនិធិផល់ស មប់សុខមលភព 
(ង) េស កមមផល់េ យសមគមយុវជន 
(ច) េស កមមេផ ងេទ តផល់េ យអងគករែដលជសមជិក ែដលមិនបន ប់     

បញចូ ល។ 
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ជំពូក ទ ៖ សលិបៈ ករកម ន និងករលែម 

ក មិត ច.ស.វ.ក 
ជំពូក 
ែផនក 
កម 
ថន ក់ 

ថន ក់រង 

១ 
៤ 
៥ 
១០ 
១៨ 

 

ជំពូកេនះ ប់បញចូ លសកមមភពេ ចនែបបេដមបីបំេពញចំ ប់ រមមណ៍របស់ ធរណជន
េទេលវបបធម៌ ករកម ន និងករលែម េផ ងៗគន  ែដលរមួមនករសែមងបនផទ ល់ ទស ន
កិចចេន រមនទីរ ករែលងែលបងសីុសង កី  និងសកមមភពស មក។ 

ែផនក ៩០ ៖ សកមមភពៃចន បតិដ សិលបៈ និងកម ន 
ែផនកេនះ ប់បញចូ លដំេណ រករកនុងទីកែនង ឬ គរ និងករផល់េស កមមេដមបីបំេពញ

ចំ ប់ រមមណ៍អតិថិជនេទេលវបបធម៌ និងករកម ន។ ប់បញចូ លករផលិត និង
ផ ពផ យ(រមួទំងករចូលរមួ)ករសែមងបនផទ ល់ ពឹតិករណ៍ឬករ ំងពិព័រណ៍ ស មប់

ធរណជន េហយក៏ ប់បញចូ លករផល់ជំនញសិលបៈ ជំនញៃចន បតិដ ឬជំនញ
បេចចកេទស ស មប់ករផលិតផលិតផលសិលបៈ និងករសែមងបនផទ ល់។ 

កម ៩០០ ៖ សកមមភពៃចន បតិដ សិលបៈ និងកម ន 

កមេនះ ប់បញចូ លនូវករសែមងេ ខ នបនផទ ល់, ករ បគំត នីនិងេ ខ នអូេប៉ ៉  ឬ
ផលិតកមមរបំ, និងផលិតកមមសែមងេលេវទិកដៃទេទ ត ដូចជ សកមមភពជ កមឬេ កម
កមហុ៊នែតមួយ វង់ត នី ឬ កមេភង និងសកមមភពរបស់អនកសិលបៈែតឯង ដូចជ អនកនិពនធ 
អនកសែមង អនកដឹកនំេរ ង ផលិតករ អនកេលងត នី គបេ ង នឬ គមិន អនករចននិង ងសង់
េវទិក។ល។ បែនថមពីេលេនះ ក៏ ប់បញចូ លនូវដំេណ រករករ បគំត នី និង លេ ខ ន និងទី
កែនងស មប់សិលបៈដៃទេទ ត, នូវសកមមភពជងចមក់ ជងគំនូរ ជងគំនូរកំែបង ជងឆក់
កបច់ ជងឆក់េ យេ បទឹក សីុដ។ល។, នូវសកមមភពអនកនិពនធែតឯងស មប់ គប់មុខវជិជ
ទំងអស់ ែដលរមួមនករនិពនធេរ ង បតិដ ករនិពនធលកខណៈបេចចកេទស។ល។, នូវ

ទ
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សកមមភពអនក រព័ត៌មនឯក ជយ និងករ ថ បនកិចចករសិលបៈដូចជផទ ំងគំនូរ។ល។ រ
េឡងវញិ។ 

កមេនះក៏ ប់បញចូ លសកមមភពផលិតករឬសហ គិនរបស់ ពឹតិករណ៍បនផទ ល់
សិលបៈ េទះបីជមនឬមិនមនទីកែនងឬ គរក៏េ យ។ 
  

ទ
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ជំពូកទ ៖ សិលបៈ ករកម ន និងករលែម 
ែផនក៩០ ៖ សកមមភពៃចន បតិដ សិលបៈ និងកម ន 
កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៩០០   សកមមភពៃចន បតិដ សិលបៈ និងកម ន
 ៩០០០(១)  សកមមភពៃចន បតិដ សិលបៈ និងកម ន
  ៩០០០១ ផលិតករេ ខ ន អនកចេ ម ង បចំ កមត នី និងេស កមមកម ន មេ ខ ន

អូេប៉ ៉ (២) 
  ៩០០០២ ដំេណ រករេន ល បគំត នីនិងេ ខ ន និងកែនងស មប់សិលបៈ

ដៃទេទ ត(៣) 
  ៩០០០៣ សកមមភពជងចមក់ ជងគំនូរ ជងគំនូរកំែបង ជងឆក់កបច់ ជងឆក់

េ យេ បទឹក សីុដ(៤) 
  ៩០០០៤ សកមមភពអនក រព័ត៌មនឯក ជយ និងអនកនិពនធលកខណៈបុគគលេផ ង

េទ ត ស មប់ គប់េរ ងនន(៥) 
  ៩០០០៩ សកមមភពៃចន បតិដ សិលបៈ និងករកម ន ែដលមិនបន ប់បញចូ ល

(១) មិន ប់បញចូ ល    (ក) មច ស់កមមន លរបូចមក់ កិចចករសិលបៈសំេ េដមដៃទេទ ត (េមល 
២៣៩៦) 

(ខ) ករ ថ បន រេឡងវញិនូវ គរ និងទី បវតិ ស (េមល ៤១០០២) 
(គ) ករផលិតែខ ភពយន និងវេីឌអូ (េមល ៥៩១១ និង៥៩១២) 
(ឃ) ដំេណ រករេ ងភពយន (េមល ៥៩១៤០) 
(ង) សកមមភពេ ខ នផទ ល់ខួន(របស់បុគគល) ឬទីភន ក់ងរ ឬភន ក់ងរសិលបៈ (េមល 

៧៤៩០០) 
(ច) សកមមភព កមតួសែមង (េមល ៧៨១០០) 
(ឆ) សកមមភពភន ក់ងរលក់សំបុ ត (េមល ៧៩៩០០) 
(ជ) ដំេណ រករ រមនទីរ គប់ បេភទទំងអស់ (េមល ៩១០២០) 
(ឈ) សកមមភពកី  ែលបងកម ន និងករកម ន (េមល ៩៣) 
(ញ) ករជួសជុលេ គ ងសងរមឹ (េលកែលងេ គ ងែដលេន រមនទីរ) (េមល 

៩៥២៤០)។ 
(២) ប់បញចូ ល សិលបករជ កម និងជបុគគល។ 
(៣)       ប់បញចូ ល សកមមភពភន ក់ងរលក់សំបុ ត (មនទំនក់ទំនងនឹងករផលិតេ ខ ន ករទក់ទញ

ឲយមកកម ន)។ 
(៤) ប់បញចូ ល ករ ថ បនផទ ំងគំនូរ និងកិចចករសិលបៈេផ ងេទ ត។ 
(៥) ប់បញចូ ល (ក) ករនិពនធេរ ង បតិដ ករនិពនធលកខណៈបចចកេទស។ល។ 

(ខ) សកមមភពរបស់អនកនិពនធែបបវទិយ ស និងបេចចកេទស 
(គ) សកមមភពរបស់អនកនិពនធែដលឯក ជយ។ 
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ែផនក ៩១ ៖ សកមមភពប ល័យ ប័ រ ន រមនទីរ និងសកមមភពវបបធម៌ដៃទេទ ត 
ែផនកេនះ ប់បញចូ លនូវសកមមភពប ល័យ និងប័ រ ន, ដំេណ រករ រមនទីរ

គប់ បេភទ សួនរកុខជតិ និងសួនសត, ដំេណ រករទី បវតិ ស និងសកមមភពអភិរក ធមម
ជតិ។ ក៏ ប់បញចូ លករបងញនិង ំងពិព័រណ៍វតថុ ទី ំង និងអចឆរយិវតថុ មចំ ប់

រមមណ៍េទេល បវតិ ស វបបធម៌ និងករអប់រ ំ(ឧ. អចឆរយិវតថុពិភពេ ក។ល។) 

កមេនះមិន ប់បញចូ លសកមមភពកី  ែលបងកម ន និងករកម ន ដូចជដំេណ រ
ករៃនករងូតទឹក មេឆនរ និងកែនងេលងកី  និងកម ន (េមលែផនក ៩៣)។ 

កម ៩១០ ៖ សកមមភពប ល័យ ប័ រ ន រមនទីរ និងសកមមភពវបបធម៌
ដៃទេទ ត 

កមេនះ ប់បញចូ លនូវសកមមភពប ល័យ និងប័ រ ន, សកមមភព រមនទីរ 
និងដំេណ រករ គរ និងទី បវតិ ស, សកមមភពសួនរកុខជតិ និងសួនសត និងអភិរក ធមម
ជតិ។ 
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ជំពូក ទ ៖ សិលបៈ ករកម ន និងករលែម 
ែផនក ៩១ ៖ សកមមភពប ល័យ ប័ រ ន រមនទីរ និងសកមមភពវបបធម៌ដៃទេទ ត 
កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៩១០   សកមមភពប ល័យ ប័ រ ន រមនទីរ និងសកមមភពវបបធម៌ដៃទ

េទ ត 
 ៩១០១(១)  សកមមភពប ល័យ និងប័ រ ន
  ៩១០១០ សកមមភពប ល័យ និងប័ណ រ ន
 ៩១០២(២)   សកមមភព រមនទីរ និងដំេណ រករ គរនិងទី បវតគិ ស  
   ៩១០២០ សកមមភព រមនទីរ និងដំេណ រករ គរនិងទី បវតគិ ស  
 ៩១០៣(៣)   សកមមភពសួនរកុខជតិ សួនសត និងអភិរក ធមមជតិ 
   ៩១០៣០ សកមមភពសួនរកុខជតិ សួនសត និងអភិរក ធមមជតិ 

(១) ប់បញចូ ល សកមមភពប ល័យ និងប័ រ ន (ដំេណ រករេ យឯកជន ធរណៈ 
ឬរដ)។ 

(២)       មិន ប់បញចូ ល    (ក) ករ ងសង់េឡងវញិ និង ថ បន គរ និងទី បវតិ ស (េមលជំពូក«ច») 
(ខ) ករ ថ បនកិចចករសិលបៈ និងវតថុែដលេគ បមូលទុកកនុង រមនទីរ (េមល 

៩០០០៩) 
(គ) សកមមភពប ល័យ និងប័ រ ន (េមល ៩១០១)។ 

(៣) មិន ប់បញចូ ល (ក) េស កមមលមេ ភ័ណភព និងសួនចបរ (េមល ៨១៣០០) 
(ខ) ដំេណ រករសទូច តីជកី  និងករបរបញ់សត (េមល ៩៣១៩៩) 

ប់បញចូ ល ដំេណ រករសួនរកុខជតិ និងសួនសត និងដំេណ រករអភិរក ធមមជតិ រមួនិងអភិរក សត
ៃ ព។ល។ ផងែដរ។ 
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ែផនក ៩២ ៖ សកមមភពែលបងសុីសង និងែលបងភន ល់ 
ែផនកេនះ ប់បញចូ លនូវដំេណ រករកនុងទីកែនងេលងែលបងសីុសង ដូចជកសីុណូ 

កែនងេលងែលបងឡូតូ និងកែនងេលងែលបងវេីឌអូ, និងករផល់េស កមមែលបង ដូចជែលបង
ភន ល់េឆន ត និងភន ល់េសះ។ 

កម ៩២០ ៖ សកមមភពែលបងសីុសង និងែលបងភន ល់ 

កមេនះ ប់បញចូ លករទទួលករភន ល់ និងដំេណ រករភន ល់ដៃទេទ ត, ករភន ល់េសះ, 
ដំេណ រករកសីុណូ(រមួមនកសីុណូេលន ), ករលក់សនឹកេឆន ត, ដំេណ រករ(ករផលិត)
ម៉សីុនកក់េ បេនកនុងវង់ែលបង, និងដំេណ រករែលបងសីុសង មេគហទំព័រ។ 
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ជំពូក ទ ៖ សិលបៈ ករកម ន និងករលែម 
ែផនក ៩២ ៖ សកមមភពែលបងសីុសង និងែលបងភន ល់ 
កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៩២០     សកមមភពែលបងសីុសង និងែលបងភន ល់
  ៩២០០(១)   សកមមភពែលបងសីុសង និងែលបងភន ល់
  ៩២០០០ សកមមភពែលបងសីុសង និងែលបងភន ល់

(១) ប់បញចូ ល (ក) ករទទួលករភន ល់ និងដំេណ រករភន ល់ដៃទេទ ត 
(ខ) ករភន ល់េសះ 
(គ) ដំេណ រករកសីុណូ ែដលរមួមនកសីុណូេលន ផងែដរ 
(ឃ) ករលក់សនឹកេឆន ត 
(ង) ដំេណ រករ(ករផលិត)ម៉សីុនកក់េ បេនកនុងវង់ែលបង។ 

  

ទ
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ែផនក ៩៣ ៖ សកមមភពកី  និងសកមមភពែលបងកម ននិងស មក 
ែផនកេនះ ប់បញចូ លនូវសកមមភពស មក ែលបងកម ន និងកី (េលកែលងែតសកមម

ភព រមនទីរ អភិរក ទី បវតិ ស សួនរកុខជតិ និងសួនសត និងអភិរក ធមមជតិ) ក៏ដូចជ
សកមមភពែលបងសីុសង និងែលបងភន ល់។ 

ែផនកេនះមិន ប់បញចូ លសិលបៈែបបវនិដកមម, ត នី, និងសិលបៈនិងករកម នដៃទ
េទ ត ដូចជផលិតកមមេ ខ ន ករ បគំត នី និងេ ខ នអូេប៉ ៉  ឬករផលិតរបំ និងផលិតកមមេល
េវទិកដៃទេទ ត (េមលែផនក ៩០)។ 

កម ៩៣១ ៖ សកមមភពកី  

កមេនះ ប់បញចូ លនូវដំេណ រករកនុងទីកែនងកី , សកមមភព កមឬសមគមកី  
ែដលចូលរមួេនកនុង ពឹតិករណ៍កី បនផទ ល់ឲយដល់អនកទស នែដលបង់ បក់ចូលេមល, 
អតពលិកឯក ជយែដលចូលរមួេនកនុង ពឹតិករណ៍កី ឬករ ប ំងបនផទ ល់ឲយដល់អនក   
ទស នែដលបង់ បក់ចូលេមល, មច ស់អនកចូលរមួកនុងករ ប ំងដូចជរថយន ែឆក េសះ។
ល។ ែដលចូលរមួេនកនុង ពឹតិករណ៍ ប ំងឬកី េផ ងេទ ត, គបងឹកកី ែដលផល់ 
េស កមមពិេសសដល់កី ករចូលរមួកនុង ពឹតិករណ៍កី ឬ បកួត ប ំង, អនក បតិបតិករ

ន បយុទធនិងពហុកី ន, និងសកមមភពដៃទេទ ត ដូចជករេរ បចំ ផ ពផ យ ឬ
គប់ គង ពឹតិករណ៍កី  ែដលមិនបន ប់បញចូ ល។ 

កម ៩៣២ ៖ សកមមភពែលបងកម ន និងករស មកដៃទេទ ត 

កមេនះ ប់បញចូ លនូវសកមមភពជេ ចន បេភទែដលដំេណ រករសមភ រៈ ឬផល់េស
កមមដល់ចំ ប់ រមមណ៍េផ ងៗរបស់អតិថិជនពួកេគ ែដលរមួមនដំេណ រករករទក់ទញ
ជេ ចន ដូចជែលបងជិះេ គ ងយន ែលបងជិះកនុងទឹក ែលបងេលង ករបងញ ករ ំង
ពិព័រណ៍ មែផនកេផ ងៗ និងបរេិវណស មប់ញុំ រេ កផទះ។  

ទ
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ជំពូក ទ ៖ សិលបៈ ករកម ន និងករលែម 
ែផនក៩៣ ៖ សកមមភពកី  និងសកមមភពកម ននិងស មក 
កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៩៣១     សកមមភពកី
  ៩៣១១(១)   ដំេណ រករ គឹះ ថ នកី  ទំង ពឹតិករណ៍េនខងកនុងឬេ ក គរ
   ៩៣១១១(២) ដំេណ រករ គឹះ ថ នកី
   ៩៣១១២(៣) មជឈមណល ត់ បណ
  ៩៣១២(៤)  សកមមភពរបស់ កមកី
   ៩៣១២០ ដំេណ រកររបស់ កមកី ដូចជ កមបល់ទត់ កមកី បូ៊លីង កម

កី ែហលទឹក។ល។ 
  ៩៣១៩(៥)  សកមមភពកី េផ ងេទ ត
    ៩៣១៩១ សកមមភពរបស់អនកផលិតឬអនកផ ពផ យ ពឹតិករណ៍កី  េទះមន

ឬមិនមន គឹះ ថ នក៏េ យ  
  ៩៣១៩២ សកមមភពសមពនធកី  និងគណៈែដលេចញបទបញញត 

(១)       មិន ប់បញចូ ល     (ក) ករជួលឧបករណ៍កី  និងឧបករណ៍ស មប់ស មកកម ន (េមល ៧៧២១) 
(ខ) សកមមភព មឧទយន និងេឆនរ (េមល ៩៣២៩១)។ 

(២) ប់បញចូ ល (ក) ករ គប់ គង និងផល់បុគគលិកេដមបីដំេណ រករ គឹះ ថ ន 
(ខ) ល ប ំងស មប់រថយន ែឆក េសះ។ 

(៣) ប់បញចូ ល បងត់យូ គ ។ 
(៤)       មិន ប់បញចូ ល (ក) ករបងត់កី េ យ គែតមន ក់, គបងត់ (េមល ៨៥៤១០) 

(ខ) ដំេណ រករ គឹះ ថ នកី និងករេរ បចំ និងដំេណ រករ ពឹតិករណ៍កី ទំង
េនខងកនុងឬេ ក គរ ស មប់អនកមន ជីពឬអនកមិនែមន ជីព េ យ
កមកី ជមួយនឹងឧបករណ៍កី ផទ ល់ខួន (េមល ៩៣១១១)។ 

(៥) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករបងក ត់ពូជេសះ ប ំង (េមល ០១៤២០) និងករជួលឧបករណ៍កី  
(េមល ៧៧២១) 

(ខ) សកមមភព បងត់កី និងែលបងេលង សកមមភព គបេ ង ន គបងត់ 
គបងឹកកី  (េមល ៨៥៤១) 

(គ) ករេរ បចំនិងដំេណ រករ ពឹតិករណ៍កី េនខងកនុងឬខងេ ក គរ 
ស មប់អនកមន ជីពឬមិនមន ជីព េ យ កមកី ែដលមនឧបករណ៍
កី ផទ ល់ខួន (េមល ៩៣១១១) ឬែដលមិនមនឧបករណ៍ផទ ល់ខួន (េមល 
៩៣១២០) 

(ឃ) សកមមភព មឧទយន និងេឆនរ (េមល ៩៣២៩១)។ 

 
  

ទ
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ជំពូក ទ ៖ សិលបៈ ករកម ន និងករលែម 
ែផនក៩៣ ៖សកមមភពកី  និងសកមមភពកម ននិងស មក 
កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ

    ៩៣១៩៩ សកមមភពកី េផ ងេទ តែដលមិនបន ប់បញចូ ល(១) 
៩៣២     សកមមភពកម ន និងស មកេផ ងេទ ត
  ៩៣២១   សកមមភពសួនកម ន និងកែនងកម ន ធរណៈ 
    ៩៣២១០ សកមមភពសួនកម ន និងកែនងកម ន ធរណៈ(២)  
  ៩៣២៩(៣)   សកមមភពកម ននិងស មកេផ ងេទ តែដលមិនបន ប់បញចូ ល
    ៩៣២៩១ សកមមភពសួនស មក និងេឆនរសមុ ទ(៤)

  ៩៣២៩៩ សកមមភពកម ន និងស មកដៃទេផ ងេទ ត 
ែដលមិនបន ប់បញចូ ល(៥)  

(១) ប់បញចូ ល (ក) សកមមភពកនុងេ កលេសះ ទងែឆក និងចំណតរថយន 
(ខ) សកមមភពអភិរក  និងគំ ទដៃទេទ តដល់កី បរបញ់ ឬកី សទូច តី ជ

លកខណៈកម ន។ 
(២) ប់បញចូ ល ដំេណ រករែលបងជិះេ គ ងយន ែលបងជិះកនុងទឹក ែលបងេលង ករបងញ  

ករ ំងពិព័រណ៍ មែផនក និងបរេិវណស មប់ញុំ រេ កផទះ។ 
(៣)      មិន ប់បញចូ ល     (ក) ដំេណ រកម នសទូច តី មសមុទទ និងេឆនរសមុទទ (េមល៥០១១) មទឹក ប 

(េមល ៥០២១៣) 
(ខ) ករផល់កែនងនិងឧបករណ៍រយៈេពលខីដល់អនកមកេលងសួនកម ន ៃ ព 

និងទី នជំរ ំ(េមល ៥៥២០០) និងសកមមភពបេ មេភសជជៈ មកែនង ំ
េលងកម ន (េមល ៥៦៣០១) 

(គ) ជំរសំ មកកម នជំរបំរបញ់ និងសទូច តី និងកែនងេបះជំរ ំ(េមល ៥៥២០០) 
(ឃ) ករជួល ច់គន នូវឧបករណ៍លំែហ និងឧបករណ៍កម ន (េមល ៧៧២១) 
(ង) សកមមភព មសួនកម ន និងសួន ធរណៈ (េមល ៩៣២១០)។ 

(៤) ប់បញចូ ល ករជួល គឹះ ថ ន ដូចជកែនងងូតទឹក ទូមនេ  េកអី។ល។ 
(៥) ប់បញចូ ល កែនង កំម ន និង ល  ំេ យមិនមនេស កមមបេ មេភសជជៈ កំពង់ែផស មប់ទូក 

កម ន ករជួលឧបករណ៍លំែហ និងឧបករណ៍កម ន។ 

ទ
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ធ
ជំពូក ធ ៖ សកមមភពេស កមមេផ ងេទត 

ក មិត ច.ស.វ.ក 
ជំពូក 
ែផនក 
កម 
ថន ក់ 

ថន ក់រង 

១ 
៣ 
៦ 
១៧ 
២៧ 

 
ជំពូកេនះ (េ យជ បេភទែដលេនសល់ពីេគ) ប់បញចូ លសកមមភពរបស់អងគករជ
សមជិក ករជួសជុលកំុពយូទ័រនិងទំនិញេ ប បស់កនុងផទះ និងសកមមភពេស កមមផទ ល់ខួនជ
េ ចនេទ ត ែដលមិនបនចត់ថន ក់េនកនុង ចំ ត់ថន ក់សង់ រវស័ិយេសដកិចចម៉េឡសីុ(ច.
ស.វ.ម)។ 

ែផនក ៩៤ ៖ សកមមភពរបស់អងគករជសមជិក 
ែផនកេនះ ប់បញចូ ល សកមមភពរបស់អងគករែដលតំ ងឲយចំ ប់ រមមណ៍របស់

កមពិេសស មួយ ឬែដលេលកកមពស់គំនិតេនះជ ធណៈ។ អងគករទំងេនះ ជធមម
មនករេបះេឆន តេ ជសេរ សសមជិក បុ៉ែនករងររបស់ពួកេគក៏ ច ប់បញចូ ល និងផល់
បេយជន៍ដល់អនកមិនែមនជសមជិកផងែដរ។ ករែបងែចកដំបូងស មប់ែផនកេនះ តវបន
កំណត់េទ មេគលបំណងែដលអងគករទំងេនះបេ ម ដូចជចំ ប់ រមមណ៍របស់
និេយជិក, បុគគលែដលេធករឲយខួនឯងនិងរបស់សហគមន៍វទិយ ស( កម ៩៤១), ចំ ប់

រមមណ៍របស់និេយជិត ( កម ៩៤២), ឬករផ ពផ យគំនិត និងសកមមភព សន 
នេយបយ វបបធម៌ អប់រ ំឬស មកកំ ន ( កម ៩៤៩)។  

កម ៩៤១ ៖ សកមមភពរបស់ ជីវកមម និេយជិក និងអងគករែដលសមជិកមនជំនញ
វជិជ ជីវៈ 

កមេនះ ប់បញចូ ល សកមមភពែដលជំរញុចំ ប់ រមមណ៍របស់សមជិកៃន ជីវកមម 
និង កមនិេយជិក។ កនុងករណីអងគករែដលសមជិកមនជំនញវជិជ ជីវៈ ក៏រមួមនសកមម
ភពជំរញុចំ ប់ រមមណ៍របស់សមជិកៃនវជិជ ជីវៈផងែដរ។  
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ធ
កម ៩៤២ ៖ សកមមភពរបស់សហជីពពណិជជកមម  

កមេនះ ប់បញចូ លនូវករេលកកមពស់ចំ ប់ រមមណ៍របស់ កមកមមករនិងសហជីព
និេយជិត, សកមមភពរបស់សមគមែដលសមជិករបស់ខួនគឺជនិេយជិតែដលចប់

រមមណ៍ខំងេលបញទក់ទងនឹង បក់េប វត រ ៍និង ថ នភពករងរ និងេលសកមមភពរមួ
មួយ មរយៈអងគករ, និងសកមមភពរបស់សហជីពេ ងច កេទល មួយ សកមមភពរបស់
សហជីពែដលមន ខេ ចន និងសកមមភពអងគករពលកមមែដលមនសហជីពជ ខ
េ ចន ឈរេលមូល នពណិជជកមម សន រចនសមពនធអងគករ ឬលកខខណេផ ងេទ ត។  

កម ៩៤៩ ៖ សកមមភពរបស់អងគករសមជិកេផ ងៗ 

កមេនះ ប់បញចូ លនូវសកមមភពរបស់ កមទំង យ(េលកែលងែត កមហុ៊ននិង កម
និេយជិក, អងគករមនវជិជ ជីវៈ, សហជីពពណិជជកមម) ែដលជំរញុចំ ប់ រមមណ៍របស់សម
ជិកពួកេគ។  
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ធ
ជំពូក ធ ៖ សកមមភពេស កមមេផ ងេទ ត 
ែផនក ៩៤ ៖ សកមមភពរបស់អងគករសមជិក 
កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៩៤១     សកមមភពរបស់ ជីវកមម អងគករែដលមនសមជិកជនិេយជិក និងជអនក

មនជំនញវជិជ ជីវៈ 
  ៩៤១១(១)   សកមមភពរបស់ ជីវកមម និងអងគករែដលមនសមជិកជនិេយជិក
    ៩៤១១០ សកមមភពរបស់ ជីវកមម និងអងគករែដលមនសមជិកជនិេយជិក
  ៩៤១២(២)   សកមមភពរបស់អងគករែដលមនសមជិកជអនកមនវជិជ ជីវៈ 
    ៩៤១២០ សកមមភពរបស់អងគករែដលមនសមជិកជអនកមនវជិជ ជីវៈ 
៩៤២     សកមមភពរបស់សហជីពពណិជជកមម
  ៩៤២០(៣)   សកមមភពរបស់សហជីពពណិជជកមម
    ៩៤២០០ សកមមភពរបស់សហជីពពណិជជកមម
៩៤៩     សកមមភពរបស់អងគករសមជិកដៃទេទ ត
  ៩៤៩១(៤)   សកមមភពរបស់អងគករ សន
    ៩៤៩១០ សកមមភពរបស់អងគករ សន
  ៩៤៩២   សកមមភពរបស់អងគករនេយបយ
    ៩៤៩២០ សកមមភពរបស់អងគករនេយបយ
  ៩៤៩៩(៥)   សកមមភពរបស់អងគករសមជិកដៃទែដលមិនបន ប់បញចូ ល 
    ៩៤៩៩០ សកមមភពរបស់អងគករសមជិកដៃទែដលមិនបន ប់បញចូ ល(៦) 

(១) មិន ប់បញចូ ល សកមមភពរបស់សហជីពពណិជជកមម (េមល ៩៤២០០)។ 
(២) មិន ប់បញចូ ល ករអប់រែំដលផល់េ យអងគករទំងេនះ (េមលែផនក ៨៥)។ 
(៣) មិន ប់បញចូ ល  ករអប់រែំដលផល់េ យអងគករទំងេនះ (េមលែផនក ៨៥)។ 
(៤) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករអប់រែំដលផល់េ យអងគករទំងេនះ (េមលែផនក ៨៥) 

(ខ) សកមមភពែថទំសុខភពផល់េ យអងគករទំងេនះ (េមលែផនក ៨៦) 
(គ) សកមមភពករងរសងគមកិចចេ យអងគករទំងេនះ (េមលែផនក ៨៧ និង៨៨)។ 

(៥) មិន ប់បញចូ ល  (ក) សកមមភពរបស់ កម ឬអងគករសិលបៈវជិជ ជីវៈ (េមល ៩០០០) 
   (ខ) សកមមភពរបស់ កមកី  (េមល ៩៣១២០) 

(គ) សកមមភពរបស់សមគមវជិជ ជីវៈ (េមល ៩៤១២)។ 
(៦)       ប់បញចូ ល          (ក) សមគមអនកេ ប បស់ សមគមរថយន សមគមយុវជន កម នេស វេភ 

កមពលរដចំ ស់។ល។ 
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ធ
ែផនក ៩៥ ៖ ករជួសជុលកំុពយូទ័រ និងទំនិញេ ប ស់ផទ ល់ខួននិង មផទះ 

ែផនកេនះ ប់បញចូ លនូវករជួសជុល និងែថទំេ គ ងកំុពយូទ័រ ដូចជកំុពយូទ័រេលតុ កំុពយូទ័រ
ចយក មខួនបន ឧបករណ៍បញចូ លទិននន័យេទកនុងកំុពយូទ័រនិងបងញទិននន័យពីកំុពយូទ័រ

មកវញិ ឧបករណ៍រក ទុក និងម៉សីុនេបះពុមព។ ក៏ ប់បញចូ លករជួសជុលបរកិខ រ
គមនគមន៍ ដូចជ ម៉សីុនទូរ រ វទិយុទក់ទងេទមក។ បែនថមពីេលេនះ ក៏ ប់បញចូ លអនកេ ប
បស់េ គ ងេអឡិច តនិច ដូចជវទិយុនិងទូរទស ន៍, បរកិខ រផទះ និងសួនចបរ(មនដូចជ
ម៉សីុនកត់េ ម  និង ប ប់ផំុ), ែសបកេជងនិងទំនិញែសបក, េ គ ងសងរមឹនិងេ គ ងបរកិខ រ
ផទះ, សំេល កបំពក់និងសេម កបំពក់បែនថម, ឧបករណ៍កី , ឧបករណ៍ត នី, របស់ជ
ចំណង់ចំណូលចិត, និងទំនិញេ ប បស់ផទ ល់ខួន និងកនុងផទះដៃទេទ ត។  

ែផនកេនះមិន ប់បញចូ លករជួសជុលឧបករណ៍វនិិចឆយនិងពយបលជំងឺ, ឧបករណ៍
អេងកតនិង ស់ែវង, ឧបករណ៍មនទីរពិេ ធន៍, បរកិខ រ ៉ និងឧបករណ៍ចប់រលកសំេឡង 
(េមល ៣៣១៣)។  

កម ៩៥១ ៖ ករជួសជុលកំុពយូទ័រ និងបរកិខ រគមនគមន៍ 

កមេនះ ប់បញចូ លនូវករជួសជុល និងែថទំកំុពយូទ័រនិងេ គ ងកំុពយូទ័រ និងបរកិខ រគម
នគមន៍។ 

កម ៩៥២ ៖ ករជួសជុលទំនិញេ ប បស់ផទ ល់ខួននិងកនុងផទះ 

កមេនះ ប់បញចូ លនូវករជួសជុល និងបេ មេស ដល់ទំនិញេ ប បស់ផទ ល់ខួននិង
កនុងផទះ។  
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ធ
ជំពូក ធ ៖ សកមមភពេស កមមកមមេផ ងេទ ត 
ែផនក ៩៥ ៖ ករជួសជុលកំុពយូទ័រ និងទំនិញេ ប បស់ផទ ល់ខួននិងកនុងផទះ 
កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៩៥១     ករជួសជុលកំុពយូទ័រ និងបរកិខ រគមនគមន៍
  ៩៥១១(១)   ករជួសជុលកំុពយូទ័រនិងេ គ ងកំុពយូទ័រ
    ៩៥១១១ ករជួសជុលកំពយូទ័រ និងបរកិខ រគមនគមន៍(២)

  ៩៥១២   ករជួសជុលនិងែថទំបរកិខ រគមនគមន៍
    ៩៥១២១ ករជួសជុលនិងែថទំទូរស័ពទៃដ
  ៩៥១២៩ ករជួសជុលនិងែថទំបរកិខ រគមនគមន៍ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល

(១)       មិន ប់បញចូ ល ករជួសជូល និងែថទំឧបករណ៍ភជ ប់ បព័នធកំុពយូទ័រ (េមល ៩៥១២៩)។  
(២)       ប់បញចូ ល ករជួសជុលកំុពយូទ័រ និងេ គ ងច កេ បេ យ បព័នធកំុពយូទ័រនិងេ គ ងកំុពយូទ័រ ដូចជ  

កំុពយូរទ័រេលតុ កំុពយូទ័រយក មខួន ប ប់ស៊កឌីសកំុពយូទ័រ ម៉សីុនេបះពុមព េអ កង់   
កំុពយូទ័រ ប ប់ យអក រ ប ប់ចុចបញជ េលេអ កង់កំុពយូទ័រ ប ប់បញជ េ គ ងយន 
ឬេ គ ងេអឡិច តនិច ប ប់ចងុលេ បជមួយនឹងកូនបល់ ឧបករណ៍ភជ ប់ខងកនុង 
និងខងេ កកំុពយូទ័រ ឧបករណ៍បញចូ លទិននន័យេទកនុងកំុពយូទ័រនិងបងញទិននន័យពីកំុពយូ
ទ័រមកវញិ បព័នធផទុកទិននន័យកំុពយូទ័រ ម៉សីុនថតឯក រចូលកំុពយូទ័រ ែដលរមួមន
ម៉សីុនបកូដ ម៉សីុន នប័ណឥណទន មួកពក់េមលរបូភពពី បព័នធកំុពយូទ័រ និង
ម៉សីុនបញច ំងកំុពយូទ័រ។ល។ 

 ប់បញចូ ល ករជួសជុល និងែថទំឧបករណ៍បញចូ លទិននន័យេទកនុងកំុពយូទ័រនិងបងញទិននន័យ 
ពីកំុពយូទ័រមកវញិ ដូចជម៉សីុនដក បក់ ម៉សីុននិងកមមវធីិកំុពយូទ័រេ បេនកែនងគិត
លុយ ឬកែនងេចញែដលមិនដំេណ រករេ យេ គ ងយន។ 
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ធ
ជំពូក ធ ៖ សកមមភពេស កមមេផ ងេទ ត 
ែផនក ៩៥ ៖ ករជួសជុលកំុពយូទ័រ និងទំនិញេ ប បស់ផទ ល់ខួននិងកនុងផទះ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៩៥២     ករជួសជុលទំនិញេ ប បស់ផទ ល់ខួននិងកនុងផទះ 
  ៩៥២១   ករជួសជុលបរកិខ រអគគិសនីេ ប បស់ជ បចំ 
    ៩៥២១១ ករជួសជុល និងែថទំបរកិខ រថតវេីឌអូនិងសំេឡង 
    ៩៥២១៩ ករជួសជុល និងែថទំបរកិខ រអគគិសនីេ ប បស់ជ បចំេផ ង

េទ ត 
  ៩៥២២(១)   ករជួសជុល ប ប់េ ប បស់កនុងផទះ និងបរកិខ រកនុងផទះនិងសួន

ចយរ 
    ៩៥២២០ ករជួសជុល និង តតពិនិតយ ប ប់េ ប បស់កនុងផទះ ប់

បញចូ លទំងបរកិខ រកនុងសួនចបរ(២) 
  ៩៥២៣   ករជួសជុលវតថុេធពីែសបកនិងែសបកេជង 
    ៩៥២៣០ ករជួសជុលវតថុេធពីែសបកនិងែសបកេជង ដូចជែសបកេជងក

ែវង ែសបកេជង ែកងែសបកេជង ហឹប ក់ឥ ៉ន់ឬេខ វ និង
វតថុ ប ក់ បែហលេនះ 

  ៩៥២៤   ករជួសជុលសងរមិនិងេ គ ងតុទូកនុងផទះ 
    ៩៥២៤០ ករជួសជុលសងរមិនិងេ គ ងតុទូកនុងផទះ(៣) 

(១) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករជួសជុលឧបករណ៍ថមពលេ បេ យៃដ (េមល ៣៣១២)  
   (ខ) ករជួសជុល បព័នធម៉សីុន តជក់ (េមល ៤៣២២)។ 
(២) ប់បញចូ ល (ក) ទូទឹកកក 
   (ខ) ច ងក ន  

(គ) ម៉សីុនេបកេខ វ 
(ឃ) ម៉សីុនសមងួតេខ វ  
(ង) ម៉សីុន តជក់កនុងបនទប់។ល។ 

(៣) ប់បញចូ ល (ក) ករតុបែតងេឡងវញិ 
   (ខ) ករដុសខត់េហយ បពណ៌ 

(គ) ករជួសជុល និងករ ក់សងរមិេឡងវញិ  
(ឃ) េ គ ងតុទូកនុងផទះ ប់បញចូ លទំងសងរមិករយិល័យផងែដរ 
(ង) សងរមិបញឈរេ យខួនឯង។  
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ធ
ជំពូក ធ ៖ សកមមភពេស កមមេផ ងេទ ត 
ែផនក ៩៥ ៖ ករជួសជុលកំុពយូទ័រ និងទំនិញេ ប បស់ផទ ល់ខួននិងកនុងផទះ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
  ៩៥២៩(១)   ករជួសជុលទំនិញេ ប បស់ផទ ល់ខួននិងកនុងផទះ ែដលមិន

បន ប់បញចូ ល 
    ៩៥២៩១ ករជួសជុលកង់
    ៩៥២៩២ ករែកស មលសំេល កបំពក់
    ៩៥២៩៣ ករជួសជុល និងែកែចនេ គ ងអលងក រ 
    ៩៥២៩៩ ករជួសជុលទំនិញេ ប បស់ផទ ល់ខួននិងកនុងផទះេផ ងេទ ត 

ែដលមិនបន ប់បញូល(២) 

(១) មិន ប់បញចូ ល (ក) ចមក់េ ហៈឧស ហកមម (េមល ២៥៩២០) 
   (ខ) ករជួសជុលឧបករណ៍ថមពលេ បេ យៃដ (េមល ៣៣១២)  

(គ) ករជួសជុលកំេភងកី  និងកំេភងែលបងកំ ន (េមល ៣៣១២  
(ឃ) ករជួសជុលនឡិកកត់េម៉ងេធករ េម៉ង/កលបរេិចឆទ េ បិទេបក ម

េពលកំណត់ និងឧបករណ៍កត់ េពលេវ ប ក់ បែហលគន េនះ (េមល 
៣៣១៣០)។  

(២)       ប់បញចូ ល ករផល់េស កមមចមងកូនេ  ជួសជុលនឡិកៃដ ជួសជុលឧបករណ៍កី   
ជួសជុលេស វេភ ជួសជុលឧបករណ៍ត នី ជួសជុល ប ប់េកមងេលង និងឧបករណ៍
ប ក់ បែហលគន េនះ។  
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ធ
ែផនក ៩៦ ៖ សកមមភពេស កមមផទ ល់ខួនេផ ងេទ ត 

ែផនកេនះ ប់បញចូ លសកមមភពេស កមមែដលមិនបនេលកេឡងេនកែនងេផ ងកនុងចំ
ត់ថន ក់េនះ។ គួរកត់សមគ ល់ថ ប់បញចូ ល បេភទេស កមម ដូចជ ករេបកគក់និង(ស

មងួត), ករសមតផលិតផល យនភណនិងផលិតផលេ មសត, អុ៊តសក់និងករែថរក
សមផស េផ ងេទ ត, សកមមភពបុណយសពនិងសកមមភពពក់ព័នធនន។  

កម ៩៦០ ៖ សកមមភពេស កមមផទ ល់ខួនេផ ងេទ ត 

កមេនះ ប់បញចូ លករេបកគក់និង(សមងួត), ករសមតផលិតផល យនភណនិង
ផលិតផលេ មសត, អុ៊តសក់និងករែថរក សមផស េផ ងេទ ត, សកមមភពបុណយសពនិង
សកមមភពពក់ព័នធនន, សកមមភពេស កមមផទ ល់ខួនឯេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល។ល។ 
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ធ
ជំពូក ធ ៖ សកមមភពេស កមមេផ ងេទ ត 
ែផនក ៩៦ ៖ សកមមភពេស កមមផទ ល់ខួនេផ ងេទ ត 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៩៦០     សកមមភពេស កមមផទ ល់ខួនេផ ងេទ ត 
  ៩៦០១(១)   ករេបកគក់និង(សមងួត), ករសមតផលិតផល យនភ័ណ

និងផលិតផលេ មសត (៥៥៩) 
    ៩៦០១១ ករេបកសមតសេម កបំពក់ និងេបកអុ៊តសងួតរហ័ស។ល។
    ៩៦០១៩ ករេបកគក់និងសមតផលិតផល យនភណ ែដលពំុបន ប់

បញចូ ល 
  ៩៦០២(២)   អុ៊តសក់និងករែថរក សមផស េផ ងេទ ត 
    ៩៦០២០ អុ៊តសក់និងករែថរក សមផស េផ ងេទ ត 
  ៩៦០៣(៣)   សកមមភពបុណយសព និងសកមមភពពក់ព័នធនឹង កសព

មនុស ឬសត និងសកមមភពពក់ព័នធនន 
    ៩៦០៣០ សកមមភពបុណយសពមនុស (ឬសត)និងសកមមភពពក់ព័នធ

នន 
  ៩៦០៩(៤)   សកមមភពេស កមម ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល 
    ៩៦០៩១ ករេធសរៃសេជង កែនងេធសរៃស។ល។ 
    ៩៦០៩២ សកមមភពេ សនិងចិត ស 
    ៩៦០៩៣ សកមមភពសងគម ដូចជករយិល័យែណនំៃដគូេរ ប

ពហ៍ពិពហ៍ េស កមមែហហម េស កមមែសងរកៃដគូ 
    ៩៦០៩៤ េស កមមែថរក សតចិញច ឹម(៥)

    ៩៦០៩៩ សកមមភពេស កមម ដៃទេទ តែដលពំុបន ប់បញចូ ល(៦)

(១) មិន ប់បញចូ ល (ក) ករជួលសេម កបំពក់េ កពីឯកស នករងរ េទះបីជករសមតទំនិញ
ទំងេនះជែផនករមួមួយៃនសកមមភពេនះក៏េ យ (េមល ៧៧៣០) 

(ខ) ករែកស មលសេម កបំពក់។ល។ ែដលេធេឡងកនុងនមជសកមមភពឯក
ជយមួយ (េមល ៩៥២៩២)។ 

(២) មិន ប់បញចូ ល ករផលិតសក់សិបបនិមមិត (េមល ៣២៩០) 
 ប់បញចូ ល ងអុ៊តសក់។ 
(៣) មិន ប់បញចូ ល សកមមភពេស កមមបុណយសព ម សន (េមល ៩៤៩១) 

ប់បញចូ ល េស កមមរក កសពនិងេរ បចំបុណយសព េស កមមកប់និងដុតសព ជួលនិងែថទំ
ផនូរសព។ 

(៤) មិន ប់បញចូ ល (ក) សកមមភពបសុេពទយ (េមល ៧៥០០)  
(ខ) សកមមភពមជឈមណល ត់ បណ (េមល ៩៣១១២)។  

(៥) ប់បញចូ ល ករផល់ចំណី ករសមត ករ កបភញ ស់ និងករបងត់សតចិញច ឹម។ 
(៦) ប់បញចូ ល តូបថតរបូ ម៉សីុនថឹងទមងន់ ទូចក់េ េ យេ បកក់។ល។  
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ន
ជំពូក ន ៖ សកមមភព គ រជនិេយជិត និងសកមមភពផលតិទំនិញ
និងផគត់ផគង់េស កមម ែដលមិន ចែញក ច់ពីគន  របស់ គ រស មប់

េ ប បសផ់ទ លខួ់ន 

ក មិត ច.ស.វ.ក
ជំពូក
ែផនក 
កម 
ថន ក់ 

ថន ក់រង 

១
២ 
៣ 
៣ 
៣ 

ជំពូកេនះ ប់បញចូ លសកមមភព គ រជនិេយជិតរបស់បុគគលិកេធករ មផទះ និងសកមម
ភពផលិតទំនិញនិងផគត់ផគង់េស កមមែដលមិន ចែញក ច់ពីគន  របស់ គ រឯកជន
ស មប់េ ប បស់ផទ ល់ខួន។ 

ែផនក ៩៧ ៖ សកមមភព គ រជនិេយជិតរបស់បុគគលិកេធករ មផទះ 
 ែផនកេនះ ប់បញចូ លសកមមភព គ រជនិេយជិតរបស់បុគគលិកេធករ មផទះ ដូចជ 
អនកបេ ម អនកចមិនមូប អនកបេ ម រ អនកបេ ម បស េមករ អនកេបកអុ៊ត អនកែថទំសួន
ចបរ អនកយមរបងផទះ អនកចំផទះ អនកេបក ន អនកែថសមត សីបេ ង នេនផទះ អនកេមលកូន
េកមង គបេ ង នឯកជន េលខ។ល។ 

 អនុញញ តឲយបុគគលិកេធករ មផទះែដល តវបនេគជួល ចបញជ ក់ពីសកមមភព
របស់និេយជិតេគ កនុងជំេរ ន បជជនឬករសិក េផ ងៗ េទះបីជនិេយជិតេនះជបុគគល
ែតមួយរបូក៏េ យ។ ផលែដលផលិតេចញពីសកមមភពទំងេនះ តវបនេ ប បស់េ យ
គ រែដលជួលបុគគលិកេនះ។ 

 ែផនកេនះមិន ប់បញចូ លករផល់េស កមម ដូចជ ចមិន រ ែថទំសួនចបរ។ល។    
ែដលផល់េ យអនកផល់េស កមមឯក ជយ (េ យ កមហុ៊ន ឬបុគគលេផ ងៗ) (េមល ចំ ត់
ថន ក់សង់ រវស័ិយេសដកិចចម៉េឡសីុ ម បេភទេស កមម)។ 

 កម ៩៧០ ៖ សកមមភព គ រជនិេយជិតរបស់បុគគលិកេធករ មផទះ 

េមលែផនក ៩៧។ 
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ន
ជំពូក ន ៖ សកមមភព គ រជនិេយជិត និងសកមមភពផលិតទំនិញនិងផគត់ផគង់េស កមម ែដលមិន ចែញក ច់
ពីគន  របស់ គ រ ស មប់េ ប បស់ផទ ល់ខួន 
ែផនក ៩៧ ៖ សកមមភព គ រជនិេយជិតរបស់បុគគលិកេធករ មផទះ 
កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៩៧០   សកមមភព គ រជនិេយជិតរបស់បុគគលិកេធករ មផទះ 
 ៩៧០០(១)  សកមមភព គ រជនិេយជិតរបស់បុគគលិកេធករ មផទះ 
  ៩៧០០០ សកមមភព គ រជនិេយជិតរបស់បុគគលិកេធករ មផទះ(២) 

(១)       មិន ប់បញចូ ល     (ក) ករផល់េស កមម (ឧ. ចមិន រ ែថទំសួនចបរ។ល។) ែដលផល់េ យ
អនកផល់េស កមមឯក ជយ ( កមហុ៊ន ឬបុគគលេផ ងៗ) (េមល ម បេភទេស
កមម) 

(ខ) សកមមភពគំ ទដៃទេទ តែដលជទូេទផល់ដល់ ជីវកមម េហយមិនមន    
ចំ ត់ថន ក់កនុងកែនង េផ ង ដូចជ អនកនំ រ តវបនចត់េទកនុងថន ក់ 
៨២៩៩ 

(គ) េស កមម បមូលយកឬរបឹអូសយកមកវញិ ដូចជរបឹអូសរថយន តវបនចត់
កនុងថន ក់ ៨២៩៩ 

   (ឃ) សកមមភពថតរបូ តវបនចត់កនុងថន ក់ ៧៤២០ 
(ង) ករ ថ បននិងជួសជុលអណូងទឹក តវបនចត់កនុងែផនក ៤៣ ែដលបញជ ក់ពី

សកមមភព ងសង់ 
(ច) ករជួសជុលទំនិញេ បផទ ល់ខួននិងកនុងផទះ តវបនចត់កនុង កម ៩៥២។ 

(២)       ប់បញចូ ល សកមមភព គ រជនិេយជិតរបស់បុគគលិកេធករ មផទះ (ឩ. អនកបេ ម អនកចមិនមូប 
អនកបេ ម រ អនកបេ ម បស េមករ អនកេបកអុ៊ត អនកែថទំសួនចបរ អនកយមរបង
ផទះ អនកចំផទះ អនកេបក ន អនកែថសមត សីបេ ង នេនផទះ អនកេមលកូនេកមង គ
បេ ង នឯកជន េលខ។ល។ 
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ន
ែផនក ៩៨ ៖ សកមមភពផលិតទំនិញនិងផគត់ផគងេ់ស កមម ែដលមិន ចែញក ច់ពីគន  របស់ គ រឯក
ជន ស មប់េ ប ស់ផទ ល់ខួន 
 ែផនកេនះ ប់បញចូ លនូវករផលិតទំនិញនិងផគត់ផគង់េស កមមែដលមិន ចែញក ច់ពី
គន បន ស មប់ចិញច ឹមជីវតិរបស់ គ រ។  

 គ រគួរ តវបនចត់ចូលកនុងចំ ត់ថន ក់េនះ លគិក េគមិន ចកំណត់សកមម 
ភពចមបងែដល គ រេធេដមបីចិញច ឹមជីវតិ។ េបសិនជ គ រេនះពក់ព័នធនឹងសកមមភពទី
ផ រ ករចត់ចំ ត់ថន ក់គួរេធេឡង ស័យេទ មសកមមភពចមបងរបស់ទីផ រេនះ។ 

កម ៩៨១ ៖ សកមមភពផលិតទំនិញែដលមិន ចែញក ច់ពីគន  របស់ គ រឯកជន 
ស មប់េ ប បស់ផទ ល់ខួន 

កមេនះ ប់បញចូ ល សកមមភពផលិតទំនិញែដលមិន ចែញក ច់ពីគន បន ស មប់
ចិញច ឹមជីវតិ។ េនះសំេ េលសកមមភពរបស់ គ រ ែដលចូលរមួកនុងសកមមភពជេ ចនែដល
ផលិតជទំនិញស មប់ករចិញច ឹមជីវតិរបស់ពួកេគ។ សកមមភពទំងេនះរមួមនករ បមញ់ 
និង បមូលសត, ករេធកសិកមម, ករ ំងជ មក, តមបញ, និងទំនិញេផ ងៗ ែដល គ រេធ
េដមបីចិញច ឹមជីវតិ។ មករអនុវតជក់ែសង បសិនេប គ រេនះក៏ចូលរមួកនុងផលិតផល
ទំនិញទីផ រែដរ ពួកេគ តវបនចត់កនុងចំ ត់ថន ក់វស័ិយេសដកិចចផលិតទំនិញ មួយ
របស់ ច.ស.វ.ឡ។ បសិនេប គ រេនះចូលរមួជចមបងកនុងសកមមភពផលិតទំនិញជក់

ក់ មួយេដមបីចិញច ឹមជីវតិ ពួកេគ តវបនចត់កនុងចំ ត់ថន ក់វស័ិយេសដកិចចផលិ
តទំនិញ មួយរបស់ច.ស.វ.ឡ។  

កម ៩៨២ ៖ សកមមភពផគត់ផគង់េស កមមែដលមិន ចែញក ច់ពីគន  របស់ គ រឯក
ជន ស មប់េ ប បស់ផទ ល់ខួន 

កមេនះ ប់បញចូ លនូវសកមមភពផគត់ផគង់េស កមមស មប់ចិញច ឹមជីវតិ ែដលមិន ច
ែញក ច់ពីគន បន របស់ គ រ ឧទហរណ៍សកមមភពរបស់ គ រែដលចូលរមួកនុងសកមម
ភពជេ ចនែដលផគត់ផគង់េស កមមស មប់ករចិញច ឹមជីវតិរបស់ពួកេគ។ សកមមភពទំងេនះ
រមួមន ករចមិនមូប ករបេ ង ន ករែថទំសមជិក គ រ និងេស កមមេផ ងេទ តេដមបី
ចិញច ឹមជីវតិពួកេគ។ មករអនុវតជក់ែសង បសិនេប គ រេនះក៏ចូលរមួកនុងករផលិត
ទំនិញេ ចន បេភទែដរេដមបីចិញច ឹមជីវតិ ពួកេគ តវបនចត់ចូលកនុងសកមមភពផលិតទំនិញ
ែដលមិន ចែញក ច់ពីគន បន របស់ គ រេដមបីចិញច ឹមជីវតិ។   
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ន
ជំពូក ន ៖ សកមមភព គ រជនិេយជិត និងសកមមភពផលិតទំនិញនិងផគត់ផគង់េស កមម ែដលមិន ចែញក ច់
ពីគន  របស់ គ រ ស មប់េ ប បស់ផទ ល់ខួន 

ែផនក ៩៨ ៖ សកមមភពផលិតទំនិញនិងផគត់ផគង់េស កមមែដលមិន ចែញក ច់ពីគន  របស់ គ រឯកជន ស មប់
េ ប បស់ផទ ល់ខួន 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៩៨១  សកមមភពផលិតទំនិញែដលមិន ចែញក ច់ពីគន  របស់ គ រឯកជន

ស មប់េ ប បស់ផទ ល់ខួន 
 ៩៨១០ សកមមភពផលិតទំនិញែដលមិន ចែញក ច់ពីគន  របស់ គ រឯកជន

ស មប់េ ប បស់ផទ ល់ខួន 
  ៩៨១០០ សកមមភពផលិតទំនិញែដលមិន ចែញក ច់ពីគន  របស់ គ រឯកជន

ស មប់េ ប បស់ផទ ល់ខួន 
៩៨២  សកមមភពផគត់ផគង់េស កមមែដលមិន ចែញក ច់ពីគន  របស់ គ រឯកជន

ស មប់េ ប បស់ផទ ល់ខួន 
 ៩៨២០ សកមមភពផគត់ផគង់េស កមមែដលមិន ចែញក ច់ពីគន  របស់ គ រឯក

ជនស មប់េ ប បស់ផទ ល់ខួន 
  ៩៨២០០ សកមមភពផគត់ផគង់េស កមមែដលមិន ចែញក ច់ពីគន  របស់ គ រឯក

ជនស មប់េ ប បស់ផទ ល់ខួន 
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ប
ជំពូក ប ៖ សកមមភពរបសអ់ងគករ និង ថ ប័នអនរជតិ 

ក មិត ច.ស.វ.ក 

ជំពូក
ែផនក 
កម 
ថន ក់ 

ថន ក់រង 

១
១ 
១ 
១ 
១ 

 

ជំពូកេនះ ប់បញចូ លសកមមភពរបស់អងគករអនរជតិ ដូចជ អងគករសហ បជជតិនិង
ភន ក់ងរជំនញៃន បព័នធអងគករសហ បជតិ, ថ ប័នតំ ង បចំតំបន់។ល។, ពមទំង ប់
បញចូ លនូវសកមមភពកិចចករទូតនិងេបសកកមមម នីកុងសុ៊ល េនេពលែដល តវបនកំណត់
េ យ បេទសែដល ំងទីកែនង ជជងេ យ បេទសែដលេគតំ ងឲយ។ 

ែផនកទី ៩៩ ៖ សកមមភពរបស់អងគករ និង ថ ប័នអនរជតិ 
ែផនកេនះ ប់បញចូ ល សកមមភពអងគករអនរជតិ ដូចជ អងគករសហ បជជតិនិង

ភន ក់ងរជំនញៃន បព័នធអងគករសហ បជតិ, ថ ប័នតំ ង បចំតំបន់។ល។, មូលនិធិរបិូយ
វតថុអនរជតិ, ធនគរពិភពេ ក, អងគករគយពិភពេ ក, អងគករសហ បតិបតិករនិង
អភិវឌ ន៍េសដកិចច, អងគករៃន បេទសនំេចញេ បង, សហភពអឺរបុ, សមគមពណិជជកមម
េ យេសររីបស់អឺរ ៉បុ។ល។, និងសកមមភពកិចចករទូតនិងេបសកកមមម នីកុងសុ៊ល េនេពល
ែដល តវបនកំណត់េ យ បេទសែដល ំងទីកែនង ជជង បេទសែដលេគតំ ងឲយ។ 

 កម ៩៩០ ៖ សកមមភពរបស់អងគករ និង ថ ប័នអនរជតិ 

េមលែផនក ៩៩។ 
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ប
ជំពូក ប ៖ សកមមភពរបស់អងគករ និង ថ ប័នអនរជតិ 
ែផនក ៩៩ ៖ សកមមភពរបស់អងគករ និង ថ ប័នអនរជតិ 

កម ថន ក់ ថន ក់រង េសចកីអធិបបយ
៩៩០     សកមមភពរបស់អងគករ និង ថ ប័នអនរជតិ
 ៩៩០០   សកមមភពរបស់អងគករ និង ថ ប័នអនរជតិ
  ៩៩០០០ សកមមភពរបស់អងគករ និង ថ ប័នអនរជតិ(១)

(១)       ប់បញចូ ល សកមមភពរបស់អងគករអនជតិ ដូចជ អងគករសហ បជជតិនិងភន ក់ងរជំនញៃន
បព័នធអងគករសហ បជតិ, ថ ប័នតំ ង បចំតំបន់។ល។, អងគកររបស់រដ េមរកិ, 
កម បឹក ជំនួយេសដកិចចេទវញិេទមក, សហភពអឺរបុ, អងគករសហ បតិបតិករនិង
អភិវឌ ន៍េសដកិចច, អងគករេដមបី មគគីភព ហិក, កមសមព័នធរដ ៉ ប់, សមគម
បជជតិ សីុ េគនយ៍( ៊ ន), សមគមប បេទសផលិតេកសូ៊ធមមជតិ, 
សមគមប បេទសផលិតសំណ, មជឈមណលអភិវឌ ន៍ សីុប៉សីុហិច, កម
បឹក សហ បតិករគយ, អងគករផលិតនិងនំេចញេ បង, មូលនិធិរបិូយវតថុអនរជតិ, 
ធនគរពិភពេ ក។ល។ 
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ឧបសមព័នធ ១ 
ករេ បបេធបចំ ត់ថន ក់សង់ រវិសយ័េសដកិចច 

 

ជំពូក 
  

េសចកីបរយិយ 

ចំនួនសហ គស 
(ជំេរ ន

សហ គស
២០០៩)  

ច.ស.វ.ក ( ពង) 
ចំ ត់ថន ក់ក មិតេលខសមគ ល់ ៥ ខទង់

ៃន បេទស ៊ នខះ 

េលខសមគ ល់ 
៤ ខទង់ 

េលខសមគ ល់ 
៥ ខទង់ 

ម៉េឡសុី
ច.ស.វ.ម 
២០០៨ 

ហីលីពីន
ច.ស.វ.ហ 
២០០៩ 

ៃថ
ច.ស.វ.ថ 

 

សិងបូរ ី
ច.ស.វ.ស
២០១០ 

(១) (២) (៣) (៤) (៥) (៦) (៧) (៨)
ក កសិកមម រកុខ បមញ់ និងេន ទ  ៣៨ ១០៧ ១៤២ ១៥៤ ១០៥ ៣៨

កសិកមម ៣០ ៨២ ១០១ ១២០ ៨១
រកុខ បមញ់ និងេន ទ ៨ ២៥ ៤១ ៣៤ ២៤

ខ បតិបតិករ និង ជីវកមមធនធនែរ ៉ ២៨០ ១៤ ២៧ ៥៦ ៣១ ២២ ៥
គ កមមន ល ៨៤.៦៣៩ ១៨០ ២៧០ ២៥៩ ៤៧៤ ៣៨២ ៣៧៩

កមមន លផលិតផល រ ៤៩.៦៩០ ៤៣ ៩៤ ៥៨ ៨៥ ១០២ ៥៨
កមមន ល យនភណ ២០.៧៦៩ ១៣ ២៦ ១៧ ៣៧ ៣០ ២១
កមមន លដៃទេទ ត ១៤.១៨០ ១២៤ ១៥០ ១៨៤ ៣៥២ ២៥០ ៣០០

ឃ 
ករផគត់ផគង់អគគិសនី ឧសម័ន ចំ យទឹក និង បព័នធ
ខយល់ តជក់ 

៥.៣០៤ ៣ ៥ ៨ ៣ ៦ ៧

ង 
ករផគត់ផគង់ទឹក ត ករ គប់ គងនិងែកៃចនទឹកសុយ
និងកកសំណល់ 

៩៩៣ ៨ ៨ ១៨ ៨ ១៤ ៦

*កណំត់សមគ ល់៖  ច.ស.វ.ក = ចំ ត់ថន ក់សង់ រវសិ័យេសដកិចចកមពុជ, ច.ស.វ.ម = ចំ ត់ថន ក់សង់ រវសិ័យេសដកិចចម៉េឡសុី, ច.ស.វ.ហ = ចំ ត់ថន ក់សង់ រវសិ័យេសដកិចច
ហីលីពីន, ច.ស.វ.ថ = ចំ ត់ថន ក់សង់ រវសិ័យេសដកិចចៃថ, និង ច.ស.វ.ស = ចំ ត់ថន ក់សង់ រវសិ័យេសដកិចចសិងបូរ។ី 
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(ត) 

ជំពូក 
  

េសចកីបរយិយ 

ចំនួនសហ គស 
(ជំេរ ន

សហ គស
២០០៩)  

ច.ស.វ.ក ( ពង) 
ចំ ត់ថន ក់ក មិតេលខសមគ ល់ ៥ ខទង់

ៃន បេទស ៊ នខះ 

េលខសមគ ល់ 
៤ ខទង់ 

េលខសមគ ល់ 
៥ ខទង់ 

ម៉េឡសុី
ច.ស.វ.ម 
២០០៨ 

ហីលីពីន
ច.ស.វ.ហ 
២០០៩ 

ៃថ
ច.ស.វ.ថ 

 

សិងបូរ ី
ច.ស.វ.ស
២០១០ 

(១) (២) (៣) (៤) (៥) (៦) (៧) (៨)
ច សំណង់ ២០៤ ១១ ១៧ ៧២ ១៤ ២២ ៤១

ឆ 
ជីវកមមលក់ដុំនិងលក់ យ ជួសជុលយនយននិង

េទច កយនយន គប់ បេភទ 
១៩៨.១១១ ៤៧ ១៤៤ ១៧៩ ១៨៨ ១៦៧ ១៩៦

ករលក់េ គ ងម៉សុីន ១៧.២៧៦ ៤ ១៤ ១៦ ១៤ ១៥ ៧

 
ជីវកមមលក់ដុំ េលកែលងែតយនយន

និងេទច កយនយន 
៦.២២៩ ១៨ ៦២ ៨៣ ៨៤ ៧៦ ១០៣

 
ជីវកមមលក់ យ េលកែលងែតយនយន

និងេទច កយនយន 
១៧៤.៦០៦ ២៥ ៦៨ ៨០ ៩០ ៧៦ ៨៦

ជ ករដឹកជញជូ ន និងករសុកទុក ២.០៤២ ២០ ៣៣ ៤៧ ៥៣ ៤៩ ៥៩
ឈ សកមមភពេស កមម ន ក់េន និង រ ២៩.២៣០ ៧ ២១ ២៥ ២០ ១៨ ១៤
ញ ព័ត៌មនវទិយ និងទូរគមនគមន៍ ២.៣២៣ ២៣ ២៤ ៣៥ ៣៩ ៥៣ ៦០
ដ សកមមភពហិរញញវតថុ និងធន ៉ប់រង ៥.៨៨០ ១៨ ៣០ ៦៤ ៤៤ ៤៣ ៦៣
ឋ សកមមភពអចនល ទពយ ៦០ ២ ៦ ៩ ៦ ៦ ១១
ឌ សកមមភពវជិជ ជីវៈ វទិយ ស និងបេចចកេទស ៩៣០ ១៤ ១៥ ៣៦ ៣៨ ២៦ ៥៥

*កណំត់សមគ ល់៖  ច.ស.វ.ក = ចំ ត់ថន ក់សង់ រវសិ័យេសដកិចចកមពុជ, ច.ស.វ.ម = ចំ ត់ថន ក់សង់ រវសិ័យេសដកិចចម៉េឡសុី, ច.ស.វ.ហ = ចំ ត់ថន ក់សង់ រវសិ័យេសដកិចច
ហីលីពីន, ច.ស.វ.ថ = ចំ ត់ថន ក់សង់ រវសិ័យេសដកិចចៃថ, និង ច.ស.វ.ស = ចំ ត់ថន ក់សង់ រវសិ័យេសដកិចចសិងបូរ។ី 
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(តចប)់ 

ជំពូក 
  

េសចកីបរយិយ 

ចំនួនសហ គស 
(ជំេរ ន

សហ គស
២០០៩)  

ច.ស.វ.ក ( ពង) 
ចំ ត់ថន ក់ក មិតេលខសមគ ល់ ៥ ខទង់

ៃន បេទស ៊ នខះ 

េលខសមគ ល់ 
៤ ខទង់ 

េលខសមគ ល់ 
៥ ខទង់ 

ម៉េឡសុី
ច.ស.វ.ម 
២០០៨ 

ហីលីពីន
ច.ស.វ.ហ 
២០០៩ 

ៃថ
ច.ស.វ.ថ 

 

សិងបូរ ី
ច.ស.វ.ស
២០១០ 

(១) (២) (៣) (៤) (៥) (៦) (៧) (៨)
ឍ សកមមភពរដបល និងេស កមមគំ ទ ៤.៧៧៩ ២៦ ៣៨ ៥៨ ៧៤ ៣៨ ៥១

ណ 
រដបល ធរណៈ កិចចករពរ ធរណៈ
និងកតពកិចចសនិសុខសងគម 

១៣ ៧ ៩ ២៨ ១២ ១៩ ១១

ត ករអប់រ ំ ៩.០៩៩ ៨ ១៦ ២១ ២២ ២៦ ២៥
ថ សកមមភពទក់ទងសុខភព និងករងរសងគមកិចច ៤.១៣៥ ៩ ២១ ២៦ ៣២ ២៣ ២៨
ទ សិលបៈ ករកម ន និងករលែម ២.៧៥៥ ១០ ១៨ ៣៨ ១៨ ២១ ២៣
ធ សកមមភពេស កមមេផ ងេទ ត ២៥.៩០៧ ១៧ ២៧ ៤៩ ៣៤ ៣៦ ៤៦

ន 
សកមមភព គ រជនិេយជិត និងសកមមភពផលិត
ទំនិញនិងផគត់ផគង់េស កមម ែដលមិន ចែញក ច់ពី
គន  របស់ គ រ ស មប់េ ប បស់ផទ ល់ខួន 

៣ ៣ ៣ ៣ ៣ ២

ប សកមមភពរបស់អងគករ និង ថ ប័នអនរជតិ ៧៧ ១ ១ ១ ៤ ២ ៣
សរបុ ៣៧៦.៧៦១ ៤៦៦ ៨៤០ ១.១៧៤ ១.១១៧ ១.០៨១ ១.១២៣

*កណំត់សមគ ល់៖  ច.ស.វ.ក = ចំ ត់ថន ក់សង់ រវសិ័យេសដកិចចកមពុជ, ច.ស.វ.ម = ចំ ត់ថន ក់សង់ រវសិ័យេសដកិចចម៉េឡសុី, ច.ស.វ.ហ = ចំ ត់ថន ក់សង់ រវសិ័យេសដកិចច
ហីលីពីន, ច.ស.វ.ថ = ចំ ត់ថន ក់សង់ រវសិ័យេសដកិចចៃថ, និង ច.ស.វ.ស = ចំ ត់ថន ក់សង់ រវសិ័យេសដកិចចសិងបូរ។ី 
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ឧបសមព័នធ ២ 
មូល នែ បស មលជភ ែខមរ 

 

(១) េគលបំណងៃនករែកស មល 

 ធននូវសងគតិភពៃនជេ មសពកយនិងសំេណរ 
 ែកស មលអកខ វរិទុធ 
 ស មលអតថន័យរ ងភ អង់េគសនិងភ ែខមរ។ 

(២) មូល នកំែណអកខ វិរុទធ 
 វចននុ កមែខមររបស់សេមចសងឃ ជួន ត េចញផ យេ យ វទិយ ថ ន
ពុទធ សនបណិតយ ឆន ំ២០០៩ ទ មង់េអឡិច តនិក កំែណ ២.០ 

 ករសរេសរពកយបរេទសជភ ែខមរ៖ ឩ. េហ េណទិច ជំនួសឲយ េសេនទិច។ 

(៣) បព័នធសំេណរ 
 ជទូេទែផក ម«សំេណរអកខ វរិទុធែខមរ» 

 ករេ បសញញ េកប ស (,) ស មប់ផច់អតថន័យ 

កមេនះ បប់ញចូ លនូវ៖ ករ បមញ់ និងករ ក់អនទ កស់តស មប់ ជីវកមម, ករចប់សត 
( ប់ ឬរស់) ស មបជ់ រ យកេ ម យកែសបក ឬេ បេនកនុងករ វ ជវ កេ់នកនុង
សួនសត ឬេធជសតចិញចឹ ម, និងផលិតកមមែសបកសតលមូន ឬេ មសត ប មរយៈ
សកមមភព បមញ់ ឬ កអ់នទ ក។់  

 ករេ បតួអក រែខមរ 

ក ខ គ ឃ ង ច ឆ ជ ឈ ញ 

A B C D E F G H I J 
 

ដ ឋ ឌ ឍ ណ ត ថ ទ ធ ន ប 

K L M N O P Q R S T U
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 ករេ បេលខែខមរ 

១  ២  ៣  ៤  ៥  ៦  ៧  ៨  ៩  ០  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  

(៤) ជេ មសពកយ  
 ជទូេទេ ប បស់នូវ វចននុ កម សទទ នុ កម ឯក រពកយបេចចកេទសរបស់ ថ ប័ន
ពក់ព័នធ ឯក រ មអីុនធឺណិត។ ឩ. Concise Oxford Dictionary, វចននុ កម« ន» 
(http://dict.antkh.com), សពនុ កមអង់េគស-ែខមរ (http://english-khmer.com), 
ឯក រ ពឹតិប តរបស់« កម បឹក ជតិភ ែខមរ», Google, Wikipedia, ។ល។  

 ឃ Cambodia Standard Industrial Classification (CSIC) តវបនែ បស មលថ៖ 

 ១. ចំ ត់ថន ក់សង់ រវស័ិយេសដកិចចកមពុជ (ច.ស.វ.ក)  យក 

 ២. ចំ ត់ថន ក់សង់ រសកមមភពេសដកចិចកមពុជ (ច.ស.ស.ក)  មិនយក 

 ៣. ចំ ត់ថន ក់សង់ រឧស ហកមមកមពុជ (ច.ស.ឧ.ក)  មិនយក 

 ករែ បស មលពកយេផ ងេទ ត  

Level  ក មិត

Section  ជំពូក  

Division  ែផនក  

Group  កម  

Class  ថន ក់  

Item (Sub-class) ថន ក់រង
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