ព្េះរាជាណាចព្កកម្ពជា
ុ
KINGDOM OF CAMBODIA
ជាតិ សាសនា ព្េះម្ហាកសព្ត
NATION RELIGION KING

សភាពាណិជ្ជកម្មរាជ្ធានីភ្នំពេញ
PHNOM PENH CHAMBER OF COMMERCE
លេខ/No:……………………..សភព.ភព/PPCC

ពាកយសុច
ំ ូលជាសមាជ្ិកសាម្ញ្ញ
APPLICATION FORM FOR ORDINARY MEMBER

ព័តមា
៌ នអាជីវកម្ម – BUSINESS INFORMATION
នាមករណ៍
NAME
ចុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកមមលរោមលេខ

ោេបរលចេ
ិ ទចុះកនងបញ្ជ ីពាណិជ្ជកមម
INCORPORATION DATE

REGISTRATION NUMBER
ចំនន
ួ បគ្គេិក - NUMBER OF EMPLOYEES

ចំនន
ួ លដម
ើ ទនអាជ្វី កមម - CAPITAL OF BUSINESSES

លរោម ១០ នាក់ (Less than 10)

តិចជាង ៥០០០០ ដល្លលរ - Less than 50,000USD

ចលនាលុះពី ១១ ដេ់ ៥០ នាក់ (From 11 to 50)

ចលនាលុះពី ៥០០០០ លៅ ២៥០០០០ ដល្លលរ - From 50,000USD to 250,000USD

ចលនាលុះពី ៥១ ដេ់ ១០០នាក់ (From 51 to 100)

ចលនាលុះពី ២៥០០០០ លៅ ៥០០០០០ ដល្លលរ - From 250,000USD to 500,000USD

លរចើនជាង ១០០ នាក់ (More than 100)

លរចន
ើ ជាង ៥០០០០០ ដល្លលរ - More than 500,000USD

របលភទអងគភាព - SECTOR OF BUSINESSES
រកុមហន / អងគភាពចុះបញ្ជ ី - កនងរសុក (Local Company)

ភាពជាមាាស់កមមសិទធ - OWNERSHIP
កនងរសុក ១០០% - 0% foreign

សមាគ្មអាជ្ីវកមម-សហព័នធ (Association or Federation)

ភាគ្ហនបរលទស ចលនាលុះពី ១% លៅ ៥០% - 1-50% foreign

រកុមហនមានភាគ្ហនបរលទស (International Company)

ភាគ្ហនបរលទស លេើសពី ៥០% - Above 50% foreign

មកពរី បលទស
COUNTRY NAME ………………………………………….……………………………………………………..…..….

សកមមភាពអាជ្វី កមម៖

…………………………………………………………………………………………………..….

…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
BUSINESS ACTIVITIES:…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
អាគារគលខៈ ៧D, ហាវ ិថ៊ីសហព្័ន្ធរសស៊ី (១១០), សង្កាត់ ទឹកលអក់១, ខណ្ឌ ទួលគគាក, រាជធាន្៊ីភ្ំគន ព្ញ
Building No.7D, Confederation de la Russie (110), Sangkat Tek Laok1, Khan Toulkok, Phnom Penh, Cambodia.
ទូរស័ព្ទ/Tel: +855-23 880 795 ទូរសារ/Fax: +855-23 881 757 អ៊ីម ៉ែល/E-mail: info@ccc.org.kh គេហទំព្័រ/Website: www.ccc.org.kh
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អាជ្វី កមមលល្លកអនកសថិតកនងវស័
ិ យ – SECTOR OF BUSINESSES
ឧសាហកមម
Industrial

ពាណិជ្ជកមម
Commercial

កសិកមម
Agriculture

សូ មបញ្ចាក់េមអត
ិ ពរី បលភទអាជ្វី កមម – PLEASE SPECIFY TYPE OF BUSINESSES

លសវាកមម
Services

រថយនត នង
ិ យានជ្ំនុះិ លសេងៗ
Automotive and Vehicles

ោរកំសានដ នង
ិ សិេបៈ
Entertainment and Art

លភាជ្នយ
ី ដ្ឋាន នង
ិ បារ នង
ិ ខារា៉ា អូលខ
Restaurant and Bar and KTV

គ្ណលនយយ នង
ិ ហរិ ញ្ចាវតថ
Accounting And Financial

មហូបអាហារ និងលភសជ្ជៈ
Food and Beverages

ោរដក
ឹ ជ្ញ្ជូ ន
Shipping Agency

កសិកមម នង
ិ សិបបកមម
Agricultural and Crafts

សខាភបា
ិ េ នង
ិ លវជ្ជសាស្តសត
Health and Medicine

ហាង នង
ិ សារេក់ដូរ
Shopping and Market

ធនាោរ និងមរី កូហិរញ្ចាវតថ
Banking and Microfinance

សំ ភារៈបរោ
ិ ារ
Household

កំពយទ័
ូ រ និងលអឡិចរតូនិច
Computer and Electronic

ជ្ំនួញ នង
ិ លិ យាគ្
ិ វន
Business and Investment

ឧសេហកមម និងលរាងចរក
Industry and Factory

ពាណិជ្ជកមម នង
ិ អាហរ ័ណ នហ
ិ រ ័ណ
Trading and Import-Export

សំ ណង់ និងអនកសាងសង់
Construction and Contractors

របព័នធសេពវសាយ
Advertising

សណ្ត
ា ោរ នង
ិ លទសចរណ៍
Hotel and Tourism

ោរអប់រ ំ និងបណតុះបណ្ត
ត េ
Education and Training

ដថរកាសមផសេ
Beauty Care

ជ្ំនាញ នង
ិ លសវាកមម
Professional and Services

សមាារៈោរយាេ័
យ និងលសៀវលៅ
ិ
Stationery and Books-Accessories

អចេនរទពយ
Real Estate

ធនធានមនសេ
Main power

របក
ឹ ា និងសាវនកមម
Consultancy and Audit

ចាប់
Legal

សាថបតយកមម និងតបដតង
Architecture and Decor

លសេងៗ (សូ មបញ្ចជក់...)
Other (please specify…)

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
សូ មរាយនាមល្មុះរកុមហនទំងអស់របស់លល្លកអនក - PLEASE LIST DOWN ALL OF COMPANIES UNDER YOUR GROUP.

…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
សូ មលរៀបរាប់ពលី ោេបំណងដដេលល្លកអនកចង់បានពស
ី ភាពាណិជ្ជកមម – PLEASE WRITE DOWN YOUR PURPOSE YOU WANT FROM CHAMBER OF
COMMERCE.

…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
សូ មលរៀបរាប់ពដី ដគ្ូអាជ្វី កមមដដេអនកចង់សហោរណ៍ - PLEASE WRITE DOWN YOUR TARGET BUSINESS PARTNER.

…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

អាគារគលខៈ ៧D, ហាវ ិថ៊ីសហព្័ន្ធរសស៊ី (១១០), សង្កាត់ ទឹកលអក់១, ខណ្ឌ ទួលគគាក, រាជធាន្៊ីភ្ំគន ព្ញ
Building No.7D, Confederation de la Russie (110), Sangkat Tek Laok1, Khan Toulkok, Phnom Penh, Cambodia.
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លតអា
ន មានតរមូវោរបារកូដដដរឬលទ?
ើ ជ្វី កមមរបស់អក

មាន
YES

DOES YOUR COMPANY REQUIRE BARCODE REGISTRATION?

ោមន
NO

លពេលរោយ
LATER

ល្មុះ ឬរបលភទសេិតសេ – NAME OR TYPE OF PRODUCTS

………………………………………………………………………………………………..…...………………...
………………………………………………………………………………………………..…...………………...
មា៉ាកសេិតសេ – BRAND NAMES

………………………………………………………………………………………………..…...………………...
………………………………………………………………………………………………..…...………………...
របសិនលបអ
ន មានតរមូវោរបារកូដ លតអ
ន បានចុះបារកូដលហយ
ើ ក
ើ ក
ើ ឫលៅ?

If you need Barcode do you register it yet?
បានចុះលហយ
ើ
YES

មន
ិ ទន់
NO

លតលើ ល្លកអនកមានបំណងចូេរួមរកុមោរងារលដម
ា ភា
ើ បក
ី ច
ិ ព
ិ កាលសេងៗ លរោមយនតោរដនលវទោ
ិ រាជ្រដ្ឋាភបា
ិ េ-ដសនកឯកជ្ន ដដរឬលទ?

DOES YOUR COMPANY INTEND TO PARTICIPATE IN GOVERNMENT-PRIVATE SECTOR FORUM?

មាន
Yes

លបអ
ន មានបំណងចង់ចូេរួម លតរើ កុមោរងារតាមវស័
ិ យណ្តមួយដដេអនកចូេរួម? (អាចលរជ្ើសលរស
ើ ក
ើ បានលរចើនជាងមួយ)

ោមន
No

លពេលរោយ
Later

PLEASE INDICATE WORKING GROUP YOU PREFER TO PARTICIPATE ( YOU CAN SELECT MORE THAN ONE )
លវទោ
ិ រាជ្រដ្ឋាភបា
ិ េ-ដសនកឯកជ្ន - Government-Private Sector Forum (G-PSF)
រកុមោងារ - Working Group on
កសិកមម នង
កស
ឧសាហកមម
ឫរកុ
ម
“ក”
Agriculture
and Agro-Industry, WG “A”
ិ
ិ
លទសចរណ៍ ឫរកុម “ខ” - Tourism, WG “B”
កមមនសា
ត េ សហរោសធនតូច នង
ិ មធយម នង
ិ លសវា ឫរកុម “គ្” - Manufacturing, SMEs, and Relate Services, WG “C”
នត
ី ក
ិ មម ពនធដ្ឋរ នង
ិ អភបា
ិ េកច
ិ ា ឫរកុម “ឃ” - Law, Tax and Governance, WG “D”
ធនាោរ នង
ិ លសវាហរិ ញ្ា វតថ ឫរកុម “ង” - Banking and Financial Services, WG “E”
លហដ្ឋារចនាសមពន
័ ធ នង
ឹ ជ្ញ្ជូ ន ឫរកុម “ច” - Infrastructure and Transport, WG “F”
ិ ដក
ដកដចនសរមាប់នាលំ ចញ នង
ា រមួេពាណិជ្ជកមម ឫរកុម “ឆ” - Export Processing and Trade Facilitation, WG ‘G’
ិ កច
ិ ស
ទំនាក់ទន
ំ ងវជា
ិ ជ ជ្វី ៈ ឫរកុម “ជ្” - Industrial Relations, WG “H”
រសូវ-អងករ ឫរកុម “ឈ” - Paddy and Rice, WG “I”
ធនធានដរ ៉ា នង
ិ ថាមពេ ឫរកុម “ញ” - Mine and Energy, WG “J”
យនតោរភាពជាដដគ្ូគ្យ-ដសនកឯកជ្ន - Customs-Private Sector Partnership Mechanism (C-PPM)
រកុមោរងារបលចាកលទស - Technical Working Groups on
គ្យ-ឧសាហកមមបលរមោ
ិ យោត់លដរ ឫរកុមទី “១” - Customs-Garment Export Processing
ើ រនាំលចញវស័
គ្យ-ឧសាហកមមបលរមោ
ិ យមន
ើ រនាំលចញវស័
ិ ដមនោត់លដរ ឫរកុមទី “២” - Customs-Non Garment Export Processing
គ្យ-ធរកច
ា លរមទ
ិ ប
ើ ស
ី ារកនងរសុក ឫរកុមទី “៣” - Customs-Trading for local Consumtion

យនតោរភាពជាដដគ្ូរអគ្គនាយកដ្ឋានពនធដ្ឋរ-ដសនកឯកជ្ន - General Department of Taxation-Private Sector Partnership Mechanism (GDT-PPM)
រកុមោរងារបលចាកលទស - Technical Working Groups on
ពនធដ្ឋរ-ឧសាហកមមោត់លដរ ឫរកុមទី “១” - Tax-Garment Industry Sector

ពនធដ្ឋរ-ហរិ ញ្ា វតថធនាោរ ឫរកុមទី “២” - Tax-Financial and Banking Sector
័
ពនធដ្ឋរ-រសូវ អងករ នង
ង ឫរកុមទី “៣” - Tax-Paddy, Rice, and Young Entrepreneur Sector
ិ សហរគ្ន
ិ វយលកម
ពនធដ្ឋរ-វស័
ិ យលសេងលទៀត ឫរកុមទី “៤” - Tax-Other Sector
អាគារគលខៈ ៧D, ហាវ ិថ៊ីសហព្័ន្ធរសស៊ី (១១០), សង្កាត់ ទឹកលអក់១, ខណ្ឌ ទួលគគាក, រាជធាន្៊ីភ្ំគន ព្ញ
Building No.7D, Confederation de la Russie (110), Sangkat Tek Laok1, Khan Toulkok, Phnom Penh, Cambodia.
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ព័តមា
៌ នទំនាក់ទន
ំ ង – CONTACT INFORMATION

ទំនាក់ទន
ំ ងរកុមហន – COMPANY INFORMATION
ទូរស័ពទ
Tel
……………………...………………………………..………...

ទូរសារ
Fax

……………………...…………...

អីដម៉ាេ
របអប់សំបរត
លគ្ហទំពរ័
Email ……………………...………………... Website …………………..…………... P.O.Box
…………...
អាស័យដ្ឋាន
Address
……………………………………………………………………………………...…...………………...

ព័តមា
៌ នទំនាក់ទន
ំ ងរបស់ របធានរកុមហន – OWNER INFORMATION
ងារ
Title ……………………………………………………………………………………...…...…………………………
លោតតនាម-នាមៈ
លភទ
Full Name
……………………………………………………………………………………...…...… Sex …………
តួនាទីកនងរកុមហន
Title in Company ……………………………………………………………………………………...…...……………
លេខទូរស័ពទ
អីដម៉ាេ
Mobile
……………………...……………….…... Email ……………………...………...……………….…...
Telegram Number

…………………...……………………………………………………………………….…...…...

ំ យ
ព័តមា
៌ នទំនាក់ទន
ំ ងរបស់អក
ន ចុះល្មុះ ឬ ជ្ន
ួ ោររបធាន – REGISTRANT OR ASSISTANT TO PRESIDENT INFORMATION
លោតតនាម-នាម
Full Name
លេខទូរស័ពទ
Mobile

……………………...………………...

តួនាទីកនងរកុមហន/អងគភាព
Title in Company/Organization

…………………...…………..

………………………………………………………………………………………………………………

អីដម៉ាេ
Email ……………………………………………………………………………………………………………………

Telegram Number

…………………...……………………………………………………………………….…...…...

– WOULD YOU LIKE TO ADVERTISE YOUR COMPANY
លតលើ ល្លកអនកចង់សេពធសាយរកុមហនកនងបណ្ត
ត ញសងគមសភាពាណិជ្ជកមមដដររលទ?
ឺ
VIA CAMBODIA CHAMBER OF COMMERCE?
យេ់រពម
YES

មន
ិ យេ់រពម
NO

សូម្ភាជប់ម្កជាម្ួយនូវ - ENCLOSED
- វញ្ច
ិ ា បនប័រត ឬេិខិតចុះបញ្ជ ី ពាណិជ្ជកមម - Company Registration

01 ចាប់/Copy

- រូបថត ( 4x6 ផ្ទង
ំ ស ) – Photo ( 4*6 White Background )

03 សនលឹក/Photos

- អតតសញ្ចាណប័ណណ / េិខិតឆលងដដន - Identity card or Passport
- ប័ណណបា៉ាតង់ - Patent

01 ចាប់/Copy
01 ចាប់/Copy

- េកានតិកៈរកុមហន – Company Statute

01 ចាប់/Copy

- នាមប័ណណ – Business Card

01 ចាប់/Copy

01 ចាប់/Copy

- របវតតិរបស់រកុមហន – Company Profile

បានព

លធវើលៅភនលំ ពញ/PHNOM PENH, ដថៃទី/DATE:……….ដខ…….ឆ្ន ំ……….

ញ
ើ
និង ឯកភាេ

អ្នកពសនស
ើ ំុ

REVIEWED AND APPROVED BY
ឲ្យចូលជាសមាជ្ិកសាម្ញ្ញ សភាពាណិជ្ជកម្មរាជ្ធានី ភ្នំពេញ
ភនលំ ពញ/PHNOM PENH, ដថៃទី/DATE:……….

ដខ…….

ឆ្
នំ
……….

នាយកដ្ឋានរដ្ាបាល

ADMINISTRATIVE DEPARTMENT
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I- លកខខណ្ឌសម្រមាប់សច
ំ ល
ូ

លកខខណឌសព្មាប់សច
ំ ុ ូលជាសមាជ្ិកសាម្ញ្ញ

- ដ្ឋក់ពាកយសំ ចូេជាសមាជ្ិកសាមញ្ា

- មានរកុមហន សហរោស លរាងចរក ឬអាជ្ីវកមម ដដេមានចុះបញ្ជ ី ពាណិជ្ជកមម

- សាមខ
ណ ធិោរ
ី ួ លនរតូវជាអគ្គនាយករកុមហន អគ្គនាយករង នាយក នាយករង បណ្ត

II- សទ
ិ ធិ នង
ិ ភារកច
ិ រច បស់សមាជិកសាម្ញ្ញ

- សិទធិចូេរួមពិលរោុះ និងសតេ់លយាបេ់កនងដសនកនីមយ
ួ ៗតាមោរអលញ្ជ ើ ញរបស់សភាពាណិជ្ជកមម
- មានសិទធិអាទិភាពកនងោរទទួេព័តមា
៌ នដសនកពាណិជ្ជកមម ឧសាហកមម លសវាកមម និងកសិកមម

- លពេលបាុះលឆ្នតលរជ្ើសលរសសមាជ្
ិកថមី តាមដសនកទំង ៤ (ពាណិជ្ជកមម កសិកមម ឧសាហកមម និង លសវាកមម) សមាជ្ិកសាមញ្ា មានសិទធិចុះល្មុះ
ើ
លបាុះលឆ្នតលរជ្ើសលរស
ល និង មានសិទិធឈរជាលបកាជ្នលរជ្ើសតាំង (រតូវមានសញ្ចជតិជា ដខមរ) បនាទប់ពីបានជាប់លឆ្នត
ើ តំណ្តងរបស់ខួ ន
ជាសមាជ្ិកលរជ្ើសតាំងលហើយ លទើបបាន សិទធិឈរជា លបកាជ្នកនងោរយាេ័
យរបតិបតតិ សភាពាណិជ្ជកមមកមពជា។
ិ

III- ភារកច
ិ រច បស់សភាពាណ្ិជជកម្មចពំ ពាោះសមាជិកសាម្ញ្ញ

ិ យ។
- ោរពារសេរបលយាជ្ន៍ សមាជ្ិកកនងោរងារអាជ្ីវកមមលេើរគ្ប់វស័
រវាងអាជ្ីវករ និងអាជ្ីវករ ឬរវាង អាជ្ីវករ និង សមតថកិចានានា ជាតំណ្តង ពាណិជ្ជករ ឧសាហករ 
ិ
- ជាអាជាាធរ កនងោរលដ្ឋុះរសាយវវាទកមម
លសវាករ និង កសិករ សំ រាប់សំរបសំ រេ
ួ កិចា ជាមួយរដាអំណ្តច ឬរកសួ ងសាថប័នពាក់ពន
័ ធ។

ល
ិ ិលយាគ្ទន ជ្ូនសមាជ្ិក លៅតាមរបលភទអាជ្ីវកមមរបស់ខួ ន។
- ដសវងរកដដគ្ូរ អាជ្ីវករ ឬ អនកវន
ន
និង លរៅរបលទស លដើមបរសង់
យក ព័តមា
៌ នមកសេពវសាយជ្ូនសមាជ្ិកសាមញ្ា ។
ី
- លធវើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរបភពលសដាកិចាកងរបលទស

IV- បង់សមាជិកភាព

១ – សរមាប់ោរចុះល្មុះចូេជាសមាជ្ក
ួ ៗរតូវបង់ ១០០ដល្លលរ
ិ សាមញ្ា រកុមហន ឬអងគភាព នម
ី យ

២ – សរមាប់លសវាបង់របចំឆ្ន ំ

- រកុមហន ឬអាជ្ីវកមម កនងរសុក ៥០ដល្លលរ/ឆ្ន ំ

- រកុមហន ឬអាជ្ីវកមម បរលទស ២៥០ដល្លលរ/ឆ្ន ំ

- សហព័នធ ឬសមាគ្ម អាជ្ីវកមម ២៥០ដល្លលរ/ឆ្ន ំ

TERMS AND CONDITIONS
TO BECOME AN ORDINARY MEMBER
I- CONDITION
- Shall file the application form and submit it to the Phnom Penh Chamber of Commerce.
- Shall be a registered business entity.
- Shall be the owner / director / deputy of a business entity

II- RIGHTS AND DUTIES OF ORDINARY MEMBER
- As invited by the Phnom Penh Chamber of Commerce, the ordinary member may share their views and experience on respective topics.
- Has the priority right to obtain information available at the Phnom Penh Chamber of Commerce.
- Has the right to elect the new members of the four sectors (Commerce, Agriculture, Industry and Service) and the right to stand for

election (Khmer Nationality Only). After elected as elected member, he / she will be a candidate for the member in the executive office.

III- DUTIES OF THE CHAMBER OF COMMERCE
- Protect the interests of members in all areas.
- Plays a role as mediator in dispute resolution.
- Represents businesspeople, industries, serviceman, and farmers in facilitating with the local authorities or concerned ministries’.
- Helps members in finding business partners or investors depending on their types of business.
- Cooperate with internal and external economy sources to disseminate information to ordinary members.
IV- TERMS OF PAYMENT
1- Ordinary member registration fee: 100.00USD
2- Annual fee for Ordinary Member:
- For Local Business: 50.00USD/year
- For International Business: 250.00USD/year
- For Association/Federation: 250.00USD/year
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