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1) Law on Commercial Rules and Registration 
2) Law on Commercial Enterprise  2 ฉบับ 

หน่วยงาน 

กฎหมาย 

1) กิจการเจ้าของคนเดยีว (Sole Proprietorships)  

2) ห้างหุ้นส่วน: ห้างหุ้นส่วนสามัญ/ห้างหุ้นส่วนจาํกัด (Partnerships) 

3) บริษัทจาํกัด (Limited Liability Company) 
 
 

3 รูปแบบ 

รูปแบบองค์กรธุรกจิ 

จดทะเบียนด้วยตนเองที่สาํนักงานจดทะเบียนพาณิชย์ 

  
1 ช่องทาง 

ช่องทางจดทะเบียน 

1) โอนเงนิทุนจดทะเบียนเข้าธนาคาร 
2) ตรวจสอบช่ือธุรกิจ 

 3) ประกาศข้อมูลบริษัทลงหนังสือพมิพ์ 
4) ยื่นคาํขอจดทะเบียน  
5) สาํนักงานจดทะเบียนพจิารณาคาํขอและออกใบรับรองการจดทะเบียน 
*ระยะเวลาพจิารณาคาํขอประมาณ 10-25 วัน 
 

5 ขัน้ตอน 

จดทะเบยีนจัดตัง้ธุรกจิ 

www.moc.gov.kh 
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ประเทศกัมพชูา 

 

ช่ือหนว่ยงาน Commercial Registration Office 
Department of Business Registration 
 Ministry of Commerce 

 ท่ีอยู ่ Lot 19-61, MOC Road (113B Road), Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla,  
Khan Sen Sok, PhnomPenh  

เบอร์โทรศพัท์  +855 2386 6088  

แฟกซ์  + 855 2386 6188 

  เว็บไซต์       www.moc.gov.kh 
 
 

 
กฎหมายสําคญัท่ีเก่ียวกบัการจดทะเบียนจดัตัง้และดําเนินธุรกิจในประเทศกมัพชูา มี 2 ฉบบั คือ 

1. กฎหมายการจดทะเบียนพาณิชย์ (Law on Commercial Rules and Register) เป็นกฎหมาย
ว่าด้วยกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจการค้าและการพาณิชย์ รวมทัง้ 
กฎระเบียบเก่ียวกบัการจดทะเบียนจดัตัง้องค์กรธุรกิจตา่งๆ 

2. กฎหมายธุรกิจ (Law on Commercial Enterprise) เป็นกฎหมายท่ีกํากบัดแูลการประกอบ
ธุรกิจในกมัพชูา โดยกําหนดกรอบการจดัตัง้และการดําเนินธุรกิจของห้างหุ้นสว่นและบริษัท มีเนือ้หาสําคญั
ประกอบด้วย ตวัแทนนิติบุคคลท่ีมีฐานะทางกฎหมายในกมัพชูา สถานท่ีประกอบการ จํานวนหุ้น และ
ใบรับรองหุ้น การเก็บข้อมลู การประชมุผู้ ถือหุ้นและคณะกรรมการบริหาร เอกสารการเงินประจําปีและการ
แจ้งสถานภาพบริษัทประจําปี บทบญัญัติเก่ียวกบัการตรวจสอบบญัชี/สภาพคล่องของบริษัท และการ
แตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชี และบทลงโทษตา่งๆ 

 
 

หน่วยงานรับผิดชอบการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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รูปแบบองค์ธุรกิจในประเทศกมัพชูามี 4 รูปแบบ ดงันี ้

1. กิจการเจ้าของคนเดยีว (Sole Proprietor)  
คือ กิจการท่ีจดัตัง้ในรูปแบบของธุรกิจเจ้าของคนเดียว โดยทรัพย์สิน สญัญา บญัชี และลิขสิทธ์ิ

ทัง้หมดอยู่ภายใต้ช่ือของเจ้าของคนเดียวเท่านัน้ และเจ้าของมีอํานาจการบริหารควบคมุธุรกิจอย่างอิสระ 
และเป็นผู้ รับผิดชอบเงินทนุ และหนี ้ทัง้นี ้กิจการเจ้าของคนเดียวจะสิน้สภาพเม่ือเจ้าของได้เสียชีวิตลง 

2. ห้างหุ้นส่วน (Partnership)  
คือ รูปแบบธุรกิจท่ีเกิดจากการร่วมลงทนุเพ่ือให้สามารถใช้เงินทนุและทรัพยากรร่วมกนั   แบง่เป็น 
1) ห้างหุ้นส่วนสามัญ (General Partnership) 

คือ กิจการท่ีจัดตัง้โดยหุ้ นส่วนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ร่วมกันดําเนินธุรกิจ โดยเป็นเจ้าของ
รับผิดชอบบริหารงานร่วมกนั และแบ่งปันผลกําไร โดยอาจเป็นการตกลงด้วยวาจาหรือทําข้อตกลงท่ีเป็น
เอกสารก็ได้ ซึ่งหุ้ นส่วนทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหนีท่ี้เกิด ทัง้นี  ้ห้างหุ้ นส่วนสามัญจะสิน้สภาพเม่ือ
หุ้นสว่นเสียชีวิต หรือถอนหุ้น หรือล้มละลาย  

2) ห้างหุ้นส่วนจาํกัด (Limited Partnership) 
คือ หุ้นสว่นท่ีประกอบด้วยหุ้นสว่นสามญั (General Partner) ตัง้แต ่1 คนขึน้ไป และหุ้นสว่น

จํากดัความรับผิดชอบ (Limited Partner) 1 คนขึน้ไป โดยหุ้นส่วนจํากดัความรับผิดมีพนัธะหนีเ้พียงแค่
สดัส่วนท่ีได้ลงเงินทุนให้แก่กิจการ ทัง้นี ้ห้างหุ้นส่วนจํากดัมีสภาพตัง้แต่ได้รับการจดทะเบียนจดัตัง้จนถึง
เม่ือหุ้นสว่นสามญัได้ถอนหุ้นออกไป 

3. บริษัทจาํกัด (Limited Liability Company) 
คือ ธุรกิจท่ีจัดตัง้โดยการระดมเงินทุนของผู้ ถือหุ้น และมอบอํานาจให้กรรมการบริษัทเป็นผู้

บริหารงาน โดยต้องแบ่งจํานวนหุ้นขัน้ต่ําจํานวน 1,000 หุ้น และมีมลูค่าไม่ต่ํากว่า 4,000 KHR1 ต่อหุ้น 
ดงันัน้ ทนุจดทะเบียนเร่ิมต้นจึงคิดเป็นมลูคา่ 4,000,000 KHR  ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นหรือเจ้าของต้องรับผิดชอบตอ่
หนีท่ี้เกิดตามสดัสว่นของจํานวนเงินท่ีลงทนุเท่านัน้  

บริษัทจํากดัอาจมีเจ้าของเป็นคนสญัชาตกิมัพชูาร้อยเปอร์เซ็นต์ หรือเป็นบริษัทท่ีมีชาวตา่งชาติ
เป็นเจ้าของร้อยเปอร์เซ็นต์ หรือเป็นการร่วมทนุระหว่างสองฝ่าย บริษัทสญัชาติกมัพชูาคือบริษัทท่ีมีชาว
กมัพชูาถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 51 และประธานบริษัทจํากดัอาจเป็นชาวกมัพชูา หรือชาวต่างชาติก็ได้ 
บริษัทจํากดัแบง่เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1) บริษัทจาํกัดที่มีผู้ถือหุ้นรายเดยีว (Single Member Private Limited Company) 
คือ บริษัทจํากดัท่ีมีกรรมการบริหารอยา่งน้อย 1 คน โดยสามารถเปล่ียนเป็นบริษัทจํากดัท่ีมี

ผู้ ถือหุ้นหลายคนได้ภายหลงั หากผู้ ถือหุ้นเห็นควรให้มีการเพิ่มจํานวนผู้ ถือหุ้นมากกวา่ 1 คน  
                                                            
1
 KHR (Khmer Riel) หรือ เรียล คือสกลุเงินกมัพชูา มีอตัราแลกเปล่ียน 1 USD ~ 4,000 KHR 

รูปแบบองค์กรธุรกิจ 
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2) บริษัทจาํกัดที่มีผู้ถือหุ้นหลายคน (Private Limited Company)  
คือ บริษัทจํากดัท่ีมีผู้ ถือหุ้นระหว่าง 2-30 คน มีกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน โดยไม่

สามารถเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะได้ แต่สามารถโอนหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้น ครอบครัว และผู้บริหารบริษัทได้  
ซึง่อาจมีข้อจํากดัด้านการโอนหุ้นแตล่ะประเภท 

3) บริษัทจาํกัดมหาชน (Public Limited Company)  
คือ บริษัทจํากดัท่ีถือหุ้นโดยสาธารณชน เน่ืองจากกฎหมายอนุญาตให้สามารถออกหุ้น

ให้แก่คนทัว่ไปได้ โดยต้องมีกรรมการบริหารอยา่งน้อย 3 คน ทัง้นี ้ความรับผิดชอบตอ่หนีข้องผู้ ถือหุ้นจํากดั
ตามสดัสว่นของมลูคา่หุ้น ซึง่ข้อบงัคบัของบริษัทต้องระบเุง่ือนไขการจํากดัความรับผิดชอบหนีข้องผู้ ถือหุ้น 

บริษัทกัมพชูาท่ีต้องการจะขยายธุรกิจไปในทําเลท่ีตัง้ใหม่ในประเทศ โดยส่วนใหญ่จะจดัตัง้เป็น
สํานักงานสาขา (Branch Operation) โดยสามารถบริหารได้อย่างอิสระจากบริษัทแม่ ทัง้นี ้บริษัทจะต้อง
จดทะเบียนบริษัทสาขาตามกฎหมายการจดทะเบียนพาณิชย์ (Law on Commercial Rules and the 
Commercial Register) และกฎหมายธุรกิจ (Law on Commercial Enterprise)   

ทัง้นี  ้ผู้ ประกอบการต่างชาติสามารถจัดตัง้บริษัทจํากัดได้เช่นเดียวกับผู้ ประกอบการกัมพูชา 
นอกจากนี ้ผู้ประกอบการตา่งชาตสิามารถจดัตัง้กิจการหรือสํานกังานใน 3 รูปแบบ ดงันี ้

1) สาํนักงานสาขาของบริษัทต่างชาต ิ(Branch of a Foreign Company)  
คือ รูปแบบการจดัตัง้สํานกังานโดยบริษัทแม่ (Parent Company) ท่ีมีสํานกังานใหญ่ใน

ตา่งประเทศ ซึง่บริษัทแม่เป็นผู้ รับผิดชอบต่อภาระหนีแ้ละผลกําไรขาดทนุของสาขา ทัง้นี ้สํานกังานสาขา
ของบริษัทตา่งชาติต้องจดทะเบียนตามกฎหมายการจดทะเบียนพาณิชย์ (Law on Commercial Rules 
and the Commercial Register) และกฎหมายธุรกิจ (Law on Commercial Enterprise) เช่นเดียวกนักบั
สํานกังานสาขาของบริษัทกมัพชูา 

2) สาํนักงานผู้แทน (Representative Office of a Foreign Company)  
จดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือเป็นตวัแทนจดัหาวตัถดุิบ ตวัแทนทางการตลาดและ

สง่เสริมการขายของบริษัทแม่ในตา่งประเทศ สํานกังานผู้แทนจะไม่ทําการผลิต ดําเนินธุรกิจหรือให้บริการ
โดยตรง แต่จะทําหน้าท่ีประชาสมัพนัธ์สินค้า ส่งเสริมภาพลกัษณ์ของบริษัท และเจรจาธุรกิจให้กบั          
บริษัทแม ่เป็นต้น 

3) บริษัทในเครือ (Subsidiary Company) 
คือ บริษัทท่ีควบคุมดูแลโดยบริษัทแม่ ซึ่งบริษัทแม่มีสิทธ์ิส่วนใหญ่ในการออกเสียงใน       

บริษัทในเครือ 
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 การยื ่นคํา ร้องจดทะเบียนจ ัดตัง้ธ ุรกิจทั ่วไปในประเทศก ัมพ ูชาสามารถทําด้วยตนเอง               
ท่ี สํานกังานจดทะเบียนพาณิชย์ (Commercial Registration Office) กรมจดทะเบียนธุรกิจ (Department 
of Business Registration) กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce) ณ กรุงพนมเปญ หรือสาขาของ
สํานกังานจดทะเบียนพาณิชย์ในตา่งจงัหวดั  

 
 

ก่อนดําเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท ผู้ประกอบการต้องได้รับการยินยอมเข้าครอบครองสถาน
ประกอบการจาก ศาลากลางจงัหวดั (City Hall) หรือจงัหวดัในท้องถ่ินท่ีตัง้กิจการ โดยมีขัน้ตอนการ            
จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทจํากดัในประเทศกมัพชูามี 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. นําเงนิทนุจดทะเบียนฝากธนาคาร 
ผู้ประกอบการนําเงินทนุจดทะเบียนขัน้ต่ํา 4,000,000 KHR ฝากธนาคารก่อนดําเนินการย่ืนขอ

จดทะเบียนท่ีธนาคารในกมัพชูาท่ีได้รับอนญุาต โดยธนาคารต้องออกหลกัฐานใบสําคญัแสดงรายการเงิน
ในบญัชีเงินฝาก (Bank Statement) ทัง้นี ้ไมมี่จํากดัเวลาในการฝากเงินให้ครบจํานวนทัง้หมด  

2. ตรวจสอบช่ือบริษัท 
ผู้ประกอบการตรวจสอบช่ือบริษัทจํากดัท่ีกรมจดทะเบียนธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์  โดยช่ือ

จะต้องไม่ซํา้กบับริษัทท่ีจดัตัง้อยู่แล้ว และห้ามใช้คําต้องห้ามท่ีไม่เหมาะสม ทัง้นี ้บริษัทสามารถใช้ช่ือใน
อกัษรเขมรหรือใช้ตวัอกัษรละตินโดยต้องให้ช่ือละตินอยู่ตําแหน่งใต้ช่ือในภาษาเขมรและมีขนาดอกัษรเล็ก
กวา่อกัษรเขมร สําหรับสาขาของบริษัทจะต้องใช้ช่ือตามบริษัทหลกั โดยมีคําว่าสาขา (Branch) อยู่ด้านบน
หรือด้านหน้าช่ือสาขา 

3. ประกาศข้อมูลรายละเอียดบริษัท (ข้อบังคับบริษัท/บริคณห์สนธิ) ลงในหนังสือพมิพ์ 
กรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนท่ีได้รับมอบอํานาจ เผยแพร่ข้อมลูภาพรวมบริษัทลงใน

หนงัสือพมิพ์ท่ีเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกว้างขวางในกมัพชูา โดยข้อมลูประกอบด้วย  
1) ช่ือ ท่ีอยู ่และรูปแบบบริษัท 
2) วตัถปุระสงค์ในการประกอบธุรกิจ 
3) จํานวนเงินทนุท่ีเป็นเงินสด 
4) รายละเอียดกรรมการบริษัท (ช่ือ ท่ีอยู ่สญัชาต ิและอาชีพ) 

โดยผู้ ย่ืนขอจดทะเบียนจะต้องเตรียมหลกัฐานยืนยนัการลงประกาศในหนงัสือพิมพ์มาพร้อมกบั
คําขอจดทะเบียนด้วย 

 

ช่องทางการยื่นจดทะเบยีน 

ขัน้ตอนการจดทะเบียน 
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ผู้ประกอบการนําเงินทนุจดทะเบียนฝากธนาคาร 
(ขัน้ต่ํา 4,000,000 KHR) 

4. ยื่นขอจดทะเบียนจัดตัง้บริษัท 
ผู้ ประกอบการย่ืนแบบฟอร์มคําขอจัดตัง้บริษัท พร้อมกับเอกสารหลักฐาน ณ สํานักงาน             

จดทะเบียนพาณิชย์  ผู้ ถือหุ้นหรือผู้บริหารต้องแสดงตน และลงนามในเอกสารบางรายการตอ่หน้าพนกังาน
เจ้าหน้าท่ี แตส่ามารถมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนกระทําการแทนแล้วแสดงตนในภายหลงัได้ (ก่อนสํานกังานออก
ใบรับรองการจดทะเบียน)  

5. สาํนักงานจดทะเบียนพจิารณาคาํขอและออกใบรับรองการจดทะเบียน 
สํานกังานจะส่งสําเนาเอกสารให้กับกองกฎหมายของกระทรวงฯ และศาลพาณิชย์พิจารณา 

เม่ือบริษัทได้รับอนุมตัิการจดทะเบียน กระทรวงจะประกาศขึน้ทะเบียนบริษัทในราชกิจจานุเบกษา และ
ออกใบรับรองการจดทะเบียนพร้อมตรายางให้แก่บริษัท ทัง้นี  ้ระยะเวลาดําเนินการจดทะเบียนอาจ
แตกตา่งกนัในแตล่ะกรณี โดยอาจใช้ระยะเวลาประมาณ 10-25 วนั 

 

ขัน้ตอนการจดทะเบียนธุรกิจในประเทศกัมพูชา 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอน 
ก่อนการย่ืนจดทะเบียน 

ตรวจสอบช่ือบริษัท 

ลงประกาศข้อมลูบริษัทในหนงัสือพิมพ์ 

ย่ืนแบบฟอร์มคําขอจดทะเบียนบริษัท 

ผู้ ถือหุ้น/ผู้บริหารแสดงตน และลงนามในเอกสาร

บางรายการตอ่หน้าเจ้าหน้าท่ี (หรือมอบอํานาจให้

ผู้ อ่ืนกระทําการแทนแล้วแสดงตนในภายหลงั) 

กระทรวงพาณิชย์พิจารณาเอกสารและ            
ออกใบรับรองการจดทะเบียน พร้อมตรายาง 

ขัน้ตอน 

การขอยื่นจดทะเบียน 

เอกสาร/หลกัฐาน 

ระยะเวลาประมาณ 10-25 วนั 
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1. เอกสารที่ใช้สาํหรับจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทจาํกัด 

1) แบบฟอร์มขอจดัตัง้ธุรกิจ (Form A) จํานวน 3 ชดุ (ตวัจริง 1 ชดุ และสําเนา 2 ชดุ) 
2) กฎข้อบงัคบัของบริษัท จํานวน 3 ชดุ (ภาษาเขมร) ประกอบด้วยข้อมลู ดงันี ้

(1) ช่ือบริษัท 
(2) รูปแบบธุรกิจ 
(3) ท่ีอยูสํ่านกังาน 
(4) วตัถปุระสงค์ในการประกอบธุรกิจ 
(5) เงินทนุในสกลุเงินกมัพชูา 
(6) รายละเอียดผู้ ถือหุ้นและกรรมการบริษัท (ช่ือ ท่ีอยู ่สญัชาต ิและอาชีพ) 
(7) หลกัเกณฑ์การโอนหุ้น 
(8) การทําบญัชี 
(9) เง่ือนไขการเลกิบริษัท 
(10) หลกัฐานประกาศการจดัตัง้บริษัทในหนงัสือพิมพ์ 

3) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาหนงัสือเดนิทางของผู้ ถือหุ้นทกุคน พร้อมคํารับรอง
สําเนา 3 ชดุ 

4) รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. ของผู้ ถือหุ้นและกรรมการบริษัททกุคน คนละ 3 รูป 
5) หนงัสือรับรองจากธนาคารแสดงเงินทนุในบญัชีขัน้ต่ํา 4,000,000 KHR (เอกสารตวัจริง) 
6) หลกัฐานการลงประกาศในหนงัสือพิมพ์ 3 ชดุ 

หากมีผู้ ถือหุ้นเป็นนิตบิคุคลต้องใช้เอกสารเพิ่มเตมิ ดงันี ้
1) สําเนาใบรับรองการจดทะเบียนของบริษัทท่ีถือหุ้น (ได้รับการรับรองความถกูต้องจากหนว่ยงาน

ของรัฐบาล) 1 ชดุ  
2) สําเนากฎข้อบงัคบัของบริษัทท่ีถือหุ้น (ได้รับการรับรองความถกูต้องจากหนว่ยงานของรัฐบาล) 1 ชดุ 
3) หนงัสือมอบหมายผู้แทนท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นบริษัทเดมิให้ถือหุ้นในบริษัทใหม ่
4) รูปถ่ายผู้แทนท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นบริษัทเดมิ ขนาด 4 x 6 ซ.ม. 3 รูป 
5) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือสําเนาหนงัสือเดนิทางของหุ้นสว่นทกุคน พร้อมลายมือช่ือ

รับรองสําเนา 3 ชดุ 
 
 
 

เอกสาร / ข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียน 
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2. เอกสารที่ใช้สาํหรับจดทะเบียนจัดตัง้ห้างหุ้นส่วน 
1) แบบฟอร์มขอจดัตัง้ธุรกิจ (Form A) จํานวน 3 ชดุ (ตวัจริง 1 ชดุ และสําเนา 2 ชดุ) 
2) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือสําเนาหนงัสือเดนิทางของหุ้นสว่นทกุคน พร้อมลายมือช่ือ

รับรองสําเนา คนละ 3 ชดุ 
3) รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. ของหุ้นสว่น คนละ 3 รูป 
4) หนงัสือรับรองจากธนาคารแสดงเงินทนุในบญัชีขัน้ต่ํา 4,000,000 KHR (เอกสารตวัจริง) 
5) สญัญาจดัตัง้ห้างหุ้นสว่นและลงนามโดยหุ้นสว่นทกุคน 3 ชดุ 

3. เอกสารที่ใช้สาํหรับจดทะเบียนจัดตัง้สาํนักงานผู้แทน/สาํนักงานสาขา 
1) แบบฟอร์มขอจดัตัง้ธุรกิจ (Form E) จํานวน 3 ชดุ (ตวัจริง 1 ชดุ และสําเนา 2 ชดุ) 
2) สําเนาใบรับรองการจดทะเบียนของบริษัทแม ่ซึง่ได้รับการรับรองความถกูต้องจากหน่วยงานของ

รัฐบาล จํานวน 3 ฉบบั 
3) สําเนากฎข้อบงัคบัของบริษัทแมซ่ึง่รับรองความถกูต้องจากหน่วยงานของรัฐบาล จํานวน 3 ฉบบั 
4) หนงัสือมอบสทิธิของบริษัทแมซ่ึง่มีการรับรองจากทนายความ โดยระบช่ืุอผู้แทนท่ีจะมาประจําใน

สาขาตา่งประเทศ พร้อมหนงัสือมตกิารประชมุของผู้ ถือหุ้นท่ีอนมุตัใิห้จดัตัง้สาขาในตา่งประเทศ 
จํานวน 3 ฉบบั 

5) รูปถ่ายกรรมการหรือผู้จดัการของสํานกังานผู้แทน ขนาด 4 X 6 ซม. จํานวน 3 รูป 
6) สําเนาบตัรประจําตวัหรือสําเนาหนงัสือเดนิทางของผู้แทน พร้อมลายมือช่ือรับรองสําเนา 3 ชดุ 
7) สําเนาวีซา่เข้าประเทศกมัพชูาของผู้แทนบริษัท จํานวน 3 ฉบบั  

 

 

คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจ มีดงันี ้ 

 

หมายเหต ุ  1 เหรียญสหรัฐฯ มีคา่เท่ากบั 4,000 KHR 

รายการ 
ค่าธรรมเนียม 

(KHR) 

จดทะเบียนบริษัทจํากดั/ห้างหุ้นสว่น/สํานกังานผู้แทน 420,000 (105 USD) 

จดทะเบียนสาขาของบริษัทกมัพชูา 60,000 (15 USD) 

การตรวจสอบช่ือ 40,000 (10 USD)  

การทําตรายาง 60,000 (15 USD) 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน 
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หน่วยงานที่ให้ข้อมูลเก่ียวกับการจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจในประเทศกัมพูชา 
1. การจดทะเบียน 

1) Ministry of Commerce: www.moc.gov.kh 
2) The World Bank: www.doingbusiness.org 

2. การค้าและการลงทุน 
1) คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (กมัพชูา): www.cambodiainvestment.gov.kh 
2) สํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ: www.boi.go.th/aec 
3) กรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ: www.ditp.go.th/aec 

3. หน่วยประสานงานระหว่างประเทศ 
1) สถานเอกอคัรราชทตูไทย ประจํากรุงพนมเปญ: www.thaiembassy.org/phnompenh 
2) สถานทตูกมัพชูา ประจําประเทศไทย:  

518/4 ถนนประชาอทิุศ ซอยรามคําแหง 39 แขวงวงัทองหลาง  
เขตวงัทองหลาง กทม. 10310 
โทร 0-2957-5851, 0-2957-5852 แฟกซ์ 0-2957-585 
E-mail: recbkk@cscoms.com 

3) สํานกังานสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ ประจํากรุงพนมเปญ: 
Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy 196, M.V. Preah Norodom 
Boulevard, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkar Mon Phnom Penh, CAMBODIA  
Phone: (001 or etc.)(855-23) 726304,994314  
Fax: (001 or etc.)(855-23) 726305  
Email: thaitcphnompenh@ditp.go.th 

 

*********************** 
ทีม่า:    
1) กฎหมายธรุกิจ (Law on Commercial Enterprise) 
2) กฎหมายการจดทะเบียนพาณิชย์ (The Law on Commercial Rules and Register) 
3) A Handbook on Commercial Registration โดย Ministry of Commerce (Cambodia) and ADB  
4) คู่มือการประกอบธรุกิจในกมัพชูา โดยสถานเอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ 
5) AN INVESTMENT GUIDE TO CAMBODIA โดย United Nation 
6) รายงาน Doing Business 2013 โดย ธนาคารโลก 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 


