การขอใบอนุญาตอีคอมเมิร์ซในกัมพูชาและอัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
บริ ษ ั ท และบุ ค คลที ่ ม ี ส ่ ว นร่ ว มในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ
อี ค อมเมิ ร ์ ซ ในกั ม พู ช าต้ อ งยื ่ น ขอใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ
มิฉะนั้นจะถูกปรับโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น
เมื ่ อ วั น ที ่ 12 พฤษภาคม 2564 กระทรวงพาณิ ช ย์
กัมพูชาร่วมกับ กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของกัมพูชาได้
ออกประกาศสองฉบับ ใหม่ คือประกาศเลขที่ 315 ว่าด้วยการ
ให้บริการด้านสังคมของกระทรวงพาณิชย์ (ค่าธรรมเนียมของ
การยื่นขอใบอนุญาตอีคอมเมิร์ซ) และประกาศเลข 316 ว่าด้วยการปรับเงินภายใต้อำนาจหน่วยงานของกระทรวง
พาณิชย์ (บทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ซ) ซึ่งทั้งสองประกาศมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 พฤษภาคม
2564 เป็นต้นไป
ขณะที่ Statista ผู้ให้บริการด้านข้อมูลด้านสถิติคาดการณ์ว่า กัมพูชาจะสามารถสร้างรายได้จากอีคอมเมิร์ซ
ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ 222 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2564 ดังนั้น นักลงทุนต่างชาติที่มีส่วนร่วมในอีคอมเมิร์ซและธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ในกัมพูชา ต้องถือปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่อย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงบทลงโทษ และเพื่อเป็น
ประโยชน์จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของภาคธุรกิจดังกล่าว
บทบัญญัติต่างๆ ที่อ้างอิงถึง กฎหมายว่าด้วยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กำหนดให้ บุคคลธรรมดา ธุรกิจเจ้าของคนเดียว นิติบุคคล รวมทั้งสำนักงานสาขาของบริษัทต่างประเทศที่ดำเนินการ
อีคอมเมิร ์ซในกัมพูชา รวมถึงหน่วยงานที่อยู่ในกัมพูชา ที่ใช้อีคอมเมิร์ซเพื่อขายสินค้าไปยัง ตลาดต่างประเทศ
จำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาตอีคอมเมิร์ซและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดระบุในเอกสารที่แปลจากประกาศ
ต้น ฉบับ ) อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวยังมีข้อ ยกเว้น เฉพาะกิจกรรมทางธุรกิจ บางอย่างที่ไม่จำเป็นต้องขอ
ใบอนุญาต ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซทุกราย ต้องรายงานกิจกรรมของตนต่อกระทรวงพาณิชย์
เพื่อให้กระทรวงฯ ได้พิจารณาการอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ซึ่งตามประกาศเลขที่ 315 ว่าด้ว ยค่าธรรมเนียมในการขอรับใบอนุญาตอีคอมเมิร์ซ ค่าธรรมเนียมของ
ใบอนุญาตอีคอมเมิร์ซ แต่ละประเภทจะขึ้นอยู่กับผู้ ที่ยื่นคำขอ โดยแบ่งเป็น บุคคลธรรมดาต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
200,000 เรียล หรือ 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อราย มีอายุ 2 ปี ธุรกิจเจ้าของคนเดียวต้องจ่าย 400,000 เรียล หรือ 100
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อราย มีอายุ 2 ปี และนิติบุคคลหรือสำนักงานสาขาต้องจ่าย 1,000,000 เรียล หรือ 245 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อราย มีอายุ 3 ปี
ในส่วนของประกาศเลขที่ 316 ว่าด้วยบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ แจ้งไว้ว่าหาก
หน่วยงานใดที่ดำเนินกิจกรรมอีคอมเมิร์ซซึ่งไม่ได้รับใบอนุญาตจะถูกปรับเป็นเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 เรียล หรือ
เท่ากับ 2,450 ดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ประกาศดังกล่าวยังระบุค่าปรับสำหรับการละเมิดธุรกิจและการค้าอื่นๆ เช่น
การล่าช้าในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ยี่ห้อ และทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา รัฐบาลกัมพูชาได้เปิดตัวยุทธศาสตร์อีคอมเมิร์ซ ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วย
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในกัมพูชาที่มีข้อกำหนดรวม 10 มาตรา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ของกัมพู ชาในการ
พัฒนา บูรณาการ และการกำกับดูแลภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจัยสำคัญในกลยุทธ์นี้คือการรวมธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็กของกัมพูชาเข้ากับห่วงโซ่คุณค่าอีคอมเมิร์ซเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
โอกาสและผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย
การแพร่ร ะบาดโควิด -19 เป็น ตัว เร่งสำคัญในการผลักดันให้ผ ู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ต้องหันมาให้
ความสำคัญกับการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์หรือดำเนินธุรกิจ อีคอมเมิร์ซมากขึ้นเนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายผ่าน
ทางหน้าร้านได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยในกัมพูชาที่มีความประสงค์จะดำเนินธุรกิจผ่านทางออนไลน์จะต้องปฏิบัติ
ตามประกาศทั้ง 2 ฉบับอย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปรับ และคาดว่าการยื่นขอใบอนุญาตอีคอมเมิร์ซ จะเป็น
ปัจจัยส่งเสริมการตลาดสินค้าออนไลน์ไปยังต่างประเทศได้เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน
ที่มา: The Khmer Times
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
กันยายน 2564

(การแปลที่ไม่เป็นทางการ)

ราชอาณาจักรกัมพูชา
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง
เลขที31
่ 5 สหวบรก.
ประกาศระหว่างกระทรวง
ว่าด้วย
การให้บริการด้านสังคมของกระทรวงพาณิชย์
(แปลเฉพาะตารางการให้บริการด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)


รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง
-

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

อ้างถึงรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา
อ้างถึงพระราชกฤษฎีกาเลข นส/รกต/0918/925 ลงวันที่ 6 กันยายน 2018 ว่าด้วยการแต่งตั้งรัฐบาลแห่ง
พระราชอาณาจักรกัมพูชา
อ้างถึงพระราชบัญญัติเลข นส/รกม/0618/012 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2018 ซึ่งประกาศให้ใช้กฎหมายว่าด้วย
การแต่งตั้งและการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรี
อ้างถึงพระราชบัญญัติเลข นส/รกม/0169/18 ลงวันที่ 24 มกราคม 1996 ซึ่งประกาศให้ใช้กฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง
อ้างถึงพระราชบัญญัติเลข นส/รกม/0169/16 ลงวันที่ 24 มกราคม 1996 ซึ่งประกาศให้ใช้กฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งกระทรวงพาณิชย์
อ้างถึงพระราชบัญญัติเลข นส/รกม/0508/016 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2008 ซึ่งประกาศให้ใช้กฎหมายว่าด้วย
ระบบการคลังของรัฐ
อ้างถึงพระราชบัญญัติเลข นส/รกม/0695/04 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 1995 ซึ่งประกาศให้ใช้กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบการพาณิชย์และทะเบียนพาณิชย์
อ้างถึงพระราชบัญญัติเลข นส/รกม/0202/006 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2002 ซึ่งประกาศให้ใช้กฎหมายว่าด้วย
เครื่องหมายการค้า ชื่อยี่ห้อ และการกระทำในรูปแบบการแข่งขันที่ไม่ซื่อตรง
อ้างถึงพระราชบัญญัติเลข นส/รกม/0605/019 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2005 ซึ่งประกาศให้ใช้กฎหมายว่าด้วย
องค์กรธุรกิจ
อ้างถึงพระราชบัญญัติเลข นส/รกม/1119/017 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2019 ซึ่งประกาศให้ใช้กฎหมายว่าด้วย
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อ้างถึงกฤษฎีกาย่อยเลข 488 อนกร.บก ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2013 ว่าด้วยการแต่งตั้งและการดำเนินงานของ
กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง
อ้างถึงอ้างถึงกฤษฎีกาย่อยเลข 75 อนกร.บก ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2017 ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงกฤษฎีกา
ย่อยเลข 488 อนกร.บก ลงวัน ที่ 16 ตุล าคม 2013 ว่าด้ว ยการแต่งตั้งและการดำเนินงานของกระทรวง
เศรษฐกิจและการคลัง
อ้างถึงกฤษฎีกาย่อยเลข 38 อนกร.บก ลงวันที่ 16 มีนาคม 2020 ว่าด้วยการแต่งตั้งและการดำเนินงานของ
กระทรวงพาณิชย์

-

อ้างถึงกฤษฎีกาย่อยเลข 72 อนกร.บก ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2018 ว่าด้วยการควบคุมรายรับที่ไม่ใชภาษี
สรรพสามิต
อ้างถึงความต้องการของกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง
อนุมัติ
การให้บริการด้านสังคมภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานการบริหารกลางของกระทรวงพาณิชย์
(แปลเฉพาะการให้บริการด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)

ลำดับ
การ
บริการ

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

รายการ
I. กรมการบริการพาณิชย์
สำนักการลงทะเบียนพาณิชย์
คการยื่นขอใบอนุญาตดำเนินธุรกิจผ่านระบบ .อิเล็กทรอนิกส์
1. ใบอนุญาตสำหรับบุคคธรรมดา
2. ใบอนุญาตสำหรับธุรกิจเจ้าของคนเดียว
3. ใบอนุญาตสำหรับนิติบุคคล
งการต่ออายุใบอนุญาตดำเนินธุรกิจผ่านระบบ .อิเล็กทรอนิกส์
1. ใบอนุญาตสำหรับบุคคธรรมดา
2. ใบอนุญาตสำหรับธุรกิจเจ้าของคนเดียว
3. ใบอนุญาตสำหรับนิติบุคคล
จ .การปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขใบอนุญาต
1. การแก้ไขใบอนุญาตสำหรับบุคคลธรรมดาและธุรกิจเจ้าของคน
เดียว
- การเปลี่ยนแปลงชื่อของธุรกิจหรือบริษัท
- การเปลี่ยนแปลประเภทธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงใบรับรองบริการออนไลน์
- การเปลี่ยนแปลงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสื่อสาร
2. การแก้ไขใบอนุญาตสำหรับสำหรับนิติบุคคล
- การเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท
- การเปลี่ยนแปลประเภทธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงใบรับรองบริการออนไลน์
- การเปลี่ยนแปลงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสื่อสาร
- การแก้ไขข้อตกลงระหว่างคนกลางกับผู้ให้บริการการค้า
ออนไลน์
ฉการระงับหรือปิดธุรกิจ .
1. ใบอนุญาตสำหรับบุคคธรรมดา
2. ใบอนุญาตสำหรับธุรกิจเจ้าของคนเดียว
3. ใบอนุญาตสำหรับนิติบุคคล

ระยะเวลา
ค่าบริการ ดำเนินการ
หมดอายุ
(เรียล)
(วันทำ
การ)

200,000
400,000
1,000,000

3-7 วัน
3-7 วัน
5-10 วัน

ปี 2
ปี 2
ปี 3

200,000
400,000
1,000,000

1-3 วัน
1-3 วัน
3-7 วัน

ปี 2
ปี 2
ปี 3

100,000
100,000
100,000
100,000

3-5 วัน
3-5 วัน
3-5 วัน
3-5 วัน

240,000
240,000
240,000
240,000

3-7 วัน
3-7 วัน
3-7 วัน
3-7 วัน
3-7 วัน

240,000
100,000
200,000
500,000

3-5 วัน
3-5 วัน
3-5 วัน

(การแปลที่ไม่เป็นทางการ)

ราชอาณาจักรกัมพูชา
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง
เลขทีบรก
่ .สหว 316
ประกาศระหว่างกระทรวง
ว่าด้วย
การปรับเป็นเงินภายใต้อำนาจหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์


รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง
-

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

อ้างถึงรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา
อ้างถึงพระราชกฤษฎีกาเลข นส/รกต/0918/925 ลงวันที่ 6 กันยายน 2018 ว่าด้ว ยการแต่งตั้งรัฐบาลแห่ง
พระราชอาณาจักรกัมพูชา
อ้างถึงพระราชบัญญัติเลข นส/รกม/0618/012 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2018 ซึ่งประกาศให้ใช้กฎหมายว่าด้วย
การแต่งตั้งและการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรี
อ้างถึงพระราชบัญญัติเลข นส/รกม/0169/18 ลงวันที่ 24 มกราคม 1996 ซึ่งประกาศให้ใช้กฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง
อ้างถึงพระราชบัญญัติเลข นส/รกม/0169/16 ลงวันที่ 24 มกราคม 1996 ซึ่งประกาศให้ใช้กฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งกระทรวงพาณิชย์
อ้างถึงพระราชบัญญัติเลข นส/รกม/0508/016 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2008 ซึ่งประกาศให้ใช้กฎหมายว่าด้วย
ระบบการคลังของรัฐ
อ้างถึงพระราชบัญญัติเลข นส/รกม/0695/04 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 1995 ซึ่งประกาศให้ใช้กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบการพาณิชย์และทะเบียนพาณิชย์
อ้างถึงพระราชบัญญัติเลข นส/รกม/0202/006 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2002 ซึ่งประกาศให้ใช้กฎหมายว่าด้วย
เครื่องหมายการค้า ชื่อยี่ห้อ และการกระทำในรูปแบบการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
อ้างถึงพระราชบัญญัติเลข นส/รกม/0605/019 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2005 ซึ่งประกาศให้ใช้กฎหมายว่าด้วย
องค์กรธุรกิจ
อ้างถึงพระราชบัญญัติเลข นส/รกม/1119/017 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2019 ซึ่งประกาศให้ใช้กฎหมายว่าด้วย
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อ้างถึงกฤษฎีกาย่อยเลข 488 อนกร.บก ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2013 ว่าด้วยการแต่งตั้งและการดำเนินงานของ
กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง
อ้างถึงอ้างถึงกฤษฎีกาย่อยเลข 75 อนกร.บก ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2017 ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงกฤษฎีกาย่อย
เลข 488 อนกร.บก ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2013 ว่าด้วยการแต่งตั้งและการดำเนินงานของกระทรวงเศรษฐกิจและ
การคลัง
อ้างถึงกฤษฎีกาย่อยเลข 38 อนกร.บก ลงวันที่ 16 มีนาคม 2020 ว่าด้วยการแต่งตั้งและการดำเนินงานของ
กระทรวงพาณิชย์

-

อ้างถึงกฤษฎีกาย่อยเลข 72 อนกร.บก ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2018 ว่าด้วยการควบคุมรายรับที่ไม่ใชภาษี
สรรพสามิต
อ้างถึงความต้องการของกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง
อนุมัติ

มาตรา 1.
การปรับเป็นเงินที่อยู่ภายใต้ อำนาจหน่ว ยงานของกระทรวงพาณิชย์ ถูกปฏิบัติต่อผู้ใดที่ทำความผิด ต่อ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบการพาณิชย์และทะเบียนพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า ชื่อยี่ห้อ และการ
กระทำในรู ป แบบการแข่ ง ขั น ที ่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม กฎหมายว่ า ด้ ว ยองค์ ก รธุ ร กิ จ และกฎหมายว่ า ด้ ว ยการพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง
มาตรา .2
ประเภทของความผิดและระดับการปรับเป็นเงิน แบ่งตามความผิดต่างๆ ดังปรากฏในตารางต่อไปนี้
ลำดับ
ความผิด
1
2
3
4
5
6
7

ประเภทของความผิด
การไม่ได้ลงทะเบียนเสนอการปรับเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในกระทรวงพาณิชย์
การไม่ยื่นเอกสารรายงานประจำปี
การให้ข้อมูลไม่จริง หรือการปลอมแปลงเอกสารต่างๆ สำหรับการลงทะเบียน
การดำเนินธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ที่ยังได้ไม่รับการอนุญาต
การให้ข้อมูลไม่จริงกับรายงาน หมายเหตุ หรือเอกสารต่างๆ ของบริษัทที่ต้องยื่นไป
เก็บที่กระทรวงพาณิชย์
การไม่ยื่นรายงานงบเดือนฉบับสำเนาไปยังกระทรวงพาณิชย์
การยื่นต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่ล่าช้าจากเวลากำหนดเกินกว่า 6
เดือน

ค่าปรับ
(เรียล)
1,000,000
2,000,000
1,000,000
10,000,000
2,000,000
2,000,000
20,0000

มาตรา 3.
กระทรวงพาณิชย์ ต้องจัดการดูแลรายได้จากการปรับให้เป็นไปตามประเภทของความผิดต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้ใน
มาตรา ของประกาศระหว่างกระทรวงฉบับนี้ เพื่อรวบรวมเข้าไปในกฎหมายการเงินสำหรับการควบคุมประจำปี 2
ในระหว่างปีที่ปฏิบัติตามกฎหมายการเงินสำหรับการควบคุมประจำปี กระทรวงพาณิชย์ต้องเก็บรายรับจาก
การปรับ และจัดเป็นรายได้ของประเทศ
มาตรา 4.
กระทรวงพาณิชย์ ต้องทำรายงานรายรับประจำเดือนและประจำปี ส่งไปที่กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังให้
ได้ก่อนวันที่ มกราคม ของปีถ 15 ของเดือนถัดไปสำหรับรายงานรายรับปร ะจำเดือน และก่อนวันที่ 10ัดไปสำหรับ
รายงานรายรับประจำปี รายงานรายรับประเดือนและประจำปีต้องจัดทำไปตามแบบฟอร์มของกระทรวงเศรษฐกิจ
และการคลัง
มาตรา 5.
บทบัญญัติทั้งหลายที่ขัดต่อประกาศระหว่างกระทรวงฉบับนี้ ให้ถือเป็นโมฆะ
มาตรา 6.
ประกาศระหว่างกระทรวงฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม เป็นต้นไป 2021

มาตรา 7.
ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเศรษฐกิจและ
การคลัง ต้องถือปฏิบัติตามประกาศระหว่างกระทรวงฉบับนี้ตามภาระหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัด
พนมเปญ วันที่ 12พฤษภาคม2021
ลงลายมือชื่อและประทับตรา
รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง
ลงชื่อ )Aun Porn Moniroth)
H.E. Dr. Aun Porn Moniroth
สำเนาส่ง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- สำนักงานสมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรี
- สำนักงานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคน
- หน่วยงานผู้ตรวจสอบบัญชีแห่งชาติ
- หน่วยงานปรับปรามการทุจริต
- หน่วยงานการบริหารเมืองและจังหวัด
- เหมือนมาตรา 7
- สำนักงาน Royal Gazette
- เก็บเอกสาร

ลงลายมือชื่อและประทับตรา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ลงชื่อ (Pan Sorsak)
H.E. Pan Sorsak

