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មគ្គុទ្ទេសក៏ណែនាំ 
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កាំណែជាំនាន់ទី ១ 
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មាតិការ 

 ១. អាំពី្រព័នធ្គ្រ់្ គ្ងលិខតិអនុញ្ញា តដឹកជញ្ជូនទាំនញិនាាំចលូ 

 ២. ត្ម្ូវការកម្មវិធិកុាំពយូទ័រទ្ដើម្បីទ្្រើ្ាស់្រពន័ធ (Required Software) 

 ៣. រទ្រៀរទ្្រើ្ាស ់

  ៣.១ រទ្រៀរវាយទ្ ម្ ោះចលូទ្្រើ្ាស់្រព័នធ 

៣.២ រទ្រៀររតូរទ្លខសាំងាត ់

៣.៣ រទ្រៀររទ្ងកើតសតកុទាំនញិ 

៣.៤ រទ្រៀររងាា ញសតកុទាំនញិទាំងអស ់

៣.៥ រទ្រៀរទ្រើកទ្ម្ើលសតកុទាំនញិណដលានរទ្ងកើតរចួ 

៣.៦ រទ្រៀរណកណ្រសតកុទាំនញិណដលានរទ្ងកើតរួច 

៣.៧ រទ្រៀររងាា ញ្រវតតសិតកុទាំនញិណដលានរទ្ងកើតរចួ 

៣.៨ រទ្រៀររទ្ងកើតលខិតិអនុញ្ញា តដឹកជញ្ជូនទាំនញិ 

៣.៩ រទ្រៀររងាា ញលិខតិអនុញ្ញា តដឹកជញ្ជូនទាំនញិទាំងអស់ 
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១. អាំពី្ រព័ន្ធ្គ្រ់្គ្ងលិខតិអនុ្ញ្ញា តដឹកជញ្ជូ ន្ទាំនិ្ញនាំចលូ 

រទរបញ្ាតតិ៖ 

▪ ចារ់សតីពីគ្យ 

▪ ្រកាសទ្លខ ៣៨៩ សហវ.គ្រ ចុោះថ្ងៃទី២២ ណខឧសភា ឆ្ន ាំ២០០៨ 

▪ ទ្សចកតីណែនាាំទ្លខ៩៩៧ អគ្រចុោះថ្ងៃទី២៥ ណខវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០០៥ 

▪ លិខតិទ្លខ ០២៣៥/១៦ អ.គ្.រ ចុោះថ្ងៃទី០៩ ណខកម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ សតីពកីារដ្ឋក់ឲ្យអនុវតតមុ្ខ

ងារលិខិតអនញុ្ញា តដឹកជញ្ជូនទាំនិញនាាំចូល នងិការដ្ឋក់រណនែម្ឃ្យអូារកូដ (QR Code) ទ្លើឯក

សារទ្ាោះពុម្ពនានាថ្ន្រពន័ធសវយ័្រវតតកិម្មទិនននយ័គ្យ (អាសីុគ្ដូ្ឋ) 

▪ ការណែនាាំដ៏ខពង់ខព ស់ររស់ឯកឧតតម្អគ្គនាយកកនុងកិចច្រជុាំថ្ងៃទី១៤ ណខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៦ 

ទ្ោលរាំែង ៖  

▪ ្គ្រ់្គ្ងការទ្ចញលិខិតអនញុ្ញា តដឹកជញ្ជូនទាំនញិនាាំចូល 

 

២. ត្មូវការកមមវិធីកុាំពយទូរ័ទ្ដើមបីទ្្រើ្ាស់្រព័ន្ធ 

្រពន័ធ្គ្រ់្គ្ងលិខិតអនញុ្ញា តដឹកជញ្ជូនគ្ឺជា្រពន័ធកុាំពយូទ័រមួ្យរទ្ងកើតទ្ ើងកនងុទ្ម្ង់ Web base 

application ោននយ័ថា វាអាចទ្្រើ្ាស់ាន្គ្រ់្រពន័ធ្រតិរតតកិារ (OS) ទាំងអស់ទ្ដ្ឋយពងឹណអែកទ្លើ Web 

browser ណតរ ុទ្ ណ្ ោះ។ ទ្ដ្ឋយសារ Web browser ោនទ្្ចើន្រទ្ខទខុសៗគ្នន  ដូទ្ចនោះ្កុម្ការងារគ្ទ្្ោងជាតិ

អាសីុគ្ដូ្ឋ សូម្ណែនាាំទ្អាយទ្្រើ្ាស់ជាមួ្យ Google Chrome web browser ជាំនាន់ចុងទ្្កាយ។ អនកទ្្រើ

្ាស់អាចទញយកពីអុនិទ្ធើណែតានតាំែរ: https://www.google.com.kh/chrome/browser  
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៣. រទ្រៀរទ្្រើ្ាស់្រព័ន្ធ 

ទ្ដើម្បភីាជ រ់ទ្ៅកាន់្ រពន័ធ្គ្រ់្គ្ងលិខតិអនញុ្ញា តដឹកជញ្ជូនណដល ្តូវទ្្រើជាមួ្យកម្មវិធកីុាំពយូទ័រ Google 

Chrome ទ្ដ្ឋយចលូតាម្ទ្គ្ហទាំព័រអគ្គនាយកដ្ឋា នគ្យ នងិរដ្ឋា ករកម្ពុជា (http://www.customs.gov.kh) ។ 

 ទ្ៅទ្លើទ្គ្ហទាំព័រ អគ្រ   រំកិលចុោះទ្្កាម្រហូតជួរររូដូចកនុងរងវង់ពែ៌្ កហម្ខាងទ្្កាម្ 

 ចុចទ្លើរូរ ASYCUDA World 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ទ្គ្ហទាំព័រថ្នគ្ទ្្ោងជាតអិាសីុគ្ដូ្ឋ នងឹរងាា ញទ្ ើង  

 ចុចទ្លើរូរ ្រពន័ធ្គ្រ់្គ្ងលិខិតអនញុ្ញា តដកឹជញ្ជូន 

 

http://www.customs.gov.kh/
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៣.១ រទ្រៀរវាយទ្ ម្ ោះចលូទ្្រើ្ាស់្រព័ន្ធ 

 សូម្វាយទ្ ម្ ោះ នងិទ្លខសាំងាត់ ណដលទទួលានពអីនក្គ្រ់្គ្ង់្រពន័ធ (ឧ. soksao) 

 

 ទ្ពលទ្ឃ្ើញផ្េ ាំងទ្នោះោនន័យថា អនកាន Log In ចូល្រពន័ធ ទ្ដ្ឋយទ្ជាគ្ជយ័ 

 

៣.២ រទ្រៀររតូរទ្លខសាំងាត ់

 ចុចទ្លើរូរដូចខាងទ្្កាម្៖ 

- ពាកយសោៃ ត់ចាស់ៈ   វាយទ្លខសោៃ ត់ចាស ់

- ពាកយសោៃ ត់ងមីៈ  វាយទ្លខសោៃ ត់ងមី 

- រញ្ញជ កព់ាកយសោច ត់ងមីៈ  វាយទ្លខសោៃ ត់ងមីម្តងទ្ទៀតទ្ដើម្បីទ្អេៀងផ្េ ត ់

 ចុចពាកយ  

 

1 

2 
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៣.៣ រទ្រៀររទ្ងកើតសតុកទាំនិ្ញ 

សតកុទាំនញិ  រទ្ងកើត 

 

1: ទ្លខកូដការិយាលយ័ (ឧ. SHV11) 

2: ទ្លខរញ្ជកិារ្រតិទ្វទន៍ (ឧ. 7521) 

3: កាលររិទ្ចចទចារ់ទ្អតើម្ថ្នសុពលភាព (សូម្ទ្្ជើសទ្រើសថ្ងៃនងិទ្ោ ង) 

4: កាលររិទ្ចចទចុងទ្្កាយថ្នសុពលភាព (សូម្ទ្្ជើសទ្រើសថ្ងៃនងិទ្ោ ង) 

5: ទីតាាំងសតកុទាំនញិ (ឧ. SIHANOUK VILLE PORT)  

 សាំគ្នល់៖ សមូ្សរទ្សរជាអកសរាតតាាំងធាំ 

សូម្ចុចរ ូតុង           ទ្ដើម្បីរកាទុកទ្ៅកនងុ្រពន័ធជាអចិថ្្នតយ ៍

 

ផ្េ ាំងរញ្ញជ ក់ទ្ោតទ្ ើងទ្ដើម្បីរញ្ញជ ក់ថា “ទ្តើអនកពិតជា្តូវការចុោះទ្លខលិខិតសតកុទាំនញិទ្នោះ?” 

ចុច           ករែីយល់្ពម្រទ្ងកើត ឬ ទ្ទ ករែីរដិទ្សធមិ្នរទ្ងកើត 

៣.៤ រទ្រៀររងាា ញសតុកទាំនិ្ញទាំងអសណ់ដលាន្រទ្ងកើតរួច 

សតកុទាំនញិ  រងាា ញទាំងអស់ 

 

 

 

1 

2 

3 4 
5 
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ម្គ្គទុ្ទេសក៏ណែនាាំសតីពីការទ្្រើ្ាស់្រព័នធ្គ្រ់្គ្ងលិខិតអនុញ្ញា តដឹកជញ្ជូន 

រកាសិទធ ិទ្ដ្ឋយ្កុម្ការងារគ្ទ្្ោងជាតិអាសីុគូ្ដ្ឋ ២០១៦  

  ទាំព័រ 7 of 10 

៣.៥ រទ្រៀរទ្រើកទ្មើលសតុកទាំនិ្ញណដលាន្រទ្ងកើតរួចទ្ ើយ 

សតកុទាំនញិ  រងាា ញទាំងអស់ 

 ទ្្ជើសទ្រើសសតកុទាំនញិ្មួ្យទ្ដើម្បីទ្រើកទ្្រើ រួចចុចទ្លើរូរ  ណខនក  

  

ឯកសារសតកុទាំនញិរងាា ញទ្ ើង 

 

៣.៦ រទ្រៀរណកណ្រសតុកទាំនិ្ញណដលាន្រទ្ងកើតទ្ ើយ 

សតកុទាំនញិ  រងាា ញទាំងអស់ 

ទ្្ជើសទ្រើសសតកុទាំនញិ្មួ្យទ្ដើម្បណីកណ្រ រួចចុចទ្លើកនងុរងវង់្កហម្   

  

ឯកសារសតកុទាំនញិរងាា ញទ្ ើង 

 



អគ្គនាយកដ្ឋា នគ្យ និងរដ្ឋា ករកម្ពុជា  

ម្គ្គទុ្ទេសក៏ណែនាាំសតីពីការទ្្រើ្ាស់្រព័នធ្គ្រ់្គ្ងលិខិតអនុញ្ញា តដឹកជញ្ជូន 

រកាសិទធ ិទ្ដ្ឋយ្កុម្ការងារគ្ទ្្ោងជាតិអាសីុគូ្ដ្ឋ ២០១៦  

  ទាំព័រ 8 of 10 

សាំគ្នល់៖ រាលក់ារណកណ្រសូម្រាំទ្ពញកនុង កាំែត់សាំគ្នល ់រួចចុច        

៣.៧ រទ្រៀររងាា ញ្រវតតសិតុកទាំនិ្ញណដលាន្រទ្ងកើតទ្ ើយ 

សតកុទាំនញិ  រងាា ញទាំងអស់ 

ទ្្ជើសទ្រើសសតកុទាំនញិ្មួ្យទ្ដើម្បីទ្រើកទ្្រើ រួចចុចទ្លើរូរ    

 

លម្ែតិ្រវតតិរងាា ញទ្ ើង  ចុចទ្លើរូរ   

  

 

 

 

៣.៨ រទ្រៀររទ្ងកើតលខិិតអនុ្ញ្ញា តដឹកជញ្ជូ ន្ទាំនិ្ញនាំចលូ 

លិខតិអនញុ្ញា តដកឹជញ្ជូន  រទ្ងកើត  លិខតិអនញុ្ញា តដកឹជញ្ជូនទាំនញិ 

 

រញ្ញជ ក់៖ សូម្សរទ្សរជាអកសរាតតាាំងធាំជាសតងដ់្ឋររួម្តាម្គ្ាំរូរងាា ញ 

- សូម្ទ្្ជើសទ្រើស្រអរ់កូដការិយាល័យ 

- សូម្រាំទ្ពញទ្លខរញ្ជកិារ្រតិទ្វទន៍គ្យ 

1: ចាំទ្ពាោះទាំងន់្តូវដឹក ៖ 

- ករែីដឹកកងុតនឺ័រ សូម្ទ្្ជើសទ្រើស  ទ្្ជើសទ្រើសកងុតនឺ័រ ឬ 

2 3 4 

1 



អគ្គនាយកដ្ឋា នគ្យ និងរដ្ឋា ករកម្ពុជា  

ម្គ្គទុ្ទេសក៏ណែនាាំសតីពីការទ្្រើ្ាស់្រព័នធ្គ្រ់្គ្ងលិខិតអនុញ្ញា តដឹកជញ្ជូន 

រកាសិទធ ិទ្ដ្ឋយ្កុម្ការងារគ្ទ្្ោងជាតិអាសីុគូ្ដ្ឋ ២០១៦  

  ទាំព័រ 9 of 10 

- រាំទ្ពញទាំងន់ដឹកតាម្មុ្ខទាំនញិនីមួ្យៗ កនុង្រអរ់ (ទាំងនដឹ់ក គ្្ក) 

2: សូម្វាយរញ្ចូលពត័៌ោនម្ទ្ធោាយដឹកជញ្ជូន នងិពែ៌ (ឧ. TRUCK-GREY COLOR) 

3: សូម្វាយរញ្ចូលរ័ែណសាំគ្នល់/សាា កទ្លខម្ទ្ធោាយដឹកជញ្ជូន (ឧ. PNH-3A-9999) 

 ទ្លខកូដទ្ខតត សូម្សរទ្សរអកសរកាត់ ៣ពាកយ (ឧ. PNH, SHV, KKG,TAK, KDL, BMC,) 

4. សូម្វាយរញ្ចូលទ្ ម្ ោះ្កុម្ហ នុដឹកជញ្ជូន (ឧ. MOK MAN TRANSPORT CO LTD.) 

សូម្ចុចរ ូតុង           ទ្ដើម្បីរកាទុកទ្ៅកនងុ្រពន័ធជាអចិថ្្នតយ ៍

 

ផ្េ ាំងរញ្ញជ ក់ទ្ោតទ្ ើងទ្ដើម្បីរញ្ញជ ក់ថា “ទ្តើអនកពិតជា្តូវការចុោះទ្លខលិខិតសតកុទាំនញិទ្នោះ?” 

ចុច 

ទ្ៅទ្ពល្រពន័ធានរកាទុកទ្ដ្ឋយទ្ជាគ្ជយ័ទ្ហើយ ភាា ម្ទ្នាោះនឹងរងាា ញរ ូតងុ ទ្ាោះពមុ្ព 

 

ចុចរ ូតុង      ទ្ដើម្បីទ្ាោះពុម្ព 

 



អគ្គនាយកដ្ឋា នគ្យ និងរដ្ឋា ករកម្ពុជា  

ម្គ្គទុ្ទេសក៏ណែនាាំសតីពីការទ្្រើ្ាស់្រព័នធ្គ្រ់្គ្ងលិខិតអនុញ្ញា តដឹកជញ្ជូន 

រកាសិទធ ិទ្ដ្ឋយ្កុម្ការងារគ្ទ្្ោងជាតិអាសីុគូ្ដ្ឋ ២០១៦  

  ទាំព័រ 10 of 10 

លខិតិអនញុ្ញា តដកឹជញ្ជូនទ្ម្ង់្ កដ្ឋស់ (សូម្ទ្ាោះពមុ្ភទ្លើ លខិតិ Pre-Print ោន ូហគរូ អគ្រ) 

ម្្នតរីទ្ងកើត្តវូចោុះហតែទ្លខាទ្លើលខិតិអនញុ្ញា តដកឹជញ្ជូនទាំនញិ នងិទ្ាោះ្តាការយិាលយ័អងណដរ 

 

៣.៩ រទ្រៀររងាា ញលខិិតអនុ្ញ្ញា តដឹកជញ្ជូ ន្ទាំនិ្ញទាំងអស់ 

លិខតិអនញុ្ញា តដឹកជញ្ជូន  រងាា ញលិខតិទាំងអស់  

 

ចាំទ្ពាោះមុ្ខងារដថ្ទ សូម្ទ្្រើ្ាស់មុ្ខងារដូចកនុងរងវង់ពែ៌្ កហម្តាម្ការានរងាា ញខាងទ្លើ (ដូចសតកុទាំនញិ) 

សាំគ្នល៖់ មុ្ននងឹទ្ោកអនកអាចរទ្ងកើតលខិិតអនញុ្ញា តដកឹជញ្ជូនទាំនញិ ចាាំាច់្តូវរទ្ងកើតសតកុទាំនញិជាមុ្នសិន 


