
 

 

  

មគ្គុទេសក៍សម្រាប់អ្នកទម្របើម្រាស ់

ម្របព័ន្ធម្រគ្ប់ម្រគ្ងម្របតិទេេន្៍គ្យសទងេប 

 

កំណែ  

ថ្ងៃទ៣ី១ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

ម្រកុមការងារគ្ទម្រាងជាតិអាស ៊ីគូ្ដា 

ឆ្ន  ំ២០១៦ 

 



មគ្គទុេសក៍សម្រាប់អ្នកទម្របើម្រាស់ម្របពន័្ធម្រគ្ប់ម្រគ្ងម្របតិទេេន្៍គ្យសទងេប 

េំព័រេី 1 | ម្រកុមការងារគ្ម្រាងជាតអិាស គូី្ដា 

 

ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងប្រតិវេទន្៍រយសវងេរ 

១. ការចូលវៅវប្រើប្ាស់ប្រព័ន្ធ 

 ទ ើមបីទម្របើម្រាស់ម្របពន័្ធម្រគ្ប់ម្រគ្ងម្របតិទេេន្៍សទងេបទន្េះ ទោកអ្នកចំាច់ម្រតូេការអ្ នី្ទ ើទេត ន្ងិ Web Browser មួយ 

(Google Chrome ម្រតូេាន្ណេនំឲ្យទម្របើម្រាស់) ។ ទបើក Google Chrome រួច៖ 

 សូមចូលទៅកាន្់ទគ្ហេំព័ររបស់អ្គ្គនយកដាា ន្គ្យន្ងិរដាា ករកមពុជា (www.customs.gov.kh) រួច Scroll ច េះទៅ

ទម្រកាមទហើយច ចទលើរូបរបស់ម្របព័ន្ធទអ្ឡិកម្រតនូ្កិគ្យ (e-Customs)  ូចរូបភាពខាងទម្រកាម 

 

  បនា ប់មកច ចទលើរូបម្របពន័្ធទអ្ឡិកម្រតនូ្កិគ្យ e-Customs  ូចរូបភាពខាងទម្រកាម  

 

 បនា ប់មកទេៀតវាន្ងឹទចញផ្ា ងំ ចូលទម្របើម្រាស់ម្របពន័្ធ ទ ើមបឲី្យទោកអ្នកបំទពញទ ម្ េះ ន្ងិពាកយសាា ត់ ូចរូបភាពខាង

ទម្រកាម ។ ទម្រកាយពីបំទពញរួច សូមច ចប ូត ងចូល 

 
 

http://www.customs.gov.kh/


មគ្គទុេសក៍សម្រាប់អ្នកទម្របើម្រាស់ម្របពន័្ធម្រគ្ប់ម្រគ្ងម្របតិទេេន្៍គ្យសទងេប 

េំព័រេី 2 | ម្រកុមការងារគ្ម្រាងជាតអិាស គូី្ដា 

 

 បនា ប់ពីចលូាន្ទហើយ សូមច ចទលើរូបនន្ម្របតិទេេន្៍សទងេប ន្ងិេំន្ញិាន្ម្រាប់  ូចខាងទម្រកាម 

 

 

 ទនេះវាន្ឹងបងាា ញទចញន្ូេផ្ា ងំេំព័រទ ើម របស់ម្របពន័្ធម្រគ្ប់ម្រគ្ងម្របតិទេេន្៍សទងេប  

  



មគ្គទុេសក៍សម្រាប់អ្នកទម្របើម្រាស់ម្របពន័្ធម្រគ្ប់ម្រគ្ងម្របតិទេេន្៍គ្យសទងេប 

េំព័រេី 3 | ម្រកុមការងារគ្ម្រាងជាតអិាស គូី្ដា 

 

សប្ារ់ប្រតិវេទន្៍ករ (Declarant) 

 រូបភាពផ្ា ងំេំព័រទ ើម របស់ម្របពន័្ធម្រគ្ប់ម្រគ្ងម្របតិទេេន្៍សទងេប (សម្រាប់ម្របតិទេេន្ក៍រ) 

 

 

២. ការប្រកាសប្រតវិេទន៍្សវងេរ 

 ទ ើមបីម្របកាសម្របតិទេេន្៍សទងេប សូមទោកអ្នកអ្ន្ េតតតាមជហំាន្ ូចខាងទម្រកាម៖ 

 ច ចទៅទលើជទម្រមើស  ម្របកាសម្របតិទេេន្៍សទងេប ទៅផ្ា ងំេំព័រទ ើមរបស់ម្របព័ន្ធម្រគ្ប់ម្រគ្ងម្របតទិេេន្៍សទងេប 

 



មគ្គទុេសក៍សម្រាប់អ្នកទម្របើម្រាស់ម្របពន័្ធម្រគ្ប់ម្រគ្ងម្របតិទេេន្៍គ្យសទងេប 

េំព័រេី 4 | ម្រកុមការងារគ្ម្រាងជាតអិាស គូី្ដា 

 

 បនា ប់មកវាងន្ឹងបងាា ញទចញន្ូេផ្ា ងំម្របតិទេេន្៍សទងេបសម្រាប់បំទពញពត័ា៌ន្ ូចរូបភាពខាងទម្រកាម 

 ផ្ា ងំបញ្ជ ិកាេំន្ញិ 

 

 ប ូត ងេំព័រទ ើម៖ សម្រាប់ចូលទៅកាន្់េំព័រទ ើមេិញ 

 ប ូត ងទ្ាៀងផ្ា ត់៖ សម្រាប់ឲ្យម្របព័ន្ធជយួទ្ាៀងផ្ា ត់ភាពម្រតឹមម្រតូេ ន្ងិម្រគ្ប់ម្រាន្ន់ន្េិន្នន្យ័ ន្ងិគ្េនម្រាក់

ពន្ធម ន្ន្ឹងច េះបញ្ជ  ី

 ប ូត ងច េះបញ្ជ ី៖ សម្រាប់ច េះបញ្ជ ីទម្រកាយទពលបំទពញាន្ម្រតមឹម្រតូេ ន្ងិចប់សពវម្រគ្ប់  

 ប ូត ងបណន្ែមម ខេំន្ញិ៖ សម្រាប់បណន្ែមម ខេំន្ញិទៅកនុងបញ្ជកិា ទោកអ្នកអាចបណន្ែមម ខេំន្ិញ មមតាាន្ 

រហូត ល់ ៩៩ម ខ កនុងមួយបញ្ជកិា។  

 ប ូត ងល បម ខេំន្ញិ៖ សម្រាប់ល បម ខេំន្ញិទចញពីបញ្ជកិា 

 សូមច ច Tab ទ ើមបីចូលទៅកាន្់ម្របអ្ប់បំទពញេី ១ ន្ិងម្របអ្ប់បំទពញបន្តបនា ប់ ។ ការទ វើណបបទន្េះ អាចជយួឲ្យទោកអ្នកបំទពញ

េិន្នន្័យណ លចំាច់ទដាយមិន្ាន្ការរលំង ម្របទសើរជាងការទម្របើ Mouse ទៅច ចទលើម្របអ្ប់មួយៗទ ើមបីបំទពញេិន្នន្យ័ ។  

 េិន្នន្័យណ លវាយបញ្ចូលម្រតូេាន្អ្ន្ ញ្ញា តឲ្យទម្របើអ្កសរឡាតំាង (អ្កសរ ំ) ឬទលខ ទជៀសវាងការទម្របើអ្កសរន្ងិសញ្ញា ទ្សងៗ រាប់

បញ្ចូលទងំអ្កសរណខមរយនូ្ីក ូ្ងណ រ ទម្រពាេះវាន្ងឹបណ្តត ល ឲ្យាន្បញ្ញា ទៅទពលទាេះព មពទចញ ។ 

  



មគ្គទុេសក៍សម្រាប់អ្នកទម្របើម្រាស់ម្របពន័្ធម្រគ្ប់ម្រគ្ងម្របតិទេេន្៍គ្យសទងេប 

េំព័រេី 5 | ម្រកុមការងារគ្ម្រាងជាតអិាស គូី្ដា 

 

តារាង ប្រអរ់រញ្ចូ លព័ត៌ាន្កនុងផ្ទ ាំងរញ្ជ ិកាប្រតិវេទន្៍សវងេរ 

ល.រ ទ ម្ េះ ភាពចំាច ់ បរយិាយ 

១ ទលខ ន្ិងកាលបរិទចេេ សវ ័យម្របេតតិ សម្រាប់បងាា ញទលខច េះបញ្ជ ិកា ន្ិងនងាណខច េះបញ្ជ ិកា ទម្រកាយពីច េះបញ្ជ ីរួច។ 

ណ ន្កពត័ា៌ន្េទូៅ 

២ ការិយាល័យគ្យ 

Customs Office 

ចំាច់ សម្រាប់ទម្រជើសទរើសការិយាល័យគ្យន្ិងរដាា ករ ណ លដាក់ម្របតិទេេន្៍សទងេបទន្េះ។  

ឧ. BMC11, SVR11 ។ល។ 

៣ ម្របទេេ Type ចំាច់ សម្រាប់ទម្រជើសទរើសម្របទេេ បញ្ជ ិកាម្របតិទេេន្៍ នំទចញ (Export) ឬនំចូល (Import) 

៤ ទ ម្ េះ Name ចំាច់ សម្រាប់បំទពញទ ម្ េះម្របតិទេេន្៍ករ ឬាច ស់េំន្ិញ 

៥ ទេេ Gender ចំាច់ សម្រាប់ទម្រជើសទរើស ទេេនន្ម្របតិទេេន្៍ករ ឬាច ស់េំន្ិញ ។ 

ឧ. Male (ម្របុស), Female (ម្រសី)  

៦ ទលខអ្តតសញ្ញា េប័េណ  

ID Card 

ចំាច់ សម្រាប់បំទពញទលខអ្តតសញ្ញា េប័េណ របស់ម្របតិទេេន្៍ករ ឬាច ស់េំន្ិញ ។ 

ឧ. 040412345 ។ល។ 

៧ សញ្ញជ តិ Nat. ចំាច់ សម្រាប់ទម្រជើសទរើសសញ្ញជ តិ របស់ម្របតិទេេន្៍ករ ឬាច ស់េំន្ិញ ។  

ឧ. CAMBODIAN (សញ្ញជ តិកមពុជា) ។ល។ 

៨ អាសយដាា ន្ Address ចំាច់ សម្រាប់បំទពញអាសយដាា ន្ របស់ម្របតិទេេន្៍ករ ឬាច ស់េំន្ិញ ។ 

ឧ. PHUMI UDDOM, KHUM PREK KSAY, SROK PEAMROR, KHET 

PREYVENG 

៩ ចំន្ួន្ម ខេំន្ិញ  

No. Item 

សវ ័យម្របេតតិ សម្រាប់បងាា ញចំន្ួន្ម ខេំន្ិញសរ បនន្បញ្ជ ិកាម្របតិទេេន្៍ 

១០ ចំន្ួន្េេឌ ិកាសរ ប  

Total Packages 

សវ ័យម្របេតតិ សម្រាប់បងាា ញចំន្ួន្េេឌ ិកាសរ បនន្បញ្ជ ិកាម្របតិទេេន្៍ 

១១ ណបបណ្ន្េទូត់  

Mean Payment 

សវ ័យម្របេតតិ សម្រាប់បងាា ញណបបណ្ន្នន្ការេូទត់ម្រាក់ បនា ប់ពីបទងកើតបងាក ន្់ន បង់ពន្ធរួច 

១២ រូបិយប័េណ Currency សវ ័យម្របេតតិ សម្រាប់បងាា ញម្របទេេរបិូយប័េណបរទេស (  ោា )។   

១៣ បងាក ន្់ន  Receipt សវ ័យម្របេតតិ សម្រាប់បងាា ញ កំេត់សាគ ល់ ទលខបងាក ន្់ន  ន្ិងកាលបរិចេេទចញបងាក ន្់ន ពន្ធ 

១៤ អ្ម្រតាបដូរម្រាក់  

Exc. Rate 

សវ ័យម្របេតតិ សម្រាប់បងាា ញ អ្ម្រតាបតូរម្រាក់ (  ោា ) ណ លាន្ស ពលភាពសម្រាប់នងាណ លច េះ

បញ្ជ ិកាម្របតិទេេន្៍ 

១៥ ម្រាក់ពន្ធអាករសរ ប (ទរៀល)  

Total Tax Payable (KHR)  

សវ ័យម្របេតតិ សម្រាប់បងាា ញតនមាម្រាក់ពន្ធអាករសរ បទងំអ្ស់នន្បញ្ជ ិកាម្របតិទេេន្៍ ជាម្រាក់ទរៀល 

ណ ន្កបរយិាយម ខេនំ្ញិ 

២០ ចំន្ួន្េេឌ ិកា No. Pack. ចំាច់ សម្រាប់វាយបញ្ចូលចំន្នួ្េេឌ ិកា (កញ្ចប់)នន្ម ខេំន្ិញ ។ ព័ត៌ាន្ទន្េះចំាច់ម្រតូេណត

ជាចំន្នួ្គ្ត់េិជជាន្ ន្ិងខ សពីសនូ្យ ។ ឧ. 3, 1, 20 ។ល។ 



មគ្គទុេសក៍សម្រាប់អ្នកទម្របើម្រាស់ម្របពន័្ធម្រគ្ប់ម្រគ្ងម្របតិទេេន្៍គ្យសទងេប 

េំព័រេី 6 | ម្រកុមការងារគ្ម្រាងជាតអិាស គូី្ដា 

 

២១ ម្របទេេេេឌ ិកា Type ចំាច់ សម្រាប់ទម្រជើសទរើសម្របទេេេេឌ ិកា (រទបៀបនន្ការទេចខចប់) ។ 

ឧ. NE (Unpacked or unpackaged) សម្រាប់េំន្ិញណ លាម ន្ការទេចខចប់, PK 

(Package) សម្រាប់ការទេចខចប់ជាកញ្ចប់ ។ សូមទមើលបណន្ែមទៅកនុងតារាងទយាង ។ 

២២ ទលខកូ េំន្ិញ HS Code ចំាច់ សម្រាប់បំទពញ ទលខកូ ៨ខាង់ របស់េំន្ិញម្រសបតាមតារាងពន្ធគ្យកមពុជាណ លទៅជា

 រាន្។ សូមវាយទលខឡាតំាង ទដាយមិន្ កឃ្លា  មិន្ាន្សញ្ញា  . ជាទ ើម។  

ឧ. 07049090, 12023000, 61019000 ។ល។ 

២៣ ឯកតារង  

Supplimentary Unit 

ចំាច់ សម្រាប់វាយបញ្ចូលចំន្នួ្ឯកតា ណ លម្រតូេយកទៅទម្របើសម្រាប់សែ ិតិ ។ ទោកអ្នកម្រតូេ

បំទពញចំន្ួន្ទនេះទៅតាមម្របទេេឯកតាណ លបងាា ញទដាយសវ ័យម្របេតតិទដាយណ ែ្កទលើ

ទលខកូ េំន្ិញ ។ ឧ. ទបើម្របទេេជា NAR ម្រតូេបំទពញចំន្ួន្រាយ, KGS ម្រតូេបំទពញ

េមាន្់ស េធ, PRS ម្រតូេបំទពញចំន្ួន្គ្ូ ។ល។ 

២៤ មទ ោាយ ឹកជញ្ជូន្ 

Transportation 

មិន្ចំាច់ សម្រាប់បំទពញព័ត៌ាន្មទ ោាយ ឹកជញ្ជូន្ ។ ឧ. MOTOCYCLE SVR-1A-2345 

( ឹកទដាយម តូូ ាា កសាគ ល់ ាវ យទរៀង 2A-2345), CAR BMC-2A-2345។ល។  

២៥ េមាន្់សរ ប (គ្ីឡូម្រកាម) 

Gross Weight (KGS) 

ចំាច់ សម្រាប់បំទពញេំងន្់សរ ប (ទងំសំបក ទបើាន្) ជាគ្ីឡូម្រកាម ។ អាចបំទពញជាចំន្ួន្

េសភាគ្ ំជាងសូន្យ ។ ឧ. 3.5, 0.5, 20.0 ។ល។  

២៦ េមាន្់ស េធ (គ្ីឡូម្រកាម)  

Net Weight (KGS) 

ចំាច់ សម្រាប់បំទពញេំងន្់ស េធ (ទដាយមិន្គ្ិតេមាន្់សំបក) ជាគ្ីឡូម្រកាម ។ អាចបំទពញជា

ចំន្ួន្េសភាគ្ ំជាងសូន្យ ។  ឧ. 3.5, 0.5, 20.0 ។ល។ 

២៧ តនមាម ខេំន្ិញ (  ោា )  

Item Price (USD) 

ចំាច់ សម្រាប់បំទពញតនមានន្ម ខេំន្ិញគ្ិតជា  ោា  សម្រាប់ជាមលូដាា ន្កនុងការគ្េនតនមា

គ្ិតពន្ធគ្យជាម្រាក់ទរៀល ។ ឧ. 150, 50.5, 80 ។ល។ 

២៩ បូកបណន្ែមទលើតនមាគ្ិតពន្ធគ្យ 

Added Value (%) 

ចំាច់ សម្រាប់បំទពញភាគ្រយសម្រាប់បូកបណន្ែមទលើតនមាគ្ិតពន្ធគ្យ ។ 

ឧ. 10, 20 ។ល។ 

៣០ បរិយាយតារាងពន្ធ HS Desc. សវ ័យម្របេតតិ សម្រាប់បងាា ញបរិយាយម ខេំន្ិញតាមតារាងពន្ធគ្យ បនា ប់ពីវាយបញ្ចូលទលខក ូ

េំន្ិញរួច (ទបើម្រតឹមម្រតូេ) 

៣១ បរិយាយតាមណបបពាេិជជកមម 

Commercial Description 

ចំាច់ សម្រាប់វាយបញ្ចូលបរិយាយលមែិតទ ម្ េះេំន្ិញជាអ្កសរឡាតំាង ។ 

ឧ. FRESH VEGETABLE, USED CLOTHING ។ល។ 

ណ ន្កការគ្េនម្រាកព់ន្ធ 

៣២ ម្របទេេ Type សវ ័យម្របេតតិ សម្រាប់បងាា ញម្របទេេពន្ធ ន្ិង/ឬអាករ ។ ឧ. COP, SOP, VOP ។ល។ 

៣៣ មូលដាា ន្គ្ិតពន្ធ Tax Base សវ ័យម្របេតតិ សម្រាប់បងាា ញមូលដាា ន្គ្ិតពន្ធនន្ ំណ្តក់កាលន្ីមួយៗ 

៣៤ អ្ម្រតា Tax Rate សវ ័យម្របេតតិ/

ចំាច់ 

សម្រាប់បងាា ញអ្ម្រតាពន្ធទៅតាមទលខកូ ម ខេំន្ិញ ។ ទោកអ្នកកអ៏ាចទ វើការណកតម្រមូេ

ាន្ ណតម្រតូេណកតម្រមូេម្របកបទដាយការេេលួខ ស ទដាយាន្ទហត ្ល ន្ិងទយាងទសច

កតីសទម្រមចចាស់ោស់ ។ 

៣៥ ម្រាក់ពន្ធ Tax Amount សវ ័យម្របេតតិ សម្រាប់បងាា ញម្រាក់ពន្ធនន្ ំណ្តក់កាលន្ីមួយៗ 



មគ្គទុេសក៍សម្រាប់អ្នកទម្របើម្រាស់ម្របពន័្ធម្រគ្ប់ម្រគ្ងម្របតិទេេន្៍គ្យសទងេប 

េំព័រេី 7 | ម្រកុមការងារគ្ម្រាងជាតិអាស គូី្ដា 

 

៣៦ ប.េ.េ MOP សវ ័យម្របេតតិ/

ចំាច់ 

សម្រាប់បងាា ញ ណបបបេេទូត់ពន្ធអាករ ។ ទោកអ្នកក៏អាចទ វើការទម្រជើសទរើសាន្្ង

ណ រ ណតម្រតូេទ វើការទម្រជើសទរើសម្របកបទដាយេំន្ួលខ សម្រតូេ ។ 

ឧ. 0 (រួចពន្ធ ន្ិងអាករ), 1 (ពន្ធអាករម្រតូេបង), 3 (ពន្ធអាករជាបន្ាុករ ា) 

៣៧ សរ ប Total សវ ័យម្របេតតិ សម្រាប់បងាា ញទចញន្ូេម្រាក់ពន្ធអាករសរ បនន្ម ខេំន្ិញ គ្ិតជាទរៀល 

ណ ន្កពត័ា៌ន្បណន្ែម 

៣៨ ទយាង References មិន្ចំាច់ សម្រាប់វាយបញ្ចូលទយាង ទ្សងៗណ លពាក់ពន្ធ 

៣៩ ទ្សងៗ Others មិន្ចំាច់ សម្រាប់វាយបញ្ចូល កំេត់សាគ ល់ទ្សងៗ ។ 

 

 ផ្ា ងំឯការភាជ ប់ : សម្រាប់ភាជ ប់ឯការពាក់ព័ន្ធនន (អាចជារូបភាពណសក ន្ ឬ ឯការម្របទេេ PDF) ។ ការភាជ ប់

ឯការកនុងម្របព័ន្ធ អាចជួយទោកអ្នកកនុងការរកាេ ក ន្ិងណសវ ងរកឯការទំងទនេះមកេិញយា ងឆាប់រហ័ស ន្ិង

ងាយម្រសួល ។ 

 

ទ ើមបីភាជ ប់ឯការ សូមអ្ន្ េតត ូចខាងទម្រកាម ៖ 

 ទម្រជើសទរើសម្របទេេឯការភាជ ប់ : ម្របទេេឯការភាជ ប់ាន្ ូចជា 

 អ្តត.ប័េណ ឫលិខិតឆ្ាងណ ន្  

 ទលខ អ្តប ម្រកុមហ  ន្  

 កំេត់ទហត គ្យ  

 ទសចកតីសទម្រមចេិន្ិចេ័យ  

 ទ្សងៗ  



មគ្គទុេសក៍សម្រាប់អ្នកទម្របើម្រាស់ម្របពន័្ធម្រគ្ប់ម្រគ្ងម្របតិទេេន្៍គ្យសទងេប 

េំព័រេី 8 | ម្រកុមការងារគ្ម្រាងជាតអិាស គូី្ដា 

 

 ទម្រជើសទរើសឯការ : បនា ប់ពីទម្រជើសទរើសម្របទេេឯការភាជ ប់រួចទោកអ្នកអាចច ចទលើ ប ូត ង Choose File 

ទ ើមបីទ វើការទម្រជើសទរើសឯការទនេះពីកនងុក ពំយូរេ័រ ឬេូរស័ពាឆាា តេយ័របស់ទោកអ្នក ។ 

 ការបណន្ែមឯការភាជ ប់ : សូមច ចប ូត ងបណន្ែមឯការភាជ ប់ទ ើមបីបណន្ែមឯការ ទដាយអ្ន្ េតត ូចជហំាន្ទងំ

ពីរខាងទលើ ។ 

 ការល បឯការភាជ ប់ : ម្របសិន្ទបើទោកអ្នកម្រចឡំភាជ ប់ឯការខ សទដាយម្របការណ្តមយួទោកអ្នកអាចល បវា

ាន្ទដាយច ចទលើសញ្ញា    ណ លសែតិទៅបនា ប់ពឯីការទនេះ ឬច ចទលើប តូ ងល បឯការទងំអ្ស់ ទ ើមបី

ល បឯការណ លាន្ភាជ ប់ទងំអ្ស់ ។ 

 

 ទៅទពលបំទពញរួចរាលទ់ងំពត័៌ាន្ទៅផ្ា ងំបញ្ជកិាេំន្ញិ ន្ងិផ្ា ងំឯការភាជ ប់ ទោកអ្នកអាចច ច ប ូត ង

ទ្ាៀងផ្ា ត់ ណ លសែ ិតទៅណ្នកខាងទលើកនុងផ្ា ងំបញ្ជកិាេំន្ញិទ ើមបីពិន្តិយទ្ាៀងផ្ា ត់ភាពម្រគ្ប់ម្រាន្់ ន្ងិម្រតឹមម្រតូេ

នន្ព័តា៌ន្ណ លអ្នកាន្បំទពញរួច ។ ម្របសិន្ទបើអ្នកេេួលាន្ារថា “ឯការម្រតូេាន្ទ្ាៀងផ្ា ត់ទដាយ

ទជាគ្ជ័យ” ទោកអ្នកអាចច ចប ូត ងច េះបញ្ជ ី ទ ើមបីទ វើការច េះបញ្ជ ីេំន្ញិ ។ ្ាុយទៅេិញម្របសិន្ទបើេេួលាន្

ារថា “សូមម្រតួតពនិ្តិយម្របអ្ប់ម្រកហមទឡើងេិញ” ាន្ន្យ័ថាពត័៌ាន្ណ លទោកអ្នកាន្បំទពញ គ្ពឺ ំទន្់

ម្រតឹមម្រតូេទេ ទហើយទោកអ្នកម្រតូេពនិ្តិយទឡើងេិញន្េូម្របអ្ប់ណ លាន្បនា តម់្រកហម ។ 

 បនា ប់ពីបំទពញ ទ្ាៀងផ្ា ត់ ន្ងិច េះបញ្ជ ីរួច វាន្ងឹបងាា ញទចញផ្ា ងំបងាា ញពត័ា៌ន្ ូចរូបភាពខាងទម្រកាម  

 ប ូត ងទាេះព មព: សម្រាប់ទាេះព មពបញ្ជកិាេំន្ញិទចញទលើម្រកដាស A4 

 ប ូត ងបិេឯការ: សម្រាប់បិេការបងាា ញបញ្ជកិា ន្ងិម្រតឡប់ទៅកាន្់េំព័រទ ើមេិញ ។ 
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៤. ការស្សែងរករញ្ជ កិាប្រតវិេទន៍្សវងេរ 

ទោកអ្នកអាចណសវងរកបញ្ជ ិកាម្របតិទេេន្៍សទងេប ណ លាន្ច េះបញ្ជ ីរួច មកេិញទ ើមបីទបើកទមើលព័តា៌ន្បញ្ជ ិកា ឯកាភាជ ប់ ក៏ ូច

ជាទាេះព មព្ងណ រ ។ ទ ើមបីណសវងរក សូមអ្ន្ េតតតាមជហំាន្ ូចខាងទម្រកាម៖ 

 ច ចទលើ ណសវងរកម្របតិទេេន្៍ទសទងេប កនងុេំព័រទ ើមនន្ម្របពន័្ធម្រគ្ប់ម្រគ្ងម្របតិទេេន្៍សទងេប  ូចរបូភាពខាងទម្រកាម 
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 បនា ប់មកវាន្ងឹបងាា ញផ្ា ងំសម្រាប់កំេតល់កេខេឌ ណសវងរក ូចរូបភាពខាងទម្រកាម 

 

 Office Code: សម្រាប់ការណសវងរកតាមរយៈ Office Code 

 Reg. Number: សម្រាប់ការណសវងរកតាមរយៈ ទលខច េះបញ្ជកិា 

 Reg. Date: សម្រាប់ការណសវងរកតាមរយៈ កាលបរិទចេេច េះបញ្ជកិា 

 Reg. Year: សម្រាប់ការណសវងរកតាមរយៈ ឆាន ំនន្ការច េះបញ្ជកិា 

 Rcp. Status: សម្រាប់ការណសវងរកតាមរយៈ ាែ ន្ភាពបងាក ន្ន់ បង់ពន្ធ (បង់ពន្ធរួច ឬមិន្ទន្់រួច) 

 លកេខេឌ ណសវងរក (Criteria): 

 All: សម្រាប់កំេត់យកទងំអ្ស់ (ឧ. Office Code All គ្ឺណសវងរកម្រគ្ប់កូ ការិយាលយ័) 

 Equal: សម្រាប់កំេតក់ារណសវងរកទសម ើន្ងឹតនមាណ្តមួយ (Value #1) (ឧ. Office Code Equal KAM10 គ្ឺ

ណសវងរកបញ្ជកិានន្ការិយាលយ័ KAM10 

 Not equal: សម្រាប់កំេត់ការណសវងរកមនិ្ទសម ើន្ងឹតនមាណ្តមួយ (ឧ. Reg. Number Not equal 125 គ្ឺ

ណសវងរកបញ្ជកិាណ លខ សពីទលខ ១២៥) 

 Less than: សម្រាប់កំេតក់ារណសវងរកតូចជាងតនមាណ្តមួយ (ឧ. Reg. Number Less than 125 គ្ឺណសវង

រកបញ្ជកិាណ លាន្ទលខតូចជាង ១២៥) 

 Less than or equal: សម្រាប់កំេតក់ារណសវងរកតូចជាង ឬទសម ើន្ងឹតនមាណ្តមួយ (ឧ. Reg. Number Less 

than or equal 125 គ្ឺណសវងរកបញ្ជ ិកាណ លាន្ទលខតូចជាង ឬទសម ើន្ឹង ១២៥) 

 Greater than: សម្រាប់កំេត់ការណសវងរក្ាុយពី Less than  

 Greater than or equal: សម្រាប់កំេត់ការណសវងរក ំជាង ឬទសម ើន្ឹងតនមាណ្តមួយ   

 Between: សម្រាប់កំេត់ការណសវងរកទៅចទនា េះតនមាពីរ (Value #1 ន្ងិ Value #2) (ឧ. Reg. Date 

Between 07/10/2016 | 07/11/2016 គ្ឺណសវងរកបញ្ជ ិកាណ លាន្ច េះបញ្ជចីប់ពនីងាេី១០ ណខកកកដា ឆាន ំ 

២០១៦  ល់ នងាេី១១ ណខកកកដា ឆាន ំ២០១៦) 

 Contains string: សម្រាប់កេំត់ការណសវងរកព័តា៌ន្ ណ លាន្តួអ្កសរ ឬទលខណ្តមួយទៅកនងុទនេះ 

(មិន្ចំាច់បញ្ចូលតនមាទពញ) ។ 
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េំព័រេី 11 | ម្រកុមការងារគ្ម្រាងជាតអិាស គូី្ដា 

 

 Starts with: សម្រាប់កំេតក់ារណសវងរក ព័តា៌ន្ណ លទ្តើមទដាយតអួ្កសរ ឬទលខណ្តមួយ ។ 

 Ends with: សម្រាប់កំេត់ការណសវងរក ពត័៌ាន្ណ លបញ្ចប់ទដាយ តួអ្កសរ ឬទលខណ្តមួយ 

 បនា ប់ពីកំេត់ល់កេខេឌ សម្រាប់ណសវងរករួច សូមច ចប ូត ងណសវងរក ទ ើមបីបងាា ញផ្ា ងំលេធ្ ល ( ូចរូបភាពខាង

ទម្រកាម)។ ម្របសិន្ទបើលេធ្ លបងាា ញថា “មិន្ាន្េិន្នន្យ័ទ ើមបីបងាា ញ” ាន្ន្័យថាមិន្ាន្បញ្ជ ិកាណ លម្រតូេន្ងឹ

លកេខេឌ ណ លទោកអ្នកាន្កំេត់ទឡើយ ឬអាចមកពីទោកអ្នកកំេតល់កេខេឌ មិន្ម្រតឹមម្រតូេ ។ បញ្ច ិកាណ លាន្

ន្ាខាងទម្រកាយ ន្ងិអ្កសរពេ៌ម្រកហម គ្ឺជាបញ្ជកិាណ លាន្ទចញបងាក ន្ន់ បងព់ន្ធរួច ។  

 

 តារាង ពន្យល់ពីការកាំណត់ ន្ិងធាតុវៅវលើផ្ទ ាំងលទធផលស្សែងរក 

ល.រ ទ ម្ េះ ទសចកតពីន្យល់ ់

១ ការកំេត់បងាា ញធាត  សម្រាប់កំេត់ការបងាា ញចំន្ួន្ធាត កនុងមួយេំព័រ 

២ ម្របអ្ប់ណសវងរករហ័ស សម្រាប់ណសវងរកព័ត៌ាន្ម្រគ្ប់ជួរទ ក ន្ិងជួរឈរ ណ លាន្តនមា ូច ឬម្រសទ ៀង 

៣ ប ូត ងម្របតិបតតិការ  ប ូត ងរូបណេនក  សម្រាប់ទបើកទមើលបញ្ជកិា 

 ប ូត ងរូបទមម ន  សម្រាប់ទបើកណកតម្រមូេបញ្ជកិា 

 ប ូត ងរូប  សម្រាប់ទមើលម្របេតតនិន្ការបទងកើត ន្ងិណកណម្របបញ្ជ ិកា 

សាគ ល:់ សម្រាប់អ្នកទម្របើម្រាស់ជាម្របតិទេេន្ក៍រន្ងឹទមើលមិន្ទ ើញប តូ ងសម្រាប់ណក

តម្រមូេទឡើយ ។ 

៤ េំព័រនន្ការបងាា ញ ម្របសិន្ទបើលេធ្ លណសវងរកាន្ចំន្នួ្ធាត ទលើសពី ការកំេត់ឲ្យបងាា ញ វាន្ឹងចូលទៅេំព័របន្ត

បនា ប់ ។ ទោកអ្នកអាចចូលទៅេំព័រន្ីមួយៗទដាយច ចទលើទលខេំព័រផ្ា ល់ ឬច ចទលើប ូត ង

បនា ប់ ន្ិងប ូត ងពីម ន្ 

៥ ប ូត ងម្រតឡប់ទម្រកាយ សម្រាប់បិេផ្ា ងំលេធ្ ល ន្ិងម្រតឡប់ទៅកាន្់ផ្ា ងំសម្រាប់កំេត់លកេខេឌ ណសវងរកេិញ ។ 

{ 2 | 
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េំព័រេី 12 | ម្រកុមការងារគ្ម្រាងជាតអិាស គូី្ដា 

 

សប្ារ់វរឡាករ (Cashier) 

៤. ការរវងកើតរង្កក ន់្ដៃពន្ធ 

 ទោកអ្នកអាចបទងកើតបងាក ន្ន់ ពន្ធាន្ពីររទបៀប គ្ឺការបទងកើតរហ័ស ន្ងិការបទងកើតទដាយចូលពីេំព័រទ ើម ។ 

 ការបទងកើតរហ័ស: ទដាយច ច ប ូត ងបទងកើតបងាក ន្ន់  ទៅទពលទោកអ្នកកំព ងទបើកបញ្ជ ិកាម្របតិទេេន្៍សទងេប 

 

 ការបទងកើតទដាយចូលពីេំព័រទ ើម: ទៅេំព័រទ ើមនន្ម្របពន័្ធទៅម្រតង់ គ្េទន្យយ ន្ងិទបឡា ច ចយក បងាក ន្ន់ បង់

ពន្ធ  បទងកើតបងាក ន្ន់ បងព់ន្ធ  

 

  



មគ្គទុេសក៍សម្រាប់អ្នកទម្របើម្រាស់ម្របពន័្ធម្រគ្ប់ម្រគ្ងម្របតិទេេន្៍គ្យសទងេប 

េំព័រេី 13 | ម្រកុមការងារគ្ម្រាងជាតអិាស គូី្ដា 

 

 បនា ប់មកវាន្ងឹបងាា ញទចញន្េូផ្ា ងំសម្រាប់បំទពញព័តា៌ន្ ូចខាងទម្រកាម 

 

 

 តារាង ប្រអរ់រញ្ចូ លព័ត៌ាន្រង្កក ន្់ដៃពន្ធ 

ល.រ ទ ម្ េះ ភាពចំាច ់ បរយិាយ 

១ ារកូ  មិន្ចំាច់ សម្រាប់បញ្ចូលតនមាណ លអាន្ពីារក ូទៅទលើបញ្ជ ិកា ទដាយឧបករេ៍ Barcode Reader 

២ ទលខក ូម្រកុមហ  ន្ សវ ័យម្របេតតិ សម្រាប់បងាា ញទលខកូ ម្រកុមហ  ន្ (VAT) ទម្រកាយទពលទម្រជើសទរើសបញ្ជ ិកាេំន្ិញ 

៣ ាច ស់េំន្ិញ សវ ័យម្របេតតិ សម្រាប់បងាា ញទ ម្ េះាច ស់េំន្ិញទម្រកាយទពលទម្រជើសទរើសបញ្ជ ិកាេំន្ិញ 

ឧ. SOK SAN (អ្កសរឡាតំាង ំ) 

៤ កូ ការិយាល័យ ចំាច់ សម្រាប់វាយបញ្ចូលក ូការិយាល័យ 

ឧ. KAM10, KCH10 ។ល។ 

៥ ទ ម្ េះការិយាល័យ សវ ័យម្របេតតិ សម្រាប់បងាា ញទចញន្ូេទ ម្ េះការិ. ទម្រកាយទពលទម្រជើសទរើសកូ ការិ. រួច 



មគ្គទុេសក៍សម្រាប់អ្នកទម្របើម្រាស់ម្របពន័្ធម្រគ្ប់ម្រគ្ងម្របតិទេេន្៍គ្យសទងេប 

េំព័រេី 14 | ម្រកុមការងារគ្ម្រាងជាតអិាស គូី្ដា 

 

៦ ឆាន ំទចញបងាក ន្់ន  សវ ័យម្របេតតិ សម្រាប់បងាា ញទចញន្ូេឆាន ំទចញបងាក ន្់ន  

៧ កំេត់សាគ ល់បងាក ន្់ន  សវ ័យម្របេតតិ សម្រាប់បងាា ញកំេត់សាគ ល់បងាក ន្់ន  

៨ ទលខបងាក ន្់ន  សវ ័យម្របេតតិ សម្រាប់បងាា ញទលខបងាក ន្់ន  

៩ កាលបរិទចេេបងាក ន្់ន  សវ ័យម្របេតតិ សម្រាប់បងាា ញកាលបរិទចេេទចញបងាក ន្់ន  

១០ ទ ម្ េះ ន្ិងអាសយដាា ន្

ម្រកុមហ  ន្ 

សវ ័យម្របេតតិ សម្រាប់បងាា ញទ ម្ េះម្រកុមហ  ន្ ន្ងិអាសយដាា ន្ទម្រកាយទពលទរើសបញ្ជ ិកាេំន្ិញ 

១១ សរ បពន្ធអាករ ន្ិងកនម្រម សវ ័យម្របេតតិ សម្រាប់បងាា ញម្រាក់ពន្ធអាករ ន្ងិកនម្រមសរ ប 

១២ ឆាន ំនន្បញ្ជ ិកាេំន្ិញ ចំាច់ សម្រាប់បំទពញឆាន ំនន្បញ្ជ ិកាេំន្ិញណ លម្រតូេទចញបងាក ន្់ន ទន្េះ 

១៣ កំេត់សាគ ល់បញ្ជ ិកា ចំាច់ សម្រាប់បំទពញកំេត់សាគ ល់បញ្ជ ិកា 

ឧ. D សម្រាប់បញ្ជ ិកាេំន្ិញ, S សម្រាប់ម្របតិទេេន្៍សទងេប 

១៤ ទលខបញ្ជ ិកាេំន្ិញ ចំាច់ សម្រាប់បំទពញទលខបញ្ជ ិកាេំន្ិញណ លម្រតូេទចញបងាក ន្់ន ទន្េះ 

១៥ កាលបរិទចេេច េះបញ្ជ ិកា សវ ័យម្របេតតិ សម្រាប់បងាា ញទចញន្ូេកាលបរិទចេេនន្បញ្ជ ិកាេំន្ិញទម្រកាយពីទម្រជើសទរើសបញ្ជ ិកាេំន្ិញរួច 

១៦ ទលខកំេត់ទហត  សវ ័យម្របេតតិ សម្រាប់បងាា ញទចញន្ូេទលខកំេត់ទហត នន្បញ្ជ ិកាេំន្ិញ  

១៧ កាលបរិទចេេកំេត់ទហត  សវ ័យម្របេតតិ សម្រាប់បងាា ញទចញន្ូេកាលបរិទចេេកំេត់ទហត នន្បញ្ជ ិកាេំន្ិញ 

១៨ ទលខទសចកតីសទម្រមច សវ ័យម្របេតតិ សម្រាប់បងាា ញទចញន្ូេទលខទសចកតីសទម្រមចនន្បញ្ជ ិកាេំន្ិញ 

១៩ កាលបរិទចេេទសចកតី

សទម្រមច 

សវ ័យម្របេតតិ សម្រាប់បងាា ញទចញន្ូេកាលបរិទចេេទសចកតីសទម្រមចនន្បញ្ជ ិកាេំន្ិញ 

២០ សរ បពន្ធគ្យ ន្ិងអាករ សវ ័យម្របេតតិ សម្រាប់បងាា ញទចញន្ូេម្រាក់ពន្ធអាករសរ ប 

២១ ម្របទេេកនម្រម មិន្ចំាច់ សម្រាប់ទម្រជើសទរើសបំទពញន្ូេម្របទេេកនម្រម ករេីាន្កនម្រមទ្សងៗ  

ឧ. សូមទមើលលិខិតទលខ ៧៩៥ អ្គ្រ ច េះនងាេី១៦ ណខមិង ន ឆាន ំ២០១៤ សត ីពីការដាក់ឲ្យអ្ន្ េតត

ចំណ្តត់ថាន ក់ទស ាកិចចនន្ាតិកាងេិកាងមីសម្រាប់អ្ន្ េតតឆាន ំ ២០១៥ ន្ិងឆាន ំខាងម ខ ។ 

២២ បរិយាយម្របទេេកនម្រម សវ ័យម្របេតតិ សម្រាប់បងាា ញបរិយាយម្របទេេកនម្រម ទម្រកាយទពលទម្រជើសទរើសម្របទេេកនម្រមរួច 

២៣ ទយាង មិន្ចំាច់ សម្រាប់បំទពញទយាង ណ លទក់េងន្ឹងការយកកនម្រមទន្េះ 

ឧ. GDCE 1234 DATE: 07/06/2016, PRAKAS MEF 321 DATE: 12/07/2016 

២៤ ចំន្ួន្េឹកម្រាក ់ ចំាច់ សម្រាប់បំទពញកនម្រមណ លេេួលាន្ ទហើយវាចំាច់ ទៅទពលអ្នកទម្រជើសទរើសម្របទេេកនម្រម 

២៥ សរ បកនម្រម ន្ិងពិន្័យ សវ ័យម្របេតតិ សម្រាប់បងាា ញទចញន្ូេកនម្រមសរ បណ លទោកអ្នកាន្វាយបញ្ចូល 

២៦ ទលខកូ  ប.្.េ ចំាច់ សម្រាប់ទម្រជើសទរើសណបបណ្ន្េទូត់ ណ លអាចជាការបង់ជាាច់ម្រាក់ ឬតាមធានារ 

ឧ. 10, 90 ។ល។ 

២៧ ណបបណ្ន្េទូត់ (ប.្.េ) សវ ័យម្របេតតិ សម្រាប់បងាា ញបរិយាយនន្ប.្.េ ទម្រកាយទពលទម្រជើសទរើសទលខកូ ប.្.េ 

 10- In cash: សម្រាប់ការបង់ជាាច់ម្រាក់ 

 90- NBC Credit Advice: សម្រាប់ការបង់តាម នារជាតិនន្កមពុជា 

 99- Other Credit Advice from Financial Institutions សម្រាប់ការបង់តាម

 នារ ឬម្រគ្ឹេះាែ ន្មីម្រកូហិរញ្ាេតែុ នេទេៀត 



មគ្គទុេសក៍សម្រាប់អ្នកទម្របើម្រាស់ម្របពន័្ធម្រគ្ប់ម្រគ្ងម្របតិទេេន្៍គ្យសទងេប 

េំព័រេី 15 | ម្រកុមការងារគ្ម្រាងជាតអិាស គូី្ដា 

 

២៨ ទយាង មិន្ចំាច់ សម្រាប់បំទពញទយាងទ្សងៗទក់េងន្ឹងណបបណ្ន្នន្ការេូទត់ខាងទលើ 

២៩ ចំន្ួន្េឹកម្រាក ់ សវ ័យម្របេតតិ សម្រាប់បងាា ញទចញន្ូេេឹកម្រាក់សរ បណ លេេលួាន្ ណតទោកអ្នកក៏អាចណកតម្រមូេាន្ណ រ ។  

ចណំំ្ត: ម្របសិន្ទបើាន្ការណកណម្របកនម្រម ទោកអ្នកចំាច់ម្រតូេបំទពញ ប.្.េ ទឡើងេិញ 

៣០ សរ បកនម្រមាន្បង់ សវ ័យម្របេតតិ សម្រាប់សរ បម្រាក់កនម្រមណ លេេួលាន្ទងំអ្ស់ 

៣១ កំេត់សាគ ល់ មិន្ចំាច់ សម្រាប់បំទពញន្ូេកំេត់សាគ ល់ទ្សងៗ 

 បនា ប់ពីបំទពញចប់សពវម្រគ្ប់ទហើយ សូមច ច ៖ 

 ប ូត ងទ្ាៀងផ្ា ត:់ ទ ើមបីឲ្យម្របព័ន្ធជយួទ្ាៀងផ្ា ត់េិន្នន្យ័ណ លទោកអ្នកាន្បំទពញ ថាម្រគ្ប់ម្រាន្ន់្ងឹម្រតឹមម្រតូេ 

ឬទៅ 

 ប ូត ងច េះបញ្ជ :ី ទ ើមបីច េះបញ្ជ ីបងាក ន្ន់  ន្ិងទាេះព មពទចញ ទម្រកាយពីទ្ាៀងផ្ា ត់រួច  

 ប ូត ងទាេះបង:់ ទ ើមបីទាេះបងទ់ចលន្េូការបទងកើតបងាក ន្ន់ ទន្េះ ន្ងិម្រតឡប់ទៅកាន្់េំព័រទ ើមេិញ ។ 

  



មគ្គទុេសក៍សម្រាប់អ្នកទម្របើម្រាស់ម្របពន័្ធម្រគ្ប់ម្រគ្ងម្របតិទេេន្៍គ្យសទងេប 

េំព័រេី 16 | ម្រកុមការងារគ្ម្រាងជាតអិាស គូី្ដា 

 

៥.ការរវងកើតរង្កក ន់្ដៃវផេងៗ 

 ការបទងកើតបងាក ន្ន់ ទ្សងទេៀត មិន្ខ សពីការបទងកើតបងាក ន្ន់ ពន្ធប  នម ន្ទេ ម្រាន្់ណតបងាក ន្ន់ ទ្សងៗទន្េះមនិ្ាន្ការពាកព់ន័្ធ

ន្ងឹបញ្ជ ិកាេំន្ិញ ាន្ន្យ័ថាវាមិន្ម្រតូេការបញ្ជកិាេំន្ញិទឡើយទៅទពលបទងកើត ។ ទ ើមបីបទងកើតបងាក ន្ន់ ទន្េះសូមអ្ន្ េតតតាមជំហាន្ ូច

ខាងទម្រកាម ៖ 

 ច ចយកទៅម្រតង់ គ្េទន្យយ ន្ងិទបឡា បនា ប់មកច ចយក បងាក ន្ន់ ទ្សងទេៀត  បទងកើតបងាក ន្ន់ ទ្សងទេៀត 

 

 បនា ប់មកវាន្ងឹបងាា ញទចញន្េូផ្ា ងំសម្រាប់បំទពញព័តា៌ន្ ូចរូបភាពខាងទម្រកាម 

 

  



មគ្គទុេសក៍សម្រាប់អ្នកទម្របើម្រាស់ម្របពន័្ធម្រគ្ប់ម្រគ្ងម្របតិទេេន្៍គ្យសទងេប 

េំព័រេី 17 | ម្រកុមការងារគ្ម្រាងជាតិអាស គូី្ដា 

 

 បនា ប់ពីបំទពញព័តា៌ន្ ណ លចំាច់ (លនំំម្របហាក់ម្របណហលទៅន្ឹងបងាក ន្ន់ បង់ពន្ធណ រ) 

 តារាង ប្រអរ់រញ្ចូ លព័ត៌ាន្រង្កក ន្់ដៃពន្ធ 

ល.រ ទ ម្ េះ ភាពចំាច ់ បរយិាយ 

១ ទលខក ូម្រកុមហ  ន្ ចំាច់ សម្រាប់បំទពញទលខកូ ម្រកុមហ  ន្ (VAT) ទម្រកាយទពលទម្រជើសទរើសបញ្ជ ិកាេំន្ិញ ។ 

សមូបំទពញ 999999999 សម្រាប់ជាប គ្គលមិន្ណមន្ម្រកុមហ  ន្ ។ 

២ ាច ស់េំន្ិញ ចំាច់ សម្រាប់បំទពញទ ម្ េះាច ស់េំន្ិញ 

៣ ទ ម្ េះ ន្ិងអាសយដាា ន្ម្រកុមហ  ន្ សវ ័យម្របេតតិ សម្រាប់បងាា ញទ ម្ េះ ន្ិងអាសយដាា ន្ម្រកុមហ  ន្បនា ប់ពីវាយបញ្ចូល VAT ម្រតឹមម្រតូេ 

៤ អាសយដាា ន្ាច ស់េំន្ិញ ចំាច់ សម្រាប់វាយបញ្ចូលអាសយដាា ន្ាច ស់េំន្ិញ 

 ទ្ាៀងផ្ា ត់រួច សូមច ចប ូត ងច េះបញ្ជ ីទ ើមបីច េះបញ្ជ ី ន្ងិទាេះព មពទចញ 

i ° i 

 



 

 

 

 

ឯការពាកព់័ន្ធ 

ប្បព័ន្ធប្រប់ប្រងទំន្ិញមាន្ប្ាប់កនុងប្បទទស 

 



កូដ បរិយាយ កូដ បរិយាយ

SZ Sheets, in bundle/bunch/truss CV Cover

TB Tub CX Can, cylindrical

TC Tea-chest CY Cylinder

TD Collapsible tube CZ Canvas

TK Tank, rectangular DJ Demijohn, non-protected

TN Tin DP Demijohn, protected

VP Vacuum-packed DR Drum

NE Unpacked or unpackaged EN Envelope

VG Bulk, gas (at 1031 mbar and 15C) FC Fruit crate

VL Bulk, liquid FD Framed crate

VO Bulk, solid, large particles FI Firkin

VQ Bulk, liquefied gas FL Flask

VR Bulk, solid, granular particles FO Footlocker

VY Bulk, solid, fine particles FP Filmpack

WB Wickerbottle FR Frame

TO Tun GB Gas bottle

TR Trunk GI Girder

TS Truss GZ Girders, in bundle/bunch/truss

TU Tube HG Hogshead

TY Tank, cylindrical HR Hamper

TZ Tubes, in bundle/bunch/truss IN Ingot

VA Vat IZ Ingots, in bundle/bunch/truss

VI Vial JC Jerrican, rectangular

AE Aerosol JG Jug

AM Ampoule, non-protected JR Jar

AP Ampoule, protected JT Jutebag

AT Atomizer JY Jerrican, cylindrical

BA Barrel KG Keg

BB Bobbin LG Log

BC Bottlecrate, bottlerack LZ Logs, in bundle/bunch/truss

BD Board MB Multiply bag

BE Bundle MC Milk crate

BF Balloon, non-protected MS Multiwall sack

BG Bag MT Mat

តារាងប្រភេទេណ្ឌ ិកាទំនិញ សប្ារ់ភប្រើប្ាស់ក្នុងប្រព័នធ e-Customs



BH Bunch MX Match box

BI Bin NS Nest

BJ Bucket NT Net

BK Basket PA Packet

BL Bale, compressed PC Parcel

BN Bale, non-compressed PG Plate

BO Bottle, non-protected, cylindrical PH Pitcher

BP Balloon, protected PI Pipe

BQ Bottle, protected cylindrical PK Package

BR Bar PL Pail

BS Bottle, non-protected, bulbous PN Plank

BT Bolt PO Pouch

BU Butt PT Pot

BV Bottle, protected bulbous PU Tray

BX Box PY Plates, in bundle/bunch/truss

BY Board, in bundle/bunch/truss PZ Pipes, in bundle/bunch/truss

BZ Bars, in bundle/bunch/truss RD Rod

CA Can, rectangular RG Ring

CB Beer crate RL Reel

CC Churn RO Roll

CE Creel RT Rednet

CF Coffer RZ Rods, in bundle/bunch/truss

CG Cage SA Sack

CH Chest SC Shallow crate

CI Canister SD Spindle

CJ Coffin SE Sea-chest

CK Cask SH Sachet

CL Coil SK Skeleton case

CO Carboy, non-protected SL Slipsheet

CP Carboy, protected SM Sheetmetal

CR Crate ST Sheet

CS Case SU Suitcase

CT Carton SW Shrinkwrapped

CU Cup


