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ទំព័រ 1 

១. សសចកត៊ីស ត្ើម្ 

អនុច្ោេតាេខ្លឹេសារលិខ្ិតច្លខ្ ០៧២៨ អគរ ឆុុះថ្ងៃទី១៧ ខខ្ច្េសា ឆ្ន ំ២០២១ របស់អគគនាយកដ្ឋា នគយនិង

រដ្ឋា ករកេពុជា សត ីពីការរលំឹក និងខែនំាបខនែេនូវនីតិវិធីគយពាក់ព័នធ កនុងអំឡុងច្ពលថ្នការបិទខ្ទប់ភេូិសាស្តសតេួយឆំនួន ច្ដើេបី

ទប់សាា ត់ការឆ្លងរាលដ្ឋលថ្នជំងកឺូវដី-១៩ ក្កុេការងារបច្ឆេកច្ទសថ្ននាយកដ្ឋា នបច្ឆេកវិទាព័ត៌មាន សូេច្ធវើការខែនំាអំពី

រច្បៀបដ្ឋក់ (Upload) ឯកសារគំក្ទកនុងក្បព័នធអាសុីគូដ្ឋ ដូឆខាងច្ក្កាេ៖ 

២. ការ្រកាស្រតិសវេន៍គ្យ 

ក្បតិច្វទករក្តូវក្បកាសក្បតចិ្វទន៍គយតាេឆាប់និងបទបបញ្ញតតិជាធរមាន។ 

៣. ការដ្ឋក់ (Upload) ឯកសារគា្ំ េកនុង្រព័នធអាស ៊ីគូ្ដ្ឋ 

បនាទ ប់ពីបំច្ពញទិននន័យក្បតិច្វទន៍គយកនុងក្បអប់ព័ត៌មានឆប់សពវក្គប់ ក្បតិច្វទករក្តូវអនុវតតដូឆខាងច្ក្កាេ៖ 

1. ឆូលច្ៅកាន់ “Att. Doc.” Tab ថ្នក្បព័នធអាសុីគូដ្ឋ និងបញ្េូលព័ត៌មានថ្នឯកសារគំក្ទមានជាអាទិ៍ កូដឯកសារ 

បរិយាយ ច្លខ្ច្យាងឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ និងព័ត៌មានច្សេងច្ទៀតច្បើមាន។ បនាទ ប់ពីបំច្ពញរួឆរាល់ ក្តូវឆុឆប ូតុង 

“Save” ដឆូកនុងរបូ និងបញ្េូលឯកសារគំក្ទច្សេងច្ទៀតច្បើមាន។ 

 



ទំព័រ 2 

2. ឆូលច្ៅកាន់ “Scan Doc.” Tab ថ្នក្បព័នធអាសុីគូដ្ឋ និងច្ធវើការ Upload ឯកសារគំក្ទច្ដ្ឋយឆុឆច្លើប ូតងុ 

“New” រឆួច្ក្ជើសច្រសីឯកសារពី Folder ណាេួយកនុងមា៉ាសុីនកុំពយូទ័រ រួឆច្ក្ជើសច្រសីក្បច្ភទឯកសារឱ្យបានក្តេឹក្តូវ។ 

បនាទ ប់េកក្បតិច្វទករអាឆឆឆុច្លើប ូតុង “New” ច្ដើេបីច្ក្ជើសច្រីសឯកសារគំក្ទច្សេងច្ទៀត។ បនាទ ប់ពីច្ក្ជើសច្រីស

ក្គប់ឯកសារ ក្បតចិ្វទករអាឆឆុឆ “Ctrl + A” (ច្ដើេបី Select File ទងំអស់) រួឆឆុឆច្លើប ូតុង “Upload” ។ 

 

3. បនាទ ប់ពី Upload ឯកសារគំក្ទរួឆរាល់ ក្បតិច្វទករអាឆបំច្ពញឆំែឆុច្សេងច្ទៀតកនុងក្បតិច្វទន៍គយ (ច្បើមាន) 

ច្ ើយឆុឆប ូតុង “Verify” និង “Validate” ច្ដើេបីឆុុះក្បតិច្វទន៍គយ។ 

៤. ្រសេេឯកសារណែលមិ្នត្មូ្វឱ្យស វ្ ើការ Upload 

1. លិខ្ិតអនុញ្ញញ ត វិញ្ញញ បនបក្ត ឬឯកសារច្សេងៗច្ទៀតខដលបានអនុេ័តកនុងទក្េង់ច្អឡិឆក្តូនិក និងឯកសារគំក្ទ 

ខដលមានក្សាប់កនុងក្បព័នធបញ្ជរខតេួយជាតិ 

2. ឯកសារគំក្ទខដលក្តូវបាន Upload រួឆរាល់កនុងក្បព័នធក្បព័នធច្សទៀងផ្ទទ ត់តថ្េលគិតពនធគយ (CVDS) 

3.  វិញ្ញញ បនបក្តបញ្ញជ ក់ក្បភពច្ដើេទំនិញខដលច្ឆញច្ដ្ឋយក្បព័នធបញ្ជរខតេួយអាសា ន និង 

4.  វិញ្ញញ បនបក្តអាករច្លើតថ្េលបខនែេនិងបា៉ា តង់ 



ទំព័រ 3 

៥. ការសរើកសម្ើលឯកសារគា្ំ េ 

៥.១. ចាំស ោះឯកសារណែលាន Upload កនុង្រព័នធអាស ៊ីគូ្ដ្ឋ 

េស្តនតីគយនិងរដ្ឋា ករមានសេតែកិឆេ អាឆច្បើកក្បតិច្វទន៍គយរួឆឆូលច្ៅកាន់ “Scan Doc.” Tab បនាទ ប់េក Select 

ច្លើ File ណាេួយ (ឬ Ctrl + A ច្ដើេបី Select ទងំអស់) រួឆឆុឆច្លើប ូតុង “View Scan” ដូឆកនុងរូបខាងច្ក្កាេ៖ 

 

៥.២. ចាំស ោះឯកសារណែលមិ្នត្មូ្វឱ្យ Upload កនុង្រព័នធអាស ៊ីគូ្ដ្ឋ 

1. ឆំច្ពាុះឯកសារកនុងក្បព័នធបញ្េរខតេួយជាតិ េស្តនតីគយអាឆឆុឆច្លើប ូតុង “View Attach Document” ដូឆកនងុរបូ

ខាងច្ក្កាេ៖ 

 



ទំព័រ 4 

បនាទ ប់េក េស្តនតីមានសេតែកិឆេនឹងច្ ើញឯកសារគំក្ទ ដូឆកនុងរូបខាងច្ក្កាេ៖ 

 

2. ឆំច្ពាុះឯកសារកនុងក្បព័នធក្បព័នធច្សទៀងផ្ទទ ត់តថ្េលគិតពនធគយ េស្តនតីគយអាឆច្ធវើការឆេលងច្លខ្ច្យាងថ្នឯកសារគំក្ទ

ច្ឆញពី “Att. Doc.” Tab រួឆខសវងរកឯកសារច្នាុះកនុងក្បព័នធច្សទៀងផ្ទទ ត់តថ្េលគិតពនធគយ (CVDS) 

៦. េាំនាក់េាំនងសពលមានរញ្ហា រសចេកសេស 

ច្ៅច្ពលជួបក្បទុះបញ្ញា បច្ឆេកច្ទស កនុងអំឡងុថ្នការអនុវតតយនតការបច្ណាត ុះអាសននច្នុះ ក្បតិច្វទករអាឆច្ធវើការ

ទំនាក់ទំនង ដូឆខាងច្ក្កាេ៖ 

1. ទក់ទងច្ៅកាន់េស្តនតីផ្ទទ ល់ច្ៅមាត់ក្ឆកបំច្ពញខបបបទគយ ករែីេស្តនតីគយច្ៅមាត់ក្ឆកេិនអាឆច្ឆ្លើយតបបាន 

េស្តនតីអាឆទក់ទងេកក្កុេការងារបច្ឆេកច្ទស ឬ 

2. អាឆច្ធវើការសួរច្ៅកនុងក្បពន័ធច្វទិការគយ https://forum.customs.gov.kh/  

សេូអរគែុ! 


