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ទំទយរ 1 

១. សសចកត៊ីសសតើម្ 

រុខងារម្របម់្រងទូរសយទទឆលយភានិងឧបករណ៍ច្ម្បើម្ាស់សុីរកាភាច្សេងច្ទៀភា ម្ភាូវានបច្ងកើភាច្ ើងច្ដើរបីទម្ងឹងម្បសិទធ

ពទននការម្បរូលឆំណូលទនធ-អាករ ច្លើរុខទំនិញម្បច្េទទូរសយទទនដនិងឧបករណ៍ច្ម្បើម្ាស់សុីរកាភានំាឆូលម្រប់ម្បច្េទ 

ម្សបតារយុទធសាស្តសរ ច្កៀរររឆំណូលរបស់រាជរដ្ឋា េិាលករពុជា។ ម្បទយនធច្នេះ និងម្រប់ម្រងច្លខអភារសញ្ញា ណឧបករណ៍

ឆលយភាអនររជាភាិ (IMEI) ននទូរសយទទឆលយភានិងឧបករណ៍ច្ម្បើម្ាស់សុីរកាភាច្សេងច្ទៀភា កដលាននំាឆូលច្ដ្ឋយ បំច្ទញ

កាភាទវកិឆចទនធនិងអាករតារបទបបញ្ាភារិ ជាធរមាន។ 

២. រំហូរន៊ីតិវិធ៊ីននការអនុវតត 

1. ច្ៅច្ទលមានការនំាឆូលរុខទំនិញដូឆានច្រៀបរាប់ខាងច្លើ ម្បភាិច្វទករនិង/ឬធរុជនពាក់ទយនធម្ភាូវអនុវភារតារនីភាិវិធី

ជាធរមានរហូភាដល់បញ្ចប់កបបបទបច្ញ្ចញទំនិញទីរយ ច្ដ្ឋយមានការកកសម្រួលម្ភាង់ម្បអប ់ បរិយាយរខុទនិំញ

តារកបបពាណិជជករម (Commercial Description)។ ម្បភាិច្វទករម្ភាូវកញកទីគ្នន នូវម្បច្េទ មា៉ា ក និងរ៉ាូកដលននរុខ

ទំនិញ ម្ទរទំងបញ្ញជ ក់នូវឆំនួនសុីរកាភាច្ៅកសនកខាងឆុងននបរិយាយរុខទំនិញ (ឧទហរណ៍. IPHONE XS SIM1, 

SAMSUNG GALAXY A50 SIM2)។ ករណីម្បភាិច្វទកររិនានបញ្ញជ ក់ឆំនួនសុីរកាភាច្ៅកសនកខាងឆុងច្នាេះច្ទ ម្បទយនធ

នឹងចាភា់ទុកថារុខទំនិញទំងច្នាេះនឹងរិនអាឆច្ម្បើម្ាស់សុីរកាភាច្នាេះច្ ើយ។ 

 

2. បនាទ ប់ទីបញ្ចប់កបបបទបច្ញ្ចញទំនិញទីរយ សែ ិភាកនុងរយៈច្ទលកំណភា់ណារួយ ម្បភាិច្វទករនិង/ឬធុរជនពាក់ទយនធ ម្ភាូវ

រួសរាន់បញ្ចូលទយភា៌មានរបស់ឧបករណ៍ខាងច្លើ ច្ៅកនុងម្បទយនធច្អ ិឆម្ភាូនិករយ រុននឹងម្ភាូវានអនុញ្ញា ភាឱ្យច្ម្បើម្ាស់

ឬលក់បនរ។ 

3. ម្បភាិច្វទករនិង/ឬធុរជនពាក់ទយនធម្ភាូវទទួលខុសម្ភាូវច្លើការបញ្ចូលទិនននយយរបស់ខលួន។ 



ទំទយរ 2 

៣. ការចូលសៅស្រើ្ាស់្រព្័នធសអឡិច្តូនិកគ្យ 

ច្ដើរបីអាឆឆូលច្ៅច្ម្បើម្ាស់រុខងារម្រប់ម្រងទូរសយទទឆលយភានិងឧបករណ៍ច្ម្បើម្ាស់សុីរកាភាច្សេងច្ទៀភា អនកច្ម្បើម្ាស់

ម្ភាូវឆូលច្ៅម្បទយនធច្អ ិឆម្ភានិូករយជារុនសិន តាររយៈអាសយដ្ឋា ន https://apps.customs.gov.kh/ រួឆបំច្ទញច្ ម្ េះ

អនកច្ម្បើម្ាស់និងពាកយសមាា ភា់ឱ្យានម្ភាឹរម្ភាូវ។ 

 

៤. ការចូលសៅស្រើ្ាស់មុ្ខងារ្គ្រ់្គ្ងេូរស័ព្ទចល័តនិងឧរករណ៍ស្រើ្ាស់សុ៊ីម្កាតសសេងសេៀត 

បនាទ ប់ទី Login រួឆ ច្ោកអនកនឹងច្ ើញមាននូវរ៉ាូឌុលជាច្ម្ឆើនអាម្សយយច្លើរុខងាររបស់អនកច្ម្បើម្ាស់។ សូរកសវងរក

រ៉ាូឌុលកដលមានច្ ម្ េះថា “ទូរសយទទឆលយភា & ឧបករណ៍ច្ម្បើម្ាស់សុីរកាភា” ដូឆកនុងរូបខាងច្ម្ការ៖ 

 

https://apps.customs.gov.kh/


ទំទយរ 3 

៥. ការស្រើ្ាស់ផ្ទ ងំ្គ្រ់្គ្ង 

ច្ៅច្លើផ្ទ ងំម្រប់ម្រងច្នេះមានបងាា ញនូវទយភា៌មានចំាាឆ់សំខាន់ៗរួយឆំនួន ច្ដ្ឋយសច្ងេប កដលជួយសរល់ជាទយភា៌មាន

ដល់អនកច្ម្បើម្ាស់ម្បទយនធ។ 

 

៦. ការ្រកាស IMEI 

ម្បភាិច្វទករនិង/ឬធុរជនពាក់ទយនធ ម្ភាូវឆូលច្ៅកាន់រីនុយ “ការម្បកាស IMEI” ម្បទយនធនឹងបងាា ញដូឆខាងច្ម្ការ៖ 

 



ទំទយរ 4 

៦.១. ការ្រកាស IMEI ថ្ម៊ី 

 អនកច្ម្បើម្ាស់ម្ភាូវឆឆុច្លើប ភូាុង “ម្បកាស IMEI ថ្មី” ច្ទលច្នាេះម្បទយនធនឹងបងាា ញផ្ទ ងំ ដូឆខាងច្ម្ការ៖ 

 

អនកច្ម្បើម្ាសម់្ភាូវបំច្ទញនូវទយភា៌មានននម្បភាិច្វទន៍កដលានបញ្ចប់កបបបទបច្ញ្ចញទំនិញទីរយ ច្ដ្ឋយច្ម្ជើសច្រើស

ការិយាលយយបំច្ទញកបបបទ ឆ្ន ំ ច្លខសឺច្រៀល និងច្លខម្បភាិច្វទន៍។ បនាទ ប់រក អនកច្ម្បើម្ាស់ ម្ភាូវឆឆុច្លើប ូភាុង “កសវងរក”។ 

ច្ហើយម្បទយនធនឹងបងាា ញដូឆខាងច្ម្ការ៖ 

 

បនាទ ប់រក អនកច្ម្បើម្ាសម់្ភាវូឆុឆច្លើប ូភាុង “ម្បកាស IMEI ថ្មី” កដលច្ៅកសនកខាងច្ម្ការ៖ 



ទំទយរ 5 

 

បនាទ ប់ទីច្នាេះ អនកច្ម្បើម្ាស់ម្ភាូវច្ម្ជើសច្រើសនូវម្បច្េទឧបករណ៍ មា៉ា ក និងរ៉ាូកដល។ បនាទ ប់រកអនកច្ម្បើម្ាស់ម្ភាូវ

បំច្ទញនូវច្លខសឺច្រៀសរបស់ឧបករណ៍ និងច្លខ IMEI រឆួឆុឆច្លើប ភូាុង “បញ្ចូល” ឬអនកច្ម្បើម្ាស់អាឆទញយករំរូនន 

Excel File ច្ហើយបំច្ទញកនងុ Excel File រួឆ Upload Excel ច្នាេះរកកនុងម្បទយនធវញិ។ បនាទ ប់ទីបំច្ទញរួឆ អនកច្ម្បើម្ាស់អាឆ

ឆុឆច្លើប ូភាុង “រកាទុក” សម្មាប់រកាទុកបច្ណារ េះអាសនន (អាឆបំច្ទញបកនែរច្ទៀភាច្ៅច្ទលច្ម្កាយ)។ បនាទ ប់ទីបំច្ទញ

រួឆរាល់អស់ អនកច្ម្បើម្ាសអ់ាឆឆុឆច្លើប ូភាុង “ដ្ឋក់ច្សន ើ” ជាការច្ម្សឆ។ 

៦.២. រញ្ជ ៊ី្រតិសវេន៍ 

ច្ៅកនុងរីនុយ “ការម្បកាស IMEI” មានបងាា ញនូវបញ្ជ ីម្បភាិច្វទន៍ច្ដ្ឋយសច្ងេប និងសាែ នពទននម្បភាិច្វទន៍ទងំ

ច្នាេះ។ អនកច្ម្បើម្ាស់អាឆឆឆុច្លើប ូភាុង “បងាា ញ” ច្ដើរបីច្រើលទយភា៌មានលរអិភា និងអាឆបំច្ទញបកនែរកនុងករណីកដលរិនទន់

ានបំច្ទញឆប់សទវម្រប់។ 

 



ទំទយរ 6 

៧. ឧរករណ៍សអឡិច្តូនកិ 

អនកច្ម្បើម្ាស់អាឆរកច្រើលឧបករណ៍ច្អ ិឆម្ភាូនិកកដលខលួនានបញ្ចូល ច្ដ្ឋយឆលូច្ៅកាន់រីនុយ “ឧបករណ៍ច្អ ិឆ

ម្ភាូនិក” ច្ទលច្នាេះម្បទយនធនឹងបងាា ញដូឆរូបខាងច្ម្ការ។ អនកច្ម្បើម្ាស់អាឆបំច្ទញកនុងម្បអប់កសវងរក ឬអាឆឆុឆច្លើប ូភាុង 

“ច្ម្ចាេះ” ច្ដើរបបីងាា ញនូវម្បអប់កសវងរកតារម្បច្េទននទិនននយយនីរួយៗ។ 

 

សរូអររណុ! 


