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ទំព័រ 1 

១. ការចូលសៅស្រើ្ាស់្រព័នធ 

ច្ដើរបីច្ម្បើម្ាស់រខុងារម្របម់្រងទំនិញមានម្ាប់កនុងម្បច្ទស ច្ោកអនកចំាឆ់ម្រូវការអុីនច្ ើច្េរ និង Web 

Browser រួយ (Google Chrome ម្រូវានកេនំាឱ្យច្ម្បើម្ាស់)។ ច្បើក Google Chrome រួឆ៖ 

 សរូឆលូច្ៅកាន់ច្រហទំព័ររបស់អរគនាយកដាា នរយនិងរដាា ករករពុជា (www.customs.gov.kh) រួឆកសែងរក

ម្បព័នធច្អឡិកម្រូនិករយ (e-Customs) ដូឆរូបភាពខាងច្ម្ការ៖ 

 

 បនាា ប់រកច្ទៀរច្ោកអនកម្រូវបំច្ពញច្ ម្ ោះច្ម្បើម្ាស់ម្បព័នធ និងពាកយសមាា រ់ច្ហើយឆុឆប ូរុង “ឆូល” 

 

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


ទំព័រ 2 

 បនាា ប់រកសូរកសែងរករ ូឌលុកដលមានច្ ម្ ោះថា “បញ្ជ ិកា ឆ្លងការ់ & រេច្នយយ” ដូឆកនុងរូបខាងច្ម្ការ៖ 

 

 បនាា ប់រកម្បព័នធនឹងច្ឆញផ្ា ងំទំព័រច្ដើរ របស់រខុងារម្រប់ម្រងទំនិញមានម្ាប់កនងុម្បច្ទស ដូឆរបូភាពខាង

ច្ម្ការ៖ 

 

២. រំហូរននការអនុវតរមុ្ខងារ្គ្រ់្គ្ងេំនិញមាន្ារ់កនុង្រសេស 

ឆំច្ពាោះរហំូរននការច្ម្បើម្ាសម់្បព័នធ សរូអនុវរតតារជំហាន និងលំដាប់លំច្ដាយដូឆខាងច្ម្ការ៖ 

 បច្ងកើរបញ្ជ ិកាទំនិញ៖ បច្ងកើរបញ្ជ ិកាទំនិញរឺជាជំហានដំបូងបំផុរ កដលនំាឱ្យមានជំហានបនតបនាា ប់ច្ទៀរ 

 បច្ងកើរបងាក ន់នដពនធ៖ រឺជាជំហានបនាា ប់ ច្ម្កាយពីបច្ងកើរបញ្ជ ិកាទំនិញរួឆ ច្ដើរបីច្ ែើការទូទារ់ម្ាក់ពនធ និងច្ាោះ

ពុរពបងាក ន់ពនធច្នោះជូនមាា ស់ទំនិញ។ 



ទំព័រ 3 

 បច្ងកើរបងាក ន់នដយានយនត៖ ម្បសិនច្បើជាទំនិញយានយនត ច្ោកអនកចំាឆ់ម្រូវការបច្ងកើរបងាក ន់នដយានយនត 

(Vehicle Document) ច្ដើរបីច្ាោះពុរព និងម្បរល់ជូនមាា ស់ទំនិញសម្មាប់ច្ម្បើម្ាស់កនុងការឆុោះបញ្ជ ីច្ ែើផ្ល កច្លខ។ 

ច្ដើរបីបច្ងកើរបងាក ន់នដយានយនតាន ចំាឆ់ម្រូវមានបញ្ា ិកាទំនិញ និងបងាក ន់នដពនធជារុនសិន។ 

 

៣. ការរសងកើតរញ្ជ ិកាេំនិញ 

ច្ដើរបីបច្ងកើរបញ្ជ ិកាទំនិញ សូរឆុឆម្រង់ ទំនិញមានម្ាប់កនុងម្បច្ទស  បច្ងកើរបញ្ជ ិកាទំនិញថ្មី បនាា ប់រកវានឹង

ច្ឆញផ្ា ងំឱ្យបំច្ពញទិននន័យដូឆរូបខាងច្ម្ការ៖ 

 ផ្ា ងំបញ្ជ ិកាទំនិញ៖ សម្មាប់បំច្ពញព័រ៌មានពាក់ព័នធចំាឆ់របស់ទំនិញ និងមាា ស់ទំនិញ 

 



ទំព័រ 4 

❑ ប ូរុងទំព័រច្ដើរ៖ សម្មាប់ឆលូច្ៅកាន់ទំព័រច្ដើរវិញ 

❑ ប ូរុងច្ផាៀងផ្ា រ់៖ សម្មាប់ឱ្យម្បព័នធជួយច្ផាៀងផ្ា រ់ភាពម្រឹរម្រូវ និងម្រប់ម្ាន់ននទិននន័យ និងរេនាម្ាក់

ពនធរុននឹងឆុោះបញ្ជ ី 

❑ ប ូរុងឆុោះបញ្ជ ី៖ សម្មាប់ឆោុះបញ្ជ ីច្ម្កាយច្ពលបំច្ពញានម្រឹរម្រូវ និងឆប់សពែម្រប ់ 

❑ ប ូរុងបកនែររុខទំនិញ៖ សម្មាប់បកនែររុខទំនិញច្ៅកនុងបញ្ជ ិកា។ ច្ោកអនកអាឆបកនែររុខទំនិញ រមតា

ានរហូរដល់ ៩៩រុខ កនុងរួយបញ្ជ ិកា។ ឆំច្ពាោះទំនិញម្បច្េទយានយនតច្ោកអនកអាឆដាក់កររួយរុខ

ប ុច្ ណ្ ោះសម្មាប់រួយបញ្ជកិា 

❑ ប ូរុងលុបរុខទំនិញ៖ សម្មាប់លុបរុខទំនិញច្ឆញពីបញ្ជ ិកា។ 

កនុងការបំច្ពញទិននន័យ សូរច្ ែើការបំច្ពញច្លខកូដការិយាល័យរុនច្រ បនាា ប់រកឆុឆ Tab ច្នាោះម្បព័នធនឹងររ់ច្ៅ

កាន់ម្បអប់កដលម្រូវបំច្ពញបនាា ប់។ ច្ ែើកបបច្នោះ អាឆជួយឱ្យច្ោកអនកបំច្ពញទិននន័យកដលចំាឆ់ច្ដាយរិនមានការរំលង 

ម្បច្សើរជាងការច្ម្បើ Mouse ច្ៅឆុឆច្លើម្បអប់រួយៗច្ដើរបីបំច្ពញទិននន័យ។ ទិននន័យកដលវាយបញ្ាូលម្រូវានអនុញ្ញា រឱ្យ

ច្ម្បើអកសរឡាតាំង (អកសរ ំ) ឬច្លខ ច្ជៀសវាងការច្ម្បើអកសរនិងសញ្ញា ច្ផសងៗ រាប់បញ្ាូលទាងំអកសរកខមរយូនីកដូផងកដរ ច្ម្ពាោះ

វានឹងប ត្ ល ឱ្យមានបញ្ញា ច្ៅច្ពលច្ាោះពុរពច្ឆញ។ 

តារាង ្រអរ់រញ្ចូលព័ត៌មានកនុងផ្ទ ងំរញ្ជ ិកាេំនិញ 

ល.រ ច្ ម្ ោះ ភាពចំាឆ ់ បរយិាយ 

១ ច្លខនិងកាលបរិច្ឆេទ សែ ័យម្បវរតិ ច្លខឆុោះបញ្ជ ិកា និងនថ្ាកខឆុោះបញ្ជ ិកា។ 

២ ការិយាល័យ ចំាឆ់ នាយកដាា ន/ាខា/ការិយាល័យកដលច្ឆញលិខិរច្នោះ។ ឧ. KCH10, PNH07 ។ល។ 

៣ ម្បច្េទ ចំាឆ់ ម្បច្េទបញ្ជិកាទំនិញនំាច្ឆញ ឬនំាឆូល (Import/Export)។ 

៤ កំេរ់ច្ហរុ ជច្ម្រើស ច្លខនិងកាលបរិច្ឆេទកំេរ់ច្ហរុកដលបង្ក្ងាក បទំនិញច្លមើស។ ឧ. 1234/16 (ច្លខ

កំេរ់ច្ហរុ/ឆ្ន ំកំេរ់ច្ហរុ)។ 

៥ ច្សឆកតីសច្ម្រឆ ជច្ម្រើស ច្លខនិងកាលបរិច្ឆេទច្សឆកតីសច្ម្រឆវិនិឆេ័យច្ៅច្លើកំេរ់ច្ហរុ។ ឧ. GDCE 1234/16 

(សម្មាប់ច្សឆកតីសច្ម្រឆច្លខ ១២៣៤ អររ ឆ្ន ំ២០១៦), KCH10 1234/16 (សម្មាប់ច្សឆកតី

សច្ម្រឆច្លខ ១២៣៤ របស់ាខារ.រ.កំពង់ឆ្ន ំងឆ្ន ំ២០១៦), DDG: PSA (សម្មាប់ច្សឆកតី

សច្ម្រឆផ្ា ល់មារ់ បនាា ន់របស់អរគនាយករង កប ន សំអារ)។ 

៦ ច្ ម្ ោះ ចំាឆ់ ច្ ម្ ោះរបស់មាា ស់ទំនិញ ឬរំ្ង។ ឧ. KONG TOLA។ 

៧ ច្េទ ចំាឆ់ ច្េទរបស់មាា ស់ទំនិញ។ ឧ. MALE, FEMALE។ 

៨ អរត.ប័េណ/

លិខិរឆ្លងកដន 

ចំាឆ់ ច្លខអរតសញ្ញា េប័េណឬលិខិរឆ្លងកដនរបស់មាា ស់ទំនិញឬអនករំ្ង។ ឧ. 040412345។ 

៩ សញ្ញជ រិ ចំាឆ់ សញ្ញជ រិរបស់មាា ស់ទំនិញ ឬអនករំ្ង។ ឧ. CAMBODIAN។ 



ទំព័រ 5 

១០ អាសយដាា ន ចំាឆ់ អាសយដាា នរបស់មាា ស់ទំនិញ ឬអនករំ្ង។ ករេីជនបរច្ទស ម្បសិនច្បើាម នអាសយដាា នច្ៅ

ករពុជាច្ទសូរបញ្ាូលអាសយដាា នច្ៅម្បច្ទសរបស់ារ់។ ឧ. CHREY BAK VILLAGE, CHREY 

LORS COMMUNE, PUNHEA LEU DISTRICT, KANDAL PROVINCE។ 

១១ ច្លខអរបម្កុរហ ុន ចំាឆ់ ច្លខអាករច្លើរនរលបកនែររបស់ម្កុរហ ុនកដលជាមាា ស់ទំនិញ និងកាលបរិច្ឆេទឆុោះបញ្ជ ី។ 

ឧ. 999999999 (ម្បសិនច្បើរិនករនជាម្កុរហ ុន) 

១២ នារករេ៍ និង

អាសយដាា នម្កុរហ ុន 

សែ ័យម្បវរតិ ច្ ម្ ោះរបស់ម្កុរហ ុន ររួទាងំអាសយដាា នរបស់ម្កុរហ ុន។ 

១៣ រូបិយប័េណ សែ ័យម្បវរតិ ម្បច្េទរបិូយប័េណបរច្ទសកដលជារនរលរបស់ទំនិញ (USD)។ 

១៤ រនរលសរុប សែ ័យម្បវរតិ រនរលរបស់ទំនិញសរុបកនុងបញ្ជ ិកាទំនិញ (រិរជា USD)។ 

១៥ អម្តាបដូរម្ាក ់ សែ ័យម្បវរតិ អម្តាបដូរម្ាក់កដលច្ៅមានសុពលភាពជា រមានរបស់ អររ។ សូរច្ោកអនកពិនិរយច្លើអម្តាបដូរ

ម្ាក់ច្នោះច្ដើរបីច្ជៀសវាងខុសអម្តាបដូរម្ាក់ ច្ដាយម្បការ្រួយ។ ច្ោកអនកក៏អាឆបដូរ អម្តា 

បដូរម្ាក់ានផងកដរប ុកនតសរូដាក់កនុងកំេរ់សមាគ ល់ ច្ដាយច្យាងច្លខលិខិរអម្តាបដូរម្ាក់ និង

ម្បកបច្ដាយការទទួលខុសម្រូវ។ 

១៦ កបបកផនទូទារ់ សែ ័យម្បវរតិ កបបកផនននការទទូារ់ម្ាក់ពនធ អាករ និងកនម្រច្ផសងៗ (ជាាឆ់ម្ាក់ CASH)។ 

១៧ បងាក ន់នដ សែ ័យម្បវរតិ បងាក ន់នដទាងំឡាយ្កដលពាក់ព័នធនឹងបញ្ជ ិកាទំនិញច្នោះ។ 

១៨ ឆំនួនរុខទំនិញ សែ ័យម្បវរតិ ឆំនួនរុខទំនិញសរុបកនុងបញ្ជ ិកាទំនិញច្នោះ។ 

១៩ ឆំនួនេេឌ ិកាសរុប សែ ័យម្បវរតិ ឆំនួនេេឌ ិកាសរុបកនុងបញ្ជ ិកាទំនិញច្នោះ។  

២០ សរុបម្ាក់ពនធនិង

អាករ 

សែ ័យម្បវរតិ សរុបម្ាក់ពនធនិងអាករកនុងបញ្ជ ិកាទំនិញរិរជាច្រៀល។ 

២១ ឆំនួនេេឌ ិកា ចំាឆ់ ឆំនួនេេឌ ិការបស់ទំនិញនីរយួៗ។ ឧ. 100, 1,200 (ឆំននួររ់វិជជមាន និងខុសពីសនូយ)។ 

២២ ម្បច្េទេេឌ ិកា ចំាឆ់ រច្បៀបច្វឆខាប់ទំនិញនីរួយៗ។ ឧ. NE (Unpacked or unpackaged: ច្ម្រឿង, កាល, រិនមាន

ច្វឆខាប់), PK (Package: កញ្ាប់), BK (Bag: ាវ) (សូរច្រើលតារាងបកនែរ) 

២៣ អរតសញ្ញា េ

រច្ ោាយដឹកជញ្ជូន 

ជច្ម្រើស អរតសញ្ញា េរបស់រច្ ោាយដឹកជញ្ជូនទំនិញច្លមើសច្ពលម្រូវរង្ក្នតីយរយឃារ់ចប់ាន

ម្បសិនច្បើមាន។ ឧ. TRUCK PNH 3A-1234 ។ល។ 

២៤ ច្លខកូដទំនិញ ចំាឆ់ ច្លខកូដ៨ខាង់របស់ទំនិញម្សបតារតារាងពនធរយករពុជាកដលច្ៅជា រមាន។ សូរវាយច្លខ

សកល ច្ដាយរិនដកឃាល  រិនមានសញ្ញា  . ជាច្ដើរ។ ឧ. 07049090, 87112020 ។ល។ 

២៥ ទំនិញទី សែ ័យម្បវរតិ ច្លខច្រៀងកដលបញ្ញជ ក់ពីលំដាប់របស់ទំនិញ។ 

២៦ ទរាន់សរុប ចំាឆ់ ទរាន់របស់ទំនិញរិរទាងំសរបក រិរជារីឡូម្ការ។ ឧ. 100, 256.5 ។ល។ 

២៧ ទរាន់សុទធ ចំាឆ់ ទរាន់របស់ទំនិញសុទធ រិនរិរសរបក រិរជារីឡូម្ការ។ ឧ. 250, 350.4 ។ល។ 

២៨ រនរលរុខទំនិញ ចំាឆ់ រនរលរបស់រុខទំនិញ (រិរជា USD)។ ឧ. 1500 ។ល។ 

២៩ ការកករម្រូវ ជច្ម្រើស ការកករម្រូវរឺជាអនុារ/កតាត អនុវរតរនរលរិរពនធរយ។ តារការកំេរ់ជារុន (Default) ការកក

រម្រូវមានរនរលច្សម ើ 1។ រង្ក្នតីអាឆកករម្រូវរនរលច្នោះានច្ដាយបញ្ញជ ក់នូវលិខិរច្យាងនានា 

ម្បកបច្ដាយាម ររីទទួលខុសម្រូវខពស់ តារបទបបញ្ារតិជា រមាន។ ឧទារហេ៍៖ ម្បសិនច្បើមាន



ទំព័រ 6 

ការអនុញ្ញា របនែយ ១០% ឆំច្ពាោះរុខទំនិញកដលកំេរ់ពិច្សស្រយួ រង្ក្នតីអាឆកករនរលច្នោះពី 

1 រកជា 0.9 នឹងបញ្ញជ ក់ច្លខច្យាងលិខិរច្ៅកផនកខាងច្ម្ការ (ម្បអប់ច្យាង)។ 

៣០ រនរលរិរពនធរយ សែ ័យម្បវរតិ រនរលកដលនឹងម្រូវយករករិរពនធរយរិរជាច្រៀល។ 

៣១ បរិយាយរុខទំនិញ

តារតារាងពនធ 

សែ ័យម្បវរតិ បរិយាយរបស់រុខទំនិញកដលមានច្រៀបរាប់ច្ៅកនុងតារាងពនធរយករពុជាកដលច្ៅជា រមាន។  

៣២ បរិយាយរុខទំនិញ

តារកបបពាេិជជករម 

ចំាឆ់ ច្ ម្ ោះ មា ក ាល កសមាគ ល់ច្ផសងៗកដលកំេរ់អរតសញ្ញា េឱ្យរុខទំនិញ។ ឧ. NEW HONDA 

SCOOPY, USED TOYOTA CAMRY, USED HYUNDAI DUMP TRUCK 4T ។ល។ 

៣៣ មានផ្ល កច្លខ ជច្ម្រើស សម្មាប់សមាគ ល់ថា យានយនតច្នោះធ្លល ប់ពាក់ាល កច្លខពីរុន។ 

៣៤ ច្លខរួ ជច្ម្រើស សម្មាប់វាយបញ្ាូលច្លខររួបស់យានយនត ច្ដាយរិនមានដកឃាល  រិនមានសញ្ញា អែីច្ផសងពីច្លខ 

និងអកសរឡាតាំងច្ឡើយ។ ឧ. MLHJF3506G1456, 4T1BE5GYU2CYE25 ។ល។ 

៣៥ ច្លខមា សុីន ជច្ម្រើស សម្មាប់វាយបញ្ាូលច្លខមា សុីនរបស់យានយនត ច្ដាយរិនមានដកឃាល  រិនមានសញ្ញា អែីច្ផសងពី

ច្លខ និងអកសរឡាតាំងច្ឡើយ។ ឧ. JF123E0234567, ND125ME8866123 ។ល។ 

៣៦ ឆ្ន ំផលិរ ជច្ម្រើស សម្មាប់វាយបញ្ាូលឆ្ន ំផលិររបស់យានយនត។ ឧ. 2002, 2016 ។ល។ 

៣៧ ទំហំសុីឡាងំ ជច្ម្រើស ទំហំសុីឡាងំរបស់យានយនតរិរជា  CC វាយបញ្ាូលករច្លខទំហំសុីឡាងំានច្ហើយ ពុំចំាឆ់វាយ 

CC ច្ទ។ ឧ. 2400 ។ល។ 

៣៨ ឆងកូរ ជច្ម្រើស ម្បច្េទឆងកូរច្ឆ្ែង ឬាត  ំ(LEFT/RIGHT)សម្មាប់កររថ្យនតករប ុច្ ណ្ ោះ។ 

៣៩ ផ្ល កច្លខ លកខខេឌ  ម្បអប់ច្នោះនឹងរម្រូវឱ្យបំច្ពញករេីកដលរង្ក្នតីច្ម្ជើសច្រើសយក “មានផ្ល កច្លខ” ច្ដាយម្រូវ

បំច្ពញនូវម្បច្េទ/ទីតាំងឆុោះបញ្ជ ី និងផ្ល កច្លខ។ 

៤០ ឆងកូរច្ដើរ ជច្ម្រើស ម្បអប់ច្នោះអនុញ្ញា រឱ្យរង្ក្នតីច្ ែើការករ់ម្តានវូឆងកូរច្ដើរ (ម្បសិនច្បើមានការកកឆងកូរ)។ 

៤១ ម្បច្េទ សែ ័យម្បវរតិ ម្បច្េទកូដពនធ (ឧ. COP, SOP, VOP ។ល។)។ ឆំច្ពាោះទំនិញម្បច្េទរថ្យនតសូរច្ោកអនក

ច្ម្ជើសច្រើស VVF បកនែរពីច្ម្ការម្បច្េទកូដពនធទាងំច្នាោះ។ 

៤២ រូលដាា នរិរពនធ សែ ័យម្បវរតិ ទឹកម្ាក់រិរជាច្រៀលកដលយករកច្ ែើជារូលដាា នសម្មាប់រិរពនធ។ 

៤៣ អម្តា សែ ័យម្បវរតិ អម្តាពនធរបស់ច្លខកូដពនធ ននរុខទំនិញ។ 

៤៤ ម្ាក់ពនធ សែ ័យម្បវរតិ ម្ាក់ពនធរិរជាច្រៀល។ 

៤៥ ប.ទ.ទ ចំាឆ់ កបបបទទទូារ់។ ច្បើម្បអប់ច្នោះមានរនរល 0 មានន័យថារិនបង់ពនធ ច្បើរនរល 1 មានន័យថាម្រូវបង់

ពនធ ច្ហើយច្បើរនរល 3 មានន័យថាបនាុករដា។ 

៤៦ សរុប សែ ័យម្បវរតិ សរុបម្ាក់ពនធនិងអាកររិរជាច្រៀល។ 

៤៧ ដឹកជញ្ជូនច្ដាយ ជច្ម្រើស អរតសញ្ញា េរបស់រច្ ោាយដឹកជញ្ជូនច្ម្កាយច្ពលបង់ពនធ អាករ និងកនម្រច្ផសងៗរឆួ។ អាឆខុសពី

ម្បអប់ ២៣ ករេីមានការផ្ល ស់បតូររច្ ោាយដឹកជញ្ជូន។ ឧ. TRUCK PNH 3A-1234។ 

៤៨ ច្ឆញពី ជច្ម្រើស ទីតាំងកដលរច្ ោាយដឹកជញ្ជូនចប់ច្ផតើរច្ឆញដំច្េើរ។ ឧ. SIHANUOKVILLE ។ល។ 

៤៩ ច្ៅច្មា ង ជច្ម្រើស ច្មា ងច្ឆញដំច្េើរ។ ឧ. 08:00 AM។ 

៥០ នថ្ាទី ជច្ម្រើស កាលបរិច្ឆេទច្ឆញដំច្េើរ (ទម្រង់ កខ/នថ្ា/ឆ្ន ំ)។ ឧ. 07/06/2016 មានន័យថា នថ្ាទី០៦ កខកកកដា 

ឆ្ន ំ២០១៦។ 
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៥១ មានសុពលភាពដល់ ជច្ម្រើស ទីតាំងកដលជាច្ាលច្ៅរបស់រច្ ោាយដឹកជញ្ជូនទំនិញ។ ឧ. PHNOM PENH។ 

៥២ ដល់ច្មា ង ជច្ម្រើស ច្មា ងកដលរច្ ោាយដឹកជញ្ជូនម្រូវច្ៅដល់ឱ្យានរុន ឬច្សម ើរ។ ឧ. 06:00 PM។ 

៥៣ នថ្ាទី ជច្ម្រើស កាលបរិច្ឆេទកដលរច្ ោាយដឹកជញ្ាូនម្រូវច្ៅដល់ឱ្យានរុន ឬច្សម ើរ។  

៥៤ ច្យាង ជច្ម្រើស ឯការររិយុរតិច្ផសងៗកដលម្រូវច្យាង។ ឧ. GDCE 1234 DATE: 12/02/2016។ 

៥៥ ច្ផសងៗ ជច្ម្រើស ព័រ៌មានច្ផសងៗច្ទៀរកដលអាឆបំច្ពញានសម្មាប់កំេរ់ឆំ្ំនានា។ 

 ផ្ា ងំឯការភាជ ប់៖ សម្មាប់ភាជ ប់ឯការពាក់ព័នធនានា (អាឆជារូបភាពកសកន ឬ ឯការម្បច្េទ PDF)។ ការ

ភាជ ប់ឯការកនុងម្បព័នធ អាឆជួយច្ោកអនកកនុងការរកាទុក និងកសែងរកឯការទាំងច្នាោះរកវិញយា ងឆ្ប់

រហ័ស និងងាយម្សួល។ 

 

ច្ដើរបីភាជ ប់ឯការ សូរអនុវរតដូឆខាងច្ម្ការ៖ 

 ច្ម្ជើសច្រើសម្បច្េទឯការភាជ ប់៖ ម្បច្េទឯការភាជ បម់ានដូឆជា 

 អរត.ប័េណ ឫលិខិរឆ្លងកដន  

 ច្លខ អរប ម្កុរហ ុន  

 កំេរ់ច្ហរុរយ  

 ច្សឆកតីសច្ម្រឆវិនិឆេ័យ  

 ច្ផសងៗ  

 ច្ម្ជើសច្រើសឯការ៖ បនាា ប់ពីច្ម្ជើសច្រើសម្បច្េទឯការភាជ ប់រួឆច្ោកអនកអាឆឆឆុច្លើ ប ូរុង Choose File 

ច្ដើរបីច្ ែើការច្ម្ជើសច្រើសឯការច្នាោះពីកនុងកុំពយូរទ័រ ឬទរូស័ពាឆ្ល រវយ័របស់ច្ោកអនក។ 
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 ការបកនែរឯការភាជ ប់៖ សូរឆុឆប ូរុងបកនែរឯការភាជ ប់ច្ដើរបីបកនែរឯការ ច្ដាយអនុវរតដូឆជំហាន

ទាងំពីរខាងច្លើ។ 

 ការលុបឯការភាជ ប់៖ ម្បសិនច្បើច្ោកអនកម្ឆឡំភាជ ប់ឯការខុសច្ដាយម្បការ្រួយច្ោកអនកអាឆលុប

វាានច្ដាយឆុឆច្លើសញ្ញា    កដលសែ ិរច្ៅបនាា ប់ពីឯការច្នាោះ ឬឆុឆច្លើប ូរុងលបុឯការទាងំអស់ 

ច្ដើរបីលុបឯការកដលានភាជ ប់ទាងំអស់។ 

 

ច្ៅច្ពលបំច្ពញរួឆរាល់ ទាងំព័រ៌មានច្ៅផ្ា ងំបញ្ជ ិកាទំនិញ និងផ្ា ងំឯការភាជ ប់ ច្ោកអនកអាឆឆុឆប ូរុងច្ផាៀងផ្ា រ ់

កដលសែ ិរច្ៅកផនកខាងច្លើកនុងផ្ា ងំបញ្ជ ិកាទំនិញច្ដើរបពីិនិរយច្ផាៀងផ្ា រ់ភាពម្រប់ម្ាន់ និងម្រឹរម្រូវ។ ម្បសិនច្បើអនកទទួល

ានារថា “ឯការម្រូវានច្ផាៀងផ្ា រ់ច្ដាយច្ជារជ័យ” ច្ោកអនកអាឆឆុឆប ូរុងឆុោះបញ្ជ ី ច្ដើរបីច្ ែើការឆុោះបញ្ជ ីទំនិញ។ ផាុយ

ច្ៅវិញម្បសិនច្បើទទលួានារថា “សូរម្រួរពិនិរយម្បអប់ម្កហរច្ឡើងវិញ” មានន័យថាព័រ៌មានកដលច្ោកអនកាន

បំច្ពញ រឺពំុទាន់ម្រឹរម្រូវច្ទ ច្ហើយច្ោកអនកម្រូវពិនិរយច្ឡើងវិញនូវម្បអប់កដលមានបនាា រ់ម្កហរ។ 

បនាា ប់ពីបំច្ពញ និងឆុោះបញ្ជ ីរឆួ ម្បព័នធនឹងសរួថាឆង់ច្ាោះពុរព ឬអរ់ ច្ហើយច្បើច្ោកអនកបដិច្ស រិនទាន់ច្ាោះពុរព វា

នឹងបងាា ញច្ឆញផ្ា ងំដូឆរូបភាពខាងច្ម្ការ។ 

 ប ូរុងកករម្រូវ៖ សម្មាប់កករម្រូវព័រ៌មានននបញ្ជ ិកាទំនិញ 

 ប ូរុងច្ាោះពុរព៖ សម្មាប់ច្ាោះពុរពបញ្ជ ិកាទំនិញច្ឆញច្លើម្កដាស A4 

 ប ូរុងបិទឯការ៖ សម្មាប់បិទការបងាា ញបញ្ជ ិកា និងម្រឡប់ច្ៅកាន់ទំព័រច្ដើរវិញ 

 ប ូរុងបច្ងកើរបងាក ន់នដពនធ៖ ច្ម្បើសម្មាប់ការបច្ងកើរបងាក ន់នដពនធរហ័សច្ដាយរិនចំាឆ់ម្រឡប់ច្ៅកាន់ទំព័រច្ដើរ

 វិញ 
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៤. ការរសងកើតរងាក ន់នៃពនធ 

ការបច្ងកើរបងាក ន់នដពនធរឺជាជំហានទី២ បនាា ប់ពីការបច្ងកើរបញ្ជ ិកាទំនិញ ច្ដើរបីបញ្ញជ ក់ថាទំនិញច្នោះម្រូវានបង់ពនធរួឆ។ 

ច្ោកអនកអាឆបច្ងកើរបងាក ន់នដពនធានពីររច្បៀប រឺការបច្ងកើររហ័ស និងការបច្ងកើរច្ដាយឆូលពីទំព័រច្ដើរ។ 

 ការបច្ងកើររហ័ស: ច្ដាយឆុឆ ប ូរុងបច្ងកើរបងាក ន់នដ ច្ៅច្ពលច្ោកអនកកំពុងច្បើកបញ្ជ ិកាទំនិញ  

 ការបច្ងកើរច្ដាយឆូលពីទំព័រច្ដើរ: ច្ៅទំព័រច្ដើរននម្បពន័ធច្ៅម្រង់ រេច្នយយ និងច្បឡា ឆុឆយក 

បងាក ន់នដបង់ពនធ  បច្ងកើរបងាក ន់នដបង់ពនធ 

 

 បនាា ប់រកវានឹងបងាា ញច្ឆញនូវផ្ា ងំសម្មាប់បំច្ពញព័រ៌មានដូឆខាងច្ម្ការ 
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តារាង ្រអរ់រញ្ចូលព័ត៌មានរងាក ន់នៃពនធ 

ល.រ ច្ ម្ ោះ ភាពចំាឆ ់ បរយិាយ 

១ ារកូដ ជច្ម្រើស សម្មាប់បញ្ាូលរនរលកដលអានពីារកដូច្ៅច្លើបញ្ជ ិកា ច្ដាយឧបករេ៍ Barcode Reader 

២ ច្លខកូដម្កុរហ ុន សែ ័យម្បវរតិ សម្មាប់បងាា ញច្លខកូដម្កុរហ ុន (VAT) ច្ម្កាយច្ពលច្ម្ជើសច្រើសបញ្ជិកាទំនិញ 

៣ មាា ស់ទំនិញ សែ ័យម្បវរតិ សម្មាប់បងាា ញច្ ម្ ោះមាា ស់ទំនិញច្ម្កាយច្ពលច្ម្ជើសច្រើសបញ្ជិកាទំនិញ 

ឧ. SOK SAN (អកសរឡាតាំង ំ) 

៤ កូដការិយាល័យ ចំាឆ់ សម្មាប់វាយបញ្ាូលកដូការិយាល័យ ឧ. KAM10, KCH10 ។ល។ 

៥ ច្ ម្ ោះការិយាល័យ សែ ័យម្បវរតិ សម្មាប់បងាា ញច្ឆញនូវច្ ម្ ោះការិយាល័យ ច្ម្កាយច្ពលច្ម្ជើសច្រើសកូដការិយាល័យ រួឆ 

៦ ឆ្ន ំច្ឆញបងាក ន់នដ សែ ័យម្បវរតិ សម្មាប់បងាា ញច្ឆញនូវឆ្ន ំច្ឆញបងាក ន់នដ 
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៧ កំេរ់សមាគ ល់បងាក ន់នដ សែ ័យម្បវរតិ សម្មាប់បងាា ញកំេរ់សមាគ ល់បងាក ន់នដ 

៨ ច្លខបងាក ន់នដ សែ ័យម្បវរតិ សម្មាប់បងាា ញច្លខបងាក ន់នដ 

៩ កាលបរិច្ឆេទបងាក ន់នដ សែ ័យម្បវរតិ សម្មាប់បងាា ញកាលបរិច្ឆេទច្ឆញបងាក ន់នដ 

១០ ច្ ម្ ោះ និងអាសយដាា ន

ម្កុរហ ុន 

សែ ័យម្បវរតិ សម្មាប់បងាា ញច្ ម្ ោះម្កុរហ ុន និងអាសយដាា នច្ម្កាយច្ពលច្រើសបញ្ជិកាទំនិញ 

១១ សរុបពនធអាករ និងកនម្រ សែ ័យម្បវរតិ សម្មាប់បងាា ញម្ាក់ពនធអាករ និងកនម្រសរុប 

១២ ឆ្ន ំននបញ្ជ ិកាទំនិញ ចំាឆ់ សម្មាប់បំច្ពញឆ្ន ំននបញ្ជ ិកាទំនិញកដលម្រូវច្ឆញបងាក ន់នដច្នោះ 

១៣ កំេរ់សមាគ ល់បញ្ជ ិកា ចំាឆ់ សម្មាប់បំច្ពញកំេរ់សមាគ ល់បញ្ជ ិកា 

ឧ. D សម្មាប់បញ្ជិកាទំនិញ, S សម្មាប់ម្បរិច្វទន៍សច្ងខប 

១៤ ច្លខបញ្ជិកាទំនិញ ចំាឆ់ សម្មាប់បំច្ពញច្លខបញ្ជិកាទំនិញកដលម្រូវច្ឆញបងាក ន់នដច្នោះ 

១៥ កាលបរិច្ឆេទឆុោះបញ្ជ ិកា សែ ័យម្បវរតិ សម្មាប់បងាា ញច្ឆញនូវកាលបរិច្ឆេទននបញ្ជិកាទំនិញច្ម្កាយពីច្ម្ជើសច្រើសបញ្ជិកាទំនិញរួឆ 

១៦ ច្លខកំេរ់ច្ហរុ សែ ័យម្បវរតិ សម្មាប់បងាា ញច្ឆញនូវច្លខកំេរ់ច្ហរុននបញ្ជ ិកាទំនិញ  

១៧ កាលបរិច្ឆេទកំេរ់ច្ហរុ សែ ័យម្បវរតិ សម្មាប់បងាា ញច្ឆញនូវកាលបរិច្ឆេទកំេរ់ច្ហរុននបញ្ជ ិកាទំនិញ 

១៨ ច្លខច្សឆកតីសច្ម្រឆ សែ ័យម្បវរតិ សម្មាប់បងាា ញច្ឆញនូវច្លខច្សឆកតីសច្ម្រឆននបញ្ជិកាទំនិញ 

១៩ កាលបរិច្ឆេទច្សឆកតី

សច្ម្រឆ 

សែ ័យម្បវរតិ សម្មាប់បងាា ញច្ឆញនូវកាលបរិច្ឆេទច្សឆកតីសច្ម្រឆននបញ្ជិកាទំនិញ 

២០ សរុបពនធរយ និងអាករ សែ ័យម្បវរតិ សម្មាប់បងាា ញច្ឆញនូវម្ាក់ពនធអាករសរុប 

២១ ម្បច្េទកនម្រ ជច្ម្រើស សម្មាប់ច្ម្ជើសច្រើសបំច្ពញនូវម្បច្េទកនម្រ ករេីមានកនម្រច្ផសងៗ  

ឧ. សូរច្រើលលិខិរច្លខ ៧៩៥ អររ ឆុោះនថ្ាទី១៦ កខរិថុ្នា ឆ្ន ំ២០១៤ សត ីពីការដាក់ឱ្យអនុ

វរតឆំ្រ់ថាន ក់ច្សដាកិឆាននមារិកាថ្វិកាថ្មីសម្មាប់អនុវរតឆ្ន ំ ២០១៥ និងឆ្ន ំខាងរុខ។ 

២២ បរិយាយម្បច្េទកនម្រ សែ ័យម្បវរតិ សម្មាប់បងាា ញបរិយាយម្បច្េទកនម្រ ច្ម្កាយច្ពលច្ម្ជើសច្រើសម្បច្េទកនម្ររួឆ 

២៣ ច្យាង ជច្ម្រើស សម្មាប់បំច្ពញច្យាង កដលទាក់ទងនឹងការយកកនម្រច្នោះ 

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

២៤ ឆំនួនទឹកម្ាក់ ចំាឆ់ សម្មាប់បំច្ពញកនម្រកដលទទួលាន ច្ហើយវាចំាឆ់ ច្ៅច្ពលអនកច្ម្ជើសច្រើសម្បច្េទកនម្រ 

២៥ សរុបកនម្រ និងពិន័យ សែ ័យម្បវរតិ សម្មាប់បងាា ញច្ឆញនវូកនម្រសរុបកដលច្ោកអនកានវាយបញ្ាូល 

២៦ ច្លខកូដ ប.ផ.ទ ឆំាឆ់ សម្មាប់ច្ម្ជើសច្រើសកបបកផនទូទារ់ កដលអាឆជាការបង់ជាាឆ់ម្ាក់ ឬតារធ្លនាារ 

ឧ. 10, 90 ។ល។ 

២៧ កបបកផនទូទារ់ (ប.ផ.ទ) សែ ័យម្បវរតិ សម្មាប់បងាា ញបរិយាយននប.ផ.ទ ច្ម្កាយច្ពលច្ម្ជើសច្រើសច្លខកូដប.ផ.ទ 

▪ 10- In cash: សម្មាប់ការបង់ជាាឆ់ម្ាក់ 

▪ 90- NBC Credit Advice: សម្មាប់ការបង់តារ នាារជារិននករពុជា 

▪ 99- Other Credit Advice from Financial Institutions សម្មាប់ការបង់តារ

 នាារ ឬម្រឹោះាែ នរីម្កូហិរញ្ាវរែុដនទច្ទៀរ 

២៨ ច្យាង ជច្ម្រើស សម្មាប់បំច្ពញច្យាងច្ផសងៗទាក់ទងនឹងកបបកផនននការទូទារ់ខាងច្លើ 
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២៩ ឆំនួនទឹកម្ាក់ សែ ័យម្បវរតិ សម្មាប់បងាា ញច្ឆញនូវទឹកម្ាក់សរុបកដលទទលួាន ករច្ោកអនកក៏អាឆកករម្រូវានកដរ។  

ឆំ្ំ: ម្បសិនច្បើមានការកកកម្បកនម្រ ច្ោកអនកចំាឆ់ម្រូវបំច្ពញ ប.ផ.ទ ច្ឡើងវិញ 

៣០ សរុបកនម្រានបង់ សែ ័យម្បវរតិ សម្មាប់សរុបម្ាក់កនម្រកដលទទួលានទាងំអស់ 

៣១ កំេរ់សមាគ ល់ ជច្ម្រើស សម្មាប់បំច្ពញនូវកំេរ់សមាគ ល់ច្ផសងៗ 

 បនាា ប់ពីបំច្ពញឆប់សពែម្រប់ច្ហើយ សរូឆុឆ ៖ 

 ប ូរុងច្ផាៀងផ្ា រ់៖ ច្ដើរបីឱ្យម្បព័នធជួយច្ផាៀងផ្ា រ់ទិននន័យកដលច្ោកអនកានបំច្ពញ ថាម្រប់ម្ាន់នឹងម្រឹរ

ម្រូវ ឬច្ៅ 

 ប ូរុងឆុោះបញ្ជ ី៖ ច្ដើរបឆីុោះបញ្ជ ីបងាក ន់នដ និងច្ាោះពុរពច្ឆញ ច្ម្កាយពីច្ផាៀងផ្ា រ់រួឆ 

 ប ូរុងច្ាោះបង់: ច្ដើរបីច្ាោះបង់ច្ចលនូវការបច្ងកើរបងាក ន់នដច្នោះ និងម្រឡប់ច្ៅកាន់ទំព័រច្ដើរវិញ។ 

៥.ការរសងកើតរងាក ន់នៃសសេងសេៀត 

ការបច្ងកើរបងាក ន់នដច្ផសងច្ទៀរ រិនខុសពីការបច្ងកើរបងាក ន់នដពនធប ុនាម នច្ទ ម្ាន់ករបងាក ន់នដច្ផសងច្ទៀរច្នោះរិនមាន

ការពាក់ព័នធនឹងបញ្ជ ិកាទំនិញ មានន័យថាវារិនម្រូវការបញ្ជ ិកាទំនិញច្ឡើយច្ៅច្ពលបច្ងកើរ។ ច្ដើរបីបច្ងកើរបងាក ន់នដច្នោះសូរ

អនុវរតតារជំហានដូឆខាងច្ម្ការ៖ 

 ឆុឆយកច្ៅម្រង់ រេច្នយយ និងច្បឡា បនាា ប់រកឆុឆយក បងាក ន់នដច្ផសងច្ទៀរ  បច្ងកើរបងាក ន់នដច្ផសង

ច្ទៀរ 
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 បនាា ប់រកម្បព័នធនឹងបងាា ញច្ឆញនូវផ្ា ងំសម្មាប់បំច្ពញព័រ៌មានដូឆរូបភាពខាងច្ម្ការ៖ 

 

 បនាា ប់រកបំច្ពញព័រ៌មាន កដលចំាឆ់ (លំនំាម្បហាកម់្បកហលច្ៅនឹងបងាក ន់នដបង់ពនធកដរ) 

តារាង ្រអរ់រញ្ចូលព័ត៌មានរងាក ន់នៃពនធ 

ល.រ ច្ ម្ ោះ ភាពចំាឆ ់ បរយិាយ 

១ ច្លខកូដម្កុរហ ុន ចំាឆ់ សម្មាប់បំច្ពញច្លខកូដម្កុរហ ុន (VAT) ច្ម្កាយច្ពលច្ម្ជើសច្រើសបញ្ជិកាទំនិញ។ 

សូរបំច្ពញ 999999999 សម្មាប់ជាបុរគលរិនករនម្កុរហ ុន។ 

២ មាា ស់ទំនិញ ចំាឆ់ សម្មាប់បំច្ពញច្ ម្ ោះមាា ស់ទំនិញ 

៣ ច្ ម្ ោះ និងអាសយដាា នម្កុរហ ុន សែ ័យម្បវរតិ សម្មាប់បងាា ញច្ ម្ ោះ និងអាសយដាា នម្កុរហ ុនបនាា ប់ពីវាយបញ្ាូល VAT ម្រឹរម្រូវ 

៤ អាសយដាា នមាា ស់ទំនិញ ចំាឆ់ សម្មាប់វាយបញ្ាូលអាសយដាា នមាា ស់ទំនិញ 

 ច្ផាៀងផ្ា រ់រួឆ សរូឆុឆប ូរុងឆុោះបញ្ជ ីច្ដើរបីឆុោះបញ្ជ ី និងច្ាោះពុរពច្ឆញ។ 

៦.ការរសងកើតរងាក ន់នៃយានយនរ 

ការបច្ងកើរបងាក ន់នដយានយនត រឺចំាឆ់សម្មាប់កររុខទំនិញយានយនតករប ុច្ ណ្ ោះ។ ច្ដើរបីអាឆបច្ងកើរបងាក ន់នដច្នោះ

ាន ច្ោកអនកចំាឆ់ម្រូវបច្ងកើរបញ្ជ ិកាទំនិញ និងបងាក ន់នដបង់ពនធជារុនសិន (ដូឆកដលានបងាា ញច្ៅឆំេឆុទី ២ ខាង

ច្លើសត ីពីលំហូននការអនុវរតម្បព័នធ)។  ច្ោកអនកអាឆបច្ងកើរបងាក ន់នដយានយនតតារពីររច្បៀប៖ 

 ការបច្ងកើររហ័ស៖ ច្ដាយឆុឆ ប ូរុងបច្ងកើរបងាក ន់នដយានយនត ច្ៅច្ពលច្ោកអនកកំពុងច្បើបញ្ជ ិកាទំនិញ (វា

បងាា ញច្ឆញឆំច្ពាោះករបញ្ជកិាទំនិញកដលានបច្ងកើរបងាក ន់នដបង់ពនធរួឆករប ុច្ ណ្ ោះ) 
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 ការបច្ងកើរច្ដាយឆូលពីទំព័រច្ដើរ៖ ច្ៅទំព័រច្ដើរននម្បពន័ធច្ៅម្រង់ រេច្នយយ និងច្បឡា ឆុឆយក 

បងាក ន់នដយានយនត  បច្ងកើរបងាក ន់នដយានយនត 

 

 បនាា ប់រកវានឹងបងាា ញច្ឆញនូវផ្ា ងំសម្មាប់វាយបញ្ាូលព័រ៌មានដឆូរបូភាពខាងច្ម្ការ 
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 ច្ម្ជើសច្រើសកូដការិយាល័យ និងច្លខបញ្ជ ិកាទំនិញ តារលំនំាដូឆាន ច្ៅនឹងការបច្ងកើរបងាក ន់នដបង់ពនធកដរ និង

បំច្ពញច្លខលតាបម្រ ករេីជាទំនិញរថ្យនត  

 បនាា ប់ពីបំច្ពញឆប់សពែម្រប់ និងច្ផាៀងផ្ា រ់រួឆ សរូឆុឆប ូរុងឆុោះបញ្ជចី្ដើរបឆីុោះបញ្ជ ី និងច្ាោះពុរពច្ឆញ។ 

សមាគ ល់៖ ការច្ាោះពុរពបងាក ន់នដយានយនត រឺជាករេីពិច្សស កដលម្បព័នធនឹងឆងចំម្បសិនច្បើច្ោកអនកានច្ាោះ

ពុរពរួឆ។ បងាក ន់នដយានយនតកដលច្ាោះពុរពច្លើកទី ១ រឺជាបងាក ន់នដឆាប់ច្ដើរ (Original Copy) ច្ហើយបងាក ន់នដយានយនត

កដលច្ាោះពុរពច្លើកទី ២ រជឺាបងាក ន់នដទុរិយតា (Duplicate Copy 1) កដលរិនអាឆច្ម្បើម្ាស់ានច្ឡើយ លុោះម្តាករមានការ

បញ្ញជ ក់ម្រឹរម្រូវពី អររ ឬអងគភាពរយមានសររែកិឆាតារបទបបញ្ារតិជា រមាន។ 
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៧.ការណសែងរករញ្ជ ិកាេំនិញ និងរងាក ន់នៃសសេងៗ 

ច្ោកអនកក៏អាឆកសែងរកបញ្ជ ិកាទំនិញ បងាក ន់នដពនធ បងាក ន់នដបង់ម្ាក់ច្ផសងៗ ឬបងាក ន់នដពនធយានយនត កដលាន

ឆុោះបញ្ជ ីរឆួ រកវិញច្ដើរបចី្បើកច្រើលព័រ៌មាន បញ្ជ ិកា ច្ាោះពុរព ក៏ដឆូជាឯកាភាជ ប់ផងកដរ។ ច្ដើរបីកសែងរក សូរឆុឆច្លើ

ជច្ម្រើសកសែងរកកនងុទំព័រច្ដើរននម្បព័នធម្រប់ម្រងទំនិញមានម្ាប់កនុងម្បច្ទស ដឆូរបូភាពខាងច្ម្ការ៖  
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 កសែងរកបញ្ជ ិកាទំនិញ៖ ច្ម្កាយពីឆុឆយកកសែងរកបញ្ជកិាទំនិញ វានឹងច្ឆញផ្ា ងំលកខខេឌ សម្មាបក់សែងរក ដឆូខាង

ច្ម្ការច្នោះ  

 

 Office Code៖ សម្មាប់ការកសែងរកតាររយៈ Office Code 

 Reg. Number៖ សម្មាបក់ារកសែងរកតាររយៈ ច្លខឆុោះបញ្ជ ិកា 

 Reg. Date៖ សម្មាប់ការកសែងរកតាររយៈ កាលបរិច្ឆេទឆុោះបញ្ជ ិកា 

 Reg. Year៖ សម្មាប់ការកសែងរកតាររយៈ ឆ្ន ំននការឆោុះបញ្ជ ិកា 

 Rcp. Status៖ សម្មាប់ការកសែងរកតាររយៈ ាែ នភាពបងាក ន់នដបង់ពនធ (បង់ពនធរួឆ ឬរិនទាន់រួឆ) 

 លកខខេឌ កសែងរក (Criteria): 

 All៖ សម្មាប់កំេរ់យកទាងំអស់ (ឧ. Office Code All រឺកសែងរកម្រប់កដូការិយាល័យ) 

 Equal៖ សម្មាប់កំេរ់ការកសែងរកច្សម ើនឹងរនរល្រយួ (Value #1) (ឧ. Office Code Equal KAM10 រឺ

កសែងរកបញ្ជ ិកាននការិយាល័យ KAM10 

 Not equal៖ សម្មាប់កំេរ់ការកសែងរករិនច្សម ើនឹងរនរល្រួយ (ឧ. Reg. Number Not equal 125 រឺ

កសែងរកបញ្ជ ិកាកដលខុសពីច្លខ ១២៥) 
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 Less than៖ សម្មាប់កំេរ់ការកសែងរករូឆជាងរនរល្រួយ (ឧ. Reg. Number Less than 125 រឺកសែង

រកបញ្ជ ិកាកដលមានច្លខរូឆជាង ១២៥) 

 Less than or equal៖ សម្មាប់កំេរ់ការកសែងរករូឆជាង ឬច្សម ើនឹងរនរល្រួយ (ឧ. Reg. Number 

Less than or equal 125 រកឺសែងរកបញ្ជ ិកាកដលមានច្លខរូឆជាង ឬច្សម ើនឹង ១២៥) 

 Greater than៖ សម្មាប់កំេរ់ការកសែងរកផាុយពី Less than  

 Greater than or equal៖ សម្មាប់កំេរ់ការកសែងរក ំជាង ឬច្សម ើនឹងរនរល្រួយ   

 Between៖ សម្មាប់កំេរ់ការកសែងរកច្ៅឆច្នាល ោះរនរលពីរ (Value #1 និង Value #2) (ឧ. Reg. Date 

Between 07/10/2016 | 07/11/2016 រឺកសែងរកបញ្ជកិាកដលានឆុោះបញ្ជ ីចប់ពីនថ្ាទី១០ កខកកកដា ឆ្ន ំ 

២០១៦ ដល់ នថ្ាទី១១ កខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៦) 

 Contains string៖ សម្មាបក់ំេរ់ការកសែងរកព័រ៌មាន កដលមានរួអកសរ ឬច្លខ្រួយច្ៅកនុងច្នាោះ 

(រិនចំាឆ់បញ្ាូលរនរលច្ពញ)។ 

 Starts with៖ សម្មាប់កេំរ់ការកសែងរក ព័រ៌មានកដលច្ផតើរច្ដាយរួអកសរ ឬច្លខ្រួយ។ 

 Ends with៖ សម្មាប់កំេរ់ការកសែងរក ព័រ៌មានកដលបញ្ាប់ច្ដាយ រួអកសរ ឬច្លខ្រួយ 

 បនាា ប់ពីកំេរ់់លកខខេឌ សម្មាប់កសែងរករួឆ សូរឆឆុប ូរុងកសែងរក ច្ដើរបីបងាា ញផ្ា ងំលទធផល (ដូឆរូបភាពខាង

ច្ម្ការ)។ ម្បសិនច្បើលទធផលបងាា ញថា “រិនមានទិននន័យច្ដើរបីបងាា ញ” មានន័យថារិនមានបញ្ជ ិកាកដលម្រូវនឹងលកខខេឌ

កដលច្ោកអនកានកំេរ់ច្ឡើយ ឬអាឆរកពីច្ោកអនកកំេរ់លកខខេឌ រិនម្រឹរម្រូវ។ បញ្ា ិកាកដលមាននផាខាងច្ម្កាយ និង

អកសរពេ៌ម្កហរ រជឺាបញ្ជ ិកាកដលានច្ឆញបងាក ន់នដបង់ពនធរួឆ។ 

 

តារាង ពនយល់ពីការកំែត់ និងធាតុសៅសលើផ្ទ ងំលេធសលណសែងរក 

ល.រ ច្ ម្ ោះ ច្សឆកតពីនយល់ ់

១ ការកំេរ់បងាា ញធ្លរុ សម្មាប់កំេរ់បងាា ញឆំនួនធ្លរុកដលអនកឆង់បងាា ញកនុងរួយទំព័រ 
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២ ម្បអប់កសែងរករហ័ស សម្មាប់កសែងរកព័រ៌មានម្រប់ជួរច្ដក និងជួរឈរ កដលមានរនរលដូឆ ឬម្សច្ដៀង 

៣ ប ូរុងម្បរិបរតិការ  ប ូរុងរូបកេនក  សម្មាប់ច្បើកច្រើលបញ្ជិកា 

 ប ូរុងរូបច្មម នដ សម្មាប់ច្បើកកករម្រូវបញ្ជ ិកា 

 ប ូរុងរូបកខែង  សម្មាប់លុបបញ្ជ ិកា 

 ប ូរុងរូប  សម្មាប់ច្រើលម្បវរតិននការបច្ងកើរ និងកកកម្បបញ្ជិកា 

សមាគ ល់: ច្ោកអនកច្ម្បើម្ាស់អាឆនឹងច្រើលរិនច្ ើញប ូរុងខលោះ អាម្ស័យច្លើការកំេរ់សិទធិច្ម្បើម្ាស់។ 

៤ ទំព័រននការបងាា ញ ម្បសិនច្បើលទធផលកសែងរកមានឆំនួនធ្លរុច្លើសពី ការកំេរ់ឲ្យបងាា ញ វានឹងឆូលច្ៅទំព័របនតបនាា ប់។ ច្ោក

អនកអាឆឆូលច្ៅទំព័រនីរួយៗច្ដាយឆុឆច្លើច្លខទំព័រផ្ា ល់ ឬឆុឆច្លើប ូរុងបនាា ប់ និងប ូរុងពីរុន 

៥ ប ូរុងម្រឡប់ច្ម្កាយ សម្មាប់បិទផ្ា ងំលទធផល និងម្រឡប់ច្ៅកាន់ផ្ា ងំសម្មាប់កំេរ់លកខខេឌ កសែងរកវិញ។ 

៨. ការទាញយករាយការែ៍ 

 ច្ោកអនកក៏អាឆទាញយករាយការេ៍ានរួយឆំនួនផងកដរច្ៅកផនករាយការេ៍ ឆុឆច្លើ រាយការេ៍។ 

 

 

 ច្ម្ជើសច្រើសម្បច្េទរាយការេ៍ 



ទំព័រ 20 

 ច្ម្ជើសច្រើសការិយាល័យ 

 ច្ម្ជើសច្រើសចប់ពីនថ្ាទី និងដល់នថ្ាទី 

 ឆុឆច្លើប ូរុងទាញយក 

ករេីមានឆរាល់ច្ផសងៗសូរទាក់ទងរង្ក្នតីបច្ឆាកច្ទសនននាយកដាា នបច្ឆាកវិទោព័រ៌មាន។ 

សរូអររេុ! 


