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១. កា ណែនំាអពំកីមមវធិ ី

 កមមវិធទី្យ ូសពាថ្ៃ Cambodia Customs ្តូវានបរងាើតរ ើងរោយ្កុមកា ងា បរចេករទ្យស  បស់នាយកោា នបរចេកវទិ្យា

ព័តម៌ាន ថ្នអគែនាយកោា នគយនិង ោា ក កមពុជា រៃើមបជីយួស្មួលៃល់មន្តនតីគយនិង ោា ក កនងុកិចេ្បតិបតតកិា ្បចំាថ្ងៃ ជាពិរសស

ជួយស្មួលៃលក់ា រសាៀងផ្ទា ត់ឯកសា នានាណៃលរចញរោយ្បព័នធសែយ័្បវតតិកមមគយ។ ម ែងា សំខាន់ៗរៅកនងុកមមវធិរីនុះមាន៖ 

 ១. ម ែងា ណសែនឯកសា  ហ័សរោយរ្បើឃ្យអូា កូៃ (QR Code) ណៃលបចេុបបននរនុះ្គបៃែត ប់ឯកសា ចំនួន ១៣ ្ បរលទ្យ

 ួមមាន៖ ្បតិរវទ្យន៍គយ, ្បតិរវទ្យន៍គយសរងេប, ្បតិរវទ្យន៍ឆ្លងកាត់, បញ្ជ ិកាទ្យំនិញកនងុ្បរទ្យស, បងាា ន់ថ្ៃបង់្ាក,់ បងាា ន់ថ្ៃពនធ

យានយនត, បងាា ន់ថ្ៃទ្យទ្យួល្ាកក់ក,់ បងាា ន់ថ្ៃបង់្ ាកប់ណនថម, ប័ែណបរញ្េញទ្យំនិញពីគយ, លិែិតអន ញ្ញា តៃឹកជញ្ជូន, លិែិត

អន ញ្ញា តៃឹកជញ្ជូនសលិតសលរតលសិលា, ប័ែណសមាែ ល់មរធាាយៃឹកជញ្ជូនសលិតសលរតលសិលា នងិសនលកឹណតម្បិ៍ា ។ី 

 ២. ម ែងា ណសែង កឯកសា តាម របៀបរសេងរទ្យៀត ណៃលមន្តនតអីាចរធែើកា ណសែង ក កនុងក ែីណៃលមិនអាចណសែនតាម យៈឃ្យូ

អា កូៃ (QR Code) រោយ្ាន់ណតបំរពញនូវលកេែែឌ មួយចំនួន។ 

រៃើមបទីាញយក នងិៃរំ ើងកមមវធិ៖ី 

    

២. កា ច ុះរ ម្ ុះ នងិកា ចលូរ្បើ្ ាសក់មមវធិ ី

២.១. កា ច ុះរ ម្ ុះរ្បើ្ាស់ 

 រៃើមបីអាចរ្បើ្ាស់កមមវធិីរនុះាន រលាកអនក្តូវណតជាមន្តនតគីយនងិ ោា ក  នងិ្តូវច ុះរ ម្ ុះរ្បើ្ាស់រោយបំរពញនូវ៖ 

- រលែទ្យូ ស័ពា 

- អតតរលែមន្តនតីគយ 

- ថ្ងៃណែឆ្ន ំកំរែើត 

- និងភាជ ប់ ូបងតប័ែណសមាែ ល់មន្តនតីគយ

និង ោា ក  

បនាា ប់មកច ចរលើប ូត ង ច ុះរ ម្ ុះ រពលរនាុះ

្បព័នធនងឹរសញើសា  SMS នូវ រ ម្ ុះអនករ្បើ្ ាស ់នងិ 

ពាកយសមាៃ ត ់ ចូលកនុងទ្យូ ស័ពាថ្ៃណៃលរលាកអនកាន

បំរពញរៅខាងរៃើម។ 

 **ចណំំ៖ ស្មាប់មន្តនតីគយនិង ោា ក ណៃល

មានរ ម្ ុះរ្បើ្ាស់កនុង្បពន័ធ e-Customs គឺព ចំំាាច់ច ុះរ ម្ ុះចូលរ្បើ្ាស់រ ើយ គឺអាចរ្បើ្ាស់ រ ម្ ុះអនករ្បើ្ ាស ់និង 

ពាកយសមាៃ ត ់ជាមួយ្បព័នធ e-Customs។ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gdce.gdceapp
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២.២. កា ចូលរ្បើ្ ាស់កមមវធិ ី

  រៃើមបីចូលរ្បើ្ាស់កមមវិធីរនុះ អនករ្បើ្ាស់្តូវបំរពញរ ម្ ុះអនករ្បើ្ ាស ់និងពាកយសមាៃ ត ់ឱ្យាន្តឹម្តូវ បនាា ប់មក

ច ចរលើប ូត ង ចលូរ្បើ្ ាស ់ជាកា រ្សច។  

 

៣. កា រ្បើ្ ាសម់ ែងា ណសែនឯកសា  ហស័ 

 ម ែងា ណសែនឯកសា  ហ័ស្គបៃែត ប់រលើឯកសា ចំនួន ១៣ ្បរលទ្យៃចូរ ៀបរាបខ់ាងរលើ។ រៃើមបីរ្បើ្ ាស់ម ែងា រនុះ 

អនករ្បើ្ាស់្ានណ់តច ចរលើសញ្ញា ឃ្យអូា កូៃ (ៃូច ូប) បនាា ប់មកអនករ្បើ្ ាស់្តូវោកក់ារមរា៉ាឱ្យចំពីរលើឃ្យអូា កូៃ (QR Code) 

ឬា កូៃ (Bar Code)  បស់ឯកសា  រនាុះកមមវធិីនឹងបងាា ញលទ្យធសលរៅតាម្បរលទ្យឯកសា នីមួយៗ។ 

៣.១. ្បតិរវទ្យនគ៍យ 
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៣.២. ្បតិរវទ្យនគ៍យសរងេប 

 

៣.៣. ្បតិរវទ្យនគ៍យឆ្លងកាត ់

 

៣.៤. បញ្ជ ិកាទ្យនំិញ 
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៣.៥. បងាា ន់ថ្ៃបង់្ ាក ់

 

៣.៦. បងាា ន់ថ្ៃពនធយានយនត 

 

៣.៧. បងាា ន់ថ្ៃទ្យទ្យួល្ាក់កក ់
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៣.៨. បងាា ន់ថ្ៃបង់្ាក់រសេងៗ 

 

៣.៩. ប័ែណបរញ្េញទ្យំនិញពគីយ 

 

៣.១០. លិែិតអន ញ្ញា តៃឹកជញ្ជូន (រ្ៅពីសលិតសលរតលសិលា) 
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៣.១១. យានយនតៃឹកជញ្ជូនសលិតសលរតលសិលា 

 

៣.១២. លិែិតអន ញ្ញា តៃឹកជញ្ជូនសលិតសលរតលសិលា 

 

៣.១៣. សនលកឹណតម្បិ៍ 
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៤. កា រ្បើ្ ាសម់ ែងា ណសែង កឯកសា តាម របៀបរសេងរទ្យៀត 

 កនុងក ែីណៃលអនករ្បើ្ាស់មិនអាចរ្បើម ែងា ណសែនឯកសា  ហ័សរោយរ្បើ្ាស់ឃ្យអូា កូៃរ្កាមរហត សលមួយចំនួន

ៃូចជា៖ 

- ឯកសា មិនមានឃ្យូអា កូៃ 

- ឃ្យអូា កូៃ ល ប ឬែូចខាត (រោយណសនកឬទាងំ្សុង) 

- បញ្ញា ការមរា៉ាទ្យ ូស័ពា បស់អនករ្បើ្ាស់ និង/ឬ 

- មូលរហត សម្សបនានា -ល- 

អនករ្បើ្ាស់អាចណសែង កឯកសា តាម របៀបរសេងរទ្យៀត រោយច ចរលើប ូត ង ណសែង ករសេងរទ្យៀត ៃូចកនុង ូបខាងរ្កាម៖ 

៤.១. បងាា ន់ថ្ៃពនធយានយនត 

 អនករ្បើ្ាស់អាចណសែង កទ្យនិនន័យណៃលមានកនងុ្បព័នធ បស់បងាា ន់ថ្ៃពនធយានយនតតាម យៈ រលែលតាប្ត, រលែត ួ ឬ

រលែមា៉ាស ីន បស់យានយនត៖ 

 

**ចណំំ៖ ក ែីកា ណសែង កមិនរឃ្ើញលទ្យធសល អាចបណត លមកពីរហត សលរសេងៗៃូចជា៖ 

  ក. ទ្យនិនន័យមិន្តឹម្តូវ 

  ែ. អនករ្បើ្ាស់បញ្េូលលកេែែឌ ណសែង កមិន្តឹម្តូវ 

៤.២. លិែិតអន ញ្ញា តៃឹកជញ្ជូន 

រៃើមបីរសាៀងផ្ទា ត់លិែិតអន ញ្ញា តៃឹកជញ្ជូន អនករ្បើ្ ាស់្តូវវាយបញ្េូលរលែលិែិតអន ញ្ញា ត  ួចច ចប តូ ង ណសែង ក ៖ 

៤.២.១. លិែិតអន ញ្ញា តៃឹកជញ្ជូនទ្យំនិញ (រ្ៅពីសលិតសលរតលសិលា) 
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៤.២.២. លិែិតអន ញ្ញា តៃឹកជញ្ជូនសលិតសលរតលសិលា 

 

៤.៣. យានយនតៃឹកជញ្ជូនរតលសិលា 

រៃើមបីរសាៀងផ្ទា ត់ពត័ម៌ានយានយនតៃឹកជញ្ជូនសលិតសលរតលសិលា អនករ្បើ្ាស់្តូវវាយបញ្េូលផ្ទល ករលែ ឬរលែច ុះបញ្ជ ី 

 ួចច ចប ូត ង ណសែង ក ៖ 

  

៤.៤. សនលកឹណតម្បិ៍ 

រៃើមបីរសាៀងផ្ទា ត់ពត័ម៌ានសនលកឹណតម្បិ៍ អនករ្បើ្ាស់្តូវវាយបញ្េូលរលែសនលឹកណតម្បិ៍  ួចច ចប តូ ង ណសែង ក ៖ 
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៥.  របៀបបតូ ពាកយសមាៃ ត ់នងិរលលចពាកយសមាៃ ត ់

៥.១.  របៀបបតូ ពាកយសមាៃ ត ់

 រៃើមបីបតូ ពាកយសមាៃ ត់ អនករ្បើ្ាស់្តូវចូលរៅកាន់ កា កែំតរ់សេងៗ បនាា ប់មកច ចរលើពាកយ បតូ ពាកយសមាៃ ត ់។ រៅផ្ទា ងំ

បនាា ប់អនករ្បើ្ាស់្តូវបំរពញកនុង្បអប់ ពាកយសមាេ តប់ចេុបបនន ្បអប់ ពាកយសមាៃ តង់ម ីនងិ្បអប់ បញ្ញជ កព់ាកយសមាៃ តង់ម ីបនាា ប់មក

ច ចរលើប ូត ង ោកឱ់្យៃរំែើ កា  ជាកា រ្សច។ 

  

៥.២. រលលចពាកយសមាៃ ត ់

 ក ែីអនករ្បើ្ាស់រលលចពាកយសមាៃ ត ់ រហើយមិនអាចចូលរ្បើ្ាស់កមមវិធីរនុះាន សូមច ចរលើប តូ ង រលលចពាកយសមាៃ ត ់

បនាា ប់មកបំរពញរលែទ្យ ូសព័ា នងិ ថ្ងៃណែឆ្ន ំករំែើត រហើយច ចប ូត ងោក់រសន ើ រនាុះកមមវិធីនឹងបងាា ញផ្ទា ងំមួយរទ្យៀតណៃលអនករ្បើ

្ាស់្តូវបំរពញរលែកូៃណៃល្បព័នធានរសញើសា  SMS ចូលកនុងទ្យូ ស័ពា បនាា ប់មកបំរពញកនុង្បអប់ ោកព់ាកយសមាៃ តង់មី នងិ្បអប់ 

បញ្េូលពាកយសមាៃ តង់មរីៃើមបបីញ្ញជ ក ់ ួចច ចប ូត ង កែំតព់ាកយសមាៃ តរ់ ើងវញិ ជាកា រ្សច។ 

 

៦. កា រ្បើ្ ាស ់PIN Code ស វតថភិាព 

រៃើមបីធានាស វតថភិាពអនករ្បើ្ាស់ កមមវធិីរនុះានបណនថមម ែងា  PIN Code ស វតថិភាពកនងុក ែីអនករ្បើ្ាស់របើកកមមវិធី

រនុះទ្យ ករចាលយូ ។ 

៦. ១. កា ោកក់ូៃ PIN 

 រៃើមបីោក់កូៃ PIN អនករ្បើ្ាស់្តូវចូលរៅកាន់ កា កែំតរ់សេងៗ បនាា ប់មករទ្យៀតច ចរលើពាកយ ោកក់ៃូ PIN ។ រៅ

រពលកមមវធិីបងាា ញផ្ទា ងំបនាា ប់ អនករ្បើ្ាស់្តូវបំរពញកនងុ្បអប់ ោកក់ៃូ PIN ងម ីនិង្បអប់ បញ្េូលកៃូ PIN រៃើមបបីញ្ញជ ក ់ ួចច ច

ប ូត ង ោកឱ់្យៃរំែើ កា  ជាកា រ្សច។ 
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៦.២. កា បតូ កៃូ PIN 

 ក ែីអនករ្បើ្ាស់ចង់បតូ កៃូ PIN សូមចូលរៅកាន់ កា កែំតរ់សេងៗ បនាា ប់មករទ្យៀតច ចរលើពាកយ បតូ កៃូ PIN ។ រៅ

រពលកមមវធិីបងាា ញផ្ទា ងំបនាា ប់ អនករ្បើ្ាស់្តូវបំរពញកនុង្បអប់ ោកក់ៃូ PIN បចេុបបនន ្បអប់ ោកក់ៃូ PIN ងម ី និង្បអប់ 

បញ្េូលកៃូ PIN ងមរីៃើមបបីញ្ញជ ក ់ ួចច ចប ូត ង ោកឱ់្យៃរំែើ កា  ជាកា រ្សច។ 

 

៦.៣. រលលចកូៃ PIN 

ក ែីអនករ្បើ្ាស់រលលចកូៃ PIN សូមចូលរៅកាន ់កា កែំតរ់សេងៗ បនាា ប់មករទ្យៀតច ចរលើពាកយ រលលចកៃូ PIN ។ បនាា ប់

មករទ្យៀតកមមវធិីនឹងរចញសា បញ្ញជ ក់ រហើយអនករ្បើ្ ាស់្ាន់ណតច ចរលើប តូ ង យល់្ ពម  រពលរនាុះកមមវធិីនិងចាករចញរៃើមបីល ប

រលែកូៃ PIN រចាល។ 
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៧.កា រ្បើ្ ាសម់នី យ នងិប តូ ងរសេងរទ្យៀត 

៧.១. អ្តាបតូ ្ាក ់

 រៅរលើផ្ទា ងំ Dashboard  បស់កមមវិធីរនុះ មានបងាា ញនវូអ្តាបតូ ្ាក់ពី្ាក់ៃ លាល  អារម ិកមក្ាក់រ ៀលណែម ។ ក ែី

អនករ្បើ្ាស់ចង់រមើលអ្តាបតូ ្ាក់ បស់្បរទ្យសរសេងរទ្យៀត អនករ្បើ្ាស់្ាន់ណតច ចរលើអ្តាបតូ ្ាក់រនាុះកមមវធិីនិងបងាា ញ

លមអិតៃូចខាងរ្កាម៖ 

 

៧.២. រគហទ្យពំ័  បស់អគ  

រៃើមបីចូលរៅកាន់រគហទ្យពំ័  បស់អគ  អនករ្បើ្ាស់្ាន់ណតច ចរលើប ូត ង រគហទ្យពំ ័ ជាកា រ្សច។ 

 

៧.៣. ទ្យពំ័ រហែសប  ក បស់អគ  

រៃើមបីចូលរៅកាន់ទ្យពំ័ រហែសប  ក បស់អគ  អនករ្បើ្ាស់្ាន់ណតច ចរលើប តូ ង ទ្យពំ ័រហែសប  ក ជាកា រ្សច។ 

 



ទ្យំព័  14 ថ្ន 16 

៧.៤. កមមវធិីតារាងពនធគយកមពុជា 

រៃើមបីចូលរៅកានក់មមវិធីតារាងពនធគយកមពុជា អនករ្បើ្ាស់្ាន់ណតច ចរលើមីន យ បនាា ប់មករទ្យៀតច ចរលើពាកយ តារាងពនធ

គយកមពុជា ជាកា រ្សច។ 

 

៧.៥. កមមវធិនីីតិវធិីបរញ្េញទ្យនិំញពីគយ 

រៃើមបីចូលរៅកានក់មមវិធីនីតិវធិីបរញ្េញទ្យំនិញពគីយ អនករ្បើ្ ាស់្ាន់ណតច ចរលើមីន យ បនាា ប់មករទ្យៀតច ចរលើពាកយ នតីិ

 វធិបីរញ្េញទ្យនំញិពគីយ ជាកា រ្សច។ 

 

៧.៦.  របៀបរ្បើ្ាស់កមមវិធ ី

រៃើមបីចូលរៅរមើល របៀបរ្បើ្ាស់កមមវធិីរនុះ អនករ្បើ្ាស់្ាន់ណតច ចរលើមីន យ បនាា ប់មករទ្យៀតច ចរលើពាកយ  របៀប

រ្បើ្ ាស ់ ជាកា រ្សច។ 
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៧.៧. ឯកសា ជនំួយ 

 រៃើមបីចូលរៅរមើលឯកសា ជនំួយរសេងៗ ជាពិរសសលិែិតបទ្យោា នគតយិ តតិនានាជាធ មាន អនករ្បើ្ាស់្ាន់ណតច ចរលើ

មីន យ បនាា ប់មករទ្យៀតច ចរលើពាកយ ឯកសា ជនំយួ រពលរនាុះកមមវធិីនឹងបងាា ញនវូលិែិតបទ្យោា នគតយិ តតជិារ្ចើន។ អនករ្បើ្ាស់

្ាន់ណតច ចរលើលិែិតបទ្យោា នគតិយ តតណិមួយ រពលរនាុះកមមវិធីនឹងរបើកលិែិតបទ្យោា នគតិយ តតិរនាុះភាល ម។ 

 

៧.៨. ព័តម៌ានទ្យនំាក់ទ្យំនង 

រៃើមបីចូលរៅរមើលព័តម៌ានទ្យនំាកទ់្យំនង អនករ្បើ្ាស់្ានណ់តច ចរលើមីន យ បនាា ប់មករទ្យៀតច ចរលើពាកយ ពត័ម៌ានទ្យនំាក់

ទ្យនំង ជាកា រ្សច។ 

 
៧.៩. ពត័ម៌ានផ្ទា ល់ែលួន 

រៃើមបីចូលរៅរមើលព័តម៌ានផ្ទា ល់ែលួន អនករ្បើ្ ាស់្ាន់ណតច ចរលើមីន យ បនាា ប់មករទ្យៀតច ចរលើពាកយ ពត័ម៌ានផ្ទា លែ់លួន ឬ

ច ចរលើ ួបសញ្ញា អនករ្បើ្ ាស់រៅកនងុ Dashboard ថ្នកមមវធិីរនុះជាកា រ្សច។ 
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៧.១០. កា ចាករចញពកីមមវិធ ី

រៃើមបចីាករចញពកីមមវធិី (Logout) អនករ្បើ្ាស់្ាន់ណតចូលរៅកាន់ព័តម៌ានផ្ទា ល់ែលួន បនាា ប់មករទ្យៀតច ចរលើពាកយ ចាក

រចញ រពលរនាុះ្បព័នធនឹងសួ បញ្ញជ ក់។ អនករ្បើ្ាស់្ាន់ណតច ចរលើប ូត ងយល់្ពមជាកា រ្សច។ 

 

 

សូម្អរគុ្ែ៕ 


