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ទំព័រ 1 

១. សសចកតីស ត្ើម្ 

កម្មវិធីទរូស័ពទដដសម្រាប់ធុរជន (Cambodia Customs Trader Application) ម្ររូវបានអភិវឌ្ឍច្ ើងច្ដើម្បីជា

ជំនួយការងារដល់ម្របរិច្វទករ ច្ជើងសាគយ និងធុរជនពាក់ព័នធនឹងការបំច្ពញបបបបទបច្ចេញទំនិញពីគយ។ 

២. រសរៀរទាញយកកម្មវិធី 

អនកច្ម្របើម្របាស់អាឆឆូលច្ៅកាន់ App Store ឬ Play Store រឆួបសែងរកកម្មវិធីច្ ម្ ោះថា “Cambodia Customs 

Trader” ឬបសែនច្លើរូបភាពដូឆខាងច្ម្រកាម្ បនាទ ប់ម្កអនកច្ម្របើម្របាស់អាឆដំច្ ើងកនងុទូរស័ពទដដឆ្លា រដវរបស់ខ្ាួន។ 

    

៣. ការចូលសៅស្រើ្ាស់កម្មវិធី 

ច្ៅច្ពលច្បើកកម្មវិធីច្នោះ វានឹងរម្រម្ូវឱ្យបំច្ពញច្ ម្ ោះអនកច្ម្របើម្របាស់និងពាកយសាា រ់ជាម្ុនសិន។ ធុរជនទងំអស់ 

អាឆបំច្ពញច្ ម្ ោះអនកច្ម្របើម្របាស់និងពាកយសាា រ់ច្នាោះ ដូឆគ្នន ច្ៅនឹងម្របព័នធអាសុីគូដាច្ដើម្បីឆលូច្ម្របើម្របាស់កម្មវិធី។ បនាទ ប់ពី

បំច្ពញច្ ម្ ោះអនកច្ម្របើម្របាស់ និងពាកយសាា រ់រួឆ អនកច្ម្របើម្របាស់ម្ររូវឆុឆច្លើប ូរុង “Login” ច្ដើម្បីឆលូច្ម្របើម្របាស់កម្មវិធី។ បនាទ ប់

ម្កម្របព័នធនឹងច្្ញើច្លខ្កូដ OTP ច្ៅកាន់ច្លខ្ទូរស័ពទរបស់ច្ោកអនក ច្ ើយម្របព័នធនឹងបំច្ពញព័រ៌ានច្ដាយសែ ័យម្របវរតិ។ កនុង

ករណីច្ោកអនកម្ិនទទួលបានច្លខ្កូដ OTP សមូ្ជួបជាម្យួម្ន្តនតីទទលួបនទុកច្ដើម្បីច្ធែើបឆេុបបននភាពច្លខ្ទរូស័ពទ។ 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gdce.gdceapp


ទំព័រ 2 

៤. ការស្រើ្ាស់ផ្ទ ងំ្គ្រ់្គ្ងសៃើម្ 

៤.១. កូៃសុវតថិភាព្ស្ារ់ចូល្រព្័នធ 

សម្រាប់ច្ម្របើម្របាស់ជា OTP ច្ៅច្ពលឆូលច្ម្របើម្របាសម់្របព័នធអាសុីគូដា (សម្រាប់អនុវរតច្ៅដងាខាងម្ុខ្)។ អនកច្ម្របើម្របាស់

ទងំអស់ម្ិនម្ររូវបឆករំបលកច្លខ្កូដ OTP ច្នោះច្ៅកាន់ជនណាម្ួយច្្េងច្ទៀរច្ ើយ។ 

  

៤.២. ស្ថថ នភាព្្រតិសវេន៍្រចដំងៃ 

សម្រាប់បងាា ញសាា នភាពម្របរិច្វទន៍បដលបានម្របកាសច្ៅកនុងដងាច្នោះ។ អនកច្ម្របើម្របាស់អាឆពិនិរយច្ម្ើលសាា នភាព

ម្របរិច្វទន៍របស់ខ្ាួន ច្ដើម្បីច្ម្ររៀម្ខ្ាួនជាច្ម្រសឆសម្រាបដ់ំណាក់កាលបនាទ ប់ ដឆូជាការម្ររួរពិនិរយរបូវនតទំនិញ (សម្រាប់ម្រឆក

ម្របម្រពឹរតិកម្មម្រក ម្) ឬការបង់ពនធ ជាច្ដើម្។ 

  



ទំព័រ 3 

៤.៣. ្រតិសវេន៍ទាងំអស់ 

សម្រាប់បងាា ញបចជ ីដនម្របរចិ្វទន៍ទងំអស់ បដលជាទចូ្ៅកម្មវិធីនឹងបងាា ញកនុងឆច្នាា ោះម្យួបខ្ឆុងច្ម្រកាយ។ អាឆបសែង

រកបានតាម្រយៈកាលបរិច្ឆេទណាម្ួយច្ដាយម្រគ្នន់បរច្ម្រជើសច្រើសឆច្នាា ោះកាលបរិច្ឆេទទងំច្នាោះ។ 

  

៤.៤. រង់ចកំាររង់្ាក់ 

សម្រាប់បងាា ញបចជ ីដនម្របរចិ្វទន៍បដលបានច្ម្រជើសច្រើសជា Online-Payment បដលដល់ដំណាក់កាលបង់ពនធ។ អនក

ច្ម្របើម្របាស់អាឆឆុឆច្លើប ូរុង “Pay Now” ពីកនុងបចជ ីរង់ចំការបង់ម្របាក់ ច្ ើយកម្មវិធីនឹងបងាា ញព័រ៌ានលម្អិរពាក់ព័នធនឹង

ម្របរិច្វទន៍។ បនាទ ប់ពីពិនិរយព័រ៌ានច្ ើញម្ររឹម្ម្ររូវ អនកច្ម្របើម្របាស់ម្ររូវច្ម្រជើសច្រើសធនាគ្នររបស់ខ្ាួន បនាទ ប់ម្កឆុឆច្លើប រូងុ 

“Pay Now”។ បនាទ ប់ពីច្នាោះ កម្មវិធីនឹងបចជូនអនកច្ម្របើម្របាស់ច្ៅកាន់ Web Portal របស់ធនាគ្នរ ច្ ើយអនកច្ម្របើម្របាស់អាឆ

បំច្ពញព័រ៌ានចំបាឆ់រួឆឆុឆច្លើប ូរុង “Proceed”។ 

    



ទំព័រ 4 

៤.៥. ្រវតតិដនការេូទាត់តាម្ E-Payment 

សម្រាប់បងាា ញបចជ ីដនម្របរបិរតិការទូទរ់តាម្រយៈម្របពន័ធច្អ ិឆម្ររូនិកកនាងម្ក។ ច្ៅច្ពលឆុឆច្លើម្របរិបរតកិារណា

ម្យួ កម្មវិធីនឹងបងាា ញនូវ “បងាែ ន់ដដបញ្ជជ ក់ការទូទរ់តាម្ម្ច្ធោបាយច្អ ិឆម្ររូនិក”។ ច្ដើម្បី Download សូម្ឆុឆច្លើប ូរុង 

“Share” បដលច្ៅប្នកខាងច្លើ ច្ ើយច្ម្រជើសយកពាកយថា “Save to File” រួឆច្ម្រជើសច្រើសទីតាំងបដលឆងរ់កាទុក។ ច្ម្រៅពី

ច្នាោះ ច្ោកអនកក៏អាឆច្្ញើឯកសារច្នោះច្ៅកាន់នរណាាន ក់តាម្រយៈកម្មវិធីបណាត ញសងគម្ (ដូឆជា Telegram) ជាច្ដើម្។ 

    

៤.៦. ណសែងរកលិខិតអនុញ្ញា តគ្យសចញព្ី CNSW 

អនុញ្ជា រឱ្យធុរជនបសែងរកលិខ្ិរអនុញ្ជា រគយបដលបានអនុម្័ររួឆច្ដាយម្របព័នធបចជរបរម្ួយជារិ។ ធុរជនអាឆបសែង

រកលិខ្ិរអនុញ្ជា រគយរបស់ខ្ាួនច្ដាយបំច្ពញច្លខ្លិខ្រិអនុញ្ជា រឱ្យបានម្ររឹម្ម្ររូវនិងម្រគប់ម្រគ្នន់ច្ ើយឆុឆប រូងុ “បសែងរក”។ 

បនាទ ប់ពីរកច្ ើញនិងច្បើកច្ម្ើលលិខ្ិរអនុញ្ជា រ អនកច្ម្របើម្របាស់អាឆរកាទុកលិខ្ិរអនុញ្ជា រច្នាោះ ឬច្្ញើច្ៅកាន់អនកច្្េងច្ទៀរ។ 

    



ទំព័រ 5 

៥. ការស្រើ្ាស់មី្នុយស្េងសេៀត 

៥.១. អ្តារតូរ្ាក់ 

សម្រាប់បងាា ញអម្រតាបតូរម្របាក់ជាធរានដនកាលបរិច្ឆេទណាម្ួយតាម្ការច្ម្រជើសច្រើសរបស់អនកច្ម្របើម្របាស់។ 

  

៥.២. ស្ថរជូនៃំែឹង 

សម្រាប់បងាា ញនូវដំណឹងពាក់ព័នធនឹងការច្ធែើម្របរិបរតិការច្លើឯកសារនានា ជាពិច្សសម្របរិច្វទន៍គយ និងលិខ្ិរ

អនុញ្ជា រគយ។ បនាទ ប់ម្ក អនកច្ម្របើម្របាស់អាឆរកាឯកសារច្នាោះទុក ឬច្្ញើច្ៅកាន់អនកច្្េងច្ទៀរ។ 

    

សមូ្អរគណុ!!! 


