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1. អពំ្ីរបពន័� E-Filing 

្របព័ន� E-Filingបេង�ើតេឡើងេដើម្ីបជយួស្រម�លដល់ការ្របកាសពន� ការដក់លិខិត្របកាស្របចំាែខ េដយេលាកអ�ក

ឣចប���លប�� ីទិញ-លក ់ ប���លព័តម៌ាន្របកាសសពន�កាត់ទុក ពន�េលើ្របាក់េបៀវត្ស និងពន�េលើអត�្របេយជន៍បែន�ម 

តាម្របព័ន�អនឡញ។ តាមរយៈ្របព័ន�បានជយួកាត់បន�យេពលេវលា និងការលំបាកក��ងការបំេពញលិខិត្របកាស

េដយៃដ ជំនួសេដយការេបាះពុម�របាយការណ៍្របកាសពន�តាមអនឡញែតម�ង េដើម្បីដក់ជនូម�ន�ទីទលួលិខិត

្របកាស្របចំាែខ។ 

2. ត្រម�វការេដើម្បេី្របើ្របាស្់របពន័� 

េដើម្បីចូលេ្របើ្របាស់្របព័ន�េនះបានេលាកអ�ក្រត�វមាន៖ 

 កុំព្យ�ទ័រែដលមានភា� ប់អុីនធែឺណតជមួយ Browser Chrome ឬ Firefoxជនំន់ថ� ី

 ឣសយដ� នស្រមាប់ចូលេ្របើ្របាស់្របព័ន�៖ http://www.tax.gov.kh 

 គណេនយ្យ (េឈា� ះ និងេលខសមា� ត់) ែដលបានបេង�ើតតាមឣសយដ� នខាងេលើ 

 សូមអនុ�� តឱ្យផ� ងំ POP-UP ដំេណើការបាន 

 រេបៀបេដះ Pop-up តាមរយៈ Browser Firefoxសូមវយពាក្យខាងេ្រកាមេ�ក��ង 

្របអប់ឣសយដ� ន៖ about:preferences#privacy 

Scroll ចុះមកេ្រកាមដល់ចំណចុសូមេដះធកី េចញ។ 

 
របូភាពទី 1៖ ផ� ងំេដះ pop-up តាមរយៈ Firefox browser 
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 រេបៀបេដះ Pop-up តាមរយៈ Browser Chrome សូមវយពាក្យខាងេ្រកាមេ�ក��ង្របអប់ឣសយដ� ន៖ 

chrome://settings/content/popups 
សូមចុច Click ស��  េដើម្បី Allow Pop-up ។ 

 

របូភាពទី 2៖ Allow Pop-up Browser Chrome 

3. រ�ហរូៃនការេ្របើ្របាស្់របពន័� 

 
របូភាពទី 3៖ រ�ហូរៃនការេ្របើ្របាស់្របព័ន� 
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4. ការចលូេ្របើ្របាស្់របពន័� 

4.1 ការចះុេឈា� ះេ្របើ្របាស្់របពន័� 

 

េលាកអ�កឣចបន�េ្របើ្របាស់គណនី eTax service ែដលមាន្រសាប់ ឬចុះេឈា� ះបេង�ើតថ�ីករណីមិនទាន់មាន

គណនីេ�េឡើយ េដយចូលេ�កាន់េគហទពំ័ររបស់អគ�នយកដ� នពន�ដរ  www.tax.gov.kh 

- ្រតង់ចំណចុ េសវកម� eTax Service សូមចុចពាក្យ e-filing រួចចុចពាក្យ បេង�ើតគណនថី� ី

 

 
របូភាពទី 4៖ ការបេង�ើតគណនីថ�ី 

 

- បំេពញព័តម៌ានចំាបាច់ននក��ងតារងចុះេឈា� ះអ�កេ្របើ្របាស់ រួចសូមចុចបូ៊តុង បន� ប ់

- សូមែឆកអុីែមលរបស់េលាកអ�ក ្របព័ន�នឹងប���ន Verify Link េដើម្បីេផ��ងផ� ត់អុីែមលរបស់េលាកអ�ក 

- បន� ប់ពីេផ��ងផ� ត់រួច េលាកអ�កឣចប���លពាក្យសមា� ត់េដយខ��នឯង រួចសូមចុចបូ៊តុង បេង�ើត ។ 
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របូភាពទី 5៖ ព័ត៌មានចុះេឈា� ះអ�កេ្របើ្របាស់ 

4.2 ការ Login ចលូេ្របើ្របាស្់របពន័� 

- សូមេលាកអ�កចូលេ�កាន់េគហទំព័ររបស់អគ�នយកដ� នពន�ដរ www.tax.gov.kh 

- ្រតង់ចំណចុ េសវកម� eTax Service សូមចុចពាក្យ e-filing 

- សូមវយប���លនូវអុែីមល និងពាក្យសមា� តរ់បស់េលាកអ�ក រួចសូមចុចបូ៊តុង Login 

 - រួចសូមចុចេលើឡ�េហា�  ្របព័ន�្រគប់្រគងការ្របកាសពន�ឣជីវកម�តាមអនឡញ 

 
របូភាពទី 6៖ ការ LOGIN តាមរយៈអុីែមល 
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របូភាពទី 7៖ ផ� ងំឡ�េហា� ្របព័ន� e-filing 

 

4.3 ការចះុេឈា� ះសហ្រគាសភា� បជ់មយួគណនេីលាកអ�ក 

េពល Login ចូលេ្របើ្របាស់្របព័ន�ជេលើកដំបូង សូមេលាកអ�កបំេពញនូវពត័ម៌ានមួយចំនួនដូចខាងេ្រកាម 

េដើម្បីភា� ប់សហ្រគាសេ�នឹងគណនីរបស់េលាកអ�ក៖ 

- សូមចុចបូ៊តុង Get Now េដើម្បីអនុ�� តបង� ញនូវ IP Address របស់េលាកអ�ក 

- សូមប���លេលខអត�ស�� ណសារេពើពន� (TIN) 

- សូមប���លនវូេលខកាតសមា� ល់ការចុះប�� ីពន�ដរ 

- សូមវយប���លនវូេលខទរូស័ព�មា� ស់ភាគហ៊ុន ែដលឈរេឈា� ះេ�េលើប័ណ�ប៉ាតង ់

- រួចសូមចុចបូ៊តុង បន� ប ់រួចសូមវយេលខកដូ៦ខ�ង់ែដលទទលួបានពីសារ SMS 

- សូមចុចបូ៊តុង េផ��ងផ� ត ់រួចចុចបូ៊តុង OK ជការេ្រសច។ 
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របូភាពទី 8៖ ការភា� ប់សហ្រគាសេ�នឹងគណនីរបស់េលាកអ�ក 

5. ទពំរ័េដើមៃនកម�វ�ធ ី

 ប���លពត័ម៌ាន្របកាសពន�: ស្រមាប់ប���លប�� ីទិញលក់, ្របកាសពន�កាតទ់ុក, ពន�េលើ្របាក់េបៀវត្ស និងពន�េលើ

អត�្របេយជន៍បែន�ម និងេបាះពុម�លិខិតេស� ើសំុបង ់និង្របកាសពន�។ 

 ប��្ីរបកាសពន�្របចំាែខៈ ស្រមាប់ពិនិត្យេមើលប�� ីលិខិតេស� ើសំុបង់ និង្របកាសពន�ែដលបានបេង�ើតកន�ងមក។ 

 បែន�មថ�ៈី ស្រមាប់ចុះេឈា� ះ្រក�មហ៊ុនថ�ីេទៀតភា� ប់ជមួយគណេនយ្យេលាកអ�ក 

 ែស�ងរកៈ ស្រមាប់បង� ញែត្រក�មហ៊ុនែដលេលាកអ�កចងែ់ស�ងរក 

 

 
របូភាពទី 9៖ ទំព័រេដើមៃនកម�វ�ធី 
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5.1 ការប���លពត័ម៌ាន្របកាសពន� 

 
របូភាពទី 10៖ ទំព័រេដើមៃនមីនុយប���លព័ត៌មាន្របកាសពន� 

 មនីយុប���លពត័ម៌ានសហ្រគាស៖ 

- ទិញ-លក៖់ ស្រមាប់ប���លប�� ីទិញលក់្របចំាែខ, ចំណយេផ្សងៗ, Credit/Debit Note. 

- ្របកាសពន�កាតទ់ុក៖ ស្រមាប់ប���លព័តម៌ានវ�ក�យប្រត ឬ្របតិបត�កិារកាត់ទកុ្របចំាែខ 

- ្របកាសពន�េលើ្របាកេ់បៀវត្ស និងពន�េលើអត�្របេយជន៍បែន�ម 

 ្របកាសពន�្របចំាែខ៖ 

- ្របកាសពន�្របចំាែខ៖ ស្រមាប់បេង�ើតសំេណើសំុបង់ និង្របកាសពន�្របចំាឣជីវកម�តាមអនឡញ 

- ប�� ី្របកាសពន�៖ ស្រមាប់ពនិិត្យប�� ីេស� ើសំុ ឬឣចេមាឃៈសំេណើសំុែដលបានបេង�ើត។ 

 ប��ពីាក្យេស� ើសុ ំeVAT៖ 

- ប�� ីពាក្យេស� ើសំុ eVAT៖ ស្រមាប់ពិនិត្យប��ពីាក្យេស� ើសំុ EVAT និងេធ�ើការេបាះពុម�របាយការណ៍ស�  ី

                               ពកីារេ្របើ្របាស់ឥណទានអតប ឬេបាះពុម� ពាក្យេស� ើសំុបង�លិសងអតប។ 

 ប��េីឈា� ះ៖ 

- បុគ�លមិនជប់ឣករ៖ ស្រមាប់ប���លប�� ីេឈា� ះបុគ�លមិនជប់ឣករ (មិនទាន់ចុះប�� ីពន�ដរ) 

- រូបវ�ន�បុគ�ល៖ ស្រមាប់ប���លប�� ីេឈា� ះរូបវ�ន�បុគ�ល េដើម្បីេ្របើ្របាស់ក��ងការ្របកាសពន�កាត់ទកុ  

និងពន�េលើ្របាក់់េបៀវត្ស, ពន�េលើអត�្របេយជន៍បែន�ម។ 
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- ្រក�មហ៊ុនេ្រ�្របេទស៖ ស្រមាប់ប���លប�� ីេឈា� ះអ�កផ�ត់ផ�ង់ ឬអតិថិជនរបស់េលាកេលាក្រសី    

                               ែដលេ�េ្រ�្របេទស 

 

5.2 ទពំរ័េដើមស្រមាបប់���លប��ទីញិ្របចំាែខ 

េលាកអ�កឣចប���លប�� ីទិញេដយែបងែចករវងទសីា� ក់ការកណ� ល និងសាខា និងសូមេ្រជើសេរ�សកាល

បរ�េច�ទឱ្យបាន្រតឹម្រត�វេដើម្បីវយប���លវ�ក�យប្រតទិញ។ 

 
របូភាពទី 11៖ ទំព័រេដើមៃនប�� ីទិញ-លក់ 

5.2.1 ការប���លវ�ក�យប្រតទញិព ីបគុ�លជបឣ់ករ 

សូមេលាកអ�កចូលេ�កាន់មីនុយ ប���លពត័ម៌ាន្របកាសពន� េ្រជើសយកមីនុយ ទញិ-លក ់

- សូមេ្រជើសេរ�សរវងការប���លវ�ក�យប្រត ស្រមាបទ់សីា� កក់ារកណ� ល ឬកស៏ាខា 

- សូមេ្រជើសេរ�ស កាលបរ�េច�ទ៖ ែខ/ឆា� ំ 

- សូមចុចេ�េលើេថប ការទញិទនំញិ នងិេសវ(ធាតចុលូ) 

- សូមចុចបូ៊តុង បែន�មថ� ីេដើម្បីប���លវ�ក�យប្រតនីមួយៗ 

 សូមេ្រជើសេរ�សកាលបរ�េច�ទេ�េលើវ�ក�យប្រត 

 សូមេ្រជើសេរ�សអ�កផ�ត់ផ�ង់ជ បគុ�លជបឣ់ករ 

 សូមេ្រជើសេរ�ស្របេភទផ�ត់ផ�ងទ់ំនិញ ឬេសវដូចខាងេ្រកាម៖ 
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• អ្រតា 10% ស្រមាប់វ�ក�យប្រតឣករ ែដលឣចសំុឥណទានឣករេលើធាតុចូលបាន 

• អតប អ្រតា 0%(VAT0) ស្រមាប់វ�ក�យប្រតទិញពីអ�កផ�តផ់�ង់តាមអ្រតាសូន្យ 

• មនិជបអ់តប ស្រមាប់វ�ក�យប្រតទិញពីអ�កផ�ត់ផ�ង់មិនជប់អតប 

• មនិអន�ុ� តឥណទាន ស្រមាប់វ�ក�យប្រតឣករ ែដលមិនឣចសំុឥណទានឣករេលើធាតុចូលបាន 

• អតបបន��ករដ� ស្រមាប់វ�ក�យប្រតទិញជបន��ករដ� 

• អតបអ្រតា 10% នងិមនិជបអ់តប ស្រមាប់វ�ក�យប្រតទិញ ែដលមាន Items ជប់ឣករផង មិនជប់

ឣករផងក��ងវ�ក�យប្រតែតមួយ។ 

- សូមប���លេលខអត�ស�� ណសារេពើពន� (TIN) ឱ្យបាន្រតមឹ្រត�វ ្របព័ន�នឹងបង� ញេឈា� ះសហ្រគាសេនះ

េដយស�យ័្របវត�កិ��ង្របអប់ េឈា� ះ  

- សូមប���លេលខវ�ក�យប្រត និងតៃម�សរបុរមួអតប (៛) រួចសូមចុចបូ៊តុង រក្សោទកុ ។

 
       របូភាពទី 12៖ ប���លវ�ក�យប្រតទិញពីបុគ�លជប់ឣករ 

         
     របូភាពទី 13៖ វ�ក�យប្រតមាន Items ជប់អតបផង និងមិនជប់អតបផង 
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5.2.2 ការប���លវ�ក�យប្រតទញិព ីបគុ�លមនិជបឣ់ករ 

 សូមេលាកអ�កេ្រជើសេរ�សអ�កផ�ត់ផ�ងជ់ បគុ�លមនិជបឣ់ករ 

 េលាកអ�ក្រត�វប���លេឈា� ះ និងកំណត់សមា� ល់ណមួយ ដូចជេលខអត�ស�� ណប័ណ�, ឬេលខទរូស័ព�  

ឬពត័៌មានដៃទេទៀត ែដលឣចសមា� ល់ទីតំាងអ�កផ�ត់ផ�ងែ់ដលជបុគ�លមិនជប់ឣករេនះបាន។ 

 ផល្របេយជន៍ៃនការប���លេនះ គេឺដើម្បីផ�ល់ភាពច្បោស់លាស់ៃនការចំណយរបស់េលាកអ�ក និងជទិន�ន័យ

ស្រមាប់េ្របើ្របាស់ក��ងការ្រគប់្រគងព្រងឹងការចុះប��ពីន�ដរឱ្យកាន់ែតមាន្របសិទ�ិភាពែថមេទៀត ។ 

 

 
របូភាពទី 14៖ វ�ក�យប្រតទិញពីបុគ�លមិនជប់ឣករ 

5.2.3 ការប���លវ�ក�យប្រតទញិព ី្រក�មហ៊នុេ្រ�្របេទស 

សូមេលាកអ�កេ្រជើសេរ�សអ�កផ�ត់ផ�ងជ់ ្រក�មហ៊នុេ្រ�្របេទស និង្របេភទផ�តផ់�ងទ់នំញិ ឬេសវ 

- អតប អ្រតា 10% ស្រមាប់្របតិេវទគយនំចូលែដលេលាកអ�កឣចេស� ើសំុជឥណទានបាន 

- មនិអន�ុ� តឥណទាន ស្រមាប់ វ�ក�យប្រត ឬ្របតិេវទគយែដលេលាកអ�កមិនឣចេស� ើសំុជឥណទាន

បាន 

- អតប បន��ករដ� ស្រមាប់្របតិេវទគយនំចូលជបន��ករដ� 

 ្រតង់ចំណចុេលខសមា� ល់្រក�មហ៊ុនេ�េ្រ�្របេទស សូមបំេពញេលខចុះប��សីារេពើពន�របស់្រក�មហ៊ុនេ�េ្រ�

្របេទសេនះ។ 

 ករណីមិនមានេលខសមា� ល់្រក�មហ៊ុនេ�េ្រ�្របេទស េលាកអ�កឣចបំេពញេឈា� ះ្រក�មហ៊ុនេ្រ�្របេទសេនះ

ជំនួសបាន្រតង់ចំណចុេលខសមា� ល់េនះ រួច្រត�វទនំកទ់ំនងេ�កាន់្រក�មហ៊ុនេ�េ្រ�្របេទសេនះេដើម្បីយក

េលខចុះប�� ីសារេពើពន� មកចុះចូល្របព័ន�ជថ�ីតាមេ្រកាយ។ 

 េចៀសវងការប���លេលខ ០ ឬ N/A... 
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របូភាពទី 15៖  វ�ក�យប្រត ឬ្របតិេវទគយនំចូល 

5.3 ទពំរ័េដើមស្រមាបប់���ល ប��លីក្់របចំាែខ 

េលាកអ�កឣចប���លប�� ីលកេ់ដយែបងែចករវងទសីា� ក់ការកណ� ល និងសាខា និងសូមេ្រជើសេរ�សកាលបរ�េច�ទឱ្យ

បាន្រតឹម្រត�វេដើម្បីវយប���លវ�ក�យប្រតលក។់ 

5.3.1 ការប���លវ�ក�យប្រតលកជ់នូ បគុ�លជបឣ់ករ 

សូមេលាកអ�កចូលេ�កាន់មីនុយ ប���លពត័ម៌ាន្របកាសពន� េ្រជើសយកមីនុយ ទញិ-លក ់

- សូមេ្រជើសេរ�សរវងការប���លវ�ក�យប្រត ស្រមាបទ់សីា� កក់ារកណ� ល ឬកស៏ាខា 

របូភាពទី 16៖ ទំព័រេដើមៃនប�� ីទិញលក់ 



្របព័ន�្រគប់្រគងការ្របកាសពន�ឣជីវកម�តាមអនឡញ  

 

  
©២០២០ អគ�នយកដ� នពន�ដរ | នយកដ� នបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន ទំព័រទី 15 

 

- សូមេ្រជើសេរ�ស កាលបរ�េច�ទ៖ ែខ/ឆា� ំ 

- សូមចុចេ�េលើេថប ការលកទ់នំញិ នងិេសវ(ធាតេុចញ) 

- សូមចុចបូ៊តុង បែន�មថ� ីេដើម្បីប���លវ�ក�យប្រតនីមួយៗ 

 សូមេ្រជើសេរ�សកាលបរ�េច�ទេ�េលើវ�ក�យប្រត 

 សូមេ្រជើសេរ�សអ�កទិញជ បគុ�លជបឣ់ករ 

 សូមេ្រជើសេរ�ស្របេភទផ�ត់ផ�ងទ់ំនិញ ឬេសវដូចខាងេ្រកាម៖ 

• អតប អ្រតា 10% ស្រមាប់វ�ក�យប្រតលក់ មានជប់អតប 

• អតប អ្រតា 0%(VAT0) ស្រមាប់វ�ក�យប្រតលកត់ាមអ្រតាសូន្យ 

• មនិជបអ់តប ស្រមាប់វ�ក�យប្រតលក់មិនជប់អតប 

• អតបបន��ករដ� ស្រមាប់វ�ក�យប្រតលក់ជបន��ករដ� 

• អតបអ្រតា 10% នងិមនិជបអ់តប ស្រមាប់វ�ក�យប្រតលក ់ែដលមាន Items ជប់ឣករផង មិនជប់

ឣករផងក��ងវ�ក�យប្រតែតមួយ។ 

- សូមប���លេលខអត�ស�� ណសារេពើពន� (TIN) ឱ្យបាន្រតមឹ្រត�វ ្របព័ន�នឹងបង� ញេឈា� ះសហ្រគាសេនះ

េដយស�យ័្របវត�កិ��ង្របអប់ េឈា� ះ  

- សូមប���លេលខវ�ក�យប្រត និងតៃម�សរបុរមួអតប (៛)  

- សូមប���លទឹក្របាកឣ់ករពិេសសេលើទំនិញ និងេសវមួយចំនួន, ឣករស្រមាប់បំភ�សឺាធារណៈ, និងឣករ

េលើការសា� ក់េ� (្របសិនេបើមាន) ។ 

- រួចសូមចុចបូ៊តុង រក្សោទកុ ។  

            
របូភាពទី 17៖ ការប���លប��ីលក់ជនូបុគ�លជប់ឣករ 
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របូភាពទី 18៖ ផ� ងំប���លវ�ក�យប្រតលក់ែដលមានមុខទំនិញជប់ឣករផង មិនជប់ឣករផង 

5.3.2 ការប���លវ�ក�យប្រតលកជ់នូ បគុ�លមនិជបឣ់ករ 

 សូមេលាកអ�កេ្រជើសេរ�សអ�កទិញជ បគុ�លមនិជបឣ់ករ 

 សូមប���លេលខអត�ស�� ណប័ណ� ឬលិខិតឆ�ងែដន េដើម្បីែស�ងរកេឈា� ះអ�កទិញេនះ 

 ករណីេលាកអ�កលកជ់នូអតិថិជនទេូ� េដយមិនចំេពាះេឈា� ះបុគ�លណមួយេទ េលាកអ�កឣចែស�ងរកនូវ

េលខសមា� ល់ GC0000001 ស្រមាប់លក់ជនូអតិថិជនទេូ�។ 

      
របូភាពទី 19៖ ការប���លវ�ក�យប្រតលក់ជនូបុគ�លមិនជប់ឣករ 
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5.3.3 ការប���លវ�ក�យប្រតលកេ់� ្រក�មហ៊នុេ្រ�្របេទស 

សូមេលាកអ�កេ្រជើសេរ�សអ�កផ�ត់ផ�ងជ់ ្រក�មហ៊នុេ្រ�្របេទស និង្របេភទផ�តផ់�ងទ់នំញិ ឬេសវ 

- អតប អ្រតា 10% ស្រមាប់ វ�ក�យប្រតលក់ែដលមានរួមប���ល អតប ១០% 

- អតប អ្រតា 0% (VAT 0) ស្រមាប់វ�ក�យប្រត ឬ្របតិេវទគយនំេចញ តាមអ្រតា ០% 

- មនិជបអ់តប ស្រមាប់វ�ក�យប្រតលក់ ែដលមិនជប់អតប 

- អ្រតា ១០% នងិមនិជបអ់តប ស្រមាប់វ�ក�យប្រតលកម់ាន Item ជប់ឣករផង និងមិនជប់ឣករ

ផងក��ងវ�ក�យប្រតែតមួយ។ 

 ្រតង់ចំណចុេលខសមា� ល់្រក�មហ៊ុនេ�េ្រ�្របេទស សូមបំេពញេលខចុះប��សីារេពើពន�របស់្រក�មហ៊ុនេ�េ្រ�

្របេទសេនះ។ 

 ករណីមិនមានេលខសមា� ល់្រក�មហ៊ុនេ�េ្រ�្របេទស េលាកអ�កឣចបំេពញេឈា� ះ្រក�មហ៊ុនេ្រ�្របេទសេនះ

ជំនួសបាន្រតង់ចំណចុេលខសមា� ល់េនះ រួច្រត�វទនំកទ់ំនងេ�កាន់្រក�មហ៊ុនេ�េ្រ�្របេទសេនះេដើម្បីយក

េលខចុះប�� ីសារេពើពន� មកចុះចូល្របព័ន�ជថ�ីតាមេ្រកាយ។ 

 េចៀសវងការប���លេលខ ០ ឬ N/A... 

 
របូភាពទី 20៖ ការប���លវ�ក�យប្រតលក់េ�្រក�មហុ៊នេ្រ�្របេទស 

5.4 ការែកែ្របេផ្សងៗ (Credit Note / Debit Note) 

េលាកអ�កឣចប���លវ�ក�យប្រត Credit Note ឬ Debit Note បានេដយចូលេ�កាន់ ប��ទីញិលក ់ 

រួចចុចេ�េលើេថប ការែកែ្របេផ្សងៗ  រួចចុចបូ៊តុង បែន�មថ�។ី 

-អ�កទិញ សូមប���លេ�ចំណចុ្របេភទ្របតិបត�កិារទិញ 
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-អ�កលក់ សូមប���លេ�ចំណចុ្របេភទ្របតិបត�កិារលក ់

-សមូេ�វ�ក�យប្រតែដលេលាកអ�កបាន្របកាសរួច សឹមប���លវ�ក�យប្រត Credit Note ឬ Debit Note ។

 
របូភាពទី 21៖ ទំព័រេដើមៃនការែកែ្របេផ្សងៗ (Credit Note / Debit Note) 

 

 
របូភាពទី 22៖ ផ� ងំប���ល Credit note / Debit Note 
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©២០២០ អគ�នយកដ� នពន�ដរ | នយកដ� នបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន ទំព័រទី 19 

 

5.5 ការចណំយេផ្សងៗ 

 េលាក-េលាក្រសីឣចកត្់រតានូវ្របតិបត�កិារចំណយេផ្សងៗមានដូចជ៖ 

- ការចំណយស្រមាប់បង់ពន�ឣករេផ្សងៗ 

- ការចំណយេ�េលើទំនិញ ឬេសវផ�ល់េដយ្រកសួងននេ្រ�ពអីពដ 

- ការចំណយសប្ប�រសធម៌ 

- ការចំណយបន� ប់បន្ស ំ

 
របូភាពទី 23៖ ផ� ងំប���លការចំណយេលើការបង់ពន�ឣករេផ្សងៗជមួយអពដ 

 

 
របូភាពទី 24៖ ផ� ងំប���លការទិញទំនិញ ឬេសវពី្រកសងួ-មន�ីរននេ្រ�ពីអពដ 
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របូភាពទី 25៖ ផ� ងំប���លចំណយសប្ប�រសធម៌ និង ចំណយបន� ប់បន្ស ំ

5.6 ការ្របកាសពន�កាតទ់កុ 

សូមេលាកអ�កចូលេ�កាន់មីនុយ ប���លពត័ម៌ាន្របកាសពន� េ្រជើសយកមីនុយ ្របកាសពន�កាតទ់កុ 

- សូមេ្រជើសេរ�សរវងការប���លវ�ក�យប្រត ស្រមាបទ់សីា� កក់ារកណ� ល ឬកស៏ាខា 

- សូមេ្រជើសេរ�ស កាលបរ�េច�ទ៖ ែខ/ឆា� ំ 

- សូមចុចបូ៊តុង បែន�មថ� ីេដើម្បីប���លវ�ក�យប្រតនីមួយៗ 

- សូមេ្រជើសេរ�សកាលបរ�េច�ទ តាមវ�ក�យប្រត 

- សូមេ្រជើសេរ�ស្របេភទពន�កាត់ទុកេលើ នវិសនជន ឬអនវិសនជន 

- សូមេ្រជើសេរ�សអ�កទទលួ្របាក់ជរបូវន�បគុ�ល ឬជនតីបិគុ�ល 

- រួចសូមប���លពត័ម៌ានបុគ�លេនះ 

- េហើយសូមប���លេលខវ�ក�យប្រត ឬេលខ្របតិបត�កិារ និងេ្រជើសេរ�ស្របេភទ្របតិបត�ិការ 

- រួចសូមប���លទឹក្របាក់្រត�វេបើកជ្របាក់េរៀល រួចសូមចុចបូ៊តុង រក្សោទកុ។ 

 

 



្របព័ន�្រគប់្រគងការ្របកាសពន�ឣជីវកម�តាមអនឡញ  

 

  
©២០២០ អគ�នយកដ� នពន�ដរ | នយកដ� នបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន ទំព័រទី 21 

 

 
របូភាពទី 26៖ ទំព័រេដើមៃនការ្របកាសពន�កាត់ទុក 

5.6.1 ការ្របកាសពន�កាតទ់កុចេំពាះ នវិសនជន ជនតីបិគុ�ល 

សូមេលាកអ�កេ្រជើសេរ�ស្របេភទពន�កាត់ទកុជនិវសនជន អ�កទទលួ្របាកជ់នីតិបុគ�ល 

- រួចសូមប���លេលខ TIN ្របព័ន�នឹងបង� ញេឈា� ះ្រក�មហ៊ុនែដល្រត�វកាត់ទកុេដយស� ័យ្របវត�ិ 

- សូមប���លេលខវ�ក�យប្រត ឬេលខ្របតិបត�កិារ 

- សូមេ្រជើសេរ�ស្របេភទ្របតិបត�ិការ និងប���លទកឹ្របាក់្រត�វេបើក 

- ្របព័ន�នឹងបង� ញ អ្រតាពន�កាត់ទុកេដយស�យ័្របវត� ិរួចសូមចុចបូ៊តុង រក្សោទកុ ។ 

 
របូភាពទី 27៖ ផ� ងំ្របកាសពន�កាត់ទុកេលើនិវសនជន ជនីតិបុគ�ល 
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5.6.2 ការ្របកាសពន�កាតទ់កុចេំពាះ នវិសនជន ជរបូវន�បគុ�ល 

សូមេលាកអ�កេ្រជើសេរ�ស្របេភទពន�កាតទ់កុជនវិសនជន អ�កទទលួ្របាកជ់របូវន�បគុ�ល 

- េហើយសូមប���លេលខអត�ស�� ណប័ណ� ឬលិខិតឆ�ងែដន ឬេលខសមា� ល់ពត័ម៌ានបុគ�ល រួចសូមចុច

បូ៊តុងែស�ងរក ្របព័ន�នឹងបង� ញេឈា� ះរូបវន�បុគ�ល ែដល្រត�វកាតទ់កុេនះេដយស�យ័្របវត�ិ។ ករណី

្របព័ន�មិនឣចែស�ងរកេឈា� ះបុគ�លេនះេឃើញ ្របព័ន�នឹងអនុ�� តឱ្យេលាកអ�កប���លនូវព័តម៌ានរូប

វន�បុគ�លេនះភា� មែដរ។ 

- សូមប���លេលខវ�ក�យប្រត ឬេលខ្របតិបត�កិារ 

- សូមេ្រជើសេរ�ស្របេភទ្របតិបត�ិការ និងប���លទកឹ្របាក់្រត�វេបើក 

- ្របព័ន�នឹងបង� ញ អ្រតាពន�កាត់ទុកេដយស�យ័្របវត� ិរួចសូមចុចបូ៊តុង រក្សោទកុ ។ 

 
របូភាពទី 28៖ ផ� ងំ្របកាសពន�កាត់ទុកេលើនិវសនជន ជរូបវន�បុគ�ល 

5.6.3 ការ្របកាសពន�កាតទ់កុចេំពាះ អនវិសនជន ជនតីបិគុ�ល 

សូមេលាកអ�កេ្រជើសេរ�ស្របេភទពន�កាត់ទកុជ អនវិសនជន អ�កទទលួ្របាកជ់នតីបិគុ�ល 

- រួចសូមប���លេលខអត�ស�� ណ្រក�មហ៊ុនេ្រ�្របេទស រួចសូមចុចបូ៊តុងែស�ងរក ្របពន័�នឹងបង� ញ

េឈា� ះ្រក�មហ៊នុេ្រ�្របេទសែដល្រត�វកាត់ទកុេដយស� ័យ្របវត�ិ។ ករណី្របព័ន�រកមិនេឃើញ េលាកអ�ក

ឣចប���លព័តម៌ាន្រក�មហ៊ុនេ្រ�្របេទសេនះបានភា� មៗផងែដរ។ 

- សូមប���លេលខវ�ក�យប្រត ឬេលខ្របតិបត�កិារ 

- សូមេ្រជើសេរ�ស្របេភទ្របតិបត�ិការ និងប���លទកឹ្របាក់្រត�វេបើក 

- ្របព័ន�នឹងបង� ញ អ្រតាពន�កាត់ទុកេដយស�យ័្របវត� ិរួចសូមចុចបូ៊តុង រក្សោទកុ ។ 
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របូភាពទី 29៖ ផ� ងំ្របកាសពន�កាត់ទុកស្រមាប់អនិវសនជន ជនីតិបុគ�ល 

5.6.4 ការ្របកាសពន�កាតទ់កុចេំពាះ អនវិសនជន ជរបូវន�បគុ�ល 

សូមេលាកអ�កេ្រជើសេរ�ស្របេភទពន�កាត់ទកុជ អនវិសនជន អ�កទទលួ្របាកជ់របូវន�បគុ�ល 

- រួចសូមប���លេលខអត�ស�� ណប័ណ� ឬលិខិតឆ�ងែដន ឬេលខសមា� ល់ព័តម៌ានបុគ�ល រួចសូមចុចបូ៊

តុងែស�ងរក ្របព័ន�នឹងបង� ញេឈា� ះរូបវន�បុគ�លែដល្រត�វកាតទ់ុកេដយស�យ័្របវត�។ិ ករណី្របព័ន�រក

មិនេឃើញ េលាកអ�កឣចប���លពត័ម៌ានរូបវន�បុគ�លេនះបានភា� មៗផងែដរ។ 

- សូមប���លេលខវ�ក�យប្រត ឬេលខ្របតិបត�កិារ 

- សូមេ្រជើសេរ�ស្របេភទ្របតិបត�ិការ និងប���លទកឹ្របាក់្រត�វេបើក 

- ្របព័ន�នឹងបង� ញ អ្រតាពន�កាត់ទុកេដយស�យ័្របវត� ិរួចសូមចុចបូ៊តុង រក្សោទកុ ។ 

                
            របូភាពទី 30៖ ផ� ងំ្របកាសពន�កាត់ទុកស្រមាប់អនិវសនជន ជរបូវន�បុគ�ល 
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5.7 ការ្របកាសពន�េលើ្របាកេ់បៀវត្ស នងិអត�្របេយជនប៍ែន�ម 

សូមេលាកអ�កចូលេ�កាន់មីនុយ ប���លពត័ម៌ាន្របកាសពន� េ្រជើសយកមីនុយ ្របកាសពន�េលើ្របាកេ់បៀវត្ស 

នងិពន�េលើអត�្របេយជនប៍ែន�ម។ 

- សូមេ្រជើសេរ�សរវងការប���លព័តម៌ាននិេយជិត ស្រមាបទ់សីា� កក់ារកណ� ល ឬកស៏ាខា 

- សូមេ្រជើសេរ�សកាលបរ�េច�ទ រួចសូមចុចបូ៊តុង បែន�មថ� ីេដើម្បីប���លព័តម៌ានេបៀវត្សនិេយជិត 

- សូមេ្រជើសេរ�ស្របេភទនិេយជិត ជនិវសនជន ឬជអនិវសនជន 

- សូមប���លេលខអត�ស�� ណប័ណ� ឬលិខិតឆ�ងែដន ឬេលខសមា� ល់ពត័ម៌ានបុគ�ល 

- សូមប���លព័តម៌ានលម�ិតដៃទេទៀត ដូចជ ស�� ត ិវ�ស័យ មុខដំែណង សហព័ទ� កនូក��ងបន��ក ្របាក់

េបៀវត្ស ្របាកអ់ត�្របេយជន៍បែន�ម រួចសូមចុចបូ៊តុង រក្សោទកុ ។ 

      
      របូភាពទី 31៖ ទំព័រេដើមៃនការ្របកាសពន�េលើ្របាក់េបៀវត្ស និងអត�្របេយជន៍បែន�ម 

5.7.1 ការ្របកាសពន�េលើ្របាកេ់បៀវត្សស្រមាបន់េិយជតិជ នវិសនជន 

សូមេលាកអ�កចូលេ�កាន់មីនុយ ប���លពត័ម៌ាន្របកាសពន� េ្រជើសយកមីនុយ ្របកាសពន�េលើ្របាកេ់បៀវត្ស 

នងិពន�េលើអត�្របេយជនប៍ែន�ម។ 

- សូមេ្រជើសេរ�សរវងការប���លព័តម៌ាននិេយជិត ស្រមាបទ់សីា� កក់ារកណ� ល ឬកស៏ាខា 

- សូមេ្រជើសេរ�សកាលបរ�េច�ទ រួចសូមចុចបូ៊តុង បែន�មថ� ីេដើម្បីប���លព័តម៌ានេបៀវត្សនិេយជិត 

- សូមេ្រជើសេរ�ស្របេភទនិេយជិត ជនវិសនជន 
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- សូមប���លេលខអត�ស�� ណប័ណ� ឬលិខិតឆ�ងែដន ឬេលខសមា� ល់ពត័ម៌ានបុគ�ល 

- សូមប���លព័តម៌ានលម�តិដៃទេទៀត ដូចជ ស�� ត ិវ�ស័យ មុខដំែណង សហព័ទ� កនូក��ងបន��ក ្របាក់

េបៀវត្ស ្របាកអ់ត�្របេយជន៍បែន�ម រួចសូមចុចបូ៊តុង រក្សោទកុ ។ 

             
របូភាពទី 32៖ ផ� ងំ្របកាសពន�េលើ្របាក់េបៀវត្សស្រមាប់និេយជិតជ និវសនជន 

5.7.2 ការ្របកាសពន�េលើ្របាកេ់បៀវត្សស្រមាបន់េិយជតិជ អនវិសនជន 

សូមេលាកអ�កចូលេ�កាន់មីនុយ ប���លពត័ម៌ាន្របកាសពន� េ្រជើសយកមីនុយ ្របកាសពន�េលើ្របាកេ់បៀវត្ស 

នងិពន�េលើអត�្របេយជនប៍ែន�ម។ 

- សូមេ្រជើសេរ�សរវងការប���លព័តម៌ាននិេយជិត ស្រមាបទ់សីា� កក់ារកណ� ល ឬកស៏ាខា 

- សូមេ្រជើសេរ�សកាលបរ�េច�ទ រួចសូមចុចបូ៊តងុ បែន�មថ� ីេដើម្បីប���លព័តម៌ានេបៀវត្សនិេយជិត 

- សូមេ្រជើសេរ�ស្របេភទនិេយជិត ជអនវិសនជន 

- សូមប���លេលខអត�ស�� ណប័ណ� ឬលិខិតឆ�ងែដន ឬេលខសមា� ល់ពត័ម៌ានបុគ�ល 

- សូមប���លព័តម៌ានលម�ិតដៃទេទៀត ដូចជ ស�� ត ិវ�ស័យ មុខដំែណង ្របាក់េបៀវត្ស ្របាកអ់ត�

្របេយជន៍បែន�ម រួចសូមចុចបូ៊តុង រក្សោទកុ ។ 
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របូភាពទី 33៖ ផ� ងំ្របកាសពន�េលើ្របាក់េបៀវត្សស្រមាប់និេយជិតជ អនិវសនជន 

 

5.7.3 ការទាញទនិ�នយ័នេិយជតិពែីខមនុ 

 េលាកអ�កឣចទាញយកទនិ�ន័យនិេយជតិពីែខមុនបានេដយសូមេលាកអ�កចូលេ�កាន់មីនុយ 

ប���លពត័ម៌ាន្របកាសពន� េ្រជើសយកមីនុយ ្របកាសពន�េលើ្របាកេ់បៀវត្ស នងិពន�េលើអត�្របេយជនប៍ែន�ម។ 

- សូមេ្រជើសេរ�សរវង ទសីា� កក់ារកណ� ល ឬកស៏ាខា 

- សូមេ្រជើសេរ�ស កាលបរ�េច�ទ 

-  ចុចេ�េលើបូ៊តងុ ទាញពត័ម៌ាននេិយជតិពែីខមនុ េហើយសូមេ្រជើសេរ�សែខមុន... និងេ្រជើសេរ�សប���ល

េ�ែខថ�ី... 

- សូមេលាកអ�កចុចបូ៊តុង បង� ញទនិ�នយ័ ្របព័ន�នឹងបង� ញព័តម៌ាននិេយជតីពែីខមុន 

- សូមចុចធកីរលន់េិយជតិែដល្រត�វទាញទិន�ន័យមកែខថ�ី រួចសូមចុចបូ៊តុង រក្សោទកុ ។ 

            
             រូបភាពទី 34៖ ផ� ងំទាញទិន�ន័យនិេយជិតពីែខមុន 
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5.7.4 ការទាញទនិ�នយ័នេិយជតិជ File Excel 

 េលាកអ�កឣចទាញយកទនិ�ន័យនិេយជតិជ File Excel បានេដយចូលេ�កាន់មីនុយ ប���លពត័ម៌ាន

្របកាសពន� េ្រជើសយកមីនុយ ្របកាសពន�េលើ្របាកេ់បៀវត្ស នងិពន�េលើអត�្របេយជនប៍ែន�ម។ 

- សូមេ្រជើសេរ�សរវង ទសីា� កក់ារកណ� ល ឬកស៏ាខា 

- សូមេ្រជើសេរ�ស កាលបរ�េច�ទ 

-  ចុចេ�េលើបូ៊តងុ ទាញទនិ�នយ័ជ Excel រួច Save file េនះជការេ្រសច។ 

 
របូភាពទី 35៖ ផ� ងំទាញទិន�ន័យនិេយជិតជ File Excel 

5.8 ការ្របកាសពន�្របចំាែខ 

បន� ប់ពីេលាកអ�កបានប���លនូវមុខងរសំខាន់ៗទាងំបីរបស់ E-Filing រួមមាន៖ ប�� ីទញិលក់ ្របកាសពន�

កាត់ទកុ និង្របកាសពន�េលើ្របាក់េបៀវត្ស រួចេហើយ េលាកអ�កឣចេធ�ើការ្របកាសពន�្របចំាែខបានេដយចូលេ�កាន់

មីនុយ ្របកាសពន�្របចំាែខ េហើយសូមេ្រជើសេរ�សកាលបរ�េច�ទ រួចសូមចុចបូ៊តុង ែស�ងរក៖ 

- សូមេលាកអ�កប���លទកឹ្របាក ់ឬបារកដូឥណទានេយង (្របសិនេបើមាន) រួចចុច ែស�ងរក 

 ្របសិនេបើេលាកអ�កគា� នឥណទានេយងពីែខមុនេទ សូមចុច្រតងព់ាក្យ មនិមាន 

- ្របសិនេបើឣករេលើធាតុចូលេ�ែតធជំងឣករេលើធាតុេចញ ្របព័ន�នឹងអនុ�� តឱ្យេលាកអ�កេ្រជើស

េរ�សការេស� ើសំុជឥណទានេយងបន�េ�ែខបន� ប ់ឬេស� ើសុបំង�លិសង។ 
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- រួចសូមចុចធកី្រតង់្របអប់ ខ��បំានពនិតិ្យ និងសូមប�� កថ់ព័តម៌ានែដលបាន្របកាសខាងេលើេនះពតិ

ជ្រតឹម្រត�វ្របាកដែមន 

- រួចសូមចុចបូ៊តុង រក្សោទកុ ។ 

     

 

 
របូភាពទី 36៖ ផ� ងំ្របកាសពន�្របចំាែខ 

5.8.1 ការេបាះពមុ�ពាក្យេស� ើសុបំង ់នងិ្របកាសពន�តាមអនឡញ 

បន� ប់ពីេលាកអ�កបានបេង�ើតសំេណើសំុ្របកាសពន�្របចំាែខរួចេហើយតាមការែណនំខាងេលើ(ចំណចុ 5.8) 

េលាកអ�កឣចេបាះពុម�លិខិតេស� ើសំុបង់ និង្របកាសពន�្របចំាែខតាមអនឡញបាន េដយចូលេ�កាន់ទំព័រេដើម 

រួចសូមចុចបូ៊តុង ប��្ីរបកាសពន�្របចំាែខ េហើយសូមចុចបូ៊តុង ែស�ងរក៖ 
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- រួចសូមចុចបូ៊តុង េបាះពមុ� េដយេយងតាមបារកដូ និងកាលបរ�េច�ទ្របកាសពន�ែដលេលាកអ�កបាន

បេង�ើត េដើម្បីេបាះពុម� ពាក្យេស� ើសុបំង ់នងិ្របកាសពន�តាមអនឡញ ្របចំាែខេនះ។ 

        
 របូភាពទី 37៖ ផ� ងំប�� ី្របកាសពន�្របចំាែខ 

  
  របូភាពទី 38៖ ផ� ងំេបាះពុម�ពាក្យេស� ើសុំបង់ និង្របកាសពន�តាមអនឡញ 
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5.8.2 ការេបាះពមុ�របាយការណស៍� ពីកីារេ្របើ្របាសឥ់ណទានឣករេលើតៃម�បែន�ម 

បន� ប់ពីេលាកអ�កបានបេង�ើតសំេណើសំុ្របកាសពន�្របចំាែខរួចេហើយតាមការែណនំខាងេលើ(ចំណចុ 5.8)

េលាកអ�កឣចេបាះពុម�របាយការណ៍ស� ីពកីារេ្របើ្របាស់ឥណទានអតបបាន េដយចូលេ�កាន់ទំពរ័េដើម រួចសូម

ចុចបូ៊តុង ប���លពត័ម៌ាន្របកាសពន� េហើយសូមចូលមីនុយ ប��ពីាក្យេស� ើសុ ំeVAT រួចសូមចុចបូ៊តុង ែស�ងរក៖ 

- រួចសូមចុចបូ៊តុង ពនិតិ្យលម�តិ េដយេយងតាមេលខបារកដួ និងែខឆា� ំ និង្របេភទសំេណើ  

ជឥណទានេយង ែដលេលាកអ�កបានបេង�ើត 

- រួចសូមចុចបូ៊តុង េបាះពមុ� ។

 
 របូភាពទី 39៖ ផ� ងំប�� ីពាក្យេស� ើសុំ eVAT 

             
             របូភាពទី 40៖ ផ� ងំេបាះពុម�របាយការណ៍ឥណទានេយង 
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5.8.3 ការេបាះពមុ�ពាក្យេស� ើសុបំង�លិសងឣករេលើតៃម�បែន�ម 

បន� ប់ពីេលាកអ�កបានបេង�ើតសំេណើសំុ្របកាសពន�្របចំាែខរួចេហើយតាមការែណនំខាងេលើ(ចំណចុ 5.8) 

េលាកអ�កឣចេបាះពុម�ពាក្យេស� ើសំុបង�ិលសងអតបបាន េដយចូលេ�កាន់ទពំ័រេដើម រួចសូមចុចបូ៊តុង ប���ល

ពត័ម៌ាន្របកាសពន� េហើយសូមចូលមីនុយ ប��ពីាក្យេស� ើសុ ំeVAT រួចសូមចុចបូ៊តុង ែស�ងរក៖ 

- រួចសូមចុចបូ៊តុង ពនិតិ្យលម�តិ េដយេយងតាមេលខបារកដួ ែខឆា� ំ និង្របេភទសំេណើ ជបង�លិសងអត

ប ែដលេលាកអ�កបានបេង�ើត 

- រួចសូមចុចបូ៊តុង េបាះពមុ� ។ 

  
របូភាពទី 41៖ផ� ងំប�� ីពាក្យេស� ើសុំ eVAT

 
របូភាពទី 42៖ ផ� ងំេបាះពុម�ពាក្យេស� ើសុំបង�ិលសងអតប 
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5.8.4 ការេមាឃៈពាក្យេស� ើសុបំង ់នងិ្របកាសពន�្របចំាែខ 

េពលេលាកអ�កេមាឃៈសំេណើសំុបង់ និង្របកាសពន�្របចំាែខ េនះរល់សំេណើពាក់ពន័�ដូចជ  

របាយការណ៍ឥណទានេយង ឬពាក្យេស� ើសំុបង�ិលសងអតប នឹង្រត�វេមាឃៈជមួយគា� េដយស� ័យ្របវត�។ិ 

េដើម្បីេមាឃៈសំេណើសំុេនះ េលាកអ�ក្រត�វចូលេ�ទំព័រេដើម រួចសូមចុចបូ៊តុង ប��្ីរបកាសពន�្របចំាែខ 

េហើយសូមចុចបូ៊តងុ ែស�ងរក៖ 

- សូមេលាកអ�កចុចបុ៊តុង េមាឃៈ េលើបារកដូសំេណើសំុណមួយែដលេលាកអ�ក្រត�វការ 

- េហើយសូមចុចបូ៊តុង េមាឃៈពាក្យេស� ើសុេំនះ 

- រួចសូមចុចបូ៊តុង OK. 

  
របូភាពទី 43៖ ផ� ងំេមាឃៈសំេណើសុំបង់ និង្របកាសពន�្របចំាែខ 

5.9 ការប���លប��េីឈា� ះ 

េលាកអ�កឣចេធ�ើការប���លប�� ីេឈា� ះដូចខាងេ្រកាម៖ 

- បគុ�លមនិជបឣ់ករ ៖ ស្រមាប់ប���លប�� ីេឈា� ះបុគ�លមិនជប់ឣករ (បុគ�លែដលមិនទាន់បាន 

                              ចុះប�� ីពន�ដរ)។ 

- របូវន�បគុ�ល           ៖   ស្រមាប់ប���លប�� ីេឈា� ះរូបវន�បុគ�ល ស្រមាប់េគាលេ�ពន�កាតទ់ុក និង 

                              ឣចេធ�ើជប�� ីេឈា� ះបុគ�លិករបស់្រក�មហ៊ុនេលាកេលាក្រសី ក��ងេគាល  

                              េ�្របកាសពន�េលើ្របាក់េបៀវត្ស និងពន�េលើអត�្របេយជន៍បែន�ម។ 

- ្រក�មហ៊នុេ្រ�្របេទស៖ ស្រមាប់ប���លប�� ីេឈា� ះអ�កផ�ត់ផ�ង ់ ឬអតិថិជនរបស់េលាកេលាក្រសី    

                               ែដលេ�េ្រ�្របេទស ។ 

េដើម្បីប���លប�� ីេឈា� ះទាងំេនះ សូមេលាកអ�កចូលេ�កាន់ទំព័រេដើម េហើយសូមចុចបូ៊តងុ ប���លពត័ម៌ាន

្របកាសពន� រួចេ្រជើសេរ�សមីនុយ ប�� ីេឈា� ះណមួយែដលេលាកអ�ក្រត�វការ ។ 
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5.9.1 ការប���លប��េីឈា� ះ បគុ�លមនិជបឣ់ករ 

េដើម្បីប���លប�� ីេឈា� ះបុគ�លមិនជប់ឣករ សូមេលាកអ�កចូលេ�កាន់ទំព័រេដើម េហើយសូមចុចបូ៊តុង 

ប���លពត័ម៌ាន្របកាសពន� រួចេ្រជើសេរ�សមីនុយ ប��េីឈា� ះ, ប��បីគុ�លមនិជបឣ់ករ៖ 

- េហើយសូមចុចបូ៊តុង បែន�មថ� ី

- សូមប���លេលខសមា� ល់អត�ស�� ណ (ឣចជេលខអត�ស�� ណប័ណ�, ឬេលខប៉ាស� ័រ, ឬេលខ

ទរូស័ព�, ឬេលខផ�ះេលខផ��វ... ) 

- សូមប���លេឈា� ះជភាសាែខ�រ និងជឡតំាង (ឣចជេឈា� ះបុគ�លេនះ, ឬជេឈា� ះតបូឬហាង..) 

- រួចសូមចុចបូ៊តុង រក្សោទកុ ។ 

 
របូភាពទី 44៖ ផ� ងំប���លេឈា� ះបុគ�លមិនជប់ឣករ 

5.9.2 ការប���លប��េីឈា� ះ របូវន�បគុ�ល 

េដើម្បីប���លប�� ីេឈា� ះរូបវន�បុគ�ល សូមេលាកអ�កចូលេ�កាន់ទំពរ័េដើម េហើយសូមចុចបូ៊តុង ប���ល

ពត័ម៌ាន្របកាសពន� រួចេ្រជើសេរ�សមីនុយ ប��េីឈា� ះ, ប��រីបូវន�បគុ�ល៖ 

- េហើយសូមចុចបូ៊តុង បែន�មថ� ី

- សូមប���លេឈា� ះជភាសាែខ�រ, ឡតំាង, េ្រជើសេរ�សេភទ ៃថ�ែខឆា� ំកំេណើត, សូមេ្រជើសេរ�ស ជនជតិ, 

ស�� តិ, 

- សូមេ្រជើសេរ�ស្របេភទឯកសារ៖ អត�ស�� ណប័ណ� ឬប៉ាស� ័រ េហើយសូមប���លេលខអត�ស�� ណប័

ណ� ឬេលខប៉ាស� ័រ... 

- សូមប���លេលខទរូស័ព� និងអុែីមល 

- រួចសូមចុចបូ៊តុង រក្សោទកុ ។ 
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របូភាពទី 45៖ ផ� ងំប���លប��ីេឈា� ះរបូវន�បុគ�ល 

5.9.3 ការប���លប��េីឈា� ះ ្រក�មហ៊នុេ្រ�្របេទស 

េដើម្បីប���លប�� ីេឈា� ះ្រក�មហ៊ុនេ្រ�្របេទស សូមេលាកអ�កចូលេ�កាន់ទពំ័រេដើម េហើយសូមចុចបូ៊តុង 

ប���លពត័ម៌ាន្របកាសពន� រួចេ្រជើសេរ�សមីនុយ ប��េីឈា� ះ, ប��េីឈា� ះ្រក�មហ៊នុេ្រ�្របេទស៖ 

- េហើយសូមចុចបូ៊តុង បែន�មថ� ី

- ្រតង់ចំណចុេលខសមា� ល់្រក�មហ៊ុនេ�េ្រ�្របេទស សូមបំេពញេលខចុះប��សីារេពើពន�របស់្រក�មហ៊ុន

េ�េ្រ�្របេទសេនះ។ 

- ករណមីនិមានេលខសមា� ល្់រក�មហ៊នុេ�េ្រ�្របេទស េលាកអ�កឣចបំេពញេឈា� ះ្រក�មហ៊ុនេ្រ�

្របេទសេនះជំនសួបាន្រតង់ចំណចុេលខសមា� ល់េនះ រួច្រត�វទនំក់ទនំងេ�កាន់្រក�មហ៊ុនេ�េ្រ�

្របេទសេនះេដើម្បីយកេលខចុះប�� ីសារេពើពន� មកចុះចូល្របព័ន�ជថ�តីាមេ្រកាយ។ 

(េចៀសវងការប���លេលខ ០ ឬ N/A...) 

- េហើយសូមប���លេឈា� ះ្រក�មហ៊ុនជភាសាែខ�រ(ឬជឡតំាងដូចគា� ) និងជឡតំាង 

- សូមេ្រជើសេរ�សេលខកដូ្របេទស, រួចសូមប���លេលខទរូសព័� និងអុែីមល 

- សូមប���លឣសយដ� ន រួចសូមចុចបូ៊តុង រក្សោទកុ ។ 
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របូភាពទី 46៖ ផ� ងំប���លេឈា� ះ្រក�មហុ៊នេ្រ�្របេទស 
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