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មាតឡកា
បលេខ
បរបៀង

ខ ខខមសារ ទនាំពន្ធ័រ

១ បសចកកពបផកផម ៣

២ របបបៀបចចចុះអន្នកជនាំង ងបង សថថខបសវ ៤

៣ របបបៀប Print វ វកន្ធ័យបបតន្ធ័មកងបទបៀត ៩

៤ របបបៀបលេចប វ វកន្ធ័យបបតន្ធ័ កន្នចងថថថ ១១

៥ របបបៀបបមផលេរបាយការណែណ៍ អន្នកជនាំង ងកនាំពចងសសឡតបនៅកន្នចងមននពរបពទយ្យ ១២

៦ របាយការណែណ៍ បបចនាំថថថ ១៤

៧ របាយការណែណ៍ បបចនាំណខ ១៩

៨ របាយការណែណ៍ អន្នកជនាំង ងចកបចញ ២២
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បសចកកពបផកផម
បបឡាករឬគ្រណែបនយយ្យករ Cashier ជាអន្នកចចចបង សថថខបសវរបសសអន្នកជនាំង ងនឡងទទទួលេ

លេចយ។ បបឡាករក ក៏អាចពឡនឡតយ្យបមផលេរបាយការណែណ៍ អន្នកជនាំង ងសសឡតបនៅកន្នចងមននពរបពទយ្យ 
របាយការណែណ៍ បបចនាំថថថ របាយការណែណ៍ បបចនាំណខ នឡងរបាយការណែណ៍ អន្នកជនាំង ងចកបចញជាបដផម។
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តទួនទព Cashier សបមាបសការចចចុះបង សថថខបសវកន្នចងបបពននន្ធ័ PMRS
របបបៀបចចចុះបង សថថខបសវកន្នចងបបពននន្ធ័PMRS

1) វយបញញញ លេ pmrscambodia.org
2) វយបញញញ លេ បឈឈ ចុះអន្នកបបបប្រើបប្រាសស  
3) វយបញញញ លេ បលេខសនាំងាតស អន្នកបបបប្រើបប្រាសស
4) ចចចបលេផពាកយ្យ ចញលេ ឬ Enter

(បមផលេរញបភាពទព១)

5) ចចចបលេផពាកយ្យ ថថខបសវ
6) យក Bar Code Scanner មកណសស្កែនបលេផ កញដបណែណន្ធ័ សចខភាព បដោយដោកសឲយ្យចនាំបបបឡាចុះ
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បលេខបណែណន្ធ័ សចខភាព (ណសស្វែងរកអន្នកជនាំង ង)
(បមផលេរញបភាពទព២)

7) បបជប្រើសបរ រើស ណផផ្នែក 
8) បរ រើសបរ រើស ណសស្វែងរកបសវកមម
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(បមផលេរញបភាពទព៣)

9) បបជប្រើសបរ រើស បបបភេទថនការបងសបប្រាកស
10) ពឡនឡតយ្យបមផលេ ចនាំនទួនទខកបប្រាកសណដលេបតត្រូវបង ស 
11) ចចចបលេផ បង សបគ្របស
12) បបផ បង សមឡនបគ្របស វនខងបចញថាជនាំពាកសបបចនម ន?
13) ចចចបលេផ បង សបប្រាកស
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(បមផលេរញបភាពទព៤)

កាលេបរ វបចច្ឆេទថនការបងសបប្រាកសអាចបកញរបានត្រាមបពលេបវលាជាកសណសកងណដលេបងសបប្រាកស 
បដផមម ពកចនាំឲយ្យខ ចសកន្នចងរបាយការណែណ៍ បង សបប្រាកសបដោយថដ។

ករណែព បពប្រើនវ វកន្ធ័យបបតន្ធ័
1) បបជប្រើសបរ រើស ចនាំនទួនវ វកន្ធ័យបបតន្ធ័  (Copies) ណដលេបតត្រូវ Print បចញ
2) ចចចបលេផ Print ឬ enter 
3) ចចចុះហតសបលេខាបលេផវ វកន្ធ័យបបតន្ធ័បដោយបចគ្រគ្គលេឡកបបឡា

(បមផលេរញបភាពទព៥)
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កន្នចងករណែព ចង ស Print វ វកន្ធ័យបបតន្ធ័ មកងបទបៀត
1.) ចចចបលេផពាកយ្យ ថថខបសវ
2.) យក Bar Code Scanner មកណសស្កែនបលេផ កញដបណែណន្ធ័ សចខភាព បដោយដោកសឲយ្យចនាំបបបឡាចុះ
បលេខបណែណន្ធ័ សចខភាព (ណសស្វែងរកអន្នកជនាំង ង)
3.) ចចចបលេផពាកយ្យ បងាង្ហា ញបបវតកឡបសវកមម
(បមផលេរញបភាពទព៦)
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4.) ចចចបលេផរញប មាប សចពនបពប្រើនធង 
5.) បបជប្រើសបរ រើស ចនាំនទួនវ វកន្ធ័យបបតន្ធ័  (Copies) ណដលេបតត្រូវ Print បចញជាថមពមកងបទបៀត
6.) ចចចបលេផ Print ឬ Enter
7.) ចចចុះហតសបលេខាបលេផវ វកន្ធ័យបបតន្ធ័

(បមផលេរញបភាពទព៧)
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ករណែព លេចបវ វកន្ធ័យបបតន្ធ័កន្នចងថថថ
បបឡាករ បធស្វែផបានបតត្រឹមណត វ វកន្ធ័យបបតន្ធ័មឡនឆខងថថថបបចបណណ ចុះ បហផ យចនាំបពាចុះករណែព លេចបវ វ

កន្ធ័យបបតន្ធ័ឆខងថថថ ឆខងណខ វ វញគ្រងមានណតគ្រណែនពរបសសគ្រណែណៈបគ្របសបគ្រងមននពរបពទយ្យបទ បទផបអាច
លេចបបាន។

(1) ចចចបលេផពាកយ្យ ថថខបសវ
(2) យក Bar Code Scanner មកណសស្កែនបលេផ កញដបណែណន្ធ័ សចខភាព ដោកសឲយ្យចនាំបបបឡាចុះបលេខ

បណែណន្ធ័ សចខភាព
(3) ចចចបលេផពាកយ្យ បងាង្ហា ញបបវតកឡបសវកមម
(4) ចចចបលេផរញបសញញ្ញា  ណខ ស្វែង X 

(បមផលេរញបភាពទព៨)
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អន្នកជនាំង ងកនាំពចងសសឡតបនៅកន្នចងមននពរបពទយ្យ
(បបបប្រើបដផមម ពឲយ្យដខងថាបតផមានអន្នកជនាំង ងបបចនម ននកសណដលេមឡនទានសបានបងសលេចយ ឬ បងាង្ហា ញអនាំពព
អន្នកជនាំង ងបានបងសលេចយបហផ យ ឬក ក៏អាចចចចបង សលេចយត្រាមនខងណតមកងក ក៏បាន)

1. ចចចបលេផ អន្នកជនាំង ងកនាំពចងសសឡតបនៅកន្នចងមននពរបពទយ្យ
(បមផលេរញបភាពទព៩)
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2. បបជប្រើសបរ រើស ថថថចញលេមននពរបពទយ្យ (កាលេបរ វបចច្ឆេទចបសបផកផម)
3. បបជប្រើសបរ រើស បទៅដលេស (កាលេបរ វបចច្ឆេទបញញ្ច បស)

វក ក៏អាចបងាង្ហា ញជារបាយការណែណ៍ សរចបផងបានណដរ
4. ចចច បបជប្រើសបរ រើស (ណផផ្នែក)
5. ចចច បបជប្រើសបរ រើស (បដផមម ពបង សបប្រាកស ឬ បង សបប្រាកសរទួច)
6. ចចច ណសស្វែងរក

(បមផលេរញបភាពទព១០)

13



របាយការណែណ៍ បបចនាំថថថ
មានបបបយោជនណ៍សនាំរាបសបបឡាករណដលេចងសបផនផ្ទៀងផន តសរបាយការណែណ៍ បបចនាំថថថរបសសគាតស 

នខងទខកបប្រាកសជាកសណសកង ឬនខងវ វកន្ធ័យបបតន្ធ័សរបសរថដ។
1) ចចចបលេផ ថថខបសវ
2) ចចចបលេផ របាយការណែណ៍ បបចនាំថថថ

(បមផលេរញបភាពទព១១)
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3) បបជប្រើសបរ រើស មញលេដោដ្ឋា នសចខាភេឡបាលេ (ទពត្រា នាំងមននពរបពទយ្យរបសសអន្នក)
4) បបជប្រើសបរ រើស ចបសពព (ថថថណខឆន្ន នាំ) បមាប ង
5) បបជប្រើសបរ រើស រហញតដលេស (ថថថណខឆន្ន នាំ) បមាប ង
6) បបជប្រើសបរ រើស បបបភេទថនការបងសបប្រាកស
7) ចចចបលេផ បងាង្ហា ញរបាយការណែណ៍  ឬ រកក្សាទចកជា Excel 

(បមផលេរញបភាពទព១២)
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(បមផលេរញបភាពទព១៣) រញបបនចុះជារបាយការណែណ៍ វ វកន្ធ័យបន្ធ័បតមទួយៗ

(បមផលេរញបភាពទព១៤) រញបបនចុះជារបាយការណែណ៍ សរចប
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កន្នចងករណែព បងាង្ហា ញរបាយការណែណ៍ ជា Excel បដោយបគានសណតចចចបលេផ រកក្សាទចកជា Excel
(បមផលេរញបភាពទព១៥)
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(បមផលេរញបភាពទព១៤)
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របាយការណែណ៍ បបចនាំណខ
A) ចចចបលេផ ថថខបសវ
B) ចចចបលេផ របាយការណែណ៍ បបចនាំណខ

(បមផលេរញបភាពទព១៥)
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C) បបជប្រើសបរ រើស មញលេដោដ្ឋា នសចខាភេឡបាលេ
D) បបជប្រើសបរ រើស Monthly
E) បបជប្រើសបរ រើស ណខ ណដលេចងសបាន
F) បបជប្រើសបរ រើស ឆន្ន នាំ ណដលេចងសបាន
G) ចចចបលេផ បងាង្ហា ញរបាយការណែណ៍  ឬ រកក្សាទចកជា Excel  ត្រាមតនាំរញវការ

(បមផលេរញបភាពទព១៦)
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(បមផលេរញបភាពទព១៧)
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របាយការណែណ៍ អន្នកជនាំង ងចកបចញពពមននពរបពទយ្យ
(បបបប្រើបដផមម ពសរចបអន្នកជនាំង ងណដលេបានចចចបបញញ្ច ញអន្នកជនាំង ងពពមននពរបពទយ្យ)

1) ចចចបលេផ ការចចចុះបឈឈ ចុះ
2) ចចចបលេផ របាយការណែណ៍ អន្នកជនាំង ងចកបចញ
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3) បបជប្រើសបរ រើស មញលេដោដ្ឋា នសចខាភេឡបាលេ (ទពត្រា នាំងមននពរបពទយ្យរបសសអន្នក)
4) បបជប្រើសបរ រើស ចបសពព (កាលេបរ វបចច្ឆេទ) បមាប ង
5) បបជប្រើសបរ រើស រហញតដលេស (កាលេបរ វបចច្ឆេទ) បមាប ង
6) ចចចបលេផ បបជប្រើសបរ រើសណផផ្នែក
7) ចចកបលេផ អន្នកជនាំង ង
8) ចចចបលេផ បងាង្ហា ញរបាយការណែណ៍  ឬ រកក្សាទចកជា Excel

(បមផលេរញបភាពទព១៩)

23


