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របបៀបកណំត ់គែម/រមឹ (Margin) របសទ់ពំរ័ក្កដាស ់
ជាទបូៅបៅតាមមន្ទីរបពទយនានាគែលមាន្ការដាកប់ោយបក្រើក្ាសក់្រពន័្ធ

បេឡិចក្តូនិ្ចកតក់្តានិ្ងក្ែបក់្ែងទនិ្នន្យ័េនកជំងពីឺក្កសងួសខុាភបិាលគែលមាន្
ការគកំ្ទជំន្យួគនែកបបចេកបទសបដាយេងគការ URC គតងគតមាន្ការបក្រើក្ាស ់
បែហទពំរ័ Mozilla Firefox គែលជាគនែកជំន្យួកនុងការបបើកទពំរ័បែើមបកីតក់្តាេនកជំង ឺ
គែលចលូខ្ លនួ្មកទទលួបសវាកមមនានារបសម់ន្ទីរបពទយ ។ បៅកនុងែបំណើ រការក្ពើន្ 
ជាឯកសារេនកជំង ឺបែើមបបីរៀបចជំាសំណំុឯកសារសំរាបេ់នកជំងបឺក្រើក្ាសប់ៅកនុង
មន្ទីរបពទយ និ្ងការក្ពើន្ជាវកិយ័បក័្តន្វូរាលក់ារចណំាយនានារបសេ់នកជំងបឺៅកនុង
ការបក្រើក្ាសប់សវាកមមនានា។ 

ខាងបក្កាមបន្េះែជឺាែបំណើ រការនន្ការកណំតគ់ែមរបសទ់ពំរ័ក្កដាសគ់ែល
ក្ពើន្មកតាមរយៈកមមវធិ ីUBUNTU៖ 
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I. ការកណំត ់Margin of Label (ការចេុះប ម្ េះេនកជំង)ឺ 
I.1.  Printer Property:  

a. សមូយកប ៉ៅ  បៅចចុបលើពាកយ Start គែលបៅគនែកខាងបលើបវេងនែ
បៅកនុងផ្ទ ងំបេក្កង ់

 
បនាទ បម់កវានឹ្ងលិចបឡើងន្វូផ្ទ ងំែចូខាងបក្កាមៈ 
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b. រចួបហើយសមូវាយបញ្េូ លពាកយ Printer បៅបលើក្រេប ់បែើមបគីសេងរក 

 

c. បពលបន្េះសមូចចុបលើរបូមា៉ៅ សុីន្ក្ពើន្ 
 
 
 
 
 

 

 

d. ប ៉ៅ ខាងសាត ពីំបលើរបូមា៉ៅ សុីន្ក្ពើន្ធ ឺគែលបាន្ចចុរចួបនាេះ បហើយបក្ជើស
បរ ើសយកពាកយ Properties 

 

  

 

ពេលព ោះអ្នកនឹងបានព ើញម៉ាស ៊ីនព្េ៊ីនដែលអ្នក
បានបពងកើតវារចួព ើយព ោះ ែូចរួបដែលបានបង្ហា ញ
ខាងពលើពនោះ 

 

 

ប ា ប់េ៊ីច ចពលើពាកយ Properties ព ើយ
វានឹងមនលិចព ើងនូវផ្ា ាំងពនោះ  
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e. បនាទ បម់កក្តូវបធេើការបក្ជើសបរ ើសយកជំបរ ើសក្ពើន្ធ ឺ(Printer Options) 

 

1. រចួសមូរតូរទហំំក្កដាសប់ៅជា A5 
2. និ្ងរតូរ Print Density=Extra Light (1) 

  

e 

1 

2 
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f. បក្ជើសបរ ើសយកជំបរ ើសការងារ (Job Options) 

 
1. រតូរ Scaling = 60% 
2. រតូរ Characters per inch = 25 
3. រតូរ Lines per inch = 14 
4. ចចុបលើ Apply 
5. ចចុបលើ OK 

f 

1 

2 

3 
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I.2. Page set up in Firefox:  
a. សមូចចុបលើពាកយ របូសតេកប្រោ ងបភលើងបោបគនន្ែ ី គែលបៅគនែក
ខាងបវេងនែបៅកនុងផ្ទ ងំបេក្កង ់

 
b. បនាទ បម់កសមូចចុបលើ File គែលសថិតបៅគនែកខាងបលើនន្ផ្ទ ងំ រចួបហើយ
បក្ជើសបរ ើសពាកយ Print Preview 
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c. បនាទ បម់កសមូបរ ើសយកពាកយ Page Setup 

 
បនាទ បពី់ចចុបលើពាកយ Print Preview រចួវានឹ្ងលិចបឡើងន្វូផ្ទ ងំមួយែចូខាងបក្កាមៈ 

 
 
 

1. រចួបហើយសមូបធេើការចចុបក្ជើសបរ ើសទហំំក្កដាស ់= A5 
2. បហើយសមូចចុបលើ Apply បែើមបរីកាពតម៌ាន្គែលបាន្គកគក្ររចួ 

 
  

2 

1 
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d. បនាទ បម់កសមូ Print បៅជា PDF File បែើមបបីោយជាបព់តម៌ាន្ទងំេស ់ 
សមូេន្វុតតែចូ a និ្ង b។ ក្តងច់នំ្ចុ c សមូបធេើការបក្ជើសបរ ើសយកពាកយ 
Print 

 
បនាទ បម់កសមូវានឹ្ងបងាា ញន្វូផ្ទ ងំរបូភាពែចូខាងបក្កាម បដាយបធេើការ

បក្ជើសបរ ើសយកការក្ពើន្ជា PDF (មាន្ន្យ័ថាមិន្ចបំាចប់ធេើការក្ពើន្ជាក្កដាសប់ទ) 

 
e. បនាទ បម់កក្តូវចចុបលើពាកយ Print e 
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I.3. Firefox configuration:  
a. សមូចចុបលើពាកយ របូសតេកប្រោ ងបភលើងបោបគនន្ែ ី គែលបៅគនែក
ខាងបវេងនែបៅកនុងផ្ទ ងំបេក្កង ់

 
b. វាយបញ្េូ លពាកយ : “about:config” បៅកនុងកគន្លងគសេងរក ឬបញ្េូ លេសយ័
ដាា ន្ 
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c. ចចុបលើពាកយ : “I’ll be careful, I promise” 

 
វានឹ្ងបងាា ញផ្ទ ងំរបូភាពែចូខាងបក្កាមៈ 
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d. រចួវាយបញ្េូ លពាកយ : “Margin” កនុងកគន្លង គសេងរក បនាទ បម់កសមូបធេើការ 
គកគក្រពតម៌ាន្ែចូខាងបក្កាម៖ 

- print.print_extra_margin=0 
- print.print_margin_bottom=0 
- print.print_margin_left=0 
- print.print_margin_right=0 
- print.print_margin_top=0 
- print.print_unwriteable_margin_bottom=0 
- print.print_unwriteable_margin_left=25 
- print.print_unwriteable_margin_right=25 
- print.print_unwriteable_margin_top=10 

 

 
 

 
  

បតូរេត៌មន 
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II. ការកណំត ់Margin of Invoice (ការបងន់លលបសវា) 
II.1. Printer Property 

a. សមូយកប ៉ៅ  បៅចចុបលើពាកយ Start គែលបៅគនែកខាងបលើបវេងនែ
បៅកនុងផ្ទ ងំបេក្កង ់

 
បនាទ បម់កវានឹ្ងលិចបឡើងន្វូផ្ទ ងំែចូខាងបក្កាមៈ 
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b. រចួបហើយសមូវាយបញ្េូ លពាកយ Printer បៅបលើក្រេប ់បែើមបគីសេងរក 

 

c. បពលបន្េះសមូចចុបលើរបូមា៉ៅ សុីន្ក្ពើន្ 
 
 
 
 
 

 

 

d. ប ៉ៅ ខាងសាត ពីំបលើរបូមា៉ៅ សុីន្ក្ពើន្ធ ឺគែលបាន្ចចុរចួបនាេះ បហើយែសូបលើ 
ពាកយ Enabled  
 
 
 
 
 
 

 

 

ប ា ប់មកវានឹងលិចព ើងផ្ា ាំងព ម្ ោះម៉ាស ៊ីនព្េ៊ីន 
ក ាំេយូទ័រខ្លោះអាចមនពព្ចើនពលើសេ៊ីពនោះ 
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e. ប ៉ៅ ខាងសាត ពីំបលើរបូមា៉ៅ សុីន្ក្ពើន្ធ ឺគែលបាន្ចចុរចួបនាេះ បហើយ បធេើការ
បក្ជើសបរ ើសយកពាកយ Properties 
 
 
 
 
 
 

 
f. បហើយបរ ើសយក Printer Options រចួបំបពញពតម៌ាន្ែចូខាងបក្កាមៈ 

1. គកគក្រ Paper Size = A4 
2. គកគក្រ Print Density = Medium (3) 
3. ចចុបលើ Apply 
4. ចចុបលើ OK 

 

 

ព ោះផ្ា ាំង Printer Properties វានឹងលិចព ើង 
 

f 

1 

2 

3 
4 
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II.2. Page Setup 
a. សមូចចុបលើពាកយ របូសតេកប្រោ ងបភលើងបោបគនន្ែ ី គែលបៅគនែក
ខាងបវេងនែបៅកនុងផ្ទ ងំបេក្កង ់

 
b. សមូចចុបលើ File រចួ បក្ជើសបរ ើសពាកយ Print  
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បនាេះេនកនឹ្ងបាន្ប ើញផ្ទ ងំមួយែចូខាងបក្កាមៈ 

 
c. បនាទ បម់កសមូបក្ជើសបរ ើសផ្ទ ងំ Page Setup រចួសមូបំបពញពតម៌ាន្ 

Scale និ្ងទហំំក្កដាសែ់ចូខាងបក្កាមៈ 

 
- Scale=98% 
- Paper size=A4  

c 

ii i 
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d. បនាទ បម់កសមូបក្ជើសបរ ើសផ្ទ ងំ Options 

 
បនាេះវានឹ្ងមាន្ផ្ទ ងំមយួលិចបឡើងន្វូផ្ទ ងំរបូភាព បហើយបធេើការរតូរពតម៌ាន្
បោយបៅជាទបទរទងំេស ់(Blank) ែចូរបូខាងបក្កាមបន្េះ៖ 
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e. រចួបហើយសមូបក្ជើសបរ ើសផ្ទ ងំ General រចួចចុបលើ PDF បែើមបរីកាទកុ
រាលព់តម៌ាន្ទងំេសគ់ែលបាន្គកគក្ររចួបោយជាបប់ៅកនុងក្រពន័្ធ

 
f. បនាទ បម់កក្តូវចចុបលើពាកយ Print 

  

f 
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II.3. Configuration in Firefox 
a. សមូចចុបលើពាកយ របូសតេកប្រោ ងបភលើងបោបគនន្ែ ី គែលបៅគនែក
ខាងបវេងនែបៅកនុងផ្ទ ងំបេក្កង ់

 
b. វាយបញ្េូ លពាកយ : “about:config” បៅកនុងកគន្លងគសេងរក ឬបញ្េូ លេសយ័
ដាា ន្ 
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c. ចចុបលើពាកយ : “I’ll be careful, I promise” 

 
វានឹ្ងបងាា ញផ្ទ ងំរបូភាពែចូខាងបក្កាមៈ 

 
 

d. រចួវាយបញ្េូ លពាកយ : “Margin” កនុងកគន្លង គសេងរក បនាទ បម់កសមូបធេើការ 
គកគក្រពតម៌ាន្ែចូខាងបក្កាម៖ 

- print.print_extra_margin=0 
- print.print_margin_bottom=0 
- print.print_margin_left=0 
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- print.print_margin_right=0 
- print.print_margin_top=0 
- print.print_unwriteable_margin_bottom=0 
- print.print_unwriteable_margin_left=10 
- print.print_unwriteable_margin_right=10 
- print.print_unwriteable_margin_top=25 

 

បតូរេត៌មន 

 


