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១. ការបង្កើតគណនី 

 ក. ការបំងេញទម្រ្់ច ុះង ម្ ុះ 

ងដើរបើអាចងសនើស ំអាជ្ញា បណណាន អនកម្តូវម្ងនគណនើសម្ម្ងប់ចូលងម្បើម្ាស់ម្បេ័នធ។ សូរចូលងគហទំេ័រម្បេ័នធសតល់
អាជ្ញា បណណងទសចរណ៍អនឡាញ (www.cambodiatourismindustry.org)  រចួច ចងលើប ូត ្ “បង ក្ើតគណនើ” ងៅផ្សនក
ខា្ងលើខា្ស្ត នំនទំេ័រ។ 

 

ភ្លេ រង ុះ ទំេ័រទម្រ្់ច ុះង ម្ ុះនឹ្បងាា ញដូចខា្ងម្ការ៖ 

 

 សូរបំងេញេ័ត៌ម្ងនអំេើម្ងា ស់អាជើវករម ជ្ញរួយនឹ្ អ ើផ្រ៉ែល ង ម្ ុះគណនើ និ្ពាកយសម្ងា ត់។ 

http://www.cambodiatourismindustry.org/
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 បញ្ជា ក់៖ សូរបញ្ាូ លអ ើផ្រ៉ែលផ្ដលម្ងនដងំណើ រការ ឬកំេ ្ងម្បើម្ាស់ម្បានំថ្ា ងដើរបើងអាយម្បេ័នធអាចបញ្ាូ លស្រងៅ
កាន់អនកាន។ 

 ប ា ប់េើបំងេញរចួ និ្ច ចប ូត ្ “បង ក្ើតគណនើ” អនកនឹ្ងឃើញស្ររួយផ្ណ ងំអាយអនកេិនិតយម្បអប់ស្រអនក។ 

 

ខ. ការដាក់ដំងណើរការគណនី 

ងដើរបើអាចងម្បើម្ាស់គណនើផ្ដលអនកងទើបផ្តបង ក្ើតាន អនកម្តូវដាក់ដំងណើ រការវា (Activate) ជ្ញរ នសិន។ កន ្ការ
ដាក់ដំងណើ រការងនុះ អនកម្តូវចូលេិនិតយម្បអប់ស្រននអ ើផ្រ៉ែលផ្ដលអនកានបំងេញងេលច ុះង ម្ ុះ ងដើរបើផ្សែ្រកតំណរភ្លា ប់
រួយ (Activation Link) ។ ម្បេ័នធនឹ្ងសាើរស្ររួយងៅកាន់អ ើផ្រ៉ែលរបស់អនកដូចខា្ងម្ការ៖ 
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 សូរច ចងលើតំណរភ្លា ប់ (ឬ Copy យកងៅដាក់ងលើ Browser) ផ្ដលបងាា ញកន ្ខេឹរស្រននស្រង ុះ។ ប ា ប់រក
អនកនឹ្ងឃើញងឃើញស្ររួយងទៀត បងាា ញថាអនកានច ុះង ម្ ុះ និ្ដាក់ដំងណើ រការគណនើរបស់អនកងដាយងជ្ញគជ័យ។ 

 

 ប ា ប់េើទទួលានស្រខា្ងលើងនុះរចួ អនកអាចចូលងម្បើម្ាស់គណនើរបស់អនកានងហើយ។ 

 បញ្ជា ក់៖ ម្បសិនអនករិនទទួលានស្រទំ្ ឡាយដូចខា្ងលើ សូរក ំបង ក្ើតគណនើរត្ងទៀត។ សូរទក់ទ្រក
កាន់ម្កុរការងារងយើ្ តាររយៈងលខទំ ក់ទំន្ផ្ដលម្ងនបងាា ញងលើផ្វបស្យ។ 

២. ការងម្បើម្ាស់គណនី 

ក. ការចូលម្បេ័នធ 

សូរងម្បើម្ាស់ង ម្ ុះគណនើ និ្ពាកយសម្ងា ត់ផ្ដលអនកានបញ្ាូ លងេលបង ក្ើតគណនើ សម្ម្ងប់ការចូលម្បេ័នធ។ 

 

ខ. ងលេចពាកយសមាា ត់ 

ម្បសិនងបើអនកងលេចពាកយសម្ងា ត់ សូរច ចពាកយ “ងលេចពាកយសម្ងា ត់ផ្រនងទ?” ននម្បអប់ចូលម្បេ័នធ។ 
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 ភ្លេ រង ុះ ទំេ័រសម្ម្ងប់ផ្លេ ស់បតូរពាកយសម្ងា ត់នឹ្បងាា ញដូចខា្ងម្ការ។ សូរបំងេញអ ើផ្រ៉ែលផ្ដលអនកានងម្បើម្ាស់
ងេលច ុះង ម្ ុះ និ្បំងេញកូដតាររូបភ្លេផ្ដលានបងាា ញ។ ទំេ័រងនុះក៏ម្ងនបងាា ញនូវការផ្ណ អំំេើដំណាក់កាលននការ
ផ្លេ ស់បតូរពាកយសម្ងា ត់ងនុះស្ផ្ដរ។ សូរអន វតតតារដំណាក់កាលនើរួយៗ រហូតដល់ការកំណត់ពាកយសម្ងា ត់ថ្មើ។ ប ា ប់េើ
ានផ្លេ ស់បតូររចួ អនកអាចចូលម្បេ័នធងដាយងម្បើពាកយសម្ងា ត់ថ្មើងនុះានភ្លេ រៗផ្តរត្។ 
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៣. រ ខងារងសេ្ៗននគណនី 

ប ា ប់េើអនកានចូលម្បេ័នធ អនកនឹ្ងឃើញផ្លា ំ្ គណនើរបស់អនកដូចខា្ងម្ការ ផ្ដលកន ្ង ុះអនកងឃើញម្ងនបញ្ា ើ
រ ខងាររួយចំនួនដូចជ្ញ៖ ផ្លា ំ្ េ័ត៌ម្ងន ការជូនដំណឹ្ បញ្ា ើអាជ្ញា បណណ េ័ត៌ម្ងនគណនើ និ្ាកងចញ។  

 

៣.១. ផ្លា ំ្ េ័ត៌ម្ងន 

ទំេ័រងនុះជ្ញទំេ័រងដើរននគណនើរបស់អនក ផ្ដលម្ងនបងាា ញេ័ត៌ម្ងនសង េ្បរួយចំនួន ដូចជ្ញចំនួនអាជ្ញា បណណ ងៅ
តារស្ា នភ្លេនើរួយៗ និ្ការជូនដំណឹ្ថ្មើៗបំស តទក់ទ្នឹ្អាជ្ញា បណណរបស់អនក។ ជ្ញេិងសស ងនុះគឺជ្ញទំេ័រសម្ម្ងប់ 
ងអាយអនកង ែ្ើការដាក់ពាកយងសនើស ំអាជ្ញា បណណថ្មើងៅតារម្បងលទអាជើវករមស្ផ្ដរ ងដាយង ែ្ើការងម្ជើសងរ ើសម្បងលទអាជ្ញា បណណ
ផ្ដលម្ងនកន ្ម្បអប់អាជ្ញា បណណថ្មើ រចួច ចប ូត ្ “អាជ្ញា បណណថ្មើ”។ 

 
  



 

www.cambodiatourismindustry.org 6 

 

៣.២. ការជូនដំណឹ្ 

ងនុះគឺជ្ញទំេ័រសម្ម្ងប់បងាា ញេើស្ា នភ្លេអាជ្ញា បណណងសេ្ ផ្ដលម្ងនកន ្គណនើរបស់អនក។ រាល់ការម្តួតេិនិតយ និ្
ការសងម្រចចិតតងសេ្ៗរបស់រន្រនតើផ្ដលម្តួតេិនិតយអាជ្ញា បណណរបស់អនក នឹ្បងាា ញជ្ញបនតប ា ប់កន ្បញ្ា ើននការជូនដំណឹ្
ងនុះ។ ដូចងនុះ អនកអាចតារដានេើស្ា នភ្លេអាជ្ញា បណណ និ្ដំងណើ រការននការម្តួតេិនិតយរបស់រន្រនតើងលើអាជ្ញា បណណរបស់អនក
ានម្គប់ងេល។ 

៣.៣. បញ្ា ើអាជ្ញា បណណ 

ងនុះគឺជ្ញទំេ័រសំខាន់ននគណនើរបស់អនក ផ្ដលម្ងនបងាា ញេើអាជ្ញា បណណងសេ្ៗផ្ដលម្ងនងលើគណនើរបស់អនក 
ងហើយអាជ្ញា បណណទំ្ ង ុះម្តូវផ្ប្ផ្ចកងៅតារស្ា នភ្លេងសេ្ដូចជ្ញ៖  

- អាជ្ញា បណណកំេ ្ងសនើស  ំ៖ ជ្ញអាជ្ញា បណណផ្ដលកំេ ្សាិតកន ្ដំងណើ រការននការម្តួតេិនិតយ។ 

- អាជ្ញា បណណានងសនើស ំរចួ ៖ ជ្ញអាជ្ញា បណណផ្ដលានងសនើស ំរចួ និ្ម្តូវានសតល់ស េលភ្លេ។ 

- អាជ្ញា បណណស តកំណត់ ៖ ជ្ញអាជ្ញា បណណផ្ដលានងសនើស ំរចួ និ្ានស តកំណត់ស េលភ្លេ។ 

- អាជ្ញា បណណេងម្្ៀ្ ៖ ជ្ញអាជ្ញា បណណផ្ដលរិនទន់ានបញ្ា ប់ការបំងេញពាកយងសនើស ំ។ 

- អាជ្ញា បណណម្ានងាល ៖ ជ្ញអាជ្ញា បណណផ្ដលានងសនើស ំ ផ្តម្តូវានម្ានងាលងដាយរន្រនតើ។ 

- អាជ្ញា បណណទំ្ អស់ ៖ ជ្ញអាជ្ញា បណណររួទំ្ អស់ម្គប់ស្ា នភ្លេផ្ដលានងសនើស ំ។ 

៣.៤. េ័ត៌ម្ងនគណនើ 

ងនុះគឺជ្ញទំេ័រផ្ដលអនកអាចផ្លេ ស់បតូរេ័ត៌ម្ងនងសេ្ៗននគណនើរបស់អនក។  
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 អនកក៏អាចផ្លេ ស់បតូរង ម្ ុះគណនើ (Username) និ្ពាកយសម្ងា ត់របស់អនកានតាររយៈទំេ័រងនុះស្ផ្ដរ ងដាយច ច
ងលើផ្សនក “Account”។ សូរបញ្ាូ លពាកយសម្ងា ត់បចា បបនន រចួបំងេញពាកយសម្ងា ត់ថ្មើ េើរដ្ ងហើយច ចប ូត ្ “Save” ។ 

 

៣.៥. ាកងចញ 

សូរច ចប ូត ្ងនុះ ងដើរបើាកងចញេើគណនើរបស់អនក ងហើយអនកក៏អាចផ្សែ្រកប ូត ្ងនុះងៅផ្សនកខា្ងលើខា្ស្ត នំន
ម្បេ័នធានស្ផ្ដរ។ 

 

 

៤. ការម្គប់ម្គ្អាជ្ញា បណណ  

ក. ការងសនើស ំអាជ្ញា បណណថ្មី 

ប ា ប់េើអនកានបង ក្ើតគណនើរចួ អនកម្តូវចូលគណនើអនក ងដើរបើង ែ្ើការងសនើស ំអាជ្ញា បណណ ងដាយចូលទំេ័រផ្លា ំ្
េ័ត៌ម្ងន រចួម្ត្់ផ្សនក “អាជ្ញា បណណថ្មើ” សូរងម្ជើសងរ ើសម្បងលទអាជ្ញា បណណងៅតារម្បងលទអាជើវករមរបស់អនក រចួច ចប ូត ្ 
“អាជ្ញា បណណថ្មើ” ។ 
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 ភ្លេ រង ុះ ទំេ័រទម្រ្់ពាកយងសមើស ំអាជ្ញា បណណនឹ្បងាា ញរក ផ្ដលអនកម្តូវបំងេញម្គប់េ័ត៌ម្ងនផ្ដលាាំច់ ររួ
ជ្ញរួយនឹ្ឯកស្រភ្លា ប់។ 

 ប ា ប់េើអនកានបំងេញម្គប់េ័ត៌ម្ងនាាំច់ និ្ឯកស្រភ្លា ប់រចួងហើយ សូរច ចប ូត ្ “ងសនើស ំ” ។ ករណើ អនករិន
ទន់ច្់ងសនើស ំភ្លេ រៗងទ ងហើយច្់ទ កងសនើស ំងេលងម្កាយ សូរច ចប ូត ្ “រកាទ កងម្េៀ្” ។ ងដើរបើម្តឡប់រកកាន់ពាកយងសនើ
ស ំេងម្្ៀ្ង ុះវញិ សូរចូលងៅកាន់ បញ្ា ើអាជ្ញា បណណ រចួច ច “អាជ្ញា បណណេងម្្ៀ្” ។ 

 

 អនកអាចនឹ្ម្ងនបញ្ជា ខេុះកន ្ការបញ្ាូ នពាកយងសនើស ំ ម្បសិនងបើអនករិនានបំងេញេ័ត៌ម្ងនផ្ដលាាំច់។ 
ម្បសិនងបើអនកទទួលានស្ររួយឃ្លេ ថា “ទិននន័យរនិម្គប់ម្ាន់! សូរេិនតិយទិននន័យងឡើ្ វញិ រចួច ចបញ្ាូ នរត្ ងទៀត។“ ង ុះ
ម្ងនន័យថាអនករិនទន់ានបំងេញម្គប់ទិននន័យផ្ដលាាំច់។ សូរេិនិតយទិននន័យផ្ដលអនកានបញ្ាូ លងឡើ្ វញិ ង ុះអនក
នឹ្ងឃើញម្បអប់ទិននន័យខេុះផ្ម្បជ្ញម្កហរ ក៏ដូចជ្ញឯកស្រភ្លា ប់ ផ្ដលងនុះម្ងនន័យថាអនករិនទន់ានបំងេញ ងម្ពាុះជ្ញ
ទិននន័យាាំច់។ 
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 ងេលានបំងេញម្គប់ទិននន័យអស់ងហើយ អនកនឹ្ទទួលានស្ររួយបញ្ជា ក់ថា “ទិននន័យម្តវូានបញ្ាូ នងដាយ
ងជ្ញគជ័យ” ។ អនកក៏នឹ្ទទួលានស្រតាររយៈអ ើផ្រ៉ែល អំេើេ័ត៌ម្ងនននការងសនើស ំងនុះស្ផ្ដរ។ 

 
ខ. ការប្់ម្ាក់តារអនឡាញ (Online Payment) 

ចំងពាុះការងសនើស ំតារម្បេ័នធអនឡាញងនុះ អនកម្តូវាាំច់ង ែ្ើការប្់ម្ាក់តារអនឡាញស្ផ្ដរ។ បចា បបននងនុះ ការប្់
ម្ាក់អនឡាញម្តូវានង ែ្ើតាររយៈម្បេ័នធប្់ម្ាក់វ ើ្  (Wing Online Payment) ងហើយជងម្រើសម្បេ័នធប្់ម្ាក់ ងសេ្ៗងទៀត
នឹ្ម្តូវានបផ្នារជ្ញបនតប ា ប់ ងេលងម្កាយ។ 

អនកអាចប្់ម្ាក់ាន ងៅងេលផ្ដលអនកានបញ្ាូ នពាកយងសនើស ំងដាយងជ្ញគជ័យ ងហើយរន្រនតើម្តួតេិនិតយដំបូ្ាន

ឯកភ្លេ។ ងេលរន្រនតើដំបូ្ានឯកភ្លេ អនកនឹ្ងឃើញប ូត ្រូបកន្រនតក  ងលើបញ្ា ើអាជ្ញា បណណង ុះ។ 

 

 សូរច ចងលើប ូត ្កន្រនតកង ុះ ឬច ចប ូត ្ Actions ម្ត្់សញ្ជា កាលម្េួញច ុះងម្ការ រចួយកពាកយ “Pay“ ឬ “ប្់
ម្ាក់” ។ 
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ភ្លេ រង ុះ ទំេ័រសង េ្បេើការប្់ម្ាក់នឹ្បងាា ញងឡើ្ ជ្ញរួយេ័ត៌ម្ងនអាជ្ញា បណណ និ្តនរេ។ 

 

 ប ា ប់រក ទំេ័រម្បេ័នធប្់ម្ាក់ Wing នឹ្បងាា ញ រចួសូរងម្ជើសងរ ើសរូបកាត Wing ងហើយបំងេញងលខគណនើ និ្
ងលខសម្ងា ត់ រចួច ច ប ូត ្ “Continue” ។ 

  

 អនកនឹ្ទទួលានស្រងជ្ញគជ័យ ម្បសិនងបើអនកានបញ្ាូ លគណនើវ ើ្ ម្តឹរម្តូវ។ អាជ្ញា បណណរបស់អនកនឹ្បញ្ាូ នបនត
ងៅកាន់រន្រនតើម្តួតេិនិតយថាន ក់ងលើជ្ញបនតប ា ប់ងទៀត រហូតការសងម្រចច ្ងម្កាយ ងទើបអាជ្ញា បណណរបស់អនកទទួលានស េល
ភ្លេ។ បញ្ជា ក់៖ អនកនឹ្ទទួលានស្រតាររយៈអ ើផ្រ៉ែល រាល់ការបញ្ាូ ន និ្ការសងម្រចរបស់រន្រនតើនើរួយៗ។ សូរចូលេិនិតយ 
បញ្ា ើអាជ្ញា បណណងសនើស ំរចួ ងដើរបើេិនិតយអាជ្ញា បណណផ្ដលបញ្ា ប់ការងសនើស ំងដាយងជ្ញគជ័យ។ 
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គ. ការងសនើស ំរត្ ងទៀត ងេលការងសនើស ំម្តូវម្ានងាល 

រន្រនតើម្តួតេិនិតយនើរួយៗអាចម្ានងាលពាកយងសនើស ំរបស់អនកាន ម្បសិនងបើពាកយងសនើស ំង ុះ ម្ងនលកេណៈរិន
ម្គប់ម្ាន់ ឬខ សម្ត្់ចំណ ចណារួយង ុះ។ សូរចូលងរើលទិននន័យពាកយងសនើស ំង ុះ ងដើរបើេិនិតយស្ា នភ្លេេិស្ត រ និ្ការ
ផ្ណ រំបស់រន្រនតើម្តួតេិនិតយ។ 

 

 

ដូងចនុះ ងដើរបើង ែ្ើការផ្កសម្រួល និ្ងសនើស ំរត្ងទៀត អនករិនាាំច់បំងេញទិននន័យទំ្ អស់ងឡើ្ វញិងឡើយ គឺអនក
អាចងសនើស ំរត្ងទៀត តាររយៈពាកយងសនើស ំាស់ផ្ដលម្តូវានម្ានងាលង ុះ។ ងដើរបើងសនើស ំរត្ងទៀត សូរចូលបញ្ា ើអាជ្ញា បណណ
ម្ានងាល ឬបញ្ា ើអាជ្ញា បណណទំ្ អស់ រចួផ្សែ្រកអាជ្ញា បណណង ុះ។ សូរច ចប ូត ្ “Resubmit” ប ា ប់រក សូរផ្ក
សម្រួលទិននន័យងៅតារការផ្ណ រំបស់រន្រនតើម្តួតេិនិតយ រចួង ែ្ើការងសនើស ំរត្ងទៀត។ 
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ឃ.ការងសនើស ំបនតអាជ្ញា បណណ  

ការងសនើស ំបនតអាជ្ញា បណណ អាចង ែ្ើានសម្ម្ងប់អាជ្ញា បណណថ្មើផ្ដលានបញ្ា ប់ការងសនើស ំ ងហើយទទួលានស េលភ្លេ 
ឬស តស េលភ្លេ។ ងដើរបើងសនើស ំបនតអាជ្ញា បណណ សូរផ្សែ្រកអាជ្ញា បណណរបស់អនកផ្ដលម្តូវងសនើស ំបនតកន ្បញ្ា ើអាជ្ញា បណណងសនើ
ស ំរចួ ឬអាជ្ញា បណណស តកំណត់ ឬអាជ្ញា បណណទំ្ អស់ រចួច ចប ូត ្ “Renew” ។ 

 

 ប ា ប់រក សូរបំងេញពាកយងសនើស ំបនតផ្ដលបងាា ញ ររួនឹ្ឯកស្រភ្លា ប់ រចួច ចប ូត ្ “ងសនើស ំ” ។ សូរបញ្ជា ក់ថា 
ដំងណើ រការននការងសនើស ំបនត គឺដូចាន ការងសនើស ំថ្មើផ្ដរ ផ្ដលម្តូវឆ្េ្កាត់ការម្តួតេិនិតយរបស់រន្រនតើ និ្ការប្់ម្ាក់ស្ផ្ដរ។ 

 

 ងបើម្ងនចរាល់ ឬបញ្ជា ពាក់េ័នធនឹ្ការងម្បើម្ាស់ម្បេ័នធ សូរទក់ទ្រកកាន់ម្កុរការងារងយើ្ តាររយៈេ័ត៌ម្ងន
ទំ ក់ទំន្ផ្ដលម្ងនងលើងវបស្យ ឬបំងេញទម្រ្់ងសាើររតិននទំេ័រទំ ក់ទំន្ រចួច ចបញ្ាូ ន។ 

 

 

-------------------- អរគ ណ -------------------- 




