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Yoshie SASAKI / JICA Expert 

អំពីការសន្យាលក់ទញិជាមុន្យ 

១. បញ្ញត្តដិែលមាននៅក្នុងច្បាប់ទាក់្ទងនងឹការបនងកើត្ក្ចិ្បចសនា 
 (១) មាត្រា ៣៣៦ ននត្រក្មរែឋបបនេណើ  
  ក្. “នោលការណ៍” 
   ក្ថាខណឌ ទើ ១ 
     “ក្ិច្បចសនាមានអានុភាពនោយសារសំនណើ  នងិ សវើការត្រត្ូេោន ។” 
   → ក្ិច្បចសនាបនងកើត្ន ើងាមការត្រពមនត្រពៀងរបស់គូភាគើដត្ប ុន ណ្ ោះ។  
    នែើមបើបនងកើត្ក្ិច្បចសនា មិនចបំាច់្បត្រត្ូេការអ្វើនសេងនត្រៅពើការត្រពមនត្រពៀងន ើយ  
    (នោលការណ៍)។ 
 
  ខ.  “ក្រណើ នលើក្ដលង” 
   ក្ថាខណឌ ទើ ២ 
    “នទាោះបើជាមានបញ្ញត្តិននក្ថាខណឌ ទើ  ១  ខាងនលើននោះក៏្នោយ  ក៏្ក្ចិ្បចសនាដែលភាគើមាខ ង

ទទួលក្រណើ ក្ិច្បចន្វើអ្នុបបទាននូេក្មមសទិធិនលើអ្ច្បលនេត្ថុ ឬ ក្រណើ ក្ចិ្បចន្វើលទធក្មមនូេក្មមសទិធិនលើ
អ្ច្បលនេត្ថុ នងឹមានអានុភាព លុោះត្រាដត្បានន្វើលិខិត្យថាភូត្។” 

   → ច្បំន ោះក្ចិ្បចសនាដែលបនងកើត្ឲ្យមាន “អ្នុបបទាននូេក្មមសទិធិនលើអ្ច្បលនេត្ថុ ឬ ក្រណើ យក្ចិ្បច
   ន្វើលទធក្មមនូេក្មមសិទធិនលើអ្លច្បនេត្ថុ” ចបំាច់្បត្រត្ូេមានលិខតិ្យថាភូត្ (ក្រណើ នលើក្ដលង)។  
   នេតុ្អ្វើបានជាចបំាច់្បត្រត្ូេន្វើលិខិត្យថាភូត្? 

①  ការ រអ្នុបបទាយើ 
②  ការ រអ្នុបបទានិក្ 
③  ន ៀសវាងេវិាទ 
※ សត្រមាប់ការពនយល់នក្ាោះក្ាយ សូមនោងាមនសច្បក្តើក្ណំត់្ច្បំន ោះមាត្រានើមួយៗនន

ត្រក្មរែឋបបនេណើ ! 
 

 (២) មាត្រា ៩ ននច្បាប់សតើពើការអ្នុេត្តត្រក្មរែឋបបនេណើ  
  “លិខិត្យថាភូត្” ដែលក្ណំត់្ក្នុងត្រក្មរែឋបបនេណើ  សំនៅនៅនលើលិខតិ្ែូច្បខាងនត្រកាម៖ 

 ក្- លិខិត្យថាភូត្ដែលក្ណំត់្ក្នុងមាត្រា ៣៣៦ (ការបនងកើត្ក្ចិ្បចសនានោយសំនណើ  នងិ 
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សវើការ) មាត្រា ៥១៦  (ការបនងកើត្ក្ចិ្បចសនាលក់្ទញិ)  និង  មាត្រា ៨៦២  (អានុភាពននការ
ចត់្ដច្បងេុើប ូដត្ក្)  ននត្រក្មរែឋបបនេណើ  សំនៅនៅនលើ ① លិខិត្ដែលត្រត្ូេន្វើន ើងនោយសារការ ើ 
ឬ  ②   លិខតិ្ឯក្ នដែលសារការ ើចុ្បោះនិនទេសថា លិខតិ្ន ោះមានភាពត្រត្មឹត្រត្ូេាមច្បាប់ នងិ 
ចុ្បោះកាលបរនិច្បេទ និង េត្ថនលខានត្រកាយនពលខលួនបញ្ជា ក់្ថា លខិិត្ន ោះមានភាពត្រត្ឹមត្រត្ូេាមច្បា
ប់។ ប ុដនត ច្បំន ោះលិខិត្យថាភូត្ដែលក្ណំត់្នៅក្នុងមាត្រា ៣៣៦ (ការបនងកើត្ក្ចិ្បចសនានោយ
សំនណើ  និង សវើការ) និងមាត្រា ៨៦២ (អានុភាពននការចត់្ដច្បងេុើប ូដត្ក្)ននត្រក្មរែឋបបនេណើ  ③  
លិខិត្ដែលមន្រនតើមានសមត្ថក្ចិ្បចន្វើន ើងនែើមបើន្វើនើត្ិេ ិ្ ើននការចុ្បោះបញ្ា ើក៏្ជាលខិិត្យថាភូត្ដែរ។  

  → ③ លិខតិ្ដែលមន្រនតើមានសមត្ថក្ចិ្បចន្វើន ើងនែើមបើន្វើនើត្េិ ិ្ ើននការចុ្បោះបញ្ា ើ គជឺាអ្វើ? 
 ឯក្សារដែលមានសរនសរន ម្ ោះ អ្ត្តសញ្ជញ ណែើដែលជាក្មមេត្ថុននការចុ្បោះបញ្ា ើ នងិ ច្បំណុច្ប
នសេងនទៀត្ដែលត្រត្ូេសរនសរចូ្បលនៅក្នុងទត្រមង់ជាក់្លាក់្មយួ  នេើយអ្នុបបទាយើ អ្នុបបទានិក្ 
សាក្េើ ២រូប សតិត្សាន មនមនែ និង នមឃុ ំ នៅសង្កក ត់្ ឬ នៅហ្វវ យត្រសុក្-ខណឌ  ចុ្បោះេត្ថនលខា នងិ 
ត្របថាប់ត្រាសលូេការសងដែរ ច្បំន ោះមុខការោិល័យចុ្បោះបញ្ា ើ។ នៅក្នុងការអ្នុេត្តជាក់្ដសតង នគនឃើញថា
ជា “លិខិត្លក់្ផ្តត ច់្ប”។  
※ សត្រមាប់ការពនយល់នក្ាោះក្ាយ សូមនោងាមនសច្បក្តើក្ណំត់្ច្បំន ោះមាត្រានើមួយៗននត្រក្ម 
រែឋបបនេណើ ! 
 

២. ការអ្នុេត្តជាក់្ដសតងនៅត្របនទសក្មពុជាអ្ពំើ អ្ច្បលនេត្ថុ  
 គិត្ចប់ពើនត្រកាយនពលដែលភាគើ (អ្នុបបទានយើននក្មមសទិធិនលើអ្ច្បលនេត្ថុ និង អ្នុបបទានិក្) បាន
ត្រពមនត្រពៀងោន ច្បំន ោះការលក់្ទញិរេូត្ែល់នពលដែលលិខិត្យថាភូត្ (រមួទាងំលិខិត្លក់្ផ្តត ច់្ប) ត្រត្ូេបាន
បនងកើត្ន ើង គឺមានគមាល ត្នពលនេលាពើោន ។ នៅក្នុងអ្ំ ុងនពលន ោះ ក៏្មានការបង់ត្របាក់្សងដែរ។  
 នៅមុននពលដែលក្ិច្បចសនាបនងកើត្ន ើង នត្ើអាច្បមានការបក្ត្រសាយាមសលូេច្បាប់នោយដបប្ដែរ 
អ្ំពើការត្រពមនត្រពៀងដែលបានន្វើន ើងនៅមុននពលដែលបនងកើត្លិខិត្យថាភូត្ (រមួទាងំលខិិត្លក់្ផ្តត ច់្ប)? 
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៣. ការសនាលក់្ទញិជាមុននោយឯក្នាភាគើ 
 (១) មាត្រា ៥១៧ ននត្រក្មរែឋបបនេណើ  
  ក្. ក្ថាខណឌ ទើ ១  

 ក្នុងក្រណើ ដែលភាគើមាខ ងសនាជាមុនក្នុងការលក់្ ឬ ទញិ  ការលក់្ទិញននោះនងឹមានអានុភាព
ចប់ាងំពើនពលដែល ភាគើមាខ ងនទៀត្បង្កា ញឆនេៈបំនពញការទិញ ឬ លក់្ច្បំន ោះអ្នក្សនាន ោះ។   

  ខ. ក្ថាខណឌ ទើ ២ 
 ត្របសិននបើអ្ំ ុងនពលសត្រមាប់ការបង្កា ញឆនេៈដែលបានដច្បងក្នុងក្ថាខណឌ ទើ ១ ននោះមនិត្រត្ូេ
បានក្ណំត់្នទ អ្នក្សនាជាមុនអាច្បក្ំណត់្នូេអ្ ុំងនពលសមរមយមយួ នេើយអាច្បោស់នត្ឿនឲ្យ
ភាគើមាខ ងនទៀត្បង្កា ញឆនេៈថា ត្រពម ឬ មិនត្រពមបំនពញការទិញ ឬ លក់្នៅក្នុងអ្ំ ុងនពលន ោះ។ 
ក្នុងក្រណើ ដែលភាគើមាខ ងនទៀត្មិនបានបង្កា ញឆនេៈនៅក្នុងអ្ ុំងនពលក្ណំត់្នទ ការសនាជាមុន
ន ោះ ត្រត្ូេបាត់្បង់អានុភាព។  
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 (២) ភាពខុសោន ជាមួយនឹងការលក់្ទិញដែលមានភាា ប់អ្ំ ុងនពល 

 ឧទាេរណ៍ថា គូភាគើបានត្រពមនត្រពៀងោន ថា ៣ឆ្ន នំត្រកាយនឹងបង់នលលលក់្ទិញ នេើយក្នុងនពល
ជាមួយោន ន ោះ ក៏្ន្វើការត្របគល់យនតនហ្វោះដែរ នត្ើក្រណើ ននោះនឹងនៅជាោ ង្េញិ?  
 ក្នុងក្រណើ ដបបននោះគមឺានន័យថា ក្ិច្បចសនាលក់្ទញិដែលមានភាា ប់អ្ំ ុងនពលបានបនងកើត្ន ើង
រចួ្បរាល់នេើយ។ ច្បំន ោះអ្ំ ុងនពលអ្នុេត្តក្ចិ្បចសនាន ោះ គឺមិនត្រត្ូេឲ្យនលើសពើ ៣ឆ្ន នំត្រកាយន ើយ។ 
ក្រណើ ននោះមនិដមនជាការសនាជាមុននទ។ 
   សេុយមក្េញិ នបើគិត្អ្ំពើការសនាលក់្ទិញជាមុននោយឯក្នាភាគើេញិ មានន័យថា ក្ិច្បចសនាលក់្
ទិញដែលជានោលន ោះនៅមិនទាន់បានបនងកើត្ន ើងនៅន ើយនទ។ មា ងនទៀត្ ជានោលការណ៍ នែើមបើ
បនងកើត្ក្ចិ្បចសនាលក់្ទញិន ោះបាន គឺចបំាច់្បត្រត្ូេដត្មានឆនេៈរបស់គូភាគើដែលត្រត្ូេោន  ប ុដនត ច្បំន ោះ
ក្រណើ ននការសនាលក់្ទញិជាមុននោយឯក្នាភាគើេញិ នោយសារដត្គូភាគើបានត្រពមនត្រពៀងោន ទុក្ជា
មុនអ្ំពើការសនាជាមុនរចួ្បនេើយ  ែូនច្បនោះនេើយ ច្បំន ោះក្ិច្បចសនាលក់្ទិញ នឹងអាច្បន្វើការបនងកើត្ន ើង
បានាមរយៈការបង្កា ញឆនេៈជាឯក្នាភាគើរបស់ភាគើមាខ ងនទៀត្។ ន លគឺមានន័យថា ការសនាលក់្
ទិញជាមុននោយឯក្នាភាគើបានសតល់សិទធិនៅភាគើមាខ ងនទៀត្ននក្ិច្បចសនាក្នុងការសនត្រមច្បថា ទិញ ឬ 
មិនទិញ ឬក៏្ លក់្ ឬ មិនលក់្។    
 

 (៣) អ្ត្ថត្របនោ ន៍ននការសនាជាមុន 
 ខលឹមសារខាងនត្រកាមននោះនឹងបក្ត្រសាយនោយនលើក្ឧទាេរណ៍ននការសនាជាមុនអ្ំពើការលក់្។ 
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※ សត្រមាប់ការពនយល់នក្ាោះក្ាយ  សូមនោងាមនសច្បក្តើក្ណំត់្ច្បំន ោះមាត្រានើមួយៗននត្រក្ម 
រែឋបបនេណើ ! 

 ក្. អ្ត្ថត្របនោ ន៍សត្រមាប់ភាគើមាខ ងនទៀត្ 
 គូភាគើបាន្នសុត្ែំ្ ក់្កាលននការត្រពមនត្រពៀងអ្ពំើលក្ខខណឌ ននក្ិច្បចសនា (ច្បនំួនទឹក្
ត្របាក់្នននលលលក់្ទិញ ឬ េ ិ្ ើបង់ត្របាក់្ជានែើម) រចួ្បនេើយ  ប ុដនត     ភាគើមាច ងនទៀត្មនិទាន់ច្បង់ន្វើការ
សនត្រមច្បច្បតិ្តអ្ំពើការបនងកើត្ក្ិច្បចសនាភាល មៗន ើយនទ នោយច្បង់ន្វើការសនត្រមច្បច្បតិ្តថា ទញិ ឬ មនិ
ទិញ នត្រកាយនពលដែលបាននមើលនៅនលើសាថ នភាព នពលខាងមុខសិន  (ការេេេិត្តននច្បនំួនអ្នក្នត្របើ
ត្របាស់យនតនហ្វោះជានែើម)។ ប ុដនត នបើសិនជាភាគើមាខ ងនទៀត្សនត្រមច្បច្បិត្តថា ទិញ នគត្របាក្ែជាច្បង់
បានលក្ខខណឌ ដែលបានត្រពមនត្រពៀងោន រចួ្បរាល់នោយភាពជាក់្លាក់្ (ច្បនំួនទកឹ្ត្របាក់្នននលលលក់្ទិញ 
និង េ ិ្ ើបង់ត្របាក់្ជានែើម) ន ោះមក្នត្របើ។  ែូនច្បនោះនេើយ  លក្ខខណឌ ទាងំអ្ស់ននោះ ភាគើមាច ងនទៀត្អាច្ប 
យក្មក្ការសនាទុក្ជាមុន (ជាត្របនភទមួយននក្ិច្បចសនា) ជាមួយនងិអ្នក្សនាបានសងដែរ។   
ខ. អ្ត្ថត្របនោ ន៍សត្រមាប់អ្នក្សនា 
 ត្របសិននបើភាគើមាខ ងនទៀត្បានសនត្រមច្បច្បតិ្តថា ទិញ  ឲំ្យក្ិច្បចសនានលក់្ទិញនងឹត្រត្ូេបនងកើត្
ន ើងត្រសបាមលក្ខខណឌ ននក្ចិ្បចសនាដែលធ្លល ប់បានត្រពមនត្រពៀងោន រចួ្បមក្នេើយ (ច្បនំួនទឹក្ត្របាក់្ 
និង េ ិ្ ើបង់ត្របាក់្ជានែើម)។ នេតុ្ននោះ អ្នក្សនាមិនចបំាច់្បច្បរចរោន សាជាលមើមតងនទៀត្ន ើយ។  
 មា ងេញិនទៀត្ ត្របាក់្ដែលភាគើមាខ ងនទៀត្បានបង់មក្ឲ្យអ្នក្សនានៅនពលដែលន្វើការសនា
ជាមុន គជឺាត្នមលត្បនែើមបើន្វើលទធក្មមនូេសទិធិដែលភាគើមាខ ងនទៀត្ន ោះអាច្បបនងកើត្ក្ចិ្បចសនាលក់្
ទញិបាន នោយន្វើន ើងាមរយៈការបង្កា ញឆនេៈជាឯក្នាភាគើ ។ ត្នមលត្បននោះ នៅក្នុងការអ្នុេត្ត
ជាក់្ដសតង នគនៅថា “ត្របាក់្ក្ក់្”។ នបើនិោយច្បំន ោះអ្នក្សនាេញិ ត្របាក់្ននោះ គជឺាត្របាក់្ដែលភាគើ
មាខ ងនទៀត្បានបង់មក្ឲ្យ ក្នុងខណៈនពលដែល ភាគើមាខ ងនទៀត្មិនទាន់ក្ណំត់្ច្បាស់ អ្ំពើការបនងកើត្
ក្ិច្បចសនា ឬ ក៏្ោ ង្នៅន ើយនទ នោយមានការក្ណំត់្អ្ំ ុងនពលជាក់្លាក់្្មួយសង
ដែរ  នេើយនបើនទាោះបើជាចុ្បងបញ្ច ប់ ក្ចិ្បចសនាមិនបានបនងកើត្ន ើងក៏្នោយ ក៏្អ្នក្សនាអាច្បយក្
ត្របាក់្ននោះមក្បំនពញដសនក្នសែឋក្ិច្បចបាននោយការន្វើលទធក្មម (ោ ង្មិញ ភាគនត្រច្បើន មានការ
ត្រពមនត្រពៀងោន ថា នបើចុ្បងបញ្ច ប់ក្ិច្បចសនាលក់្ទិញបានបនងកើត្ន ើង ត្នមលត្បននោះ (ត្របាក់្ក្ក់្) នឹង
យក្មក្កាត់្ជាមយួនឹងនលលលក់្ទិញ )។  
 

៤. ការពចិរ្អ្ពំើការអ្នុេត្តជាក់្ដសតងននអ្ច្បលនេត្ថុនៅត្របនទសក្មពុជា 
 (១) ការសនមត្ជាមុន 
  ក្. ត្របសិននបើមានការសនាលក់្ទិញជាមុនជាឯក្នាភាគើគមឺានន័យថា នៅនពលន ោះគូភាគើទាងំ
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ពើរបានត្រពមនត្រពៀងោន អ្ពំើលក្ខខណឌ ននក្ិច្បចសនា (ច្បនំួនទកឹ្ត្របាក់្ និង េ ិ្ ើបង់ត្របាក់្ជានែើម ) 
ន លគឺ នពលនេលាដែលគូភាគើបានន្វើការសនាជាមុន នឹងមានគមាល ត្ពើោន រវាងនពលនេលា
ដែលគូភាគើបនងកើត្ក្ិច្បចសនាលក់្ទិញពិត្ត្របាក្ែ (នពលនេលាដែលភាគើមាខ ងនទៀត្បានបង្កា ញ
ឆនេៈអ្ពំើការបំនពញការទិញ ឬ លក់្នៅអ្នក្សនា)។  

 
  ខ. ច្បំន ោះការលក់្ទិញនូេក្មមសិទធនិលើអ្ច្បលនេត្ថុនៅក្នុងត្របនទសក្មពុជា គឺមានគមាល ត្ពើោន រវាងនពល 

នេលាដែលគូភាគើទាងំពើរបានត្រពមនត្រពៀងោន នៅនលើលក្ខខណឌ ននក្ិច្បចសនា (ច្បំនួនទឹក្ត្របាក់្ នងិ 
េ ិ្ ើននការបង់ត្របាក់្ជានែើម) នងិ នពលនេលាដែលគូភាគើបនងកើត្ក្ិច្បចសនាលក់្ទិញ (នពលនេលា
ដែលលខិិត្យថាភូត្ (រមួទាងំលិខិត្លក់្ផ្តត ច់្ប)ត្រត្ូេបានបនងកើត្ន ើង)។ 

 
 (២) ែូនច្បនោះ នៅត្របនទសក្មពុជា នបើសិនជាន្វើការបក្ត្រសាយនោយដសែក្ាមត្រក្មរែឋបបនេណើ នៅនលើ

ែំ្ក់្កាលមុននពលដែលបនងកើត្ក្ិច្បចសនាលក់្ទិញអ្ច្បលនេត្ថុ ន លគឺ ការត្រពមនត្រពៀងដែល
បានន្វើន ើងនៅមុននពលដែលបនងកើត្លិខតិ្យថាភូត្ (រមួទាងំលខិិត្លក់្ផ្តត ច់្ប) គអឺាច្បបក្
ត្រសាយត្របហ្វក់្ត្របដេលោន នៅនឹងការសនាជាមុនដែរ។  

 

 

  
(៣) បញ្ជា ដែលនៅនសសសល់ 
  ក្. ទំ ក់្ទនំងគត្ិយុត្តក្នុងក្រណើ ដែលភាគើមាខ ងនទៀត្បង្កា ញឆនេៈមនិបំនពញការលក់្ ឬ ទិញ 
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   → ក្ិច្បចសនាលក់្ទិញ នឹងមនិបនងកើត្ន ើង។  
 នែើមន ើយ នោយសារដត្ភាគើមាខ ងនទៀត្មានសិទធសិនត្រមច្បថា បំនពញការលក់្ ឬ ការទិញ ឬ 
មិនបំពញការលក់្ ឬ ការទញិ ែូនច្បនោះនេើយ ភាគើមាខ ងនទៀត្ មិនអាច្បអ្នុេត្តឲ្យនលើសពើសិទធិននោះ
បាននទ។  
 ក្នុងក្រណើ ដែលភាគើមាខ ងនទៀត្បានបង់ត្នមលលនូរននលទធក្មមសទិធិបញ្ច ប់ការសនាជាមុន នងិ 
សនត្រមច្បបនងកើត្ក្ចិ្បចសនាលក់្ទិញ គឺនយើងច្បាស់ជាអាច្បគតិ្ថា នោយសារដត្ភាគើមាខ ងនទៀត្
បានអ្នុេត្តនូេសទិធិបញ្ច ប់ការសនាជាមុន និង សនត្រមច្បបនងកើត្ក្ិច្បចសនា (លទធសលននការអ្នុេត្ត
សិទធិបញ្ច ប់ការសនាជាមុន និង សនត្រមច្បបនងកើត្ក្ិច្បចសនា គឺ បានបង្កា ញឆនេៈមនិបំនពញការ
លក់្ ឬ ទិញ) នទើបអ្នក្សនាន្វើលទធក្មមនូេត្នមលលនូរន ោះ (មនិចបំាច់្បសងនៅឲ្យភាគើមាខ ងនទៀត្
េញិនទ)។ ការយល់នឃើញននោះ មិនដមនយក្មាត្រា ៥១៨ ននត្រក្មរែឋបបនេណើ យក្មក្អ្នុេត្តនទ 
(ការសនាលក់្ទិញជាមុន គឺជាការពិភាក្ាោន មុននពលបនងកើត្ក្ិច្បចសនាលក់្ទិញ ។) ប ុដនត 
ការយល់នឃើញននោះ គឺត្រសនែៀងោន នៅនងឹក្នុងក្រណើ ដែលអ្នក្ទិញបានបង់ត្របាក់្ក្ក់្ឲ្យនៅអ្នក្
លក់្នៅក្នុងក្ិច្បចសនាលក់្ទិញដែលក្ំពុងនក្ើត្មាននរៀងរាល់នលៃននោះ    នោយអ្នក្ទិញអាច្បរលំាយ
ក្ិច្បចសនាលក់្ទញិបាននោយការនបាោះបង់នចលនូេត្របាក់្ក្ក់្ន ោះ ។   
 

  ខ. ទំ ក់្ទនំងគត្ិយុត្តក្នុងក្រណើ ដែលភាគើមាខ ងនទៀត្បានបង្កា ញឆនេៈបំនពញការលក់្ ឬ ទិញ 
→ នទាោះបើជាមានបញ្ញត្តិននក្ថាខណឌ ទើ ១ មាត្រា ៥១៧ ននត្រក្មរែឋបបនេណើ ក៏្នោយ ក៏្ក្ចិ្បចសនា
លក់្ទិញនឹងមនិបនងកើត្ន ើងភាល មៗដែរ នោយសារដត្មានក្ថាខណឌ ទើ ២ មាត្រា ៣៣៦ ននត្រក្ម
រែឋបបនេណើ ។ 
 ចបំាច់្បត្រត្ូេដេក្ដញក្ក្រណើ ដបបននោះ នេើយពិចរ្បដនថមនទៀត្។ 
 
 i ក្រណើ ដែលគូភាគើទាងំពើរបានន្វើលិខិត្យថាភូត្ (រមួទាងំលិខិត្លក់្ផ្តត ច់្ប) 
 → ក្ិច្បចសនានឹងនក្ើត្មានន ើង (ក្ថាខណឌ ទើ ២ មាត្រា ៣៣៦ ននត្រក្មរែឋបបនេណើ )។  
គូភាគើទាងំពើរ មានបនេុក្នលើក្រណើ យក្ចិ្បចដសែក្ាមក្ចិ្បចសនាលក់្ទិញ។   
 
  ii ក្រណើ ដែលអ្នក្សនាមិនសេការក្នុងការបនងកើត្លខិិត្យថាភូត្ (រមួទាងំលខិិត្លក់្ផ្តត ច់្ប) 
 → ក្ិច្បចសនានឹងមិននក្ើត្មានន ើងនទ (ក្ថាខណឌ ទើ ២ មាត្រា ៣៣៦ ននត្រក្មរែឋបបនេណើ )។  
 

 ប ុដនត អ្នក្សនាមានក្រណើ យក្ិច្បចក្នុងការបំនពញក្ិច្បចសនាលក់្ទិញ ដសែក្ាមការសនា
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ជាមុន (ជាត្របនភទមួយននក្ិច្បចសនា)។   មូលនេតុ្ននោះគឺ ដសែក្ាមការសនាជាមុន គូភាគើ
ទាងំពើរបានត្រពមនត្រពៀងោន អ្ំពើការអ្នុញ្ជញ ត្ឲ្យភាគើមាខ ងនទៀត្អាច្បបនងកើត្ក្ិច្បចសនាលក់្ទិញ
ាមរយៈការបង្កា ញឆនេៈជាឯក្នាភាគើ។ ន ល ក្នុងក្រណើ ដែលភាគើមាខ ងនទៀត្បានបង្កា ញ
ឆនេៈអ្ពំើការបំនពញការលក់្ ឬ ទិញ  អ្នក្សនាត្រត្ូេមានក្រណើ យក្ចិ្បចត្បនៅនឹងការបង្កា ញ
ឆនេៈន ោះ ជាក់្ដសតងគឺ មានក្រណើ យក្ចិ្បចក្នុងការបំនពញក្ិច្បចសនាលក់្ទិញ។  
 
 ែូនច្បនោះនេើយ ភាគើមាខ ងនទៀត្ ច្បាស់ជាអាច្បទាមទារ (មាត្រា ៣៩៦ ននត្រក្មរែឋបបនេណើ )
ឲ្យអ្នក្សនាអ្នុេត្តក្រណើ ក្ិច្បចក្នុងការបំនពញការលក់្ ឬ ទិញនោយដសែក្ាមការសនាជា
មុន  (ជាត្របនភទមួយននក្ិច្បចសនា)បាន។ ច្បំន ោះខលឹមសារលមែិត្ននការបក្ត្រសាយដបបននោះ
មានទសេនៈដែលបានយល់នឃើញែូច្បខាងនត្រកាម។  ប ុដនត នបើនទាោះបើជាយក្ាមទសេនៈ
្មួយក៏្នោយ ក៏្ទសេនៈនើមួយៗសុទធសឹងដត្មានបញ្ជា ដសែក្ាមការពិភាក្ានើមយួៗ
ន ោះសងដែរ នេតុ្ននោះនេើយ ច្បណុំច្បទាងំននោះ សូមឲ្យអ្នក្ច្បាប់នៅក្នុងត្របនទសក្មពុជា
ពិចរ្នៅនពលនត្រកាយ។  
 
① ការនច្បញសាលត្រក្ម ( សាលត្រក្មននបណតឹ ងទាមទារឲ្យបនងកើត្ បតូរ ឬ រលំត់្ទំ ក់្
 ទំនងគត្ិយុត្ត) ដែលទទួលសាា ល់អ្ពំើការបនងកើត្ក្ិច្បចសនា។ ាមរយៈសាលត្រក្មននោះ
 នឹង ំនសួឲ្យលិខិត្យថាភូត្ (រមួទាងំលិខតិ្លក់្ផ្តត ច់្ប)។ 
②   ការនច្បញសាលត្រក្មដែលបង្កា ប់នូេក្រណើ យក្ិច្បចនៅកាន់អ្នក្សនាឲ្យន្វើលិខតិ្យថាភូត្ 
 ដែលត្រសបាមលក្ខខណឌ ននក្ចិ្បចសនា (ច្បំនួនទឹក្ត្របាក់្ នងិ េ ិ្ ើបង់ត្របាក់្ជានែើម) 
 ែូច្បមានដច្បងនៅក្នុងការសនា ។ 

 េ ិ្ ើដបបននោះ គឺជាេ ិ្ ើមួយដែលនឹងន្វើការ ំនសួនូេការបង្កា ញឆនេៈរបស់ភាគើមាខ ង
ាមរយៈសាលត្រក្ម ក្នុងក្រណើ ដែលភាគើមាខ ងនទៀត្ន ោះមិននឆលើយត្បច្បំន ោះការ
បនងកើត្លខិិត្យថាភូត្។ េ ិ្ ើននោះគឺែូច្បោន នៅនឹងក្រណើ ដែលនច្បញសាលត្រក្មនៅកាន់
ភាគើដែលមិនសេការក្នុងការោក់្ ក្យសុំចុ្បោះបញ្ា ើ ដែល ំនួសឲ្យការបង្កា ញឆនេៈ
អ្ំពើការោក់្ ក្យសុចុំ្បោះបញ្ា ើែូនច្បនោះដែរ។  

③ ការនច្បញសាលត្រក្មដែលបង្កា ប់នៅអ្នក្សនាអ្ំពើក្រណើ យក្ចិ្បចន្វើនើត្ិេ ិ្ ើចុ្បោះបញ្ា ើនសេរ
 ក្មមសិទធិនោយផ្តេ ល់ដត្មតង។  

 នៅក្នុងេ ិ្ ើទើ ① និង ទើ ② ភាគើមាខ ងនទៀត្នឹងោក់្ ក្យសុំចុ្បោះបញ្ា ើនសេរក្មមសិទធិ
នោយដសែក្នលើ ក្ចិ្បចសនាលក់្ទិញដែលបានបនងកើត្ន ើងាមេ ិ្ ើទើ ① និង ទើ ② 
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ែូនច្បនោះនេើយ មិនចបំាច់្បត្រត្ូេការនូេសាលត្រក្មដែលបង្កា ប់អ្ំពើនើេ ិ្ ើននការចុ្បោះបញ្ា ើនៅ
កាន់អ្នក្សនាសាជាលមើមតងនទៀត្នទ ។ មូលនេតុ្ននោះ នោយសារដត្ក្ត្រមមានក្រណើ
្មួយដែលអ្នក្សនាដែលមិនបានសេការក្នុងការន្វើលខិិត្យថាភូត្ នឹងមក្
ចូ្បលរមួសេការក្នុងការន្វើ ក្យសុំចុ្បោះបញ្ា ើនៅនពលនត្រកាយន ោះេញិន ើយ នេើយ
ក្រណើ ដែលភាគើមាខ ងនទៀត្ត្រត្ូេដត្ោក់្ ក្យសុំចុ្បោះបញ្ា ើដត្មាន ក់្ឯងេញិនងឹអាច្បនក្ើត្
មាននត្រច្បើនជាងនៅេញិ។ ែូនច្បនោះនេើយ េ ិ្ ើទើ ៣ គឺជាេ ិ្ ើដែលបានទទលួសាា ល់នូេេ ិ្ ើសា
ន្រសតដែលមានលក្ខខណៈនោយផ្តេ ល់ ជាជាងការបដនថមនូេការនត្របើេ ិ្ ើទើ ① និង ទើ ②។  

 

 ោ ង្មិញ   នទាោះបើជាភាគើមាខ ងនទៀត្បានទាមទារនៅកាន់តុ្លាការឲ្យអ្នក្សនាអ្នុេត្ត 
នូេការបំនពញការលក់្  ឬ ទញិ    នៅនពលដែលអ្នក្សនាបានន្វើអ្នុបបទាននូេក្មមសទិធិនលើ
អ្ច្បលនេត្ថុឲ្យនៅត្ត្ិយ នច្បប់សពវត្រគប់ នេើយការចុ្បោះបញ្ា ើអ្ំពើការនសេរក្មមសិទធបិានោក់្នៅ
ជារបស់ត្ត្ិយ នន ោះ ភាគើមាខ ងនទៀត្នឹងមិនអាច្បន្វើលទធក្មមនូេក្មមសិទធិនលើអ្ច្បលនេត្ថុ
បាននទ    (នោង មាត្រា ១៣៥  ននត្រក្មរែឋបបនេណើ )។    
 
 អាត្រស័យនេតុ្ននោះ នៅក្នុងក្រណើ ដបបន ោះ ភាគើមាខ ងនទៀត្នឹងអាច្បទាមទារនៅកាន់អ្នក្
សនាអ្ំពើសណំងការខូច្បខាត្នោយដសែក្នលើការមិនអ្នុេត្តកាត្ពវក្ចិ្បចរបស់អ្នក្សនាក្នុងការ
បំនពញនូេការលក់្ ឬ ទិញ (មាត្រា ៣៩៧ ននត្រក្មរែឋបបនេណើ )។ ច្បនំួនទកឹ្ត្របាក់្ននសណំង
ការខូច្បខាត្ក្នុងក្រណើ ននោះ អាច្បនឹងមានទសេនៈែូច្បខាងនត្រកាម៖ 
 

  ① ក្នុងក្រណើ ដែលមានការត្រពមនត្រពៀងជាមុនអ្ំពើច្បនំួនទកឹ្ត្របាក់្ននសណំងការខូច្បខាត្ 
        → នឹងត្រត្ូេយក្ាមច្បំននួទកឹ្ត្របាក់្ដែលបានក្ណំត់្ាមការត្រពមនត្រពៀង (មាត្រា ៤០៣ )។  
 
 ②  ក្នុងក្រណើ ដែលមិនមានការត្រពមនត្រពៀងជាមុនអ្ំពើច្បនំួនទឹក្ត្របាក់្ននសណំងការខូច្បខាត្ 
        → អាច្បនឹងមានទសេនៈថា នឹងត្រត្ូេគិត្ាមច្បំនួនទឹក្ត្របាក់្ដែលនសមើនឹងត្នមលននអ្ច្បលនេត្ថុ

   នពលន ោះ  
  មូលនេតុ្ដែលមានទសេនៈដបបននោះនោយសារដត្ ជានោលការណ៍ ភាគើមាខ ង

នទៀត្អាច្បបនងកើត្ក្ចិ្បចសនាលក់្ទិញនោយត្រោន់ដត្បង្កា ញឆនេៈជាឯក្នាភាគើរបស់ភា
គើន ោះ  គចឺ្បាស់ជាអាច្បន្វើលទធក្មមនូេក្មមសទិធិនលើអ្ច្បលនេត្ថុជាក់្ជាមនិខាន។ នេើយ 
មូលនេតុ្ដែល ឲំ្យភាគើមាខ ងនទៀត្មិនអាច្បន្វើលទធក្មមនូេក្មមសិទធិនលើអ្លច្បនេត្ថុបាន 
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គឺោម នអ្វើនត្រៅពើការមិនបានសេការច្បំន ោះការន្វើលខិិត្យថាភូត្នោយអ្នក្សនាន ោះ
នទ។ ែូនច្បនោះនេើយ ភាគើមាខ ងនទៀត្ អាច្បទាមទារសណំងការខូច្បខាត្ (ក្ថាខណឌ ទើ ១ 
មាត្រា ៤០០ ននត្រក្មរែឋបបនេណើ ) នូេច្បំននួទឹក្ត្របាក់្ដែលនសមើនងឹត្នមលននអ្ច្បលនេត្ថុ
ន ោះមក្ន្វើជាសំណងននសលត្របនោ ន៍ដែលនឹងត្រត្ូេនក្ើត្មានន ើងត្របសិននបើការ
សនា ជាមុន (ជាត្របនភទមយួននក្ិច្បចសនា) ត្រត្ូេបានអ្នុេត្ត ន លគឺ ច្បំនួនទឹក្ត្របាក់្
ដែលនសមើនងឹត្នមលននអ្ច្បលនេត្ថុ នពលន ោះ ។  

  ច្បំណុច្បប េ ប់សូមនលើក្ឧទាេរណ៍ទាក់្ទងនឹងក្រណើ ដែលត្នមលននអ្ច្បលនេត្ថុ 
នពលន ោះ មានការនក្ើនន ើងខាល ងំជាងនពលដែលបានន្វើការសនា។ ឧទាេរណ៍ ៖ 
នៅនពលដែលន្វើការសនាលក់្ទិញជាមុនជាឯក្នាភាគើមានការនលើក្ន ើងថា “នឹង
ន្វើការលក់្ទិញអ្ច្បលនេត្ថុក្នុងត្នមល ១០០.០០០ (មួយដសន) ែុលាល រអានមរកិ្” ប ុដនត
នត្រកាយមក្ អ្ច្បលនេត្ថុន ោះបាននក្ើនត្នមលន ើងែល់ ១.០០០.០០០ (មួយលាន) 
ែុលាល រអានមរកិ្ ។ ក្នុងក្រណើ ដបបននោះ នបើសនិជាភាគើមាខ ងនទៀត្ ត្រោន់ដត្ន្វើការបង្កា ញ 
ឆនេៈអ្ពំើការបំនពញការលក់្ ឬ ទិញន ោះ ច្បាស់ជាអាច្បទិញបាននូេអ្ច្បលនេត្ថុដែល
មានត្នមល ១.០០០.០០០ (មួយលាន) ែុលាល រអានមរកិ្ជាក់្ជាមិនខាន។ ប ុដនត
នោយសារដត្អ្នក្សនាខក្ខានក្នុងការអ្នុេត្តកាត្ពវក្ចិ្បចក្នុងការបំនពញការលក់្ ឬ ទញិ 
នទើបបានជាភាគើមាខ ងនទៀត្មនិអាច្បទិញអ្ច្បលនេត្ថុ  (មានត្នមល ១.០០០.០០០ (មយួ
លាន) ែុលាល រអានមរកិ្) ន ោះបាន។  ែូនច្បនោះ ភាគើមាខ ងនទៀត្ អាច្បទាមទារនៅអ្នក្សនា
នូេច្បំនួនទឹក្ត្របាក់្ដែលនសមើនឹងត្នមលននអ្ច្បលនេត្ថុន ោះមក្ន្វើជាសលត្របនោ ន៍ដែលនឹង
ត្រត្ូេនក្ើត្មានន ើងនៅនពលដែលការសនា ជាមុន (ជាត្របនភទមួយននក្ិច្បចសនា) ត្រត្ូេ
បានអ្នុេត្ត ន ល គឺទាមទារនូេការបង់ត្របាក់្ច្បំននួ ១.០០០.០០០ (មួយលាន) 
ែុលាល រអានមរកិ្ (ោ ង្មញិ ក្នុងក្រណើ ដែលមនិទាន់មានការបង់ត្របាក់្នននលលលក់្
ទិញច្បំននួ ១០០.០០០ (មួយដសន) ែុលាល រអានមរកិ្នទ  ឲំ្យច្បំនួនទឹក្ត្របាក់្នន
សំណង នពលជាក់្ដសតងនសមើនឹង ៩០០.០០០ (ត្របាបំនួដសន) ែុលាល រអានមរកិ្។) ។ 

  ច្បំន ោះទសេនៈដបបននោះ ក្នុងក្រណើ ដែលអ្ច្បលនេត្ថុដែលមានការបនងកើត្នូេការសនា 
ជាមុនេញិ នេើយនត្រកាយមក្ ត្នមលន ោះមានការនក្ើនន ើង នេើយអ្នក្សនា (អ្នុបបទាយើ) 
បានលក់្អ្ច្បលនេត្ថុដែលមានការបនងកើត្នូេការសនាជាមុនននោះឲ្យនៅត្ត្ិយ ននោយ
ច្បិត្តឯងក៏្នោយ  ក៏្ទសេនៈននោះអាច្បន្វើការការ រជាមុននូេនរឿងរា េដែលនក្ើត្មានជាក់្
ដសតងអ្ំពើ ការលក់្បនតដបបននោះបានសងដែរ នោយឲ្យអ្នក្សនាន្វើការសងសណំងនូេ
ច្បំនួនទកឹ្ត្របាក់្ដែលនសមើនឹងត្នមលននច្បលនេត្ថុដែលបាននក្ើនន ើងនៅនពលនត្រកាយន ោះ 
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ឲ្យនៅភាគើមាខ ងនទៀត្ (នទាោះបើជាអ្នក្សនាបានលក់្បនតឲ្យនៅត្ត្ិយ នក៏្នោយ ក៏្
អ្នក្សនានឹងត្រត្ូេសងសំណងជាសលត្របនោ ន៍ដែលខលួនទទួលបានពើការលក់្បនតន ោះ 
ឲ្យនៅភាគើមាខ ងនទៀត្ដែរ ែូនច្បនោះនេើយ នបើនិោយច្បំន ោះអ្នក្សនាេញិ គោឺម នអ្ត្ថ
ត្របនោ ន៍ជាលក្ខណៈនសែឋក្ចិ្បចច្បំន ោះការលក់្បនតននោះន ើយ)។ ច្បំណុច្បននោះគឺជាការ
សាភាា ប់នៅនងឹការការ រែល់ភាគើមាខ ងនទៀត្ (អ្នុបបទានិក្) ដែលមានសទិធិបញ្ច ប់
ការសនាជាមុន និង សនត្រមច្បបនងកើត្ក្ចិ្បចសនាលក់្ទញិសងដែរ។   

សូមអ្រគុណ 

 


