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ច្ាំទ ោះអច្លនវត្ាុ

2. ការដាក ់កយសុាំ និង ការរបឹអូស
3. នីតិ្វធីិលក់
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1- ការអនុវត្តកនុងខននករដ្ាបបទវណី
និងការអនុវត្តទដាយបងខាំច្ាំទ ោះអច្លនវត្ាុ 



１-１ក្បទេទ្យច្ាំបងៗ ថ្នការអនុវត្តកនុងខននករដ្ាបបទវណី
 ការអនុវត្តទដាយបងខាំ

 ការអនុវត្តទដាយយកក្ាក់
ការអនុវត្តច្ាំទ ោះច្លនវត្ាុ（384～401）
ការអនុវត្តច្ាំទ ោះសិទ្យធិទលីបាំណុលាអាទ្យិ៍（402～416）
ការអនុវត្តច្ាំទ ោះអច្លនវត្ាុ （417～453）

 ការអនុវត្តទដាយមិនយកក្ាក់
ការអនុវត្តច្ាំទ ោះសិទ្យធិទាមទារឲ្យក្បគល់វត្ាុ（524～526）
ការអនុវត្តជាំនួស（527）
 វធិានបងខាំទដាយក្បទោល（528）
ការចាត់្ទុ្យកថាានបង្ហា ញឆនទៈ（529）

 ការអនុវត្តសិទ្យធិក្ាត្ិទោគ（496～523）
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１-２ អត្ាន័យថ្នក្បព័នធការអនុវត្តកនុងខននករដ្ាបបទវណី

នីត្ិវធិីកនុងការសទក្មច្ឲ្យានទដាយបងខាំនូវសិទ្យធិ

ខដ្លខច្ងកនុងច្ាប់ឯកជនតាមរយៈស្ថា ប័នរដ្ា
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１-３-１លកខណៈពិទសសថ្ននីត្វិធិីអនុវត្តទដាយបងខាំ １
 ការខបងខច្កស្ថា ប័នជាំនុាំជក្មោះ និង ស្ថា ប័នអនុវត្តសិទ្យធិ
 ស្ថា ប័នជាំនុាំជក្មោះសិទ្យធិ

ការវនិិច្ឆ័យអាំពីអត្ាិោព ឬនត្ាិោពថ្នសិទ្យធិ និងែលឹមស្ថរថ្នសិទ្យធិ
 ទធវីលិែិត្ខដ្លមានលកខណៈទ្យក្មង់（លិែិត្អនុវត្ត）ខដ្លបញ្ជា ក់
អាំពីទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសិទ្យធិ（ម. 350 កថា.2 ថ្នក.ន.រ）

ការនតល់យថាេូត្កមម（រូបមនតអនុវត្ត）ទលីលិែិត្អនុវត្តឲ្យមាន
អានុោពខដ្លអាច្យកទៅអនុវត្តសិទ្យធិ（អានុោពអនុវត្ត）តាមរយៈ
ការអនុវត្តទដាយបងខាំ（ម.354 កថា.１ ថ្នក.ន.រ ）
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１-３-２លកខណៈពិទសសថ្ននីត្វិធិីអនុវត្តទដាយបងខាំ 2

 ស្ថា បន័អនុវត្តសិទ្យធិ
 មិនពិនិត្យទលីលកខណៈស្ថរធាតុ្ថ្នទ្យាំនាក់ទ្យាំនងសិទ្យធិទទ្យ
 វនិិច្ឆ័យទលីលកខណៈទ្យក្មង់ខនែកតាមរូបមនតអនុវត្ត និង លិែិត្អនុវត្ត

សកមមោពអនុវត្តអាច្មានោពឆ្បរ់ហ័ស
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１-４ លាំហូរថ្ននីត្វិធិីអនុវត្តទដាយបងខាំច្ាំទ ោះអច្លនវត្ាុ
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ការដាក ់កយសុាំ（→２-１）

ការរបឹអូស（→２-２～２-８）

ការលក（់→３-１～３-６）

ការខច្កច្ាំខណក
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２ការដាក់ កយសុាំ និង ការរបឹអូស



２-１-１ ការដាក់ កយសុាំ
 តុ្លាការខដ្លមានសមត្ាកិច្ច

ស្ថលាដ្ាំបូងមានសមត្ាកិច្ចទលីទ្យីកខនលងខដ្លអច្លនវត្ាុតាាំងទៅ
（ម.418 ថ្នក.ន.រ）

សមត្ាកិច្ចផ្តត ច់្មុែ（ម. 346 ថ្នក.ន.រ）
  កយសុាំ

 កយសុាំក្ត្ូវទធវីាលាយល័កខណ៍អកសរ（ម. 349 កថា. １ ថ្នក.ន.រ）
សរទសរអាំពីសញ្ជា ណថ្នអច្លនវត្ាុខដ្លាកមមវត្ាុ ាអាទ្យិ៍
（ម. 349 កថា. 2 ថ្នក.ន.រ）
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２-１-２ ការដាក់ កយសុាំ（２）
• ឯកស្ថរោា ប់

 ឯកស្ថរច្មលងយថាេូត្ថ្នលិែិត្អនុវត្តខដ្លមានអានុោពអនុវត្ត
（ម.349 កថា.2 ថ្នក.ន.រ）

 ឯកស្ថរច្មលងខដ្លមានទសច្កតីបញ្ជា ក់ថ្នទសៀវទៅចុ្ោះបញ្ា ីអច្លនវត្ាុ ាអាទ្យិ៍
（ម.417 កថា.3 ថ្នក.ន.រ）

＊េសតុតាងអាំពីកមមសិទ្យធទិលីអច្លនវត្ាុរបស់កូនបាំណុល
• លិែិត្អនុវត្ត（ម. 350 ថ្នក.ន.រ）
 ស្ថលក្កមឬស្ថលដី្កាបង្ហា ប់ឲ្យនតល់តាវកាលិកខដ្លានចូ្លាស្ថា ពរ។
 ស្ថលក្កមឬ ស្ថលដី្កាបង្ហា ប់ឲ្យនតល់តាវកាលិកខដ្លោា ប់ាមយួ នឹងការ
ក្បកាសឲ្យអនុវត្តាបទ ត្ ោះអាសនន។

 ដី្កាសទក្មច្ដាស់ទត្ឿនខដ្លោា ប់ាមយួនឹងការក្បកាសឲ្យអនុវត្តាបទ ត្ ោះ
អាសនន។

 កាំណត្់ទហតុ្ទនសងទទ្យៀត្ខដ្លមានអានុោពដូ្ច្ស្ថលក្កម ឬ ស្ថលដី្កាខដ្ល
ានចូ្លាស្ថា ពរ（អានុោពថ្នកាំណត់្ទហតុ្សតីពីការសោះា ាអាទ្យិ៍）

 ទនសងៗ
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２-２ ដ្ីកាសទក្មច្ចាប់ទនតីមការលក់ទដាយបងខាំ
 ែលឹមស្ថរថ្នដី្កាសទក្មច្ចាប់ទនតមី （ម.419 កថា.1 ថ្នក.ន.រ）

 ការចាប់ទនតីមនីតិ្វធីិលក់ទដាយបងខាំ
 ការរបឹអូសអច្លនវត្ាុ

 អានុោពថ្នការរបឹអូស
 ការហាមឃាត្់ការចាត្់ខច្ងច្ាំទ ោះអច្លនវត្ាុខដ្លាកមមវត្ាុ
（ម.431 ថ្នក.ន.រ）→ ３-３
ទក្កាយពីចុ្ោះបញ្ា ីរបឹអូសរចួ្ ទទាោះបីាកូនបាំណុលានទធវីអនុបបទាន ឬ ដាក់ក្ាតិ្

ទោគទៅឲ្យត្តិ្យជន និងានចុ្ោះបញ្ា ីអាំពីការណ៍ទនាោះក៏ទដាយ ក៏ការចុ្ោះបញ្ា ីទនាោះ
មិនមានឥទ្យធិពលទៅទលីនីតិ្វធីិលក់ទដាយបងខាំខដ្រ ទហតុ្ទនោះនីតិ្វធីិលក់ទដាយបងខាំ ទៅ
ខត្បនត។
 ការទក្បីក្ាស់របស់កូនបាំណុលមិនក្តូ្វានរារា ាំងទទ្យ （ម.421 កថា.３ ថ្នក.ន.រ）។
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２-３-１ការនទុកផ្តត កឲ់្យចុ្ោះបញ្ា ីអាំពីការរបឹអូស １
 អនកនទុកផ្តត ក：់ក្កឡាបញ្ា ី （ម.420 កថា.１ ថ្នក.ន.រ）
 ទពលនទុកផ្តា ក：់ោល មៗ បនាទ បពី់ទច្ញដី្កាសទក្មច្ចាបទ់នតីម （កថា.１）

 ទពលខដ្លអានុោពថ្នការរបឹអូសទកីត្ទ ងី （ម.421 កថា.2 ថ្នក.ន.រ）
a. ទពលបញ្ាូ នដី្កាសទក្មច្ចាបទ់នតីមទៅកូនបាំណុល
b. ទពលចុ្ោះបញ្ា ីអាំពីការរបឹអូស

 កនុងការអនុវត្តាកខ់សតង b ក្ត្ូវានទគយកមកអនុវត្តមុន
ក្បសិនទបី a ក្ត្ូវានទគយកមកអនុវត្តមុន ទនាោះនឹងអាច្មានហានិេ័យ ទដាយ
កូនបាំណុលអាច្ទធវីអនុបបទានអច្លនវត្ាុខដ្លាកមមវត្ាុទៅឲ្យត្ត្ិយជន ទហយី
ជនទនាោះអាច្ទ្យទួ្យលានការចុ្ោះបញ្ា ីកមមសិទ្យធាិនមុនការចុ្ោះបញ្ា ីរបឹអូស។
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２－３－２ ការនទុកផ្តត កឲ់្យចុ្ោះបញ្ា ីអាំពីការរបឹអូស ２

 ស្ថា បន័ខដ្លមានសមត្ាកិច្ចចុ្ោះបញ្ា ី
ស្ថា បន័ខដ្លមានសមត្ាកិច្ចចុ្ោះបញ្ា ី（ក្បការ ៧ ថ្នក្បកាសអនតរក្កសួងសតី

ពីការចុ្ោះបញ្ា ីអច្លនវត្ាុទាកទ់្យងនឹងក្កមនីតិ្វធីិរដ្ាបបទវណី [ត្ទៅទៅកាត្់
ថា “ក្បកាស”] ）
＝រដ្ាាលសុរទិោដី្ រាជធានី ទែត្ត （ ក្បការ ４ និង ក្បការ ２
កថា.１ ថ្នក្បកាស）

 ឯកស្ថរខដ្លក្ត្ូវក្បគល់ （ក្បការ７ ថ្នក្បកាស）
លិែិត្នទុកផ្តត កឲ់្យចុ្ោះបញ្ា ីអាំពីការរបឹអូសអច្លនវត្ាុ →２－３－３

 ឯកស្ថរច្មលងយថាេូត្ថ្នដី្កាសទក្មច្ចាបទ់នតីមលកទ់ដាយបងខាំ
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２－３－３ ការនទុកផ្តត កឲ់្យចុ្ោះបញ្ា ីអាំពីការរបឹអូស ３

 ច្ាំណុច្ខដ្លក្ត្ូវសរទសរកនុងលិែិត្នទុកផ្តត ក់ឲ្យចុ្ោះបញ្ា ី（ក្បការ 7,
ក្បការ 5 ថ្នក្បកាស）
a. កមមវត្ាុ
b. អត្តសញ្ជា ណថ្នអច្លនវត្ាុ
c. ទ ម្ ោះកមមសិទ្យធិករ
d. ទោលបាំណងថ្នការចុ្ោះបញ្ា ី
e. មូលទហតុ្
f. ទ ម្ ោះមាច ស់បាំណុលថ្នការអនុវត្ត
g. ទ ម្ ោះកូនបាំណុលថ្នការអនុវត្ត
※ទ្យក្មង់ ទោងតាមឧបសមព័នធទ្យី១
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２－４ ការចុ្ោះបញ្ា ីរបឹអូស
 កខនលងខដ្លក្ត្ូវសរទសរ（ ក្បការ 22 ច្ាំណុច្ ក ថ្នក្បកាស）

 ទៅកនុងែទងថ់្ន បនទុកអច្លនវត្ាុ
 ច្ាំណុច្ខដ្លក្ត្ូវសរទសរ（ ក្បការ ２３ ច្ាំណុច្ ក ថ្នក្បកាស）

 ទលែដី្កាសទក្មច្
 កាលបរទិច្ឆទ្យដី្កាសទក្មច្
 ទ ម្ ោះតុ្លាការអនុវត្ត
 ទលែទរៀង（Ａｊ）
 ក្តូ្វានរបឹអូសកមមសិទ្យធិទលីអច្លនវត្ាុតាមដី្កាសទក្មច្ចាបទ់នតីមលក់
ទដាយបងខាំ

 ទាោះក្តាទលខាចារកឹ និងចុ្ោះកាលបរទិច្ឆទ្យថ្នការចុ្ោះបញ្ា ី
15



２－５ នីតិ្វធីិបនាទ បពី់ការចុ្ោះបញ្ា ី
 រដ្ាាលសុរទិោដ្ី （ម. 420 កថា. ２ ថ្នក.ន.រ និង ក្បការ 38 ថ្ន
ក្បកាស）
ក្ត្ូវទនញឯីកស្ថរច្មលងខដ្លមានទសច្កតីបញ្ជា កថ់្នទសៀវទៅចុ្ោះបញ្ា ីទៅក្កឡាបញ្ា ី

បនាទ បពី់ានចុ្ោះបញ្ា ី
 ក្កឡាបញ្ា ី（ក្បការ39 ថ្នក្បកាស）
ក្ត្ូវពិនិត្យទៅទលឯីកស្ថរច្មលងខដ្លមានទសច្កតីបញ្ជា ក់ថ្នទសៀវទៅចុ្ោះបញ្ា ី
អាច្ទសនឲី្យរដ្ាាលសុរទិោដី្ទធវីការខកត្ក្មូវាន ក្បសិនទបីមានោពចាាំាច្់
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２－６－１ នទុកផ្តត កឲ់្យលុបការចុ្ោះបញ្ា ីអាំពីការរបឹអូស １

 លកខែណឌ （ម.428  កថា.１ថ្នក.ន.រ）
a. ការដ្ក កយសុាំលក់ទដាយបងខាំ
b. ដ្ីកាសទក្មច្លុបទចាលនីត្ិវធិីលក់ទដាយបងខាំ

 អនកនទុកផ្តត ក់：ក្កឡាបញ្ា ី（ម.428 កថា.１ថ្នក.ន.រ）
 ស្ថា ប័នទ្យទ្យួលការនទុកផ្តត ក់： រដ្ាាលសុរទិោដ្ី រាជធានី ទែត្ត
（ ក្បការ８, ក្បការ ４ និងក្បការ ２ កថា.１ ថ្នក្បកាស）
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２－６－２ នទុកផ្តត កឲ់្យលុបការចុ្ោះបញ្ា ីអាំពីការរបឹអូស ２

 ឯកស្ថរខដ្លក្ត្ូវក្បគល់
 លិែិត្នទុកផ្តត កឲ់្យលុបការចុ្ោះបញ្ា ីអាំពីការរបឹអូសអច្លនវត្ាុ →２－６－３

 ឯកស្ថរោា បម់ានដូ្ច្ខាងទក្កាម ៖
 ឯកស្ថរោា ប（់ក្បការ ８ ថ្នក្បកាស）

a. ឯកស្ថរច្មលងថ្នលិែិត្ដ្ក កយសុាំឬ ឯកស្ថរច្មលងយថាេូត្ថ្ន
កាំណត្ទ់ហតុ្ថ្នការដ្ក កយសុាំ

b. ឯកស្ថរច្មលងយថាេូត្ថ្នដី្កាសទក្មច្លុបទចាលខដ្លមានទសច្កតីបញ្ជា ក់
ថាានចូ្លាស្ថា ពរ។
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２－６－３ នទុកផ្តត កឲ់្យលុបការចុ្ោះបញ្ា ីអាំពីការរបឹអូស ３

 ច្ាំណុច្ខដ្លក្ត្ូវសរទសរកនុងលិែិត្នទុកផ្តត ក់ឲ្យចុ្ោះបញ្ា ី
（ ក្បការ８, ក្បការ５ ថ្នក្បកាស）
a. កមមវត្ាុ
b. អត្តសញ្ជា ណថ្នអច្លនវត្ាុ
c. ទ ម្ ោះកមមសិទ្យធិករ
d. ទោលបាំណងថ្នការចុ្ោះបញ្ា ី
e. មូលទហតុ្
f. ទ ម្ ោះមាច ស់បាំណុលថ្នការអនុវត្ត
g. ទ ម្ ោះកូនបាំណុលថ្នការអនុវត្ត
※ ទ្យក្មង់ ទោងតាម ឧបសមព័នធទ្យី２
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２－７ ការចុ្ោះបញ្ា ីអាំពីការលុបការចុ្ោះបញ្ា ីអាំពីការរបឹអូស
 កខនលងខដ្លក្ត្ូវសរទសរ （ក្បការ 24 កថា.１ ថ្នក្បកាស ）

 ក្ត្ូវសរទសរដូ្ច្ោន នឹងកខនលងការចុ្ោះបញ្ា ីអាំពីការរបឹអូស គឺកនុងែទង់ “បនទុកទលី
អច្លនវត្ាុ” ។

 ច្ាំណុច្ខដ្លក្ត្ូវសរទសរ（ ក្បការ 24 កថា.１ ថ្នក្បកាស）
 ដី្កាសទក្មច្របឹអូសកមមសិទ្យធិទលែ.... ចុ្ោះថ្ងៃទី្យ..ខែ..ឆ្ន ាំ.. របស់តុ្លាការអនុវត្ត...
1. លុបការចុ្ោះបញ្ា ីទដាយខនែកទលីដី្កាសទក្មច្លុបទចាលនីតិ្វធីិលក់ទដាយបងខាំ

ទលែ.. ចុ្ោះថ្ងៃទី្យ...ខែ... ឆ្ន ាំ.... （លរ. Aj） របស់តុ្លាការអនុវត្ត........។
2. លុបការចុ្ោះបញ្ា ីទដាយខនែកតាមការដ្ក កយសុាំលក់ទដាយបងខាំ ចុ្ោះថ្ងៃទី្យ...ខែ... 

ឆ្ន ាំ... របស់មាច ស់បាំណុលថ្នការអនុវត្ត។
 ទាោះក្តាទលខាចារកឹ និងចុ្ោះកាលបរទិច្ឆទ្យថ្នការចុ្ោះបញ្ា ី
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２－８ នីត្ិវធិីបនាទ ប់ពកីារចុ្ោះបញ្ា ី
 រដ្ាាលសុរទិោដី្（ ក្បការ38 ថ្នក្បកាស）
ក្ត្ូវទនញឯីកស្ថរច្មលងខដ្លមានទសច្កតីបញ្ជា កថ់្នទសៀវទៅចុ្ោះបញ្ា ីទៅក្កឡាបញ្ា ី

បនាទ បពី់ានចុ្ោះបញ្ា ី

 ក្កឡាបញ្ា ី（ក្បកាស ក្បការ39）
ក្ត្ូវពិនិត្យទៅទលឯីកស្ថរច្មលងខដ្លមានទសច្កតីបញ្ជា កថ់្នទសៀវទៅចុ្ោះបញ្ា ី
អាច្ទសនឲី្យរដ្ាាលសុរទិោដី្ទធវីការខកត្ក្មូវាន ក្បសិនទបីមានោពចាាំាច្់
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３ នីតិ្វធីិលក់



３－１ លកខែណឌ ថ្នការលក់
 ឯកស្ថរវាយត្ថ្មល（ម.４３０ ថ្នក.ន.រ）

អនកវាយត្ថ្មលក្ត្ូវសរទសរ ២ ច្ាំណុច្ ដូ្ច្ខាងទក្កាម៖
I. លទ្យធនលថ្នការក្ស្ថវក្ាវអាំពីស្ថា នោពបច្ចុបបននថ្នអច្លនវត្ាុ (ស ា្ ន និង

ទ្យាំនាក់ទ្យាំនងថ្នការកាន់កាប)់ 
II. ការវាយត្ថ្មលអច្លនវត្ាុ （ទោងតាមការវាយត្ថ្មលទនោះ តុ្លាការអនុវត្តទច្ញ

ដី្កាសទក្មច្កាំណត់្ត្ថ្មលលក់អបបបរមិា 〈ម.432 ថ្នក.ន.រ〉）
 ឯកស្ថរលាំអិត្អាំពីវត្ាុ（ម.４３４ ថ្នក.ន.រ）

តុ្លាការអនុវត្តក្ត្ូវសរទសរ ២ ច្ាំណុច្ ដូ្ច្ខាងទក្កាម៖
I. សញ្ជា ណថ្នអច្លនវត្ាុ
II. សិទ្យធិទលីអច្លនវត្ាុខដ្លនឹងបនតអត្ាិោពទក្កាយការលក់ និង ការអនុវត្តការ

ចាត់្ខច្ងាបទ ា្ ោះអាសននខដ្លមិនាត់្បង់អានុោពទដាយការលក។់
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ការកាំណត់្កាលបរទិច្ឆទ្យថ្នការលក់ទដាយផ្តទ ល់មាត់្ （ម.436 កថា.3 ថ្នក.ន.រ）

តុ្លាការអនុវត្ត កាំណត់្ពីទី្យកខនលង និង កាលបរចិ្ឆទ្យ
កាលបរទិច្ឆទ្យថ្នការលក់ទដាយផ្តទ ល់មាត់្ （ ម. 439 ថ្នក.ន.រ）

អាាញ ស្ថលាកាំណត្អ់ាំពីអនកទសនីសុាំទិ្យញ កនុងត្ថ្មលអតិ្បរមា

កាំណត់្កាលបរទិច្ឆទ្យថ្នដី្កាសទក្មច្ការលក់ （ម.440 កថា.2 ថ្នក.ន.រ）
តុ្លាការអនុវត្ត កាំណត់្ពីកាលបរទិច្ឆទ្យថ្នដី្កាសទក្មច្ការលក់

កាលបរទិច្ឆទ្យថ្នដី្កាសទក្មច្ការលក់ （ម.440 កថា.１ ថ្នក.ន.រ）
តុ្លាការអនុវត្ត កាំណត់្អាំពីការអនុញ្ជា ត្ឬ មិនអនុញ្ជា ត្ឲ្យលក់

３－２－１ លាំហូរថ្នការលកអ់ច្លនវត្ាុតាមរយៈការលក់
ឡាយ ុងទដាយផ្តទ ល់មាត្់
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កាំណត់្ទពលទវលាថ្នការបង់ថ្ងលលក់（ម.447 កថា.１ ថ្នក.ន.រ）
តុ្លាការអនុវត្តទធវីការកាំណត់្

ការបង់ថ្ងលលក់（ម.447 កថា.１ ថ្នក.ន.រ）
អនកទ្យិញក្ត្ូវបង់ថ្ងលលក់ក្ត្ឹមទពលកាំណត់្ខាងទលី
→ ការទនទរកមមសិទ្យធិ（ម.447 កថា.4 ថ្នក.ន.រ）

ការនទុកផ្តត ក់ឲ្យចុ្ោះបញ្ា ី（ម.448 ថ្នក.ន.រ）
ក្កឡាបញ្ា ី ក្ត្ូវនទុកផ្តត ក់ឲ្យស្ថា ប័នខដ្លមានសមត្ាកិច្ចចុ្ោះបញ្ា ី

３－２－２ លាំហូរថ្នការលកអ់ច្លនវត្ាុតាមរយៈការលក់ឡាយ ុងទដាយផ្តទ ល់មាត្់
（បនាទ ប់ពីដ្ីកាសទក្មច្អនុញ្ជា ត្ឲ្យលក់ចូ្លាស្ថា បពរ）
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３－３－１ កមមវត្ាុថ្នការនទុកផ្តត កឲ់្យចុ្ោះបញ្ា ី １
（ម. 448 កថា.１ ថ្នក.ន.រ）

1. ការចុ្ោះបញ្ា ីអាំពីការទនទរសិទ្យធិខដ្លអនកទ្យិញានទធវីលទ្យធកមម
Ex. កមមសិទ្យធិថ្នអច្លនវត្ាុខដ្លាកមមវត្ាុថ្នការលក់

2. ការលុបការចុ្ោះបញ្ា ីអាំពីលទ្យធកមមថ្នសិទ្យធិខដ្លានរលត់្ទដាយការលក់
ឬ សិទ្យធិខដ្លានាត់្បង់អានុោពទដាយការលក់

3. ការលុបការចុ្ោះបញ្ា ីច្ាំទ ោះការចាត់្ខច្ងាបទ ត្ ោះអាសននខដ្លាន
ាត់្បង់អានុោពទដាយការលក់

4. ការលុបការចុ្ោះបញ្ា ីអាំពីការរបឹអូស ឬការរបឹអូសាបទ ត្ ោះអាសនន
→ចាប់ពី２～４ គឺទោងតាម ម. 431
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３－３－２ កមមវត្ាុថ្នការនទុកផ្តត ក់ឲ្យចុ្ោះបញ្ា ី ２
（សិទ្យធិខដ្លក្ត្ូវរលត់្ទក្កាយការលក់ ~ ម.431 ថ្នក.ន.រ）

 សិទ្យធិខដ្លមានទលីអច្លនវត្ាុ ខដ្លមិនអាច្ត្តាាំងនឹងការរបឹអូសរបស់
មាច ស់បាំណុលថ្នការអនុវត្តាន （ម.431 កថា.2, ម. 448 កថា.１ វាកយ.2）
ឧទា1. ការទនទរកមមសិទ្យធិបនាទ ប់ពីានចុ្ោះបញ្ា ីរបឹអូស
ឧទា2. ហុបី ូខត្កខដ្លក្តូ្វានបទងកតី្បនាទ ប់ពីានចុ្ោះបញ្ា ីរបឹអូស

 ការអនុវត្តការរបឹអូសខដ្ល កព់ន័ធនឹងអច្លនវត្ាុ（ម.431 កថា.3，ម.448  
កថា.１ វាកយ.4）

ទោលបាំណងថ្នការរបឹអូសគឺ ការលក់ទដាយបងខាំទលីអច្លនវត្ាុ → ក្បសិន
ទបីនីតិ្វធីិថ្នការអនុវត្ត្នមកដ្លក់ារលក់ ទនាោះទោលបាំណងនឹងានសទក្មច្។
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３－４－１ ការនទុកផ្តត កឲ់្យចុ្ោះបញ្ា ីអាំពីការទនទរកមមសិទ្យធិ
តាមរយៈការលកទ់ដាយបងខាំ ាអាទ្យិ៍ 1

 អនកនទុកផ្តត ក：់ក្កឡាបញ្ា ី（ម. 448 កថា.1 ថ្នក.ន.រ）
 ទពលនទុកផ្តត ក：់ទក្កាយការបងថ់្ងលលករ់បស់អនកទិ្យញ
（ម. 448 កថា.1 ថ្នក.ន.រ）

 ស្ថា ប័នទ្យទ្យលួការនទុកផ្តត ក：់រដ្ាាលសុរទិោដី្ រាជធានី ទែត្ត
（ក្បការ９ ក្បការ４ និង ក្បការ ２ កថា. 1 ថ្នក្បកាស）
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３－４－２ ការនទុកផ្តត ក់ឲ្យចុ្ោះបញ្ា ីអាំពីការទនទរកមមសិទ្យធិ
សិទ្យធិតាមរយៈការលកទ់ដាយបងខាំ ាអាទ្យិ៍ ２

 ឯកស្ថរខដ្លក្ត្ូវក្បគល់ （ ក្បការ ９ ថ្នក្បកាស）
 លិែិត្នទុកផ្តត ក់ឲ្យចុ្ោះបញ្ា ីអាំពីការទនទរកមមសិទ្យធិអច្លនវត្ាុាអាទ្យិ៍→
３－４－３

 ឯកស្ថរច្មលងយថាេូត្ថ្នដ្ីកាសទក្មច្អនុញ្ជា ត្ឲ្យលក់
（ម. 448 កថា.２ ថ្នក.ន.រ）
 ឯកស្ថរច្មលងលិែិត្ឆលងខដ្ន ឬ អត្តសញ្ជា ណប័ណណរបស់អនកទ្យិញ
 ឯកស្ថរច្មលងយថាេូត្ថ្នកាំណត់្ទហតុ្ខដ្លានបញ្ជា ក់ថាអនក
ទ្យិញានបង់ថ្ងលលក់ទៅតុ្លាការអនុវត្ត
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３－４－３ ការនទុកផ្តត កឲ់្យចុ្ោះបញ្ា ីអាំពីការទនទរកមមសិទ្យធិ
សិទ្យធិតាមរយៈការលកទ់ដាយបងខាំាអាទ្យិ៍ ３

 ច្ាំណុច្ខដ្លក្តូ្វសរទសរកនុងលិែិត្នទុកផ្តត ក់ឲ្យចុ្ោះបញ្ា ី （ ក្បការ 9 ក្បការ 5 ថ្នក្បកាស）
a. កមមវត្ាុ
b. អត្តសញ្ជា ណថ្នអច្លនវត្ាុ
c. ទ ម្ ោះកមមសិទ្យធិករ
d. ទោលបាំណងថ្នការចុ្ោះបញ្ា ី
e. មូលទហតុ្
f. ទ ម្ ោះមាច ស់បាំណុលថ្នការអនុវត្ត
g. ទ ម្ ោះកូនបាំណុលថ្នការអនុវត្ត
h. អត្តសញ្ជា ណអនកទិ្យញ

※ ទ្យក្មង់ ទោងតាម ឧបសមព័នធទី្យ3
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３－５－１ ច្ាំណុច្ខដ្លក្តូ្វសរទសរអាំពីការចុ្ោះបញ្ា ី
អាំពីការទនទរកមមសិទ្យធិតាមរយៈការលកទ់ដាយបងខាំ
（ក្បការ２５ កថា.１ច្ាំណុច្ ក ថ្នក្បកាស）

1. ទ ម្ ោះរបស់អនកទ្យិញ
2. ទ្យីកខនលងកាំទណីត្ និង ថ្ងៃខែឆ្ន ាំកាំទណីត្របស់អនកទ្យិញ
3. ទ ម្ ោះឪពុកមាត យរបស់អនកទ្យិញ
4. ទលខាចារកឹទដាយសទងខបថ្នលិែិត្សញ្ជា ឬស្ថលក្កមតុ្លាការ

 ទនទរកមមសិទ្យធិខនែកតាមដ្ីកាសទក្មច្អនុញ្ជា ត្ឲ្យលក់ទលែ...
និងអនកទ្យិញានបង់ថ្ងលលក់ទៅតុ្លាការ....ទៅថ្ងៃទ្យី... ខែ...ឆ្ន ាំ...
ល.រ Aj....

 ទាោះក្តាទលខាចារកឹ និងចុ្ោះកាលបរទិច្ឆទ្យថ្នការចុ្ោះបញ្ា ី 31



３.５.２ ការសរទសរអាំពីការចុ្ោះបញ្ា ីអាំពីក្បទេទ្យនីមួយៗ ថ្ន
ការលុបការចុ្ោះបញ្ា ីតាមរយៈការលកទ់ដាយបងខាំ
（ ក្បការ ２５ កថា.２～４ ថ្នក្បកាស）

 ការចុ្ោះបញ្ា ីអាំពីការលុបការចុ្ោះបញ្ា ីអាំពីការទនទរកមមសិទ្យធិ（កថា. ２）
 កខនលងខដ្លក្តូ្វសរទសរ
 ក្ត្ង់ែទង់ ខដ្លានចុ្ោះអាំពីការចុ្ោះបញ្ា ីទនទរកមមសទិ្យធិ
 ច្ាំណុច្ខដ្លក្ត្ូវសរទសរ
 លុបការចុ្ោះបញ្ា ីអាំពីការទនទរកមមសិទ្យធខិនែកតាមដី្កាសទក្មច្អនុញ្ជា ត្ឲ្យលក់ទលែ...
និងអនកទិ្យញានបង់ថ្ងលលក់ទៅតុ្លាការ....ទៅថ្ងៃទី្យ... ខែ...ឆ្ន ាំ... ល.រ Aj....

 ទាោះក្តាទលខាចារកឹ និងចុ្ោះកាលបរទិច្ឆទ្យថ្នការចុ្ោះបញ្ា ី
 ការចុ្ោះបញ្ា ីអាំពីការលុបការចុ្ោះបញ្ា ីរបឹអូស ាអាទ្យិ៍ ក៏អនុវត្តដូ្ច្ោន ខដ្រ （កថា. ３，４）
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３-６ នីតិ្វធីិបនាទ បពី់ការចុ្ោះបញ្ា ី
 រដ្ាាលសុរទិោដី្（ ក្បការ38 ថ្នក្បកាស）
ក្តូ្វទនញីឯកស្ថរច្មលងខដ្លមានទសច្កតីបញ្ជា កថ់្នទសៀវទៅចុ្ោះបញ្ា ីទៅក្កឡាបញ្ា ី

បនាទ បពី់ានចុ្ោះបញ្ា ី

 ក្កឡាបញ្ា ី（ក្បកាស ក្បការ39）
ក្ត្ូវពិនិត្យទៅទលីឯកស្ថរច្មលងខដ្លមានទសច្កតីបញ្ជា ក់ថ្នទសៀវទៅចុ្ោះបញ្ា ី
អាច្ទសនីឲ្យរដ្ាាលសុរទិោដី្ទធវីការខកត្ក្មូវាន ក្បសិនទបីមានោពចាាំាច្់
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４-សាំណួរច្ទមលីយ 
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សមូអរគុណ!


