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មុខងរ និងករែចកចយផលិតផលស្រមប់ករែស្វងរក្រចកពណិជជកមម គឺជក ្ត សំខន់បំផុតស្រមប់ផលិតករ
ទំង យ េដើមបីេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវករលូត ស់ ែផនកេសដ្ឋកិចចទីផ រ ្រពមទំងករ្របកួត្របែជងេផ ងៗ។ េមទស្រតូវ
បនផលិត និងែចកចយេទៃដគូរពណិជជកមម គឺ គិតចប់ពីកសិករ អនក្របមូលទិញ អនកែកៃចន អនកលក់ដំុ និងអនកលក់ យ 
រហូតេទដល់ៃដអនកេ្របើ្របស់ចុងេ្រកយ។ លំហូរៃនករលក់ដូរេមទសេទៃដគូរពណិជជកមមរបស់្រកុមែខ សង្វ ក់ផគត់ផគង់
នីមួយៗ មនតួនទីេផ ងៗគន គឺ៖ 

 

១- កសកិរ 
មនតួនទីជអនក ំេមទស ស្រមប់េធ្វើ
ករផគត់ផគង់េទ មត្រមូវករទីផ រ និង
អនកេ្របើ្របស់។ កសិករ្រតូវសិក ពីទី
ផ ររបស់ផលិតផលែដលខ្លួនេ្រគងនឹង
ផលិត េហើយែស្វងរកអនកទិញផលិត
ផលេមទសេទលក់បន្តេនេលើទីផ រ កនុង
ករណីែដលមិនមនមេធយបយដឹក
ជញជូ នផទ ល់ខ្លួនេទកន់ទីផ រ។ េបើមន
មេធយបយដឹកជញជូ នផទ ល់ខ្លួន គត់

ចបញជូ នផលិតផលេទកន់ទីផ រ ឬ
ដល់ៃដអនកេ្របើ្របស់ផទ ល់ែតម្តង។ 
កសិករ ចជអនកែកៃចនផលិតផលេមទស 
កនុងករណីែដលត្រមូវករផលិតផលេមទសសមងួតមនករេកើនេឡើង និងទទួលបននូវតៃម្លខពស់ ស្រមប់ផគត់ផគង់េនេលើទី
ផ រ។ មលទ្ឋផល្រ វ្រជវបនបង្ហ ញថ ៦៤.៤ ភគរយ ៃនផលិតផលេមទស ្រតូវបន្របមូលទិញេ យឈមួញ
ក ្ដ លយកេទលក់បន្ត និង ៣៣.៧ ភគរយ ្រតូវបន្របមូលទិញេ យឈមួញយកេទេធ្វើករែកៃឆន និងេ្រកពីេនះ
កសិករដឹកយកេទលក់ឲយអនកលក់ដំុ និងលក់ យេនទីផ រផទ ល់។ 

 

២- អនក្របមូលទិញ ឬឈមញួក ្ដ ល  
មនតួនទី្របមូលទិញផលិតផលពីអនកផលិត ែស្វងរកទីផ រេដើមបីនំយកផលិតផលេទផគត់ផគង់េន មតំបន់េផ ងៗ 
េដើមបីបំេពញេទ មត្រមូវករអតិថិជន។ ផលិតផលេមទស ្រតូវបននំយកេទលក់បន្ត មរយៈអនក្របមូលទិញ ៤៤ ភគ
រយ បញជូ នេទអនកលក់ដំុ ៣២ ភគរយ និងបញជូ នេទអនកែកៃចនមនចំនួន ២៤ ភគរយ នឹងទទួលបននូវតៃម្លខពស់ស្រមប់
ផគត់ផគង់េនេលើទីផ រ។ 
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៣- អនកែកៃចន  
មនតួនទីជអនកផលិតនូវផលិតផលែកៃចន ែដលបនវតថុធតុ
េដើមពីកសិករ។ ករសិក ទីផ រ ជក ្ត សំខន់ស្រមប់ករ
ផលិតនូវផលិតផលែកៃចន និងកររក គុណភពផលិតផល 
េដើមបី្របកួត្របែជងទីផ រ និងធនបននូវករផគត់ផគង់ទី   
ផ រ។ ករែកៃចនផលិតផលេមទស្រសស់រមួមន៖ ករសមងួតេធ្វើ
េមទសេ្រក ម េធ្វើទឹកេមទស និងេធ្វើេមទស្រជក់។ ផលិតផលទំង
េនះ បនែចកចយេទអនក្របមូលទិញ ៦២.៥ ភគរយ អនក
លក់ដំុ ១៨.៧៥ ភគរយ និងេ្រកពី េនះែចកចយេទ ម
េភជនីយ ្ឋ ន មទីផ រ និងេទ ដល់ៃដអនកេ្របើ្របស់ចុង
េ្រកយេ យផទ ល់។ 

 

៤- អនកលក់ដុំ  
មនតួនទីជអនកទិញផលិតផលេមទស ពីឈមួញក ្ដ ល ពី
អនក្របមូលទិញេ យផទ ល់ ឬពីកសិករ បនទ ប់ មកលក់ែចក
ចយផលិតផលទំងេនះ េទ្រគប់អតិថិជន ែដលទិញកនុង
លកខណៈជអនកេបះដំុខន តតូច ឬធំេផ ងៗ។   ទីផ រលក់ដំុ
ផលិតផលេមទស ែដលនំពីអនក្របមូលទិញ និងអនកែកៃចន 
េហើយលក់េទឲយអនកលក់ យបន្ត មនចំនួន ៤៨.៧១ ភគ
រយ េទអនកលក់ដំុេន មប ្ដ េខត្ត ឬទីផ រ េផ ងៗេន
ជធនីភនំេពញមនចំនួន ២៣.០៧ ភគរយ េ្រកពីេនះលក់

េចញេទឲយមូ៉យ មេភជនីយ ្ឋ ន និងអនកេ្របើ្របស់ចុង
េ្រកយ។ េ្រកពីេនះែចកចយេទអនកែកៃចនតូចៗ េភជនីយ
្ឋ ន មទីផ រ និងេទដល់ៃដអនក េ្របើ្របស់ចុងេ្រកយ

េ យផទ ល់។ 
 

៥- អនកលក់ យ  
មនតួនទីនំយកផលិតផលពីអនកលក់ដំុ ឬអនក្របមូលទិញ 
េដើមបីេធ្វើករលក់ែចកចយដល់ៃដអនកេ្របើ្របស់ចុងេ្រកយ។ 
អនកេ្របើ្របស់ចុងេ្រកយរបស់អនកលក់ យ មនស ្ឋ ន 
េផ ងៗគន គឺ៖ ចជអនកេ្របើ្របស់េន មផទះ េភជនីយ
្ឋ ន ឬអនកលក់ យដូចគន ។ ្របភពសំខន់ស្រមប់ករែចក

ចយផលិតផលេមទស មរយៈអនកលក់ យ ្រតូវបនបញជូ ន
េទដល់ៃដអនកេ្របើ្របស់ចុងេ្រកយមនចំនួន ៤៣.៣៩ ភគ
រយ។ 

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមេធ្វើករទក់ទង ករយិល័យវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច សងគម មជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប ្ត ល និងព័ត៌មន ករយិល័យែផនករ សហ្របតិបត្តិករ និង

ពណិជជកមម ៃនវទិយ ថ ន្រ វ្រជវ និងអភិវឌ ន៍កសិកមមកមពុជ េន មបេ ្ត យផ្លូវជតិេលខ ៣ សងក ត់្របទះ ង ខណ្ឌ ដេងក  ភនំេពញ ឬ ម្របអប់សំបុ្រតេលខ ០១ ភនំេពញ 
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