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សទិ្កិ្នុងការទញិទនំញិរបស់អក្
បណ័្ណពត័ម៌ានស្ដីពដីសទ្ិក្ិនុងការទញិទនំញិរបសអ់ក្ ក្កាមច្បាបក់ារពារអក្ក្បើ្ រាស់អសូ្រ្្លដី

បណ័្ណពត័ម៌ាន

កតើខ្នុអំាច្បូ្រទនំញិជា្រាកវ់ញិកៅកពលណា?  
បបសនិបបើមានបញ្ហា អ្វីជាមយួនងឹទនំញិដែលអ្នកបានទញិបោះ 
ហាងទនំញិអាចនងឹបតរូវប្ដូរទនំញិជដូន សងបបាកវ់ញិ ជសួជលុ ឬផល្ជ់ា 
“ែបំោះស្រាយ” បបបេទបផសេងៗបទៀត។ បបបេទែំបោះស្រាយគឺ 
អាស្ស័យបៅបលើបញ្ហា ។

កតើហាងទនំញិគួរតតកោះស្រ្យបញ្ហា អ្ដី?
ការផល្ទ់នំញិឬកសវាមនិ្គបល់ក្ខណៈ។

អ្នកមានសទិ្បិញ្ដូ នមខុទនំញិោដែលមនិបគបល់ក្ខណៈបៅឲ្យ
 

ហាងវញិ បបរះថាទនំញិ នងិបសវាបតរូវដតមានគណុភាពអាចទទលួយកបាន។ 

មខុទនំញិមយួមិនបគបល់ក្ខណៈ បបសនិបបើវា៖

•   មនិមានែំបណើ រការែដូចបបបកតវី –ឧទាហរណ៍ ម៉ាស៊នីអាងំ 
នបំ៊ង័របសខំ៊្់មនិអាចអាងំនបំ៊ង័បាន

•  មនិបពញលក្ខណៈ – បបដាបម់លួមម៉ាងរបសម់៉ាស៊នីអាងំនបំ៊ង័រប
សខំ៊្់របូតមចញបន្ទា បព់ខី្៊បំានទញិវាភ្លា ម

•  មានរដូបរាង ឬផផទៃខាងបបរៅមនិអាចទទលួយកបាន –ម៉ាស៊នី
អាងំនបំ៊ង័របសខំ៊្់មនស្នា មមោស

•  គ្មា នសវុត្ភិាព – ម៉ាស៊នីអាងំនបំ៊ង័របសខ់្៊មំនបបកផ្កា ម្លាើង 
•  ជាបម់និបានយដូរ – ម៉ាស៊នីអាងំនបំ៊ង័របសខ់្៊ខំចូមៅមពលបតរឹមត

 បបបីខបន្ទា បព់បីានទញិវា។
អ្នកគ្មា នសទិ្បិញ្ដូ នមខុទនំញិោមយួមកវញិ ក្នងុករណវី ដែល៖

•  ហាងទនំញិបានបបាបអ់្នក (ឬតាងំបង្ហា ញសញ្ញា ) ពវី 
ភាពមនិបពញលក្ខណៈដែលបិទបាងំ មុនបពលអ្នក បានទិញវា។

•  អ្នកបានពិនតិ្យបមើលទនំញិមនុបពលទញិ នងិមនិបានរកប�ើញភាពមនិបព
ញលក្ខណៈោមយួប�ើយ

• អ្នកបានបបបើទនំញិបោះតាមវធិវី ”ខុសបបបកតវី” ឬ

• អ្នកបានបបបើវាអសរ់យៈបពលយដូរោសម់កប�ើយ។

ខ្នុកំទើបតតដឹងថាវាមិន្គបល់ក្ខណៈ ក្កាយពដីរានក្បើ្ រាសវ់ារចួ្។  
អ្នកអាចបញ្ដូ នមខុទនំញិដែលមិនបគបល់ក្ខណៈបោះបតលបប់ៅវញិបាន 
បោះបវីជាអ្នកបាន៖

• បសលៀករក់ ឬបបបើវា

• បករាល កសញ្ញា  ឬយវីបហាបចញ ឬ

• ែកវាបចញពវីសបំកបវចខ្ចបប់ែើម។

ខ្៊បំានទញិអាវមយួ មហើយខ្៊បំានពាកវ់ាពរីបដីងបដរ ប៉ាប៊នដែវាបបរជាមហើរពណ៌មៅមពលបដលខ្
ញ៊មំបាកគក់វាមលើកដបំងូ មទាះបជីាខ្៊បំានអន៊វតដែមៅតាមមសចកដែបីណន្មំៅមលើស្លា កវាកម៏ដាយ។

វាមនិ្តរូវកៅតាមគំរ ូឬមូ៉តដលតដលរានបង្ហា ញ។  
បៅបពលដែលអ្នកទិញទនំញិបៅតាមគរំដូ ឬម៉ដូដែល ទនំញិបោះបតរូវដតបតរូវបៅតា
មគរំដូផងដែរ។ បបសនិបបើទនំញិបោះ ខសុគ្្ន ខាល ងំបពក អ្នកមិនគរួទញិវាបោះបទ 
អ្នកមានសិទ្ែិដូរវាយកលយុវញិបាន។

ខ្៊កំម៊្មងម់ៅអីបវងមៅតាមគរំបូកណាត ់ប៉ាប៊នដែមៅមពលបដលវាបានបញូ្នមកដល់ 
វាមនពណ៌ខស៊គ្នា សសឡះពគីរំ។ូ

វាមនិ្តរូវកៅតាមការបរយិាយពដីផលតិផល។
មខុទនំញិបតរូវដតបតរូវបៅតាមការបរយិាយរបសវ់ា (ឧោ-�រណ៍ 
បៅបលើយវីបហា ឬបៅក្នងុការផសាយរណិជក្មមា 
តាមទដូរទសសេន)៍។ បបសនិបបើទនំញិបនះខសុស្ស�ះពវីការ 
បរយិាយដែលអ្នកមនិបានទិញវា អ្នកមានសិទ្បិ្ដូរវាយកលយុវញិបាន។

ខ្៊បំានទញិោបបូដាកល់យ៊បដលពពិណ៌ន្ថាម្វើព ី“បសបែកសតវ” មៅកនា៊ងោតាឡក៊កនា៊ងហាង។ 
មៅមពលបដលខ្៊បំតឡបម់កដល់ផទាះ ខ្៊សំមងកាតម�ើញថាវាម្វើមកពីបាលា សទាកិសទ៊្ធស្្។ 

វាមនិបកំពញមនុខង្រដចូ្តដលអ្កលករ់ាននយិាយ។ 
អ្នកអាចបញ្ដូ នទនំញិបោះមកឲ្យអ្នកលកវ់ញិ បបសនិបបើវាមនិបបំពញមខុង្រែដូច
អ្វីដែលអ្នកលកប់ានបបាបអ់្នក។

ខ្៊បំានទញិន្ឡោិដដមយួបដលអនាកលកប់ាននយិាយបបាបខ់្៊ថំា 
ខ្៊អំាចពាកវ់ាបានមៅមពលប្រម្៊រទរឹក ប៉ាប៊នដែមៅមពលខ្៊ពំាកវ់ាមៅកនា៊ងសមប៊ទ 
វាបបរជាចលូទរឹកមៅវញិ។

វាមនិអាច្ក្្ើកៅតាមអ្ដីតដលខ្នុចំ្ងរ់ាន។  
អ្នកអាចបញ្ដូ នទនំញិោមយួមកឲ្យអ្នកលក់វញិបបសនិបបើវាមនិអាចបធ្ើការជា
កល់ាក់ ឬសបបមចបៅតាមបគ្លបណំងជាក់លាក់ោមយួ ក្នងុករណវី ដែល៖

•  មនុបពលទញិ អ្នកបានបបាបអ់្នកលក់ថាអ្នកចងប់ានរបស់ដែលអាចបធ្ើការ
ង្រដបបបនះបាន នងិ

•  អ្នកទុកចតិប្លើែបំដូោមា នរបសអ់្នកលក់បៅបពលបបជើសបរ ើសទនំញិបោះ។

ខ្៊បំានបបាបឈ់្មួញលករ់ថយនដែថា ខ្៊ចំងប់ានរថយនដែបដលអាចសមណាដែ ងទកូបាន។ ឈ្
មញួមន្ះបានបបាបខ់្៊ថំាវាអាចសមណាដែ ងបាន។ មៅយបម់ន្ះ ខ្៊បំានអានមសៀវមៅបណ-
ន្ពំសីវ៊ត្ភិ្ពរបសវ់ា មហើយខ្៊បំានដរឹងថារថយនដែថ្ម ីមនិអាចសមណាដែ ងទកូណាមយួមដាយសវ៊
ត្ភិ្ពមន្ះមឡើយ។

ខ្នុរំានផ្លា ស់ប្ូរច្តិក្�ើយ។
ហាងទំនញិមនិអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកប្ដូរទនំញិដែលអ្នកបានផ្ល សប់្ដូរចតិថ្ាមនិទញិ
បទ។ ប៉ដុនហ្ាងទំនញិខលះមានបគ្លនបយាបាយក្នងុហាងផ្ទៃ លខ់លនួរបសព់កួបគ
ក្នងុការប្ដូរជាបបាក ់ផ្ល សប់្ដូរទនំញិ ឬផល្ជ់ាបណ័្ណឥណោនសបមាបអ់តថិជិន
ដែល ”ផ្ល សប់្ដូរចតិ“្ ក្នងុការជាវទនំញិ។ 

ខ្នុមំនិមានបង្កា នដ់ដ។
អ្នកបតរូវដតបង្ហា ញថាទនំញិបោះពតិជាបានទញិពវីហាងបនះដមន។ 
បបសនិបបើអ្នកមិនមានបង្កា ន់ផែបចញពវីមាស៉ុវីនគតិលយុបោះបទ 
អ្នកអាចបង្ហា ញែដូចជា៖

•  របាយការណ៍បណ័្ណឥណោន

•  កចិ្ចសនយាទិញទនំញិបោយបងប់ោតា ក់

•  បលខបង្កា នផ់ែ ឬលខិតិបញ្្កព់វីការជាវទនំញិតាមបបពន័អ្ុវីនធណិឺត 
ឬតាមទដូរសព័ទៃ។
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បណ័្ណពត័ម៌ាន

ខ្នុរំានទទួលវាជាអំកណាយ។
អ្នកទទលួអំបោយមានសទិ្បិ្ដូរទនំញិវញិែដូចគ្្ន នងឹអតិ-
ថជិនដែលទិញបោយផ្ទៃ លដ់ែរ ប៉ដុនអ្្នកអាចប្ដូរទនំញិវញិបានក្នងុករណវី ដែល
អ្នកមានវត្តុាងបង្ហា ញពវីការទញិពតិបបាកែ។ សដូមបមើលចណុំចខាងបលើ។

ខ្នុរំានទិញវាកៅកពលលក់បញ្នុ ះតដមលា។  
អ្នកមានសិទ្បិ្ដូរយកលុយវញិចំបរះទនំញិបញ្ចុ ះតផមល 
ោដែលអ្នកបានទិញក្នងុតផមលបពញ។ ែដូបច្នះប�ើយ បានជាវាខសុចបាប់ក្នងុកា
របង្ហា ញរាល កថា “ទំនញិបញ្ចុ ះតផមល ទញិប�ើយមនិអាចប្ដូរយកលយុវញិបាន
បទ”។

បោះយាង៉ោក៏បោយ អ្នកមិនអាចោមោរសណំងជា បាបកវ់ញិបានបទចបំរះ
បញ្ហា ដែលហាងទនំញិបានបបាបអ់្នក ឬបញ្ហា ដែលអ្នកបានប�ើញបៅបពលពនិិ
ត្យបមើលទនំញិ – ឧោ�រណ៍ រាល កបទិជាបន់ងឹអាវសរបសរថា វា”បញ្ចុ ះតផមល – 
មានបថ្នរបែរេ្តិកដនលងមិនបគបល់ក្ខណៈ”។

ឧោ�រណ៍ស្វីពវីទនំញិ “បញ្ចុ ះតផមល” រមួមានទនំញិ៖ 

• ដែលបញ្ចុ ះផថល

•  បៅបលើបធ្នើរសរបសរថា “ទនំញិគរំដូ ឬទំនញិខសុបាន៉ ់(samples 
and seconds)”

• បានទញិពវីកដនលងលក់ក្នងុបរាងចបក។

ខ្នុរំានទញិវាជារបសមួ់យទឹក/ក្បើរចួ្។
ពដីហាងទនំញិ៖ អ្នកមានសទិ្បិ្ដូរយកលយុវញិចបំរះការទញិរបសម់យួ
ទកឹែដូចគ្្ន នងឹរបសថ់មាវីដែរ បុ៉ដនអ្្នកបតរូវពិចារ ោបៅបលើអាយកុាល តផមល 
នងិលក្ខខណ្ឌ បៅបពលទញិរបសទ់នំញិ។

ពដីអក្លក់ឯកជន៖ អ្នកលក់បនះគ្មា នកាតពក្ចិ្ចក្នងុការប្ដូរជាបបាក់ 
ផ្ល សប់្ដូរ ឬជសួជុលទនំញិដែលអ្នកបានទិញពវីពកួបគប�ើយ (ឧោ�រណ៍ 
ការលក់ផ��ងុបៅតាមផទៃះ ឬតាមរយៈការផសាយរណិជក្មមា)។ 

ខ្នុរំានទញិវាតាម្បពន័អ្នុដីន្ឺណិត។
បបសនិបបើអ្នកបានទិញពវីហាងជនំញួរបសអ់ដូស្រ្ាលវីតាមបបពន័អ្ុវីនធណិឺតបោះ 
អ្នកមានសិទ្បិ្ដូរយកលុយវញិែដូចគ្្ន នងឹការទញិពវីហាងទនំញិដែរ – លះុបតាដត
អ្នកបានទិញពវីអ្នកលក់ឯកជន។ សដូមបមើលចណុំចខាងបលើ។

ខ្នុមំានសិទ្ទិទលួរានដកំណាះស្រ្យណាមយួ។ 
កតើខ្នុទំទលួរានការប្ូរជាលនុយ ជសួជនុល ឬប្ូរជាទនំញិវញិឬកទ?
វាអាស្ស័យថាបតើបញ្ហា បោះជាបញ្ហា ៖

្ ំ– វាមនិអាច្កោះស្រ្យរានកទ ឬវា្តរូវការកពលតវង 
ឬវាពរិាកក្នុងការកោះស្រ្យ។

អ្នកអាចបបជើសបរ ើស៖ 

•  បញ្ដូ នទនំញិបៅវញិ រចួបបជើសបរ ើសយកការប្ដូរជាបបាក់ 
ឬជាទនំញិវញិ ឬ

•  រកសាទនំញិទកុ និងទទកួយកសំណងចំបរះការធ្ល កផ់ថលផនទនំញិ
បោះ។

តចូ្តាច្ – វាអាច្កោះស្រ្យរានក្នុងកពលដស៏មស្សប។ 

អ្នកបតរូវផល្ឱ់កាសែលហ់ាងក្នងុការបោះរាបយបញ្ហា ។ ពកួបគនងឹ
បបជើសបរ ើសថាបតរូវប្ដូរជាលយុ ជសួជលុ ឬប្ដូរជា ទនំញិវញិ។ បបសនិបបើ
ហាងបបជើសយកការជសួជលួទនំញិ វាគជឺាទនំលួខសុបតរូវរបសព់កួបគក្នងុ
ការបញ្ដូ នវាបត�បប់ៅឲ្យ (នងិបោះស្រាយជាមយួ) បរាងចបកផលតិ។

បបសនិបបើហាងចំោយបពលយដូរបពក 
ឬបែិបសធបធ្ើការបោះស្រាយបញ្ហា បនះ អ្នកអាច៖

•  បញ្ដូ នទនំញិឲ្យវញិ រចួសុបំ្ដូរជាលយុ ឬប្ដូរជាទនំញិវញិ ឬ

•  ឲ្យអ្នកបផសេងជសួជលុទនំញិ រចួសុឲំ្យហាងសងក្នងុតផមល 
សមរម្យ។ 

Australian Capital Territory  
Office of Regulatory Services T. (02) 6207 0400

New South Wales 
NSW Fair Trading T. 13 32 20

Northern Territory 
Office of Consumer Affairs T. (02) 6207 3000

Queensland 
Office of Fair Trading T. 13 QGOV (13 74 68)

South Australia 
Consumer & Business Services T. 13 18 82

Tasmania 
Office of Consumer Affairs & Fair Trading T. 1300 654 499

Victoria 
Consumer Affairs Victoria T. 1300 55 81 81

Western Australia 
Department of Commerce T. 1300 30 40 54

ស្មាបព់ត័ម៌ានបតនថែម សមូទំនាកទ់នំងមកកានភ្់្កង់្រការពារសទិ្អិក្ក្បើ្ រាស់ក្នុងមលូោឋា នរបសអ់ក្។ 
ស្មាបជំ់នួយតផ្កភ្រ្ សមូទរូស័ព្ទមកកានក់លខ 13 14 50 (កស្ើសនុអំក្បកត្បជាភ្រ្របស់អក្)

គណៈកមមាការអ្នកបបបើបបាស់និងការបបកួតបបដជងអដូស្រាតា លវី មានទំនួលខុសបតរូវថា្ន ក់ជាតិចំបរះការបបកួតបបដជង រណិជ្កមមាបសរ វី 
និងការររអ្នកបបបើបបាស់ ប�ើយអាចោក់ទងបានតាមរយៈបលខ 1300 302 502។
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