
 

 

 

លក្ខខណ្ឌ គណ្នីបញ ញ្ើមានកាលក្ំណ្ត់ 
១. សេចក្តីណែនាំ 

ឯក្សារស េះ មា ពត័ម៌ា េាំខា ់ៗ អាំពផីលិតផលគែ បីស ញ្ ើមា កាលក្ាំែតណ់ែលផតល់ជូ សោយធនគារសាា បន ស ើយវា
ត្តូវបា អ ុវតតសៅសពលណែលសោក្អនក្ោក្ព់ាក្យសេនើេុាំេត្មាបស់បើក្គែ ីោក្ត់្បាក្ប់ស ញ្ ើមា កាលក្ាំែត ់  ងិ/ឬោក្់
សាចត់្បាក្ស់ៅកា គ់ែ ណីាមយួជាមយួធនគារសាា បន។ ខ្លមឹសារន ឯក្សារស េះ អាចត្តូវបា ផ្លល េ់បតូរសោយម ិមា ការ
ជូ ែាំែឹងជាមុ សនេះស ើយ។ 
តាមរយៈការចុេះ តាសលខា/ផតិតសមនែសលើទត្មងគ់ែ ោីក្ត់្បាក្ប់ស ញ្ ើមា កាលក្ាំែត ់ ឬ ចុចប ូតុង "ខ្្ុ ាំយល់ត្ពម" តាម
បណាា ញសេវាក្មមធនគារឌីជថីលណាមយួរបេ់ធនគារសាា បន ក្នុងសគាលបាំែងសបើក្គែ ីោក្ត់្បាក្ប់ស ញ្ ើមា កាល
ក្ាំែត ់គមឺា  យ័ថាសោក្អនក្ យល់ត្ពមតាមលក្ខខ្ែឌ ទាំងអេ់ស េះ។ 

េូមត្បាក្ែថា សោក្អនក្ បា អា  ិងបា យល់ែងឹអាំពីលក្ខខ្ែឌ ទាំងស េះ ស ើយសោក្អនក្ អាចណេែងរក្លក្ខខ្ែឌ ស េះបា 
សៅសលើសគ ទាំពរ័របេ់សយើងខ្្ុ ាំ www.sathapana.com.kh 

ត្បេិ សបើសោក្អនក្ មា ចមងល់ទក្ទ់ង ឹងលក្ខខ្ែឌ ទាំងស េះ ឬ ពត័ម៌ា សផេងៗសទៀតណែលទក្ទ់ង ងឹការបសងកើតគែ ី
បស ញ្ ើមា កាលក្ាំែត ់េូមសោក្អនក្ទាំនក្ទ់ាំ ងមក្កា ធ់នគារសាា បន តាមរយៈសលខ្ ០២៣/០៨១ ៩៩៩ ០១០ បា 
ត្គបស់ពលសវោ ២៤ សមា៉ោ ងសលើ ២៤ សមា៉ោ ង ឬ អស ជ្ ើញមក្កា ស់ាខាធនគារណែលសៅជតិសោក្អនក្បាំផុតក្នុងសមា៉ោ ងសធែើការ។  

២.  ិយម ័យ 

២.១ គែ បីស ញ្ ើមា កាលក្ាំែត ់ គឺជាត្បសេទគែ ីេ េាំត្បាក្ណ់ែលអតិថជិ  ឹងទទលួបា អត្តាការត្បាក្ខ់្ពេ់ 
ជាមយួ ឹងកាលក្ាំែតស់ោយមា ភាពបតណ់ប  ស ើយអាចសត្ជើេសរ ើេរសបៀបទូទតក់ារត្បាក្ជ់ាត្បចាំណខ្ ឬ តាមកាល
ក្ាំែត។់ សលើេពីស េះសទៀត គែ បីស ញ្ ើមា កាលក្ាំែត ់គឺជាត្បសេទគែ ីេ េាំរយៈសពលណវង ងាយត្េួលេត្មាប់
អតថិិជ ក្នុងការត្គបត់្គងសាចត់្បាក្ជ់ាមយួ ងឹការទទួលបា អត្តាការត្បាក្ខ់្ពេ់ត្តលបម់ក្វញិផងណែរ។   

២.២ “សោក្អនក្” ឬ “របេ់សោក្អនក្” េាំសៅសលើមាា េ់គែ ីណែលបា បញ្ជជ ក្ស់ោយ ធនគារ សាា បន។  

៣. ការប្រើ្ាស់គណនរីប ញ្ ើមានកាលកំណត ់

៣.១ បនា បព់ីសជាគជយ័ក្នុងការសបើក្គែ បីស ញ្ ើតាមកាលក្ាំែតជ់ាមយួធនគារសាា បន សោក្អនក្ ងឹទទួលបា 
អត្តាការត្បាក្ណ់ផែក្សៅតាមកាលក្ាំែតរ់បេ់គែ ។ី ធនគារសាា បន រក្ាេិទធិណក្ណត្បអត្តាការត្បាក្ណ់ាមយួ។ 

៣.២ សែើមបអីាចសេនើេុាំសបើក្គែ បីស ញ្ ើមា កាលក្ាំែតប់ា  លុេះត្តាណតសោក្អនក្បាំសពញតាមលក្ខខ្ែឌ  ែូចខាងសត្កាម៖ 

▪ ត្តូវជារូបវ តបគុគល ឬ  ីតបិុគគល  
▪ ត្តូវជា ិវាេ ជ  ឬ អ វិាេ ជ  
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▪ មា គែ ីេ េាំ ឬក្គ៏ែ ចីរ តជាមយួធនគារ សាា បន 
▪ េត្មាបរូ់បវ តបុគគលតត្មូវឱ្យោក្ត់្បាក្ែ់ាំបងូអបបបរមាចាំ ួ  ៥០០ ែុោល រអាសមរកិ្ ឬ ២,០០០,០០០ សរៀល  
▪ េត្មាប ់តីិបគុគលតត្មូវឱ្យោក្ត់្បាក្ែ់ាំបងូអបបបរមាចាំ  ួ ១,០០០ែុោល រ ឬ ៤,០០០,០០០ សរៀល  
▪ ការត្បាក្ត់្តូវបា គែនជាត្បចាំនថង  ងិទូទតជ់ាត្បចាំណខ្ ឬសៅនថងកាលក្ាំែត ់ អាត្េ័យសលើលក្ខខ្ែឌ ទូទតន់ 

គែ ីរបេ់អតិថជិ ។ 

៣.៣ សោក្អនក្ អាចសធែើការោក្ត់្បាក្ប់ណ ាមសៅក្នុងគែ ីបស ញ្ ើមា កាលក្ាំែតណ់ែលមា ត្សាបត់ាមប ជ្ រសៅសាខាណា
មយួ ឬ ធនគារចល័ត ក្នុងក្រែី៖ 

▪ គែ បីស ញ្ ើមា កាលក្ាំែត ់មា រយៈសពលចបព់ី ១២ណខ្ស ើងសៅ  ជាមយួលក្ខខ្ែឌ ការត្បាក្ទូ់ទតចុ់ងត្គា ។ 
▪ េមតុលយអបបបរមា ៥០០ែុោល រ ឬ ២,០០០,០០០ សរៀល េត្មាបក់ារោក្ត់្បាក្ប់ណ ាមសៅក្នុងគែ បីស ញ្ ើមា 

កាលក្ាំែតក់្នុងមយួសលើក្។ 
▪ ការត្បាក្ត់្តូវបា គែនជាត្បចាំនថងសលើចាំ ួ ទឹក្ត្បាក្ោ់ក្ប់ណ ាម ស ើយគែនតាមអត្តាការត្បាក្ន់ គែ ី

បស ញ្ ើមា កាលក្ាំែតណ់ែលមា ត្សាប ់  ិងគតិចបព់ីកាលបរសិចេទន ការោក្ត់្បាក្ប់ណ ាម ស ើយការត្បាក្ ់ងឹត្តូវ
ទូទតស់ៅសពលែល់កាលក្ាំែត ់ឬចុងត្គា។ 

៤. រយៈបេល នងិការ្ាក់   

៤.១ អត្តាការត្បាក្េ់ត្មាបគ់ែ ីបស ញ្ ើមា កាលក្ាំែត ់អាចណត្បត្បួលសៅតាមរយៈសពលក្ាំែត ់តាមត្បសេទរូបិយប័
ែណ   ិងតាមលក្ខខ្ែឌ ទូទតក់ារត្បាក្ណ់ែលសោក្អនក្បា សត្ជើេសរ ើេ (ត្បចាំណខ្ ឬតាមកាលក្ាំែត)់។ ត្បេិ សបើសោក្
អនក្សត្ជើេសរ ើេទទួលការត្បាក្ត់្បចាំណខ្ ការត្បាក្ ់ឹងត្តូវបា ប ា្ូ លសៅក្នុងគែ ីរបេ់សោក្អនក្សៅនថងែណែលណែល
សោក្អនក្បា សបើក្គែ បីស ញ្ ើមា កាលក្ាំែតស់ៅណខ្បនា ប។់ ត្បេិ សបើអនក្សត្ជើេសរ ើេការទូទតក់ារត្បាក្ស់ៅសពល
ែល់កាលក្ាំែត ់ អនក្ ងឹទទួលបា ការត្បាក្ស់ៅនថងែល់កាលក្ាំែតរ់បេ់គែ ីរបេ់សោក្អនក្។ ត្គបក់្រែីទូទត់
ការត្បាក្ ់ ឹងត្តូវបា ទូទតស់ៅក្នុងគែ ីេ េាំ ឬគែ ចីរ តរបេ់សោក្អនក្។ 

៤.២ ត្បេិ សបើសោក្អនក្ ែក្ត្បាក្ព់ីគែ បីស ញ្ ើមា កាលក្ាំែតម់ ុនថងក្ាំែត ់អត្តាការត្បាក្ន់ គែ េី េាំ ងឹត្តូវ
បា អ ុវតត។ 

៤.៣ ត្បេិ សបើសោក្អនក្ សត្ជើេសរ ើេយក្លក្ខខ្ែឌ ប តគែ បីស ញ្ ើមា កាលក្ាំែតជ់ាមយួ "ត្បាក្ស់ែើមណតប៉ោុសណាណ េះ" 
សនេះចាំ ួ ការត្បាក្ ់ងឹត្តូវោក្ចូ់លសៅក្នុងគែ ីេ េាំ ឬ គែ ីចរ តរបេ់សោក្អនក្សៅនថងែល់កាលក្ាំែត។់ ត្បេិ 
សបើសោក្អនក្ សត្ជើេសរ ើេលក្ខខ្ែឌ ប តគែ ី "ត្បាក្ស់ែើម + ការត្បាក្"់ សនេះចាំ ួ ការត្បាក្ ់ឹងត្តូវបា ប ា្ូ លសៅក្នុង
ត្បាក្ស់ែើមរបេ់អនក្សៅនថងកាលក្ាំែត ់ ស ើយ ងឹកាល យជាត្បាក្ស់ែើមេត្មាបប់ តរយៈសពលន គែ បីស ញ្ ើមា កាល
ក្ាំែតរ់បេ់អនក្។ 

៥. សិទ្ធិ និងការទ្ទ្ួលខុស្តវូររស់អតថិិជន 

៥.១ បោកអនក មានសិទ្ធបិរើកគណនីរប ញ្ ើមានកាលកំណតប់្រើនជាងមយួ។ 

 



 

 

 

៥.២ រាល់ការបរើកគណនរីប ញ្ ើមានកាលកំណត ់ ធនាគារស្ថា រនា នងឹបរញវញិ្ញញ រនរ្តជូន។ ធនាគារស្ថា រនា នងឹមនិ
មានបរញវញិ្ញញ រនរ្ត ស្មារក់ារបរើកគណនរីប ញ្ ើមានកាលកណំតត់ាមរយៈធនាគាររល័ត និងការដាក់្ ាករ់ន្នាម
បនាោះបទ្។ 

៥.៣ បោកអនក នឹងទ្ទ្លួខុស្តូវបលើការរងេ់នធទងំអស់បលើការ្ាកន់្ែលទ្ទ្ួលានេគីណនរីប ញ្ ើមានកាលកំណត់
ររស់បោកអនក ប ើយបោកអនកអនុញ្ញញ តឱ្យបយើងរកាទុ្ករនំួនទ្កឹ្ាកក់ាតេ់នធស្មារក់ារទូ្ទតប់ៅអាជាា ធរមានសមតា
កិរច្សរតាមរារ ់នងិរទ្រប ញ្ តតជិាធរមាន។ 

៥.៤ បោកអនក យល់្េមតាមលកខខណឌ ររស់ធនាគារស្ថា រនា នងិលកខខណឌ ពាកេ់ន័ធបសេងបទ្ៀត ន្ែលអារ្តូវានន្កន្្រ
បៅបេលណាកា៏នតាមការសប្មររតិតររស់ធនាគារស្ថា រនា នងិបដាយគាា នការជូនែំណឹងជាមនុ។ 

៥.៥ បោកអនក នងឹ្តូវទ្ទ្ួលខុស្តូវរបំពាោះេត័ម៌ានខុសរារ ់ឬការន្កែងរនែំឯកស្ថរន្ែលបោកអនកសតល់។ 

៦. ឆនាា នុសិទ្ធិររស់ធនាគារស្ថា រនា 

៦.១ ធនាគារស្ថា រនា រកាសិទ្ធកិនុងការក្មតិ ឬលុរបោលរំបពាោះការភ្ជា រត់ាមបអឡិរ្តនូិរ និង្រតរិតតកិារររស់បោក
អនក បដាយមនិមានកាតេវករិចជូនែំណឹងជាមុន និងបដាយគាា នការទ្ទ្ួលខុស្តូវែូរករណីខាងប្កាម៖ 

▪ កនុងករណីសងេយ័ថា ការប្រើ្ាស់អុនីធបឺណត ប ា្ ោះ ឬពាកយសមាា តរ់រស់អនក អាររណាត លឲ្យមានការខាតរងប់ៅ
ែល់បោកអនក ឬ ធនាគារស្ថា រនា។ 

▪ កនុងករណីមានការសងេយ័ថា ឯកស្ថរររស់បោកអនកន្ែលានរង្ហា ញមានលកខណៈមនិ្តឹម្តូវ ប្កាយបេលគណនី
រប ញ្ ើមានកាលកំណតា់នែំបណើ រការ  

▪ បោកអនក ខកខានកនុងការរញ្ញា កេ់ីសុេលភ្ជេ ឬ រំបេញលកខខណឌ ររស់គណនីន្ែលានកំណតប់ដាយធនាគារ
ស្ថា រនា តាមរយៈការជូនែំណឹងជាមនុ។ 

▪ ្រេន័ធ ឬ ឧរករណ៍ររស់ធនាគារស្ថា រនា មនិអាររូលែំបណើ រការាន 
▪ ធនាគារស្ថា រនា រកប ើញថាសុវតាិភ្ជេននការភ្ជា រប់អឡិរ្តនូិរររស់បោកអនក ឬ្រេន័ធររស់ធនាគារស្ថា រនា អារ
មានរញ្ញា  ឬទ្នំងនឹងមានរញ្ញា ។ 

▪ ប តុសលណាមយួន្ែលត្មូវបដាយរារ។់ 

▪ ធនាគារស្ថា រនា មានសិទ្ធិន្រករនំ្លកេត័ម៌ានររស់បោកអនកបដាយភ្ជា រជ់ាមយួទ្ិនននយ័ផ្ទា ល់ខែួន ឬ ្ រតរិតតកិារររស់
អនកបៅកានន់ែគូអាជវីកមា សវនករ ទ្ី្ រកឹារារ ់នងិរគុគលណាកប៏ដាយន្ែលរារា់នអនុញ្ញញ ត។ 

៧. សុេលភ្ជេ 

៧.១ គណនីរប ញ្ ើមានកាលកំណត ់ ្តូវមានសុេលភ្ជេោរេ់នីថារុោះប ា្ ោះ រ ូតែល់នថារិទ្គណនីន្ែលបធវើបឡើងបដាយ
បោកអនក ឬ ធនាគារស្ថា រនា។ 

៧.២ ធនាគារស្ថា រនា ្តូវានអនុញ្ញញ តឲ្យរ ច្រទ់្ំនាកទ់្នំងជាមយួបោកអនក តាមរយៈការរទិ្គណនណីាមយួ ន្ែលបធវើ
បឡើងបដាយបោកអនក ឬធនាគារស្ថា រនា។   



 

 

 

៨. រារ់្គរ់្គង នងិការបដាោះ្ស្ថយវវិាទ្ 

លកខខណឌ ទងំបនោះ ្តូវាន្គរ់្ គងនិងរក្ស្ថយ្សរតាមរាររ់រស់្េោះរាជាណារ្កកមពុជា ប ើយវវិាទ្ណាមយួទក់
ទ្ងនឹងលកខខណឌ បនោះ ្តវូសាិតបៅប្កាមយុតាត ធិការររស់តុោការកមពុជា។ 

 


