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ជំពូកទី១ 
បទបបញ្ញត្តិទូទៅ 

 

មាត្រា១.- គោលបណំង 
 ច្បាប់ន េះមា គោលបំណងធានាឱ្យមានកិច្ច 

ការពារអ្នកគ្បើ្ាស់និងចូ្លរួមន ើកកម្ពស់ការប្បកួត
ប្បជែងគោយសុច្រតិ។ 
 

មាត្រា២.-  នោ គៅ 
 ច្ាប់គនេះមានគោលគៅកំណតវ់ធិាន និងយនតការ 
គ ើមបើចូ្ប រួម្ចំ្បជែកបនងកើតបរយិាកាសន ការន វ្ើពាែិែជកម្ម 
ជែ កនុងគនាេះ៖ 

- សិទ្ធិនងិផ ប្បនយាែ ៍របស់អ្នកនប្បើប្ាស់ប្តូវ
ានការពារ 

- ការគ្វើពាណិជ្ជកមមគនាេះមានការប្បកួតប្បជែង 

នោយសុច្រតិ  ិង 
- អ្នកនប្បើប្ាស់ ិងពាណិជ្ជករន្ វើសកម្មភាពជាមួ្យ

ោន នោយមា ទំ ុកចិ្បតត។ 
 

មាត្រា៣.- វសិា ភាព 

ច្បាប់គនេះមានវសិាលភាពអ្ ុវតតចំ្បនពាេះបុគ្គ ទងំ
ឡាយជែ គ្វើ្ ុរកិច្ច គ េះបើរក្ាក់ច្ំគណញ ឬមិនរក
្ាក់ច្ំគណញកដើ រមួ ងំការលក់ទ្ំនិញ ឬគសវាគសេងៗ ឬ
សិទ្ធិ្បតេកេគលើអ្ច្លន្ទ្ពយ ឱ្យអ្នកគ្បើ្ាស់នៅកនុង
្ពេះរាជាណាច្្កកម្ពុជា គលើកលលងលតមានបទ្បបញ្ញតតិ
គោយលែកល លលច្ងគសេងពើគនេះ។ 
 

មាត្រា៤.-   យិម្ ័យ 

១- ការទ្ទ្ួលាន សំគៅ លក់ារទ្ទ្ួលានទំនិញ 
និងសិទ្ធិ្បតយកេគលើអ្ច្លន្ទ្ពយតាមរយៈអ្ំនោយ 

ការទិញលក ់ការនោេះែូរ ឬតាមការ្ពមគ្ពៀងគសេងៗគទ្ៀត 
្ពម ំងការទ្ទ្ួលានគសវាតាមរយៈការ្ពមគ្ពៀង  
នានា។ 

២- ការផាយពាែិែជកម្ម   សំគៅ ល់ការ
សេពវសាយជាសាធារណៈ ឬការសេពវសាយគៅកាន់  
ប្កុម្ណាមួ្យកនុងចំ្បនោម្សាធារែែ គ េះតាមទ្្មង ់

 

CHAPTER I 

GENERAL PROVISIONS 

 

Article 1: Purpose 

The purpose of this law is to ensure the protection 

of Consumers and to contribute to the promotion 

of fair competition. 

 

Article 2: Objective 

The objective of this law is to set up the rules 

and mechanisms in order to contribute to the 

creation of a business environment, in which: 

 

- The rights and interests of Consumers are 

protected; 
 

- Businesses are conducted with fair 

competition; and  
 

- Consumers and traders engage with each 

other with confidence. 
 

Article 3: Scope 

This law shall apply to any person who conducts 

a business, whether for a profit or for non-profit, 

including the sale of Goods or Services or real 

rights over immovable property, to Consumers 

in the Kingdom of Cambodia unless otherwise 

provided by other regulations. 

 

Article 4: Definition 

1. Acquire: means the receipt of Goods and real 

rights over immovable property through gifts, sale 

and purchase, exchange, or as per other 

agreements as well as the acceptance of Services 

through agreements. 

 

         2.Advertisement: means the dissemination 

made to the public or to a particular group of the 

public in whatever form for the purpose of 

promoting the supply of Goods or Services, 
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ណាក៏គោយ កនុងគោលបែំងជ្ំរុញការផគត់ផគង់ទំ ិញ ឬ
នសវា ឬការលក់ ឬការសត ់សិទ្ធិ្ បតយកេគលើអ្ច្លន្ទ្ពយ។ 
 

៣- បញ្ញតតិករមានសមតថកិច្ច សំគៅ ល់ប្កសួង 
សាថ ប័នណាមួយជែ មានមុ្ខងារ ិងតួនាទើការពារសិទ្ធិ 
 ិងផ ប្បនយាែ ៍្សបច្ាប់របស់អ្នកនប្បើប្ាស់គ្កាម
ការទ្ទ្ួលខុស្តូវរបស់ខលួ ។ 

 

៤- ្ុរកិច្ច សំគៅ ល់សកមមភាពល ល៖ 
- ទ្ំនិញឬគសវា្តូវានទ្ទ្ួលឬសគត់សគង់ ឬ

ល លសិទ្ធិ្បតយកេគលើអ្ច្លន្ទ្ពយ ្តូវានទ្ទ្ួល ឬ 
គាេះបង់ ឬ 

- ានគ្វើគែើងតាមវ ិ្ ើល លមានការគរៀបច្ំ 
និងមានភាពច្ាស់លាស់ ឬ 

- បុគ្គលគ្វើសកមមភាពគនាេះមានគោលបណំង    
រក្ាក់ច្ំគណញគ េះបើជាសកមមភាពល លានគ្វើគោយ
បុគ្គលគនាេះជាសកមមភាពច្មបង ឬបនាា បប់នេ ំ ឬមិនគ្វើជា
្បចកំ៏គោយ។  

៥- អ្នកគ្បើ្ាស់ សំគៅ ល ់បុគ្គលល លទ្ទ្ួល
ានទ្ំនិញឬគសវា៖  

ក-  ល លជា្មមតាយកគៅគ្បើ្ ាស់ជាលកខណៈ
ផ្ទា ល់ខលួន កនុងសាេះ ឬកនុង្គ្ួសារ និង 

ខ- កនុងគោលបណំង៖ 
- មិនសគត់សគង់បនដកនុងការគ្វើពាណិជ្ជកិច្ច ឬ 
- មិនគ្បើ្ាស់កនុង ំគណើ រការច្ង្វវ ក់សលិតកមម    

ឬការសលិត ឬ 
-  មិនគ្បើ្ាស់ទំ្និញកនុងសកមមភាព 

ពាណិជ្ជកមម  ូច្ជា គ ើមបើជ្សួជុ្លអ្ោរ ឬ     យកគៅ
គ្វើជាវតថុតាងំភាជ ប់គលើអ្ច្លនទ្ពយ។ 

 

             ៦- សិទ្ធិអ្នកគ្បើ្ាស់ សំគៅ ល៖់ 
-   សិទ្ធិទ្ទ្លួានពត័៌មាន នងិការអ្ប់រ ំ គ ើមបើ

ថ្លឹងលថ្លងនូវភាពខុសោន រវាងទំ្និញ ឬគសវា និងគ ើមបើ
ការពារពើការលកលងបនលំនិងពើការគាក្ាស់តាមការ
សាយពាណិជ្ជកមម 

selling or providing of real rights over 

immovable property. 

 

       3.Competent Regulator:  means any 

ministry or institution whose scope of functions 

and duties including protecting the legitimate rights 

and interests of Consumers within its area of 

responsibilities. 
 

   4.Business:  means any activity which: 

- Goods or Services are acquired or 

supplied or a real right over immovable property 

are acquired or disposed; or 

- is carried out in an organized and logical 

manner; or 

- the person conducting the activity intents 

to make profit regardless of whether that activity 

is the main, or secondary or non-routine activity. 
 

 5.Consumer: means a person who acquires 

Goods or Services: 

        A. Which is ordinarily for personal, 

domestic, or household use; and 
 

        B.   For the purpose of: 

- not re-supplying in conducting a 

business; or 

- not consuming in the process of a 

production line or manufacturing; or 

- not utilizing Goods for any commercial 

activity such as repairing a building or to be used 

as an item attached to immovable property for 

commercial purposes. 
 

 

 6.Consumer Rights: means 

 - Right to receive information and education 

to be able to identify the differences between 

Goods or Services and to be protected against 

false and misleading representation by 

advertisement; 
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- សិទ្ធិគ្ជ្ើសគរ ើសទ្ំនិញ ឬគសវាល លមាន
ការ្បកួត្បលជ្ងោន អ្ពំើថ្ថ្ល នងិគុ្ណភាព 

-  សិទ្ធិ្តូវាន ងឹឮអ្ំពើកងវល់ នងិទ្ទ្លួការ
ពិនិតយគោេះ្សាយ ពើបញ្ញតតិករមានសមតថកិច្ច និង
រាជ្រោា ភិាល  

- សិទ្ធិ ម រសំណងតាម្ច្បាប់ន េះឬតាម្ 
ច្បាប់នផេង។ 
           ៧- អ្ំគពើ សំគៅ ល់ការគ្វើ ការបែិនស្ ឬការមនិ
គអ្ើគពើកនុងការគ្វើសកម្មភាពោម្ួយ រមួ ងំការ្គ្ប់្គ្ង 
ឬការ ឹកនាសំកមមភាព្ុរកិច្ច។ 
          ៨- ការលាត្តោងព័ត៌មាន សំគៅ លក់ារបង្វា ញ
ព័ត៌មាន្គ្ប់្ោន់ និង្តឹម្តូវ ល់សាធារណជ្ន។ 
 

          ៩- ពាណិជ្ជកមមតាម្បព័នធគអ្ែចិ្្តនូិក សគំៅ
 ល់សកមមភាពទ្ិញលក់ ជ្ួល ផ្ទល ស់បតូរទ្ំនញិ ឬគសវា គោយ
រាប់បញ្ចូ ល ងំសកមមភាពពាណិជ្ជកមម និងរ ាបបគវណើ   
្ពម ងំសកមមភាព និង្បតបិតតិការនានារបស់រ ា តាម
្បព័នធគអ្ែចិ្្តនូិក។ 
         ១០- ការប្បកួតប្បជែងនោយសុច្រតិ សគំៅ ល ់
ការប្បកួតប្បជែងឈរន ើមូលោា នថ្ថ្លទប គុ្ែភាព អ  ិង
នសវាលអ គោយលសអកគលើគោលការណ៍នរិនតរភាពលសនកគស ាកិច្ច
យូរអ្លងវង នងិម្ិ បំពានអ្ណំាច្ ឬជ្ហំរឧតតមភាពគលើ   
ទ្ើសារ។ 
          ១១- ការអ្េះអាងគោយបំភាន់ សំគៅ ល់ការ
អ្េះអាងមួយល លបុគ្គលកំពុងគ្វើសកមមភាព្ុរកិច្ចណាមួយ
គ្វើឱ្យអ្នកគ្បើ្ាសគ់ជ្ឿថាអ្វើមួយពិត ប ុលនដជាក់លសដងមិនលមន
ជាការពិត។ 
            ១២- បុគ្គ  សគំៅ ល់រូបវ តបុគ្គ  ឬ ើតិបុគ្គ  
ជែ បនងកើត ឬនរៀបចំ្បន ើងយា៉ា ងប្តឹម្ប្តូវតាម្ច្បាប់ជា្រមា   
នទេះបើនែើម្បើរកប្ាក់ចំ្បនែញ ឬមិនរក្ាក់ច្ំគណញកតើ ា 
ចុ្បេះបញ្ជ ើ ឬមនិានចុ្េះបញ្ជ ើកតើ។ 
 

           ១៣- ការសេពវផាយព័ត៌មាន សំគៅ លក់ារគ្វើ
ឱ្យ ឹង ល់សាធារែែ ទូនៅ រមួបញ្ចូ ល ងំ ការសេពវសាយ

- Right to choose Goods or Services which 

is competing each other on price and quality; 

- Right to be heard about consumer 

concerns and to receive settlements from the 

competent regulators and the government; 

- Right to demand compensation under this 

law or by other laws. 
 

 

7.Action/Act: refers to an action, objection or 

omission in undertaking any action including the 

management or leadership of a business activity. 
 

8.Information Disclosure: means the 

disclosure of sufficient and proper information to 

the public. 
 

9.E-Commerce: means activities involving 

purchase, sale, rental, exchange of Goods or 

Services, including business and civil activities 

as well as activities and various transactions by 

the state through electronic system. 

 

10.Fair Competition: means competition on 

the basis of low price, good quality and good 

Services based on the principle of long-term 

economic sustainability and not abusing power 

or dominant position in a market. 

 

11.Misleading Representation: refers to a 

representation made by a person conducting any 

business activity which leads Consumers to 

believe that something is true but actually it is not 

true. 

12.Person: means a natural person or legal 

entity that is properly incorporated or formed in 

accordance with the laws in force whether for 

making a profit or for non-profit and whether it 

is registered or not registered. 

13.Dissemination of Information: means 

the making known to general public including 
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តាមរយៈគគ្ហទ្ំព័ររបស់បញ្ញតតិករពាក់ព័នធ ឬតាម
មគ្ោាយគសេងៗគទ្ៀតជែ សាធារែែ មា  ទធភាព
អាច្រកព័ត៌មា ាននោយនសរ ើ  ិងគោយោម  ការរារាងំ។ 
 

 ១៤- នសវា សំគៅ ល់រាល់សិទិធ អ្តថប្បនយាែ ៍  
អាទ្ិភាព ឬរាល់ការស្មលួ ងំឡាយជែ ប្តូវា ផត ់
ឬានឱ្យតាម្ប្បនេទន កិច្បចស ា មានជាអាទ្ិ៍ែូច្បខាងនប្កាម្ 
គលើកលលងគសវាហរិញ្ញវតថុមិនលមន្នាោរ៖ 
 ក- កចិ្បចស ា ក់ទ្ង ល៖់ 
   - ការបំនពញការងារនទេះបើមា ឬោម នការផគត់ផគង់ 
ទំ ិញក៏នោយ ឬ 
  - ការផត ់ភាពង្វយ្សួល ឬការគពញច្ិតតគលើ 
ភាពង្វយ្សលួរមួមាន ការសាន ក់នៅ ការ ំជែ ការជែទំ
ម្ ុសេ សតវ ឬវតថុនផេងៗ ការកមានត (គលើកលលងលលបង
ពាណិជ្ជកមម) ច្ណំត ឬ 
   - ការផត ់សិទិធ អ្តថប្បនយាែ ៍ ឬសតល់អាទ្ភិាព 
គ ើមបើទ្ទ្លួាន្ាក់កថ្្ម។ 

                ខ- កិច្ចសនោរវាងអ្នកសដល់គសវាហរិញ្ញវតថុជាមួយ
នឹងអ្តថិ្ិជ្នរបស់ខលួន។ 
 

១៥- ការផគត់ផគង់  សគំៅ ល៖់ 
-  ការផគត់ផគង់ទំ ិញតាម្រយៈការផត ់ជាអំ្នោយ  

ការ ក់ ការនោេះែូរ ការែួ  ឬការទិញគោយបង់រមលស ់
ជាគ ើម   ងិ  

- ការផត ់នសវា។  
 

១៦- ការផគត់ផគង់នប្ច្បើ ន ើក  សំនៅែ ៖់ 
- ការផគត់ផគង់គ្ច្ើនគលើកល លមានលកខណៈ

ជាអ្ច្ិថ្្នដយ ៍ នូវទ ំិញ តាម្រយៈការផតល់ជាអ្នំោយ 

ការ ក់ ការនោេះែូរ ការែួ  ឬការទិញគោយបង់រមលស ់ ិង 
- ការផដ ់នសវាគ្ច្ើនគលើក។ 
 

១៧- គសច្កតើបរយិាយពាណិជ្ជកមម សំគៅ ល់
ការបង្វា ញ ឬការបរយិាយអ្ំពើទ្ំនិញ រមួមានបរមិាណ ឬ
ទ្ំហ ំ រគបៀបបគងកើត ឬសលតិ សារធាតុល លគ្បើ្ាស់
ស្មាប់សលិត គពលគវលាសលិត ភាពសមតាមបំណង 
ភាពមា ំមុខង្វរ លកខណៈ ឬភាព្តឹម្តវូ និងច្រតិលកខណៈ

the dissemination via the website of the relevant 

regulators or by other means in which the public 

may access the information freely and without 

any obstacle. 
 

14.Service: means any right, interest 

/advantage, priority or any facilitation which is 

provided or given in accordance with the type of 

contract such as in the following, except for non-

banking financial Services: 

A. A contract relating to: 

- performing work with or without the 

supply of Goods; or 

- providing provision of conveniences or 

the enjoyment of the conveniences including 

accommodations, relaxation, care of people, 

animals, or objects, entertainment (except for 

commercial games), parking; or 

- giving rights, interest or priority for the 

exchange of fees; 
 
B. Contracts between a financial Services 

provider and its customers. 

 

15.Supply: means 

- the supply of Goods through gift, sale, 

exchange, lease or purchase by installments, and 
 

- the provision of Services. 
 

16.Recurring or Frequent Supply: means 

- the recurring or frequent supply of Goods 

which have permanent characteristics through 

donation, sale, exchange, lease or purchase by 

installment, and 

- the provision of recurring or frequent supply 

of Services. 

17.Trade Description: means a representation  

or description of Goods including quantity or 

size, the method of creation or production, the 

substances used for production, the time of 

production, fitness for purpose, strength, 

performance, characteristic or accuracy and 
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ថ្នរូបរាងល លជាប់នឹងទ្ំនិញ។ គសច្កដើបរយិាយពាណិជ្ជកមម
មិនរាបប់ញ្ចូលមា ក ឬពាណិជ្ជនាមគែើយ។ 

 

១៨- អំ្គពើមិនសុច្រតិ សំគៅ ល់អ្ំគពើណា
មួយរបសបុ់គ្គលគៅកនុង្ុរកិច្ចល លអាច្បំភាន់ ឬគាក
បគឆោ តអ្នកគ្បើ្ាស់ គ េះបើជាអ្ំគពើគនាេះគ្វើគោយ
គច្តនា ឬអ្គច្តនាក៏គោយ៖ 

- ទ្គងវើ ឬអ្ំណេះអ្ំណាង ងំឡាយ  ូច្ជា ការ
សាយពាណិជ្ជកមម ការជ្ំរុញការលក ់និងអ្ំណេះអ្ណំាង
គសេងគទ្ៀត 

- ការគ្វើឱ្យអ្នកគ្បើ្ាស់មានការភាន់្ច្ែអំ្ំពើ
ថ្ថ្ល តថ្មល ឬគុ្ណភាពថ្នទ្នំិញ ឬគសវា។ បុគ្គលកនុង្ុរកចិ្ច
មិនអាច្ពឹងលសអកគៅគលើការគាេះពុមពអ្កេរ និងសាល កសឆញ
តូច្ៗពិាកគមើល និងការអ្េះអាងការពារខលួនល លមាន
លកខណៈគ្វើឱ្យមានភាពភាន់្ច្ែ ំ គ ើមបើឱ្យរួច្សុតពើការ
ទ្ទ្ួលខុស្តូវ 

- ការមិនបង្វា ញ លអ់្នកគ្បើ្ាស់នូវការសនោ 

ការរពំឹងទុ្ក  ិងព័ត៌មា ជែ ពាក់ព័ ធ 
-  ញអ្តថ្បគយាជ្ន៍ពើអ្នកគ្បើ្ាស់ ្បសិនគបើ

អ្នកសគត់សគង់ ឹងថាអ្នកគ្បើ្ាស់មិនសថិតកនុងជ្ំហរអាច្
ការពារសល្បគយាជ្ន៍របស់ខលួនាន ឬមនិមានសមតថភាព
យល់ ឹងពើទ្ំនិញ ឬគសវា  ូច្ជា ច្រតិ កខែៈ ប្បនេទ 
ភាសា អានុភាពថ្ន្បតិបតតិការ ឬបឆា នានាល ល ក់ទ្ង
នឹង្បតបិតតកិារគនាេះ ឬ 

- អ្ំគពើគសេងៗគទ្ៀតល លកណំត់គោយ្បកាស
របស់្កសួងពាណិជ្ជកមម។ 
 

ជំពូកទី២ 
ស្ថា ប័នមានសមត្ាកចិ្ច 

 

មាត្រា៥.- គ្ណៈកមាម ្ិការជាតិការពារអ្នកគ្បើ្ាស់ 
្តូវានបគងកើតគ្ណៈកមាម ្ិការជាតិការពារអ្នក

គ្បើ្ាស់ ល ល ឹកនាគំោយរ ាម្នតើ្កសួងពាណិជ្ជកមម 
និងមានការចូ្លរមួពើ្កសងួសាថ ប័នពាក់ព័នធ គោយមាន
អ្គ្គនាយកោា នទ្ទ្ួលបនាុកកិច្ចការពារអ្នកគ្បើ្ាស់របស ់
្កសួងពាណិជ្ជកមម ជាគសនា្ិការ គ ើមបើបំគពញភារកិច្ច 
 

physical characteristics which they possess. The 

trade description shall not include a mark or a 

trade name. 

18.Unfair Conduct: means any conduct by 

a person in a business which may mislead or 

deceive Consumers whether the conduct is made 

intentionally or unintentionally where: 

- Any act or representation such as 

advertisements, sale promotions or and other 

representations; 

- Causing the Consumer to confuse 

regarding price, value or quality of Goods or 

Services. A person in a business may not rely on 

small printed character and label which may be 

difficult to read, and misleading disclaimers as a 

defense to avoid responsibility. 

- Lack of disclosures to the Consumer 

regarding a promises, expectations and relevant 

information; 

- Taking advantage of the Consumer 

where the supplier knows that the Consumer is 

not in a position to protect their interests or the 

Consumer has no capacity to understand the 

Goods or Services with regards to its: 

characteristics, kind, language or effect of 

operation or any matter in relation to the 

transaction; or 

- Other unfair conducts determined by 

Prakas issued by the Minister of Commerce. 
 

 

 

CHAPTER II 

COMPETENT INSTITUTIONS 
 

Article 5: National Commission for Consumer 

Protection 

To establish a National Commission for 

Consumer Protection which is led by the 

Minister of Commerce and with participation 

from the relevant ministries or institutions, in 

which the Directorate-General in charge of 

Consumer Protection as its implementing body 
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នានាពាក់ព័នធនឹងកិច្ចការពារអ្នកគ្បើ្ាស់ ្ សបតាមបញ្ញតត ិ
ថ្នច្ាប់គនេះ។  

ការគរៀបច្ំ និងការ្ ប្ពឹតតគៅរបស់គ្ណៈកមាម ្ិការ
ជាតិការពារអ្នកគ្បើ្ាស់ ្តូវកណំត់គោយអ្នុ្កតឹយ។ 

 
 

ជំពូកទី៣ 
សមាគមអ្នកបត្របើត្រាស ់

 

មាត្រា៦.- ការបគងកើតសមាគ្មអ្នកគ្បើ្ាស់  
 អ្នកគ្បើ្ាស់តាមវសិ័យនើមួយៗមានសិទ្ធិបគងកើត
សមាគ្មរបស់ខលួនគោយ្តវូចុ្េះបញ្ជ ើគៅ្កសួងមហាថ្សា ្សប
តាមច្ាបស់ដើពើសមាគ្មនិងអ្ងគការមិនលមនរោា ភិាល។ 
 

មាត្រា៧.- សមាគ្មអ្នកគ្បើ្ាស់ 
 សមាគ្មអ្នកគ្បើ្ាស់តាមវសិ័យោម្ួយ ប្តូវ
មា ការអ្ ុញ្ញា តពើប្កសួង ឬសាថ ប័ ជែ មា តួនាទើ ិង
ភារកិច្បចប្គ្បែែត ប់ន ើវសិ័យរបស់ខលួ ជាមុ្ សិ ។ 

បនាា ប់ពើា បនងក ើតនិងចុ្េះបញ្ជ ើសមាគ្ម្គៅ
្កសួងមហាថ្សា និងទ្ទ្ួលានការអ្នុឆញ តពើបញ្ញតតិករ
មានសមតថកិច្ចពាក់ព័នធរ ួច្បនែើយ សមាគ្មននាេះ្តូវ
តមកល់  ឯកសារចុ្េះបញ្ជ ើ និងលិខិតអ្នុឆញ តខាងគលើ គៅ
គ្ណៈកមាម ្កិារជាតកិារពារអ្នកគ្បើ្ាស។់ 

 

 

មាត្រា៨.-  តួនាទ្ើនិងភារកិច្ចរបស់សមាគ្ម អ្នកគ្បើ្ាស់ 
 

 សមាគ្មអ្នកគ្បើ្ាស់មានតនួាទ្ើនងិភារកិច្ច ូច្
ខាងគ្កាម៖ 

 

- សតល់្បឹកាឯករាជ្យជូ្នអ្នកគ្បើ្ាស់ និង 
ស្មបស្មួលបឆា  កទ់្ងនឹងអ្នកគ្បើ្ាស ់

 

- គ្វើជាអ្នកតំណាងច្ំគពាេះមុខគ្ណៈកមាម ្ិការ
ជាតិការពារអ្នកគ្បើ្ាស់ ឬច្ំគពាេះមុខតុលាការជ្ំនួស
អ្នកគ្បើ្ាស់ោម្ួយ ឬ្កុមអ្នកគ្បើ្ាស់ ល លសិទ្ធិ 
 និងសល្បគយាជ្នរ៍បស់ពួកោត់្ តូវានបំពាន  

in order to perform duties related to Consumer 

Protection in accordance with the provisions of 

this law. 

The organizing and functioning of the National 

Commission for Consumer Protection shall be 

determined by Sub-Decree. 
 

CHAPTER III 

CONSUMER ASSOCIATIONS 
 

Article 6: Establishment of Consumer      

Associations 

Consumers in each sector shall have the right to 

establish their own associations by registering at 

the Ministry of Interior in accordance with the 

Law on Associations and Non-Governmental 

Organizations. 
 

Article 7: Consumer Associations 
 

A consumer association in any sector shall be 

required to have prior approval from the ministry 

or institution whose roles and duties covers its 

sector. 
 

After having established and registered as an 

association at the Ministry of Interior and 

obtained an approval from the relevant 

competent regulators, the association shall file 

all above registration documents and approvals 

at the National Commission for Consumer 

Protection. 

 

Article 8: Roles and Duties of a Consumer 

Association 

A consumer association shall have the following 

roles and duties: 

- To provide independent counselling to 

Consumers and facilitate issues relating to 

Consumers; 

- To act as a representative before the 

National Commission for Consumer Protection 

or before the court on behalf of any Consumer or 

Consumer group whose rights and interests have 

been violated; 
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- តំណាងទ្សេនៈ និងសល្បគយាជ្ន៍របស់
អ្នកគ្បើ្ាស់គៅកនុងគវទ្កិាសាធារណៈ ឬសារព័ត៌មាន 

- ទ្ទួ្លការ្បឹកាពើបញ្ញតតិករមានសមតថកិច្ច
ណាមួយ អំ្ពើបទ្បបញ្ញតតិសតើពើបទ្ោា នព័ត៌មានល ល្តូវ 
សតល់ជូ្នអ្នកគ្បើ្ាស់ ល លគច្ញគោយបញ្ញតតិករមាន   
សមតថកិច្ចគនាេះ 

- បគងកើត្កុមការង្វរការពារអ្នកគ្បើ្ាស់តាម   
វសិ័យនើមយួៗ 

- ទ្ទ្ួលអ្នុវតតភារកិច្ចគសេងៗគទ្ៀតល លគ្ណៈ      
កមាម ្ិការជាតិការពារអ្នកគ្បើ្ាស់្បគ្ល់ជូ្ន។ 

 

 

ជំពូកទី៤ 
អ្ំបពើមិនសចុ្រតិ្កនងុធរុកិច្ច 

 

មាត្រា៩.- អ្ំគពើមិនសុច្រតិ 

 បុគ្គល ងំឡាយល លគ្វើ្ុរកចិ្ចម្ិ ប្តូវពាក់ព័នធ
នឹងអ្ំគពើមិនសុច្រតិន ើយ។ 

អ្ំនពើម្ិ សុច្បរតិ សំគៅ ល់អំ្គពើណាមួយរបស់
បុគ្គលគៅកនុង្ុរកិច្ចល លអាច្បំភាន ់ឬគាកបគឆោ តអ្នក
គ្បើ្ាស់ គ េះបើជាអ្ំគពើគនាេះគ្វើគោយគច្តនាឬអ្គច្តនា 
ក៏គោយ៖ 

- ទ្គងវើ ឬអ្ណំេះអ្ំណាង ងំឡាយ  ូច្ជា ការ
សាយពាណិជ្ជកមម ការជ្ំរុញការលក ់និងអ្ំណេះអ្ណំាង 
គសេងគទ្ៀត 

- ការគ្វើឱ្យអ្នកគ្បើ្ាស់មានការភាន់្ច្ែំ
អ្ំពើថ្ថ្ល តថ្មល ឬគុ្ណភាពថ្នទ្ំនញិឬគសវា។ បុគ្គលកនុង្ុរកិច្ច
មិនអាច្ពឹងលសអកគៅគលើការគាេះពុមពអ្កេរនងិសាល កសឆញ
តូច្ៗពិាកគមើល និងការអ្េះអាងការពារខលួនល លមាន  
លកខណៈគ្វើឱ្យមានភាពភាន់្ច្ែ ំ គ ើមបើឱ្យរួច្សុតពើការ
ទ្ទ្ួលខុស្តូវ 

- ការមិនបង្វា ញ ល់អ្នកគ្បើ្ាស់នូវការសនោ  
ការរពំឹងទុ្ក  ិងព័ត៌មា ជែ ពាក់ព័ ធ 

- ការ ញអ្តថ្បគយាជ្ន៍ពើអ្នកគ្បើ្ាស់ 
្បសិនគបើអ្នកសគត់សគង់ ឹងថាអ្នកគ្បើ្ាស់មិនសថិតកនុង

- To represent the opinions and interests of 

Consumers in a public forum or a press conference; 

 

- To receive counselling from any 

competent regulator concerning the regulations 

on information standards to be provided to 

Consumers, issued by such regulators; 

- To establish a working group for 

Consumer Protection in each sector; 

- To implement other duties delegated by the 

National Commission for Consumer Protection. 

 

CHAPTER IV 

UNFAIR CONDUCT IN BUSINESS 
 
 

Article 9: Unfair Conduct 

Any person who conducts a business shall not 

engage in any unfair conduct. 

 

Unfair conduct means any conduct committed 

by a person in a business which may mislead or 

deceive a Consumer whether such conduct is 

intentionally or unintentionally committed 

includes: 

- Actions or statements related to 

advertisements, promotions and other 

statements; 

- Any actions conducted to mislead 

Consumers about the value, price or quality of 

Goods or Services. Any person who conducts a 

business shall not depend on the printed letters 

or signs that are too small to be read and shall not 

mislead Consumers to avoid their 

responsibilities; 

- Failure to indicate to Consumers the 

promise, expectation and relevant information; 

- Taking advantage of a Consumer when the 

supplier is aware that the Consumer is not in a 
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ជ្ំហរអាច្ការពារសល្បគយាជ្ន៍របស់ខលួនាន ឬមិនមាន
សមតថភាពយល ់ឹងពើទ្ំនិញ ឬគសវា  ូច្ជាច្រតិ កខែៈ 
ប្បនេទ ភាសា អានុភាពថ្ន្បតិបតតកិារ ឬបឆា នានាល ល
 ក់ទ្ងនឹង្បតិបតតិការគនាេះ ឬ 

- អ្ំគពើគសេងៗគទ្ៀតល លកណំត់គោយ្បកាស
របស់្កសងួពាណិជ្ជកមម។ 

 

មាត្រា១០.- អ្ំគពើមិនសុច្រតិទក់ទង ងឹទំ ិញ 

 បុគ្គល ងំឡាយល លគ្វើ្ុរកចិ្ចមិ្ ប្តូវ ពាកព់័នធ
នឹងអ្ំគពើមិនសុច្រតិជែ មានលកខណៈជាការបំភាន់ ឬ 
គាកបគឆោ ត ល់សាធារែែ   ក់ទ្ងនឹងប្បនេទ 
ែំនែើ រការផ ិត ច្រតិ កខែៈ ភាពសម្តាមបំណង
បរមិាែ រង្វវ ស់រង្វវ ល ់្កិតខាន ត សតង់ោ ឬគុ្ែភាពន 
ទំ ិញន ើយ។ 
 
 

មាត្រា១១.- អ្ំគពើមនិសុច្រតិ ទក់ទង ងឹនសវា 
 បុគ្គល ងំឡាយល លគ្វើ្ុរកចិ្ចម្ិ ប្តូវពាក់ព័នធ
នឹងអ្ំគពើមនិសុច្រតិជែ មានលកខណៈបំភាន់ ឬគាកបគឆោ ត
 ល់សាធារែែ   ក់ទ្ងនឹងប្បនេទ សដង់ោ ច្រតិ កខែៈ 
ភាពសម្តាមបែំង ទ្ំហ ំឬគុ្ែភាពន នសវាន ើយ។ 
 

មាត្រា១២.- ការអ្េះអាងគោយបំភាន់ 

បុគ្គល ងំឡាយល លគ្វើ្ុរកិច្ចម្ិ ប្តូវសគត់សគង់ 

ជ្ំរុញការសគត់សគង់ ឬជ្ំរុញការគ្បើ្ ាស់ទ្ំនិញ ឬគសវា គោយ

អ្េះអាងគោយបំភាន់ណាមួយ ូច្ខាងគ្កាម៖ 

- ទំ ិញគនាេះមា លកខណៈពិគសសគោយលែក
ច្ំគពាេះប្បនេទ បទ្ោា ន គុ្ែភាព ច្ំណាតថ់្នន ក់ បរមិាែ 
សមាសធាតុ រច្នាបថ្ ម្៉ាូជែ  ឬទ្ំនិញគនាេះមា ប្បវតិត  
ពិគសស ឬទំ្និញគនាេះមានការនប្បើប្ាស់ពិគសសក លង
ម្កគហើយ      

- នសវាគនាេះមា លកខណៈពិគសសគោយលែក
ច្ំគពាេះ ប្បនេទ បទ្ោា ន គុ្ែភាព ទ្ំហ ំឬនសវាគនាេះប្តូវា  
ផគត់ផគង់នោយបុគ្គ ពិគសសោមួ្យឬគោយបុគ្គលណាមយួ 
ជែ មា ម្ុខែំនាញ ឬមាន កខែៈសម្បតិតពិគសសកនុង
ការគ វ្ើពាណិជ្ជកមម  

position of protecting his/her interests nor is 

he/she able to understand the Goods or Services 

such as: nature, type, language, effectiveness of 

operation or other matters related to such 

operation; or 

- Other unfair conducts determined by Prakas 

of the Ministry of Commerce. 

 

Article 10: Unfair Conduct in Relation to Goods 

Any person who conducts a business shall 

not engage in any unfair conduct that misleads or 

deceives the public in relation to the kind, 

method of production, characteristic, fitness for 

purpose, quantity, measurement, metric, 

standard or quality of the Goods. 

 

 

Article 11: Unfair Conduct in Relation to Services 

Any person who conducts a business shall not 

engage in any unfair conduct that misleads or 

deceives the public in relation to the kind, 

standard, characteristic, fitness for purpose, 

scope or quality of the Services. 

 
 

Article 12: Misleading Representations 

Any person who conducts a business shall not 

supply, promote the supply or promote the use of 

any Goods or Services by making any of the 

following misleading representations:  

- Such Goods are of a particular kind, 

standard, quality, classification, quantity, 

composition, design, model or such Goods have 

a special history, or such Goods have been 

uniquely used before; 
 

- Such Services are of a particular kind, 

standard, quality, scope, or such Services are 

delivered by a special person or by a person with 

special expertise or qualification in the business; 
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- បុគ្គលមានគករ ត ិ៍គ ម្ េះោមួយា ឯកភាព
ទ្ទួ្លទំ ិញ ឬនសវាគនាេះរចួ្បនែើយ  

- ទំ ញិគនាេះជាទំ ិញែមើ ឬជាទំ ិញល ល្តូវ
ា គ្វើឱ្យ ូច្ែមើ ឬជាទំ ិញល លា ផ ិត ានបគងកើតគែើង 

ានលកថ្ច្ន នៅនព គវលាពិគសសជាក់លាក់ណាម្ួយ  
- ទំ ិញ ឬនសវាគនាេះមា ការឧបតថមភោំ្ ទ្ មាន

ការទ្ទ្លួសាគ ល់ មានការបឆជ ក់ មាន្បសទិ្ធភាពស្មាប់
ការគ្បើ្ ាស ់មានវតថុរណប មានការនប្បើប្ាស់គ្ច្ើន ឬមាន
អ្តថប្បនយាែ ៍គ្ច្ើន។  

- បុគ្គលោមួយានឧបតថមភោំ្ ទ្ ានទ្ទ្ួល
សាគ ល់ ានបឆជ ក ់ឬមានសម្ព័ ធភាពជាមួយ 

- ទ្ំនញិ ឬ គសវាគនាេះមានការទ្ទ្លួសាគ ល់ អ្ពំើថ្ថ្ល 
- ទ្ំនញិ ឬ គសវាគនាេះមានត្មូវការគ្ច្ើន 
- ទ្ំនញិ ឬគសវាគនាេះមានរមួបញ្ចូ ល ឬមិនរមួ

បញ្ចូ លនូវការធានារា ប់រង សណំងទូ្ ត់ ឬ ំគណាេះ្សាយ
សិទ្ធិ ឬលកខខណឌ គសេងៗគទ្ៀត 

- ទ្នំិញមាន្បភពគ ើមមកពើទ្ើកលនលងណាមួយ។ 
ការអ្េះអាងគោយបំភាន់គសេងគទ្ៀត្តូវកំណត់

គោយ្បកាសរបស់រ ាម្នតើ្កសួងពាណិជ្ជកមមល លជា
្បធានគ្ណៈកមាម ្ិការជាតិការពារអ្នកគ្បើ្ាស់តាម
សំគណើ របសប់ញ្ញតតិករមានសមតថកិច្ច។ 
 

ជំពូកទ៥ី 
ការអ្នុវត្តមនិសចុ្រតិ្ 

 

មាត្រា១៣.- ការហាមឃាត់ការលក់មិនសុច្រតិ 
ការលក់ល លគ្វើឱ្យអ្នកគ្បើ្ាស់មានការភាន់

្ច្ែកំនុងការទ្ិញទ្ំនិញ ឬគសវា្តូវហាមឃាត់។ 
 

មាត្រា១៤.- ការសនោសតល់ជាអំ្គណាយនិងរង្វវ ន់ 
រាល់បុគ្គលមិន្តូវសនោសតលជ់ាអ្ំគណាយ រង្វវ ន ់

ឬវតថុឥតគ្ិតថ្ថ្ល ថ្ទ្គទ្ៀត កនុងគច្តនាគាក្ាស់ ឬភូត
កុហក ល់អ្នកគ្បើ្ាសព់ាកព់័នធនឹង៖ 

- ការសគតស់គង់ទ្នំិញឬគសវា ឬ 
- ការលក់ ឬការសតល់សិទ្ធិ្បតយកេគលើអ្ច្លន្ទ្ពយ។ 

 

- A reputable person has agreed to acquire 

such Goods or Services; 

- Such Goods are new Goods or 

reconditioned as new or have been produced, 

created or modified at any particular time. 

- Such Goods or Services are sponsored, 

recognized, certified, effective for use, have 

accessories, widely used, or have many benefits; 

- Any person has sponsored, recognized, certified 

or affiliated such Goods or services; 

- Such Goods or Services have a price 

recognition; 

- Such Goods or Services are in high 

demand; 

- Such Goods or Services include or exclude 

a guarantee, compensation or remedy, rights or 

other conditions; 

- Such Goods originated from a particular place. 

Other misleading representation shall be 

determined by Prakas of the Minister of 

Commerce, who is the Chairperson of the 

National Commission for Consumer Protection 

as per the request of competent regulators. 
 

CHAPTER V 
 

UNFAIR PRACTICE 

 

Article 13: Prohibition of Unfair Sales 

Any sale which misleads Consumers when buying 

Goods or Services shall be prohibited. 

 

Article 14: Promise to Offer Gifts and Prizes 

No person shall promise to give gifts, prizes or 

other free items with the intention of deceiving 

or lying to Consumers with regard to: 

- The supply of Goods or Services; or 

- The sale or grant of a real right over 

immovable properties. 
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មាត្រា១៥.- ការសាយពាណិជ្ជកមមជានុយ 
១- រាល់បុគ្គលមិន្តូវសាយពាណិជ្ជកមមគ ើមបើ

សគត់សគង់ទ្ំនិញ ឬគសវាកនុងថ្ថ្លជាក់លាក់ណាមួយល ល 
បុគ្គលគនាេះោម នបណំងសគត់សគង ់ ឬោម នមូលោា នសម្សប
ល លអាច្គជ្ឿជាក់ានថាបុគ្គលគនាេះអាច្សគតស់គង់ាន
តាមថ្ថ្លល លានសាយ។ 
 ២- រាល់បុគ្គលល លានសាយពាណិជ្ជកមមទ្ំនញិ 
ឬគសវាគ ើមបើសគត់សគង់កនុងថ្ថ្លជាក់លាក់ណាមួយ្តូវលត  
សគត់សគង់ទ្ំនិញឬគសវាគនាេះតាមថ្ថ្លល លានសាយគនាេះ
កនុងរយៈគពលកំណត់ណាមួយ និងបរមិាណសមរមយ។ 
 ៣- កនុងករណើ មានបណដឹ ង ឬការតវា ច្ំគពាេះ 
បុគ្គលណាមួយ ពាក់ព័នធនឹងការមិនានសតល់ទ្នំិញ ឬគសវា
គៅឱ្យអ្នកគ្បើ្ាស់ តាមបញ្ញតតិល លមានលច្ងកនុងមា្តា
គនេះ បុគ្គលគនាេះអាច្ការពារខលួនាន្បសិនគបើបុគ្គល
គនាេះបង្វា ញថា៖  
 ក- ានសតលក់ារសគតស់គង់ ឬឱ្យបុគ្គលគសេងគទ្ៀត
ល លទ្ទ្លួសទិ្ធសិគតស់គង់ទ្នំិញ ឬគសវាល លានសាយ
ពាណិជ្ជកមម ល់អ្នកគ្បើ្ាសជ់្ំនួសោត់ កនុងរយៈគពល 
កំណត់ណាមួយ កនុងបរមិាណកំណត់ណាមួយ នងិកនុងថ្ថ្ល 
 ូច្ល លានសាយពាណិជ្ជកមម គហើយល លការសគតស់គង់
គនាេះ្តូវានយល់្ពមពើអ្នកគ្បើ្ាស់សងល រ។ 

ខ- ានសតល់ការសគត់សគងភ់ាល មៗ ឬឱ្យបុគ្គលគសេង
គទ្ៀតល លទ្ទ្ួលសិទ្ធិសគត់សគងជ់្ំនួសោត់កនុងអ្ំែុងគពល
កំណត់មួយជូ្ន លអ់្នកគ្បើ្ាស់នូវទ្នំិញ ឬគសវាល ល 
សមមូល ំងបរមិាណ ំងថ្ថ្ល  ូច្ល លានសាយ
ពាណិជ្ជកមម គហើយល លការសគត់សគង់គនាេះ តូវានយល់្ពម
ពើអ្នកគ្បើ្ាស់សងល រ។ 

 

មាត្រា១៦.- ការលក់អូ្ស ញគោយមិនសុច្រតិ 
ការលក់អូ្ស ញគោយមិនសុច្រតិ សំគៅ ល់

ការលក ់ក់ ញ ឬជ្ំរុញ អ្នកទ្ិញណាមាន កឱ់្យទ្ញិទ្នំិញ 
ឬគសវាគោយលសអកគលើលកខខណឌ ថា អ្នកទ្ិញគនាេះនឹង
ទ្ទ្ួលាន្ាក់រង្វវ ន់ ្ាក់កថ្្មគជ្ើងសារ ឬអ្តថ្បគយាជ្ន៍

Article 15: Bait Advertising  

 

1. No person shall advertise for the supply of 

Goods or Services at a particular price, which 

such person does not intend to supply or there is 

no proper ground to believe that such person will 

be able to supply at the advertised price. 
 

2. Any person who advertises for the supply 

of Goods or Services at a particular price shall 

supply such Goods or Services at the advertised 

price within a specified period and in a reasonable 

quantity. 

3. In the event that there is any claim or 

complaint against any person for a failure to supply 

Goods or Services to Consumers in accordance with 

the provisions stated in this Article, such person may 

defend himself/herself provided that he/she: 

a. Has supplied or allowed an authorized 

person to supply the advertised Goods or 

Services to the Consumers on his/her behalf 

within a specified period, in certain quantity and 

at the price as specified in the advertisement and 

such supply shall also be agreed by the 

Consumers. 

b. Has promptly supplied or allowed an 

authorized person to supply on his/her behalf 

within a specified period to Consumers and such 

Goods or Services are equivalent in terms of 

quantity and price as specified in the 

advertisement and such supply shall also be agreed by 

the Consumers. 

Article 16: Referral Selling 

Referral selling refers to any sale which induces 

and encourage a Consumer to acquire Goods or 

Services based on the conditions that the 

Consumer will receive a bonus, commission or 
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 ថ្ទ្គទ្ៀតជាថ្នូរនឹងការសតល់គ ម្ េះអ្តិថ្ជិ្នសកាដ នុពល ឬ
មោ ងគទ្ៀត ជ្យួ ល់បុគ្គលគនាេះកនុងការបញ្ចុ េះបញ្ចូល ឬ
អូ្ស ញ អ្នកទ្ិញ ឬអ្នកគ្បើ្ាស់គសេងគទ្ៀតគ ើមបើ
ទ្ទ្ួលានកថ្្មគជ្ើងសារ ឬការបញ្ចុ េះថ្ថ្លទ្ំនិញ ឬបគងកើត
នូវ្ពឹតតិការណ៍គសេងគទ្ៀតអូ្ស ញអ្នកទិ្ញគសេងគទ្ៀត
ឱ្យមកទ្ញិទ្ំនញិតាមការបញ្ចុ េះបញ្ចូលរបស់អ្នកគ្បើ្ាស់
 ំបូងលមន គហើយអ្តថិ្ិជ្នសកាដ នុពលគនាេះពិតជាានមក
ទ្ិញទ្ំនិញ ឬគសវាតាមការបញ្ចុ េះបញ្ចូលរបសអ់្នកទ្ញិ ឬ
អ្នកគ្បើ្ាស ់ំបូងលមន ប ុលនតលកខខណឌ  ងំគនាេះមិន្តូវ
ានបំគពញគោយអ្នកលក។់ 

 

មាត្រា១៧.- ការ ម រ ឬការទ្ទ្ួលយកការទូ្ ត់      
គោយោម នគច្តនាសគត់សគង់ទំ្និញ ឬគសវា
តាមការបឆជ ទ្ិញ 

មុនគពលសគត់សគង់ទ្ំនញិ ឬគសវា អ្នកសគតស់គង់មនិ
្តូវ ម រ ឬទ្ទួ្លយកនូវការទូ្ ត់ ឬតថ្មលតបសនង
 ថ្ទ្គទ្ៀត កនុងករណើ ល លអ្នកសគត់សគង់គនាេះ៖    

- មិនមានបំណងសគត់សគង់ទ្ំនិញ ឬគសវាតាម 
ការបឆជ ទ្ិញ ឬ  

 - មានបណំងសគត់សគងទ់្ំនិញ ឬគសវាល លខុសពើ
ទ្ំនិញ ឬគសវាតាមការបឆជ ទ្ញិ ឬ 

- មិនមានមូលគហតុសមគហតុសលគ ើមបើបឆជ ក់
ថាអ្នកសគត់សគង់គនាេះអាច្នឹងសគត់សគង់ទ្ំនិញ  ឬគសវាាន
កនុងរយៈគពលកំណត់ ឬកនុងរយៈគពលសម្សបតាម   
ការបឆជ ទ្ិញ។ 
 

មាត្រា១៨.- ការអ្េះអាងល លមិនពិត ឬល លបំភាន់
អំ្ពើសកមមភាព្ុរកិច្ចមួយចំ្នួន 

 ១- បុគ្គលណាមួយមិន្តូវគ្វើការអ្េះអាងល ល
មិនពិត ឬល លបំភាន់  ក់ទ្ងគៅនឹងការទ្ទួ្លាន
ច្ំគណញ ហានិភ័យ ឬសារៈសំខាន់គសេងៗគទ្ៀតកនុង
សកមមភាព្ុរកិច្ចណាមួយល លបុគ្គលគនាេះានអ្េះអាង
ថាបុគ្គលគសេងគទ្ៀតអាច្គ្វើសកមមភាព្ុរកិច្ចគនាេះានពើ
ទ្ើលំគៅរបស់ខលួន។ 
 ២- បុគ្គលណាមួយមិន្តូវគ្វើការអ្េះអាងល ល
មិនពិត ឬល លបំភាន់គលើច្ណុំច្សំខាន់ៗ ក់ទ្ងនឹងការ

other benefits in exchange for providing names 

of potential customers, or otherwise assists that 

person to convince or persuade other buyers or 

Consumers in exchange for a commission or a 

discount, or to create any other events to 

persuade other buyers to acquire the Goods or 

Services according to the persuasion of the first 

Consumer and such potential customers truly 

acquire the Goods or Services according to the 

persuasion of the first Consumer, but the seller 

does not fulfill those conditions.  

 

Article 17: Demanding or Accepting Payment with 

No Intention to Supply Goods or Services as Purchase 

Ordered 

 

Before supplying Goods or Services, a supplier shall 

not demand or accept any other payments or 

considerations if such supplier: 

- Does not intend to supply the Goods or 

Services as ordered; or 

- Intends to supply the Goods or Services that are 

different from Goods or Services as ordered; or 

- Has no proper reason to confirm that such 

supplier will be able to supply the Goods or Services 

within the specified period or reasonable period as 

ordered. 
 

Article 18: False or Misleading Representation 

about Certain Business Activities 
 

1. No person shall make false or misleading 

representation related to the profits, risks, or any other 

items of importance in any business activity whereby 

such person represents that other persons can conduct 

such business activity from their residence. 

 

2. No person shall make false or misleading 

representations about material factors concerning the 
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ទ្ទ្ួលានច្ំគណញ ហានិភ័យ ឬសារៈសំខាន់ ថ្ទ្គទ្ៀត
ថ្នសកមមភាព្ុរកិច្ចណាមួយល លបុគ្គលគនាេះអ្គញ្ជ ើញ
បុគ្គល ថ្ទ្គទ្ៀតតាមរយៈការសាយពាណិជ្ជកមម ឬតាម
មគ្ោាយគសេងគទ្ៀតឱ្យចូ្លរមួ គហើយល លសកមមភាព
្ុរកិច្បចគនាេះត្មូវឱ្យមាន៖ 

ក- ការចូ្លរមួបំគពញការង្វរគោយបុគ្គល ថ្ទ្
គទ្ៀត  ឬ 

ខ- ការវនិិគយាគ្្ាក់ និងការចូ្លរួមបំគពញ
ការង្វរគោយបុគ្គលល ល ក់ទ្ងនឹងការវនិិគយាគ្គនាេះ។ 

 
 

មាត្រា១៩.- ការបងខិតបងខំគោយកមាល ងំ និងការគំ្រាម 
                  តាមសលូវចិ្តត 
 បុគ្គលណាមួយមិន្តូវបងខិតបងខំគោយកមាល ងំ 
គោយការរខំាន ឬគោយការគ្រំាមតាមសលូវច្តិត កទ់្ងនងឹ
ការសគតស់គង់ទ្ំនញិឬគសវា ឬការទូ្ ត់្ាក់ស្មាប់ទ្នំិញ 
ឬគសវាគែើយ។ 
 

មាត្រា២០.- គ្គ្មាងលក់លបបពើរា មើ   
បុគ្គលណាមួយមិន្តូវជ្ំរុញ ឬ្បតិបតិតគ្គ្មាង

លកល់បបពើរា មើ គែើយ។  
គ្គ្មាងលក់លបបពើរា មើ គ្ឺជាគ្គ្មាងល ល៖  
១- សតលក់ារសគត់សគង់ទ្ំនិញ  ិង/ឬគសវាគ ើមបើទ្ទ្ួល

ាន្ាក់រង្វវ ន់ ឬតថ្មលតបសនងមកវញិ និង 

២- បគងកើតឱ្កាស ក់ទិញ ឱ្កាសវនិិគយាគ្មួយ
ែ ់អ្នកច្បូ រួម្ជានប្ច្បើ ជា កខែៈបុគ្គ  ឬតាមរយៈ
ភាន ក់ង្វរល លមនិលមនជាការបនងកើតឱ្កាសលក់ទ្ិញទ្ំនញិ
ឬគសវាពិត្ាក  នងិ 

៣- គ្គ្មាងគនេះមានលកខណៈមិនសុច្រតិច្ំគពាេះ
អ្នកចូ្លរមួជាគ្ច្ើន ពើគ្ពាេះ៖  

- ្ាក់រង្វវ ន់ឬតថ្មលតបសនងរបស់អ្នកចូ្លរួម
 ងំគនាេះគ្ឺពឹងលសអកគលើការគ្ជ្ើសគរ ើសអ្នកចូ្លរមួបលនថម 

- អ្នកចូ្លរួមថ្មើមិនអាច្រកអ្នកចូ្លរួមបលនថម
គទ្ៀតាន។ 

profits, risks or any other items of importance in any 

business activity in which such person has invited 

other persons, through advertisements or by other 

means, to participate, and such business activity  

requires: 

a. Participation in work performance by other 

persons; or 

b. Investment of money and the  participation 

in work performance by persons involved in such 

investment. 

 

Article 19: Coercion by Force and Mental 

Threat 
 

No person shall use coercion by force, 

annoyance or mental threat related to the supply 

of Goods or Services or payment for the Goods 

or Services. 

 

Article 20: Pyramid Selling Scheme 

No person shall promote or operate a pyramid 

selling scheme.  

 

A pyramid selling scheme is a scheme that: 
 

1. Supplies Goods and/or Services in order to 

get bonuses or considerations in return; and  

 

2. Creates any sale and purchase opportunity 

or any investment  opportunity for many 

participants  as individuals or through agents, 

which is not the creation of a real  opportunity 

for the sale and purchase of the Goods or Services; 

and 

3. This scheme is unfair to many participants 

because: 

- Bonuses or considerations of those 

participants depend on the recruitment of additional 

participants; 

- New participants cannot seek additional 

participants. 
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មាត្រា២១.- ការលក់ទ្ំនិញល លមានភាជ ប់គសច្កតើ                
                 បរយិាយពាណិជ្ជកមមមិនពិត 

 បុគ្គលណាមយួមនិ្តូវលក់ទ្នំញិល លមានភាជ ប់
គសច្កតើបរយិាយពាណិជ្ជកមមមនិពិតគែើយ។  

គសច្កតើបរយិាយពាណិជ្ជកមមមនិពិត គ្ឺជាគសច្កតើ
បរយិាយល លពាក់ព័នធនឹងការសគត់សគង់ទ្នំិញ ឬការជ្ំរុញការ
សគត់សគងទ់្ំនិញតាម្គ្ប់មគ្ោាយ ឬការគ្បើ្ាស់ទ្ំនិញ
ល ល្តូវានចត់ទុ្កថាមិនពិត។  

មា្តាគនេះអ្នុវតតគលើទ្ំនិញ ងំឡាយល លមាន
ភាជ ប់គសច្កតើបរយិាយពាណិជ្ជកមមមិនពតិគោយ៖ 

-   គ រ សងកតពុ់មពពើគលើ បញ្ចូល ភាជ ប់ ឬ 
បិទ្ពើគលើទ្ំនិញ ឬ 

- បង្វា ញគលើគ្្មប គលើសាល ក គលើបពំង់ គលើ
គ្សាមសំបកគវច្ខចប់ឬគលើទ្នំញិ។ 

 

មាត្រា២២.- ការអ្នុវតតមិនសុច្រតិគសេងគទ្ៀត 

 ការអ្នុវតតមិនសុច្រតិគសេងគទ្ៀត្តូវកំណត់
គោយ្បកាសរបស់បញ្ញតតិករមានសមតថកិច្ច ្សបតាម 
វសិាលភាពថ្នតួនាទ្ើ និងភារកិច្ចរបស់បញ្ញតតិករគនាេះ 
គោយមានការឯកភាពពើគ្ណៈកមាម ្ិការជាតិការពារ
អ្នកគ្បើ្ាស់គ ើមបើការពារសិទ្ធិ ្សបច្ាប់ និងសល
្បគយាជ្ន៍របស់អ្នកគ្បើ្ាស់។ 
 

ជំពូកទី៦ 
ព័ត្៌មានសត្រមាប់អ្នកបត្របើត្រាស ់

 

មាត្រា២៣.- បទ្ោា នព័ត៌មានស្មាប់អ្នកគ្បើ្ាស់ 
 បុគ្គល ងំឡាយជែ ន វ្ើ្ ុរកិច្បចកនុងប្ពេះរាជាោ 
ច្បប្កកម្ពុជា្តូវលាត្តោងព័ត៌មានអ្បបបរមា ល់អ្នក
គ្បើ្ាស់ ្សបតាមបទ្ោា នព័ត៌មានល ល្តូវកំណត់
គោយ្បកាសរបស់បញ្ញតតិករមានសមតថកចិ្ចនិងអាច្មាន
ការពិគ្ោេះគយាបល់ជាមយួគ្ណៈកមាម ្ិការជាតិការពារ
អ្នកគ្បើ្ាសក់នុងករណើ ចាំច្់។ 
 
 

Article 21: Sale of Goods Bearing a False 

Trade Description 

No person shall sell Goods bearing a false trade 

description. 

A false trade description is a description related 

to the supply of Goods or the promotion of the 

supply of Goods by any means or the use of 

Goods which is considered as false. 

 This Article shall apply to any Goods attached 

with a false trade description by: 

- Sewing, printing on, inserting or attaching 

to or posting on the Goods; or 

- Displaying on the cover, tag, tube, 

packaging case or on the Goods. 

 

   Article 22: Other Unfair Practices 

Other unfair practices shall be determined by 

Prakas of the competent regulators in accordance 

with the scope of roles and duties of such 

regulators with the approval of the National 

Commission for Consumer Protection for the 

purpose of protecting the lawful rights and 

interests of Consumers. 

 

CHAPTER VI 

INFORMATION FOR CONSUMERS 
 

Article 23: Information Standard for Consumers 

All persons conducting a business in the 

Kingdom of Cambodia shall disclose the 

minimum information to Consumers in 

accordance with the information standard to be 

determined by Prakas of the competent 

regulators and subject to consultation with the 

National Commission for Consumer Protection 

if necessary. 
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មាត្រា២៤.- កាតពវកិច្ចកនុងការ្បតិបតតិតាមបទ្ោា ន    
                            ព័ត៌មានស្មាប់អ្នកគ្បើ្ាស់ 

បុគ្គលល លគ្វើ្ុរកិច្ច សគត់សគង់ សនោសគត់សគង់ ឬ 
សាយពាណិជ្ជកមមថានឹងសគត់សគង់ទ្ំនិញ ឬគសវា្តូវ្ បតបិតតិ
តាមបទ្ោា នព័ត៌មានស្មាប់អ្នកគ្បើ្ាស់។ 

 

មាត្រា២៥.- ការជូ្ន ំណឹងអំ្ពើបទ្ោា នព័ត៌មាន         
                    ស្មាប់អ្នកគ្បើ្ាស់ 

 បទ្ោា នព័ត៌មានស្មាប់អ្នកគ្បើ្ាស់ ប្តូវ 
សេពវសាយនោយបញ្ញតតកិរពាកព់័នធ និង/ឬគ្ណៈកមាម ្ិការ
ជាតិការពារអ្នកគ្បើ្ាស ់ គហើយគៅគពល ល ល្តូវាន
សេពវសាយរចួ្ បទ្ោា នពត័៌មានគនាេះនឹង្តូវកាល យជាលសនក
មួយថ្នបទ្ោា នពត័៌មានល លសថិតគ្កាមច្ាប់គនេះ គហើយ
នឹង្តូវអ្នុវតតនោយគ្ណៈកមាម ្ិការជាតិការពារអ្នក 
គ្បើ្ាស។់ 
 

មាត្រា២៦.- ការគរៀបចំ្  ិងការោក់ឱ្យអ្ ុវតតបទ្ោា ន 
                   ព័ត៌មានស្មាប់អ្នកគ្បើ្ាស់ 

បញ្ញតតិករមានសមតថកិច្ច្តូវគរៀបច្ំបទ្ោា នព័ត៌មាន
ស្មាប់អ្នកគ្បើ្ាស់ល ល ក់ទ្ងនឹងទ្ំនិញ ឬគសវា
ស្មាប់សកមមភាព្ុរកិច្ចល លសថិតកនុងវសិាលភាពថ្ន 

តួនាទ្ើនិងភារកិច្ចរបស់បញ្ញតតិករ ងំគនាេះគ ើមបើការពារ
សិទ្ធិ្សបច្ាប់ នងិសល្បគយាជ្ន៍របស់អ្នកគ្បើ្ាស។់ 
 កនុងករណើ ល លបទ្បបញ្ញតតិគរៀបច្ំគោយ បញ្ញតតកិរ
មានសមតថកិច្ចណាមយួ មានទ្ំនាស់នងឹបទ្បបញ្ញតតិល ល
គរៀបចំ្គោយបញ្ញតតិករគសេងគទ្ៀត គ្ណៈកមាម ្ិការជាតិ
ការពារអ្នកគ្បើ្ាស់្តូវពិនិតយ និងរកវ ិ្ ើគោេះ្សាយ។ កនុង
ករណើ មិនអាច្គោេះ្សាយាន គ្ណៈកមាម ្ិការជាតិ
ការពារអ្នកគ្បើ ្ាស់្តូ វោក់សំគណើ ជូ្ន្បមុខរាជ្      
រោា ភិាលពិនតិយនិងសគ្មច្។ 
 

មាត្រា២៧.- គំ្រូខលឹមសារថ្នបទ្ោា នព័ត៌មានស្មាប់ 

                        អ្នកគ្បើ្ាស់ 
១-បទ្ោា នព័ត៌មានល ល្តូ វសតល់ ជូ្នអ្នក  

គ្បើ្ាស់អាច្៖ 

Article 24: Obligations to Comply with the 

Information Standard for Consumers 

A person who conduct a business in supplying or 

promising to supply or advertising to supply Goods 

or Services shall comply with the information 

standard for Consumers. 

Article 25: Notification of the Information 

Standard for Consumers 

The information standard for Consumers shall be 

published by the relevant regulators and/or the 

National Commission for Consumer Protection, 

and after having been published, such 

information standard shall become part of the 

information standard under this law and shall be 

enforced by the National Commission for 

Consumer Protection. 

 

Article 26: Development and Enforcement of the 

Information Standard for Consumers 

The competent regulator shall develop the 

information standard for Consumers related to 

Goods or Services for business activities which 

are subject to the scope of roles and duties of 

those regulators in order to protect the legal 

rights and interests of the Consumers. 

In the event that a regulation developed by any 

competent regulator is contrary to the regulation 

developed by another regulator, the National 

Commission for Consumer Protection shall 

examine and find a solution. In the event that no 

solution can be reached, the National 

Commission for Consumer Protection shall 

submit a proposal to the Head of the royal 

government for examination and decision. 

 

Article 27: Sample of Content of the 

Information Standard for Consumers 
 

 

1. The information standard to be given to 

Consumers may: 
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ក- លាត្តោងព័តម៌ានល ល ក់ទ្ងនងឹ្បគភទ្ 
ច្ំណាត់ថាន ក់ សុវតថិភាព បរមិាណ ្បភពគ ើមមុខង្វរ
គ្បើ្ាស់ ការលថ្ ំ សមាសធាតុសេំ ការរច្នា ការ
 ំគែើង វ ិ្ ើគ្បើ ថ្ថ្ល ការគវច្ខចប់ ការសេពវសាយ ឬការ    
សគត់សគង់ កាលបរគិច្ោទ្សលិត និងកាលបរគិច្ោទ្សុតកំណត់
ការគ្បើ្ាស់ព័ត៌មានអ្ំពើការសលិត ឬព័ត៌មានល ល
 ក់ទ្ងនឹងការសគត់សគងទ់្ំនិញ ឬគសវា និង/ឬ 

ខ- បឆជ ក់អ្ំពើ វ ិ្ ើ ល លព័ត៌មានគនេះ្តូវាន 
ទ្ទ្ួល និង/ឬ 

គ្- បឆជ ក់អ្ំពើទ្្មងន់ិងរគបៀបល លព័ត៌មាន គនាេះ
្តូវានគ្វើការសេពវសាយ កទ់្ងនឹង៖ 

- ការសគតស់គង់ទ្នំិញឬគសវា ឬ 
- ការសគតស់គង់គែើងវញិ ឬលទ្ធភាពថ្នការសគតស់គង់

គែើងវញិន ទ្នំិញ ឬគសវា ឬ 
- ការជ្ំរុញសេពវសាយតាមវ ិ្ ើណាក៏គោយអ្ំពើ

ច្ំណុច្មួយ ឬគ្ច្ើនពាក់ព័នធនឹងការសគត់សគង់ ការផគត់ផគង់
គែើងវញិ ឬ ទធភាពន ការផគត់ផគង់គែើងវញិ ច្ំគពាេះទ្ំនិញ
ឬគសវា ឬ   

ឃ- កំណត់បទ្ោា នព័ត៌មានអ្បបបរមាស្មាប់
ការគ្វើពាណិជ្ជកមមតាម្បព័នធគអ្ែចិ្្តូនិកគៅ្ពេះរាជា
ណាច្្កកមពុជា។ 

២- រាល់ពត័៌មានល លសរគសរ្តូវមានភាសាលខមរ
តាម្បកាសរបសប់ញ្ញតិតករមានសមតថកិច្ច។  

៣- គ្ំរូស្មាប់គរៀបច្ំបទ្ោា នព័ត៌មានគសេងគទ្ៀត
ស្មាបស់តល់ជូ្នអ្នកគ្បើ្ាស ់អាច្្តូវានកណំត់គោយ
គ្ណៈកមាម ្កិារជាតិការពារអ្នកគ្បើ្ាស។់ 

 

 

ជំពូកទី៧ 
នីត្ិវធិីននការបដងឹនងិការបសុើបអ្បងេត្  

 

មាត្រា២៨.- សាថ ប័នទ្ទ្ួលពាកយបណតឹ ង នងិគសុើបអ្គងកត 
 គ្ណៈកមាម ្ិការជាតិការពារអ្នកគ្បើ្ាស់មាន
សមតថកិច្ចទ្ទួ្លពាកយបណតឹ ងនិងគសុើបអ្គងកតតាមរយៈ៖ 

a. Disclose information related to the kind, 

grade, safety, quantity, origin, function of use, 

maintenance, composition, design, assembly, 

usage, price, packaging, advertising or 

supplying, manufacturing date and expiry date, 

information about production or information 

related to the supply of Goods or Services; 

and/or 

b. Specify how the information has been 

acquired; and/or 

 

c. Specify the form and method in which the 

information has been advertised related to: 

- Supply of Goods or Services; or 

- Resupply or possibility of resupply of Goods 

or Services; or  

- Any methods of promoting an 

advertisement for one or more points concerning 

the supply,  resupply or possibility of resupply of 

Goods or Services; or 

 

d. Determine the minimum information 

standard for electronic commerce in the 

Kingdom of Cambodia; 
 

2. All written information shall include the 

Khmer language in accordance with the Prakas of 

the competent regulators.  

3. A sample for the development of other 

information standards to be given to Consumers 

may be determined by the National Commission 

for Consumer Protection. 
 

CHAPTER VII 

COMPLAINT PROCEDURE AND 

INVESTIGATION 

Article 28: Institution for Receiving         

Complaints and Investigation 

The National Commission for Consumer 

Protection shall have the competence to receive 

complaints and investigate through: 
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 ១- ការសតួច្គសតើមរបស់គ្ណៈកមាម ្ិការជាតិការពារ
អ្នកគ្បើ្ាសខ់លួនឯង ឬ 

២- បណតឹ ងពើបុគ្គលណាមួយឬសមាគ្មអ្នក 
គ្បើ្ាស់ណាមួយ 
 ៣- បណតឹ ងពើបញ្ញតតកិរមានសមតថកចិ្ចណាមួយ។ 

កនុងករណើ ចាំច្់ គ្ណៈកមាម ្ិការជាតិការពារ 
អ្នកគ្បើ្ាសអ់ាច្គសនើសុកំិច្ចសហការពើសាថ បន័ឬបញ្ញតតកិរ
មានសមតថកិច្ចគ ើមបើបំគពញភារកិច្ចខាងគលើ គហើយសាថ ប័ន
ឬបញ្ញតតកិរមានសមតថកិច្ចគនាេះ្តូវសតលក់ិច្ចសហការតាម
ការគសនើ សុំ របស់គ្ណៈកមាម ្ិការជាតិការពារអ្នក  
គ្បើ្ាស់។ 
មាត្រា២៩.-  ការលតងតាងំម្នតើគសុើបអ្គងកត 
 ម្នតើគសុើបអ្គងកត្តូវទ្ទ្ួលាននើតិសមប ជា
នគ្រាលយុតតិ្ម៌ឱ្យពិនតិយបទ្គលមើសល លមានលច្ងកនុង
ច្ាប់គនេះ ្សបតាមបទ្បបញ្ញតតថិ្ន្កមនើតិវ ិ្ ើ្ពហមទ្ណឌ ។ 

លបបបទ្ នងិនើតិវ ិ្ ើថ្នការសតលន់ើតិសមប ច្ំគពាេះ
ម្នតើគសុើបអ្គងកត ្តូវកំណត់គោយ្បកាសអ្នតរ្កសួង
រវាងរ ាម្នតើ្កសួងយុតតិ្ម៌ និងរ ាម្នតើ្កសួងពាណិជ្ជកមម។ 
 

មាត្រា៣០.- សិទ្ធិអ្ំណាច្្តតួពិនិតយ 
ម្នតើគសុើបអ្គងកតមានសទិ្ធិ ូច្តគៅ៖ 
១- អ្គងកត ្សាវ្ជាវ និង្បមូលភសតុតាង    

ពាក់ព័នធនឹងការបំពានច្ាប់គនេះ។ 
២- ្តួតពនិិតយសលិតសល ទ្នំិញនិងគសវា ការ

សេពវសាយពាណិជ្ជកមមលក់ ការលក់សលិតសលណាមយួ 
ឬការសតុកទុ្កលច្កចយល លត្មូវឱ្យមានភាពអ្នុគលាម
តាមបទ្បបញ្ញតតិថ្នច្ាប់គនេះ។ 

៣- យកសណំាកសលតិសល ឬឧបករណ៍ពាក់ពន័ធ
គសេងៗគទ្ៀត កនុងករណើ មានការសងេយ័ថាមានការបំពាន
ច្ាប់គនេះ។ 

៤- សាកសួរបុគ្គលពាក់ព័នធគ ើមបើទ្ទ្លួច្គមលើយ
ឬឱ្យបញ្ជូ នឯកសារឬវតថុគសេងៗគ ើមបើគ្វើការពិចរណា។ 

1. The National Commission for Consumer 

Protection’s own initiatives; 

2. Complaints from any person or any 

Consumer Association; or 

3. Complaints from any competent regulator. 

If deemed necessary, the National Commission 

for Consumer Protection may request for 

cooperation from any institution or competent 

regulator in order to perform the above duties, 

and the competent institution or regulator shall 

cooperate as requested by the National 

Commission for Consumer Protection. 

  
 

Article 29: Appointment of an Investigating 

Officer 

The investigating officer shall receive the status as 

the judicial police officer to examine the offences as 

stated in this law in accordance with the provisions 

of the Code of Criminal Procedures.   

Formalities and procedures for granting this status to 

the investigating officer shall be determined by an 

Inter-Ministerial Prakas between the Minister of 

Justice and Minister of Commerce. 
   

Article 30: Supervisory Power 

The investigating officer shall have the rights as 

follows: 

1. To investigate, search and collect evidence 

relating to the infringement of this law. 

2. To inspect products, Goods and Services, 

sale advertisements or any sale of products or the 

stocks for distribution which requires 

compliance with the provisions of this law. 

3. To take the sample of a product or any  

other relevant equipment if there is a suspicion 

of infringement of this law. 

4. To ask any person concerned for answers 

or for submission of documents or any other 

objects for consideration. 
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៥- ចត់វធិានការហាមឃាតជ់ាបគណាត េះអាសនន
ច្ំគពាេះការសគត់សគង់ ការលច្កចយ ឬច្រាច្រណ៍គលើទ្ើសារនូវ
្បគភទ្សលតិសល ទ្ំនិញ ឬគសវា ងំឡាយណាល ល
ាន្សាវ្ជាវគឃើញភសតុតាងថា មិនមានភាពអ្នុគលាម
តាមបទ្បបញ្ញតតិថ្នច្ាប់គនេះ គហើយ្តូវរាយការណ៍ជូ្ន
គ្ណៈកមមការ្ិការជាតកិារពារអ្នកគ្បើ្ាស់គ ើមបើស្មប
ស្មួលជាមួយសាថ ប័នមានសមតថកិច្ចពាក់ពន័ធ សហការ
ចត់វធិានការបនតតាម បទ្បបញ្ញតតិច្ាប់ជា្រមាន។ 
 លបបបទ្និងនើតិវ ិ្ ើថ្នការ្តួតពិនិតយ្តូវកំណត់
គោយ្បកាសរបស់រ ាម្នតើ្កសួងពាណិជ្ជកមម។ 
  

មាត្រា៣១.- សិទ្ធិអំ្ណាច្ចុ្េះលែកគែរ 
ម្នតើគសុើបអ្គងកត្តូវានអ្នុឆញ តឱ្យចុ្េះ ល់   

ទ្ើកលនលងនិងលែកគែរទ្ើកលនលងណាមួយគោយអ្នុគលាម
តាម្កមនើតិវ ិ្ ើ្ពហមទ្ណឌ ។ 

ម្នតើគសុើបអ្គងកតល ល្តូវចុ្េះបំគពញភារកិច្ចកនុង
បរគិវណ ទ្ើតាងំ មានសិទ្ធិគសនើសុំជ្នំួយពើអាជាា ្រល ន ើ
្គ្ប់ថាន កឬ់អាជាា ្រមានសមតថកិច្ចល លពាកព់័នធគសេងគទ្ៀត 
គ ើមបើចូ្លរមួប្ង្វក បបទ្គលមើសល លមានលច្ងកនុងច្ាប់គនេះ 
និង្តូវអ្នុវតតតាម្កមនើតិវ ិ្ ើ្ពហមទ្ណឌ ។ 

 
 

ជំពូកទី៨ 
នីត្ិវធិីននការបច្ញបសច្កតសីបត្រមច្  

 

មាត្រា៣២.- នើតិវ ិ្ ើថ្នការគច្ញគសច្កតើសគ្មច្ 
បនាា ប់ពើការគសុើបអ្គងកត គ្ណៈកមាម ្ិការជាតិ

ការពារអ្នកគ្បើ្ាស់មានអ្ំណាច្តាមច្ាប់គនេះគលើការ៖ 
១- គច្ញគសច្កតើសគ្មច្ នងិ/ឬ 
២- គច្ញការកណំតទ់្ណឌ កមមរ ាាល 

 កនុងការគច្ញគសច្កតើសគ្មច្និង/ឬការកំណត់
ទ្ណឌ កមមរ ាាល គ្ណៈកមាម ្កិារជាតិការពារអ្នកគ្បើ្ាស់
អាច្គ្វើការពិចរណាគលើច្ណំាត់ការនានាឬគលើសណូំមពរ
ល លានគសនើគែើងគោយបញ្ញតតិករមានសមតថកិច្ចពាក់ព័នធ 

5. To take an interim restraining measure 

with regard to supplies, distribution or 

circulation on markets of the products, Goods or 

Services which are found to be non-compliant 

with the provisions of this law, and shall make 

report to the National Commission for Consumer 

Protection in order to coordinate with the 

competent institutions concerned, and provide 

cooperation to take further measures in 

accordance with the provisions of the applicable 

law.   
 

Formalities and procedures for inspection shall 

be determined by Prakas of the Minister of 

Commerce.   
 

 

Article 31: Power to Search 

The investigating officer shall be authorized to 

enter and search any premises in compliance 

with the Code of Criminal Procedures. 
 

The investigating officer who performs the 

duties in the premises/sites shall be entitled to 

seek assistance from local authorities of all levels 

or any other competent authorities concerned to 

participate in cracking down the offences 

stipulated in this law and shall comply with the 

Code of Criminal Procedures. 
 

 

CHAPTER VIII 
 

PROCEDURES FOR ISSUING A DECISION 
 

Article 32: Procedures for Issuing Decision 

After the investigation, the National 

Commission for Consumer Protection shall have 

the powers, by virtue of this law, to: 

1. Issue a decision and/or 

2. Impose an administrative sanction.   

In issuing a decision and/or imposing an 

administrative sanction, the National 

Commission for Consumer Protection may take 

into account the various measures taken or the 

request made by the relevant competent 

regulator with respect to the approval, 
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 ក់ទ្ងនឹងការអ្នុម័តយល់្ពម ការលកត្មូវ ឬការ
ប ិគស្ច្ំណាត់ការច្ំគពាេះសណូំមពរល លគសនើគែើងគនាេះ។ 
 

មាត្រា៣៣.- នើតិវ ិ្ ើថ្នការគោេះ្សាយ 
 គ្ណៈកមាម ្ិការជាតិការពារអ្នកគ្បើ្ាស់អាច្

គ្វើការគោេះ្សាយតាមការច្រចជាមួយបុគ្គលល លាន
បំពានបទ្បបញ្ញតតិណាមួយថ្នច្ាប់គនេះ។ 

រាល់ការគោេះ្សាយមិន្តូវអ្នុវតតគលើ៖ 

១- ករណើ ្ពហមទ្ណឌ ។ 
 ២- ការបំពានបទ្បបញ្ញតតិនានាថ្នច្ាប់គនេះជាថ្មើ
គទ្ៀតរបសបុ់គ្គលគនាេះគែើយ។ 

  ើតិវ ិ្ ើន ការនោេះប្សាយប្តូវកំែត់នោយ្បកាស
របស់រ ាម្នតើ្កសួងពាណិជ្ជកមម។ 
មាត្រា៣៤.-  គសច្កតើសគ្មច្ឱ្យបង្វា ញព័ត៌មានឬ  
                   សេពវសាយគែើងវញិ 

គៅគពលល លគ្ណៈកមាម ្ិការជាតិការពារអ្នក
គ្បើ្ាស់រកគឃើញថាបុគ្គលណាមួយល លពាក់ព័នធាន
បំពាននឹងបទ្បបញ្ញតតណិាមួយថ្នច្ាប់គនេះ គ្ណៈកមាម ្ិការ
ជាតិការពារអ្នកគ្បើ្ាស់អាច្គច្ញបទ្បឆជ  ូច្ខាង
គ្កាម៖ 

១- ត្មូវឱ្យបុគ្គលល លមនិានសេពវសាយព័តម៌ាន 
ឬសេពវសាយព័ត៌មានមិន្គ្ប់្ោន់គ្វើការសេពវសាយ
ព័ត៌មានគនាេះ ឬច្ំណុច្ណាមួយថ្នព័ត៌មានគនាេះឱ្យាន
្គ្ប់្ោន់ តាមវ ិ្ ើ ូច្ល លានបឆជ ក់កនុងបទ្បឆជ
គោយច្ណំាយថ្វកិាផ្ទា ល់ខលួនជូ្នសាធារណជ្ន ឬបុគ្គល
ពាក់ព័នធណាមួយ។ 

២- ត្មូវឱ្យបុគ្គលល លានសេពវសាយពត័៌មាន
ខុសឬបភំាន់គនាេះ គ្វើគសច្កដើលកត្មូវគែើងវញិតាមវ ិ្ ើ ូច្
ល លានបឆជ កក់នុងបទ្បឆជ  គោយច្ំណាយថ្វកិាផ្ទា ល់
ខលួន។ 

 
 
 
 
 
 

 

modification or refusal to take the requested 

measures.     

 

Article 33: Settlement Procedures 

The National Commission for Consumer 

Protection may settle through negotiation with 

any person who violates any provision of this law.  

  

Any settlement shall not apply to: 

1. Criminal case; or 

2. Repeated infringements of provisions of 

this law by the person. 
 

The settlement procedures shall be determined 

by Prakas of the Minister of Commerce. 

 
Article 34: Decision to Disclose Information 

or to Re-Publish 

If the National Commission for Consumer 

Protection has found that the person concerned 

has violated any provision of this law, the 

National Commission for Consumer Protection 

may issue the following decisions: 

 

1. Requiring the person who failed to 

publish information or publishes insufficient 

information to publish that information or any part 

thereof in a sufficient manner according to the 

procedures in this provision and to pay all the 

expenses on its own to the public or any 

concerned person.     

2.  Requiring the person who published false 

or misleading information to make corrections 

according to the procedures stated in this 

provision and paying all the related expenses on 

its own. 
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មាត្រា៣៥.- គសច្កតើសគ្មច្ហាមឃាត់ពើមុខង្វរ 
                   ្គ្ប់្គ្ង 

គ្ណៈកមាម ្កិារជាតិការពារអ្នកគ្បើ្ាស់អាច្
គច្ញគសច្កតើសគ្មច្ហាមឃាត់បុគ្គលណាមួយពើមុខង្វរ
្គ្ប់្គ្ងាន ្បសិនគបើ៖ 

១- បុគ្គលគនាេះាន្ប្ពតឹតគលមើស ូច្ខាងគ្កាម
ចប់ពើ២(ពើរ) ងគែើងគៅ៖ 

- អ្ំគពើមិនសុច្រតិពាក់ព័នធនឹងទ្ំនិញនងិ/ឬគសវា 
- ការអ្េះអាងគោយបំភាន ់
- ការសនោសតល់ជាអ្ំគណាយនិងរង្វវ ន ់
- ការសាយពាណិជ្ជកមមជានុយ 
- ការលក់អូ្ស ញគោយមិនសុច្រតិ 
- ការ ម រឬការទ្ទ្ួលយកការទូ្ ត់   គោយ

ោម នគច្តនាសគត់សគង់ទ្ំនិញ ឬគសវាតាមការបឆជ ទ្ិញ 
- ការអ្េះអាងល លមិនពិតឬល លបំភាន់អ្ំពើ

សកមមភាព្ុរកចិ្ចមួយច្ំនួន 
- ការបងខិតបងខំគោយកមាល ងំនិងការគ្ំរាមតាម

សលូវច្ិតត 
-   គ្គ្មាងលកល់បបពើរា មើ  នងិ 
- ការលក់ទ្ំនញិល លមានភាជ ប់គសច្កតើបរយិាយ

ពាណិជ្ជកមមមនិពិត។ 
២- បុគ្គលគនាេះាន្ប្ពឹតតគលមើស ូច្ខាងគ្កាម

យា ងតិច្២(ពើរ) ង កនុងរយៈគពល៥(្ា)ំឆ្ន  ំគៅគពល
ល លបុគ្គលគនាេះមានឋានៈជានាយក ឬអ្នក្គ្ប់្ គ្ងរបស់
នើតិបុគ្គល៖ 

- មិនានលាត្តោងបទ្ោា នព័ត៌មានស្មាបអ់្នក
គ្បើ្ាស ់

- មិនានបំគពញកាតពវកិច្ចកនុងការ្បតិបតតិតាម
បទ្ោា នព័ត៌មានស្មាប់អ្នកគ្បើ្ាស់ 

- មិនានគ វ្ើការជូ្ន ំណឹងអំ្ពើបទ្ោា នព័ត៌មាន 
ស្មាប់អ្នកគ្បើ្ាស់។ 

Article 35: Decision on the Prohibition from 

Management Function 

The National Commission for Consumer 

Protection may issue a decision to prohibit any 

person from holding a management function if: 

1. That person commits the offenses of the 

following with the occurrence of two times or 

more: 

- Unfair conduct relating to Goods and/or 

Services 

- Misleading representation 

- Promise to offer gifts and prizes 

- Bait advertising 

- Referral selling 

- The demand or acceptance of payments 

without the intention to supply Goods or 

Services as ordered 

- False or misleading representations of 

certain business activities 

- Physical coercion and mental threats 

- Pyramid selling scheme, or 

- Sale of Goods bearing a false trade 

description. 

2- That person has committed the offenses of 

the following with the occurrence of at least two 

times within 5 years and the person holds the 

position as director or manager of a legal entity: 

- Failure to disclose information standards for the 

Consumers; 

- Failure to perform its obligations in 

complying with the information standards for 

Consumers; or 

- Failure to provide a notification of the 

information standards for Consumers. 
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៣- បុគ្គលល ល្តូវានហាមឃាត់គោយរ ា
បរគទ្ស ក់ទ្ងនឹងកិច្ចការពារអ្នកគ្បើ្ាស់  ូច្មាន
លច្ងកនុងច្ំណុច្១និង២។ 

 

មាត្រា៣៦.- ការសេពវសាយគសច្កតើសគ្មច្ហាមឃាត់ 
                   ពើមុខង្វរ្គ្ប់្គ្ង 
 គ្ណៈកមាម ្ិការជាតិការពារអ្នកគ្បើ្ាស់្តូវ 
សតល់ច្ាប់ច្មលងគសច្កតើសគ្មច្ហាមឃាត់នើមួយៗល ល
មានលច្ងកនុងមា្តា៣៥ថ្នច្ាប់គនេះ ឱ្យគៅ៖ 

ក-បុគ្គលពាក់ព័នធឬសមាគ្មអ្នកគ្បើ្ាសណ់ា
មួយ។ 

ខ- បញ្ញតតិករមានសមតថកចិ្ច នងិ 
គ្- អ្ងគភាពចុ្េះបញ្ជ ើពាណិជ្ជកមមរបស់្កសួង 

ពាណិជ្ជកមម។ 
 គ្ណៈកមាម ្កិារជាតិការពារអ្នកគ្បើ្ាស់ ្តូវ 
សេពវសាយគសច្កតើសគ្មច្ហាមឃាត់នានា ល លមានលច្ង
គៅកនុងមា្តា៣៥ថ្នច្ាបគ់នេះ គៅគលើគគ្ហទ្ំព័រឬ្ពតឹតិប្ត
របស់ខលួនឬតាមមគ្ោាយគសេងគទ្ៀត។ 
 

មាត្រា៣៧.- រយៈគពលថ្នការហាមឃាត់ពើមុខង្វរ 
                 ្គ្ប់្គ្ង  
 ការហាមឃាត់មនិឱ្យកាន់តួនាទ្ើជានាយកឬជា
អ្នក្គ្ប់្គ្ងរបស់ ើតបុិគ្គ កនុង្ពេះរាជាណាច្្កកមពុជា 
មិន្តូវតិច្ជាង២(ពើរ)ឆ្ន នំិងមិន្តូវគលើសពើ៥(្ា)ំឆ្ន ំ
គែើយ។ 

ជំពូកទី៩ 
ការបតឹងត្វ៉ា  

 

មាត្រា៣៨.- ការលកត្មវូគលើគសច្កតើសគ្មច្របស់គ្ណៈ 
                       កមាម ្ិការជាតកិារពារអ្នកគ្បើ្ាស់  បុគ្គលណាមយួល លពាក់ព័នធនងឹគសច្កតើសគ្មច្
របស់គ្ណៈកមាម ្ិការជាតិការពារអ្នកគ្បើ្ាស់ អាច្
បតឹង ម រឱ្យគ្ណៈកមាម ្កិារជាតិការពារអ្នកគ្បើ្ាស់ 
ពិនិតយគែើងវញិ លកត្មូវ ឬ កគសច្កតើសគ្មច្ កនុងរយៈ
គពល១៥( ប់្ា)ំថ្ថ្ៃយា ងយូរ គ្ិតពើថ្ថ្ៃទ្ទ្លួគសច្កតើជូ្ន 
 ំណឹងអំ្ពើគសច្កតើសគ្មច្។ 

3- Any person who is prohibited by a foreign 

state with respect to Consumer Protection as 

stated in points 1 and 2. 

 

Article 36: Publication of the Decision on 

Prohibiting from Management Function 

 

The National Commission for Consumer 

Protection shall provide a copy of each 

prohibition decision as stated in Article 35 of this 

law to the: 

a. The person concerned or any consumer 

association; 

b. Competent regulator; and 

c. Business registration department of the 

Ministry of Commerce. 

The National Commission for Consumer 

Protection shall disseminate any prohibition 

decisions as provided for in Article 35 of this law 

on its website or bulletin or through any other 

means. 
 

Article 37: Duration of a Prohibition from a 

Management Function 

The prohibition from holding a position as a 

director or manager of a legal entity within the 

Kingdom of Cambodia shall not be less than 02 

(two) years and shall not exceed 05 (five) years. 

 

CHAPTER IX 

APPEAL 
 

Article 38: Modification to the Decision of the 

National Commission for Consumer Protection 

Any person who is involved with the decision of 

the National Commission for Consumer 

Protection may lodge a complaint to demand the 

National Commission for Consumer Protection 

to review, modify or revoke the decision within 

15 (fifteen) days at the latest, starting from the 

date on which the notification of the decision is 

received.   
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 បណតឹ ងឱ្យពិនិតយគែើងវញិ ្តូវបឆជ ក់ច្ំណុច្ 
 ូច្ខាងគ្កាម៖ 

 - បឆជ ក់ឱ្យានច្ាស់ថាការរកគឃើញណាមួយ
ឬគ្ច្ើនរបស់គ្ណៈកមាម ្ិការជាតិការពារអ្នកគ្បើ្ាស់
អាច្តវា ាន និង 

 - បង្វា ញថាគសច្កតើសគ្មច្ ឬទ្ណឌ កមមរ ាាល
របស់គ្ណៈកមាម ្ិការជាតិការពារអ្នកគ្បើ្ាស់ មិនមាន
ភសតុតាងរងឹមា ូំច្ានបឆជ កគ់ៅកនុងកណំត់គហតុរបស់
គ្ណៈកមាម ្ិការជាតិការពារអ្នកគ្បើ្ាស។់ 
 កនុងករណើ គនេះ គ្ណៈកមាម ្កិារជាតិការពារអ្នក 
គ្បើ្ាស់ ្តូវពិនិតយនិងសគ្មច្កនុងរយៈគពល៣០
(សាមសិប)ថ្ថ្ៃយា ងយូរ។ 
 
 

មាត្រា៣៩.- សិទ្ធិកនុងការបតឹងតវា គៅតុលាការមាន 
                 សមតថកចិ្ច 
 បុគ្គលណាមួយល លមិនសុខច្ិតតនឹងគសច្កតើ
សគ្មច្របស់គ្ណៈកមាម ្ិការជាតិការពារអ្នកគ្បើ្ាស់ 
អាច្បតឹងតវា គៅតុលាការមានសមតថកិច្ចថ្ន្ពេះរាជាណាច្្ក
កមពុជាាន កនុងរយៈគពល៣០(សាមសិប)ថ្ថ្ៃយា ងយូរ គ្ិត
ចប់ពើថ្ថ្ៃទ្ទ្ួលានគសច្កតើជូ្ន ំណឹងអ្ំពើគសច្កតើសគ្មច្
ចុ្ងគ្កាយ។ 
 លបបបទ្និងនើតិវ ិ្ ើថ្នការជូ្ន ណឹំងរបស់គ្ណៈ
កមាម ្ិការជាតិការពារអ្នកគ្បើ្ាស់ ្តូវកំណត់គោយ
្បកាសរបស់រ ាម្នតើ្ កសងួពាណិជ្ជកមម។ 
 

ជំពូកទី១០ 
បោសបបញ្ញត្ត ិ

 

មាត្រា៤០.- ទ្ណឌ កមមនិងការពិន័យអ្នតរការណ៍ 
 ទ្ណឌ កមមគៅកនុងច្ាប់គនេះ រមួមាន ការ្ ពមានជា
លាយលកខណ៍អ្កេរ ការពយួរ ការ កហូត ឬការលុប
គចលវឆិញ បនប្តចុ្េះបញ្ជ ើពាណិជ្ជកមមឬអាជាា បណណ   
ការពិន័យអ្នតរការណ៍ គ សពិន័យជា្ាក់ និងគ ស
ោក់ពនធនាោរ។ 

  The complaint to review shall specify the        

  followings: 
 

- Identifying that one or more findings of the 

National Commission for Consumer Protection 

may be appealed; and 

 

- Showing that the decision or administrative 

sanction of the National Commission for 

Consumer Protection is not sufficiently proven as 

specified in the minutes of the National 

Commission for Consumer Protection. 
 

Under this Article, the National Commission for 

Consumer Protection shall review and make its 

decision within 30 (thirty) days at the latest.  
 

 

Article 39: Right to Appeal to a Competent 

Court 

Any person who is not satisfied with the decision 

of the National Commission for Consumer 

Protection may appeal to a competent court of 

the Kingdom of Cambodia within 30 (thirty) 

days at the latest from the date on which the 

notification of the last decision is received.  

 

Formalities and procedures for notification of the 

National Commission for Consumer Protection 

shall be determined by Prakas of the Minister of 

Commerce. 
 

CHAPTER X 

PENALTIES 
 

Article 40: Sanction and Provisional Fine 

The sanctions under this law shall include 

written warnings, suspension or revocation or 

cancellation of the certificate of incorporation or 

license, provisional fine, monetary fines and 

imprisonment. 
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ការ្ពមានជាលាយលកខណ៍អ្កេរ ការពយួរ ការ
 កហូត ឬការលុបគចលវឆិញ បនប្តបឆជ ក់ការចុ្េះ
បញ្ជ ើពាណិជ្ជកមមឬអាជាា បណណ ជាសមតថកិច្ចរបស់គ្ណៈ
កមាម ្ិការជាតិការពារអ្នកគ្បើ្ាស់។ 

ការពិន័យអ្នតរការណ៍ជាសមតថកិច្ចរបស់ម្នតើ
គសុើបអ្គងកត។ 
 ការបង់្ាកព់ិន័យអ្នតរការណ៍នាឱំ្យរលតប់ណតឹ ង
អាជាា ។ 

កនុងករណើ ជ្នគលមើសមិន្ពមបង់្ាក់ពិន័យ 
អ្នតរការណ៍ ម្នតើគសុើបអ្គងកតអាច្កសាងសំណំុគរឿងថ្ន
បទ្គលមើសបញ្ជូ នគៅតុលាការមានសមតថកិច្ច។ 

 នើតិវ ិ្ ើថ្នការពិន័យអ្នតរការណ៍ ការបង់្ាក់
ពិន័យ ការ្គ្ប់្គ្ងបង្វក ន់ថ្ បង់្ាក់ពិន័យ និងការ
ចត់លច្ង្ាក់ច្ណូំលល លានពើការពនិ័យច្ំគពាេះអ្ំគពើ
គលមើស  ូច្មានលច្ងគៅកនុងបទ្បបញ្ញតតិច្ាប់គនេះ្តូវ
កំណត់គោយ្បកាសអ្នតរ្កសួងរវាងរ ាម្នតើ្កសួង
ពាណិជ្ជកមម រ ាម្នតើ្កសួងយុតតិ្ម៌ និងរ ាម្នតើ្កសួង
គស ាកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុ។ 

 

មាត្រា៤១.- អំ្គពើមិនសុច្រតិ ក់ទ្ងនឹងទំ្និញ គសវា 
                   ឬការអ្េះអាងគោយបំភាន់ 
 

្តូវទ្ទ្ួលការ្ ពមានជាលាយលកខណ៍អ្កេរ ច្ំគពាេះ
បុគ្គលណាល ល្ប្ពឹតតអ្ំគពើមនិសុច្រតិពាក់ពន័ធនឹងទ្ំនិញ 
គសវា ឬការអ្េះអាងគោយបភំាន់  ូច្មានលច្ងកនុងមា្តា៩ 
មា្តា១០ មា្តា១១ និងមា្តា១២។ 

កនុងករណើ ទ្ទ្ួលរងនូវការ្ ពមានជាលាយលកខណ៍
អ្កេរមតងរចួ្គហើយ គៅលតបនត្ប្ពឹតតគលមើសតាមកថាខណឌ
ទ្ើ១ខាងគលើគនេះ ្ តូវពយួរ  កហូត ឬលុបគចលវឆិញ បនប្ត
ចុ្េះបញ្ជ ើពាណិជ្ជកមមឬអាជាា បណណ។ 
 ្តូវទ្ទ្ួលការពិន័យអ្នតរការណ៍ជា្ាក់មិនគលើស
ពើ២០ ០០០ ០០០(ថ្មភលាន)គរៀល ច្ំគពាេះអ្ំគពើគលមើស
នឹងកថាខណឌ ទ្ើ១ខាងគលើគនេះ ពាក់ព័នធនឹងគុ្ណភាព
និង្បភពគ ើមថ្នទ្ំនិញ។ 

The written warning, suspension or revocation or 

cancellation of the certificate of incorporation or 

license shall fall within the competency of the 

National Commission for Consumer Protection.  

 

Imposing provisional fine shall be within the 

competency of the investigating officer. 
 

Payment of the provisional fine shall lead to the 

termination of criminal actions. 
 

In the case where the offender refuses to pay the 

provisional fine, the investigating officer may 

bring the case to a competent court.  

 

The procedure for provisional fine, the payment 

of fines, the management of payment receipts for 

fines issued, and the management of income from 

penalizing violators as stated in the provision of 

this law must be prescribed in an inter-ministerial 

Prakas between the Minister of Commerce, the 

Minister of Justice, and the Minister of Economy 

and Finance. 

 
 

Article 41: Unfair Conduct Relating to Goods, 

Services, or Misleading Claims 
 

A written warning shall be given to any person 

who committed unfair conduct relating to Goods, 

Services, or misleading claims as stated in Article 

9, Article 10, Article 11, and Article 12. 

 

Where a written warning is already issued but 

there is still a violation under the first paragraph, 

the certificate of commercial registration or 

license shall be suspended, revoked, or voided.  

 

Violations of the first paragraph above relating 

to the quality and origin of the Goods shall be 

punishable by the provisional fine of an amount not 

exceeding 20,000,000 (twenty million) Riels.   
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មាត្រា៤២.- សាថ នទ្មៃន់គ សថ្នអ្ំគពើមិនសុច្រតិ 
                            ក់ទ្ងនឹងទំ្និញ គសវា ឬការអ្េះអាង

គោយបំភាន់គោយសារប េះពាល់ ល់
សុខភាពនិងសុវតថិភាព 

្តូវសតនាា គ សោក់ពនធនាោរពើ៦(្ាមំួយ)លខ
គៅ២(ពើរ)ឆ្ន  ំនងិ្ តូវពិនយ័ជា្ាក់ពើ១ ០០០ ០០០(មួយ
លាន)គរៀលគៅ៤ ០០០ ០០០(បួនលាន)គរៀល ច្ំគពាេះ
អ្ំគពើគលមើសនឹងកថាខណឌ ទ្ើ១ថ្នមា្តា៤១ កនុងករណើ
ល លបងកឱ្យប េះពាល់្ៃន់ ៃ្រ ល់សុខភាពនិងសុវតថិភាព
អ្នកគ្បើ្ាស។់ 
មាត្រា៤៣.- សាថ នទ្មៃន់គ សថ្នអ្ំគពើមិនសុច្រតិ ក់ទ្ង

នឹងទ្ំនិញគសវាឬការអ្េះអាងគោយ បំភាន់
គោយសារពិការភាពឬមរណភាព 

្តូវសតនាា គ សោក់ពនធនាោរពើ២(ពើរ)ឆ្ន គំៅ 
៥(្ាំ)ឆ្ន នំិង្តូវពិន័យជា្ាក់ពើ៤ ០០០ ០០០
(បួនលាន)គរៀលគៅ១០ ០០០ ០០០( ប់លាន)គរៀល 
ច្ំគពាេះអំ្គពើគលមើសនឹងកថាខណឌ ទ្ើ១ថ្នមា្តា៤១ ល ល 
បណាត លឱ្យមានពិការភាពអ្ច្ិថ្្នតយឬ៍បណាត លឱ្យាត់បង់ 
អាយុជ្ើវតិ។ 
មាត្រា៤៤.-  អ្ំគពើ ក់ទ្ងនឹងការអ្នុវតតមិនសុច្រតិ 
 ្តូវទ្ទ្ួលពិន័យអ្នតរការណ៍ជា្ាក់មិនគលើស
ពើ៥០ ០០០ ០០០(ហាសិបលាន)គរៀល ច្ំគពាេះបុគ្គល
ណាល ល្ប្ពឹតតការសាយពាណិជ្ជកមមជានុយ ការ ម រ
ឬការទ្ទ្លួយកការទូ្ ត់គោយោម នគច្តនាសគតស់គង់ទ្នំិញ 
ឬគសវាតាមការបឆជ ទ្ិញ ការអ្េះអាងល លមិនពិតឬល ល
បំភាន់អ្ពំើសកមមភាព្ុរកិច្ចមយួច្ំននួ ការបងខិតបងខំគោយ
កមាល ងំ និងការគំ្រាមតាមសលូវច្ិតត។ 
 
 

មាត្រា៤៥.- អំ្គពើលក់លបបពើរា មើ ឬការលក់ទំ្និញ
ល លភាជ ប់គសច្កតើបរយិាយពាណិជ្ជកមម
មិនពិត 

 ្តូ វពិន័យអ្នត រការណ៍ជា្ាក់មិនគលើសពើ    
៨០ ០០០ ០០០(លប តសបិលាន)គរៀល ច្ំគពាេះអ្ំគពើ 
លក់លបបពើរា មើ ឬការលក់ទ្ំនិញល លមានភាជ ប់គសច្កតើ 
បរយិាយពាណិជ្ជកមមមិនពិត។ 

Article 42: Aggravating Circumstances  of 

Unfair Conduct Relating to Goods, Services, 

or Misleading Claims that Affect Health and 

Safety 

Violations of the first paragraph of Article 41 in 

the case of severely affecting the health and 

safety of a Consumer shall be punishable by 

imprisonment from 6 (six) months to 2 (two) 

years and fined from 1,000,000 (one million) to 

4,000,000 (four million) Riels. 

 

Article 43: Aggravating Circumstances of 

Unfair Conduct Relating to Goods, Services, or 

Misleading Claims that Cause Disability or Death 

 

Violations of the first paragraph of Article 41   

that causes permanent disability or death shall be 

punishable by imprisonment from 2 (two) years to 

5 (five) years and fined from 4,000,000 (four 

million) Riels to 10,000,000 (ten million) Riels. 

 

Article 44: Unfair Practices    

Any person who engages in bait advertisement, 

the demand or acceptance of payment without 

the intent to provide the Goods or Services as 

ordered, false or misleading representation about 

certain business activities, coercion by force or 

mental threat, shall be punished by the 

provisional fine not exceeding 50,000,000 (fifty 

million) Riels.    

 

Article 45: Sales in the Form of a Pyramid Scheme 

or the Sale of Goods Bearing False Trade 

Descriptions 

Sales in the form of a pyramid scheme or sale of 

Goods bearing false trade descriptions shall be 

punishable by the provisional fine not exceeding 

80,000,000 (eighty million) Riels.  
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មាត្រា៤៦.- សាថ នទ្មៃន់គ សថ្នការលក់លបបពើរា មើ 
ឬលក់ទ្ំនិញល លភាជ ប់គសច្កតើបរយិាយ
ពាណិជ្ជកមមមិនពិត គោយសារប េះពាល់
 ល់សុខភាពនិងសុវតថិភាព 

្តូវសតនាា គ សោក់ពនធនាោរពើ៦(្ាមំួយ)លខ
គៅ២(ពើរ)ឆ្ន និំង្តូវពិន័យជា្ាក់ពើ១ ០០០ ០០០ 
(មួយលាន)គរៀលគៅ៤ ០០០ ០០០(បួនលាន)គរៀល 
ច្ំគពាេះអ្ំគពើលក់លបបពើរា មើ ឬការលក់ទ្ំនិញល លមានភាជ ប់
គសច្កតើបរយិាយពាណិជ្ជកមមមនិពិត គហើយល លបងកឱ្យ
ប េះពាល់្ៃន់្ ៃរ លសុ់ខភាពនងិសុវតថិភាពអ្នកគ្បើ្ាស។់ 
 

មា្តា៤៧.- សាថ នទ្មៃន់គ សថ្នការលក់លបបពើរា មើ 
ឬការលក់ទ្ំនិញល លភាជ ប់គសច្កតើ
បរយិាយពាណិជ្ជកមមមិនពិត 
គោយសារពិការភាពឬមរណភាព 

 

្តូវសតនាា គ សោក់ពនធនាោរពើ២(ពើរ)ឆ្ន គំៅ
៥(្ា)ំឆ្ន  ំ និង្តូវពិន័យជា្ាក់ពើ៤ ០០០ ០០០
(បួនលាន)គរៀលគៅ១០ ០០០ ០០០( បល់ាន)គរៀល 
ច្ំគពាេះអំ្គពើលក់លបបពើរា មើ ឬការលក់ទំ្និញល លមាន
ភាជ ប់គសច្កតើបរយិាយពាណិជ្ជកមមមិនពតិ ល លបណាត លឱ្យ
មានពិការភាពអ្ច្ិថ្្នតយឬ៍បណាត លឱ្យាតប់ង់អាយុជ្ើវតិ។ 

 

មាត្រា៤៨.- អ្ំគពើ គលមើសគលើការមិនអ្នុគលាមតាម  
បទ្ោា នព័ត៌មានស្មាប់អ្នកគ្បើ្ាស់ 

្តូវទ្ទ្ួលពិន័យអ្នតរការណ៍ជា្ាក់មិនគលើសពើ
១០ ០០០ ០០០( បល់ាន)គរៀល ច្ំគពាេះបុគ្គលណាល ល
្ប្ពឹតតអ្ំគពើមិនអ្នុគលាមតាមបទ្ោា នព័ត៌មានស្មាប់
អ្នកគ្បើ្ាស។់ 

 

មាត្រា៤៩.- អ្ំគពើបំពានគសច្កតើសគ្មច្ល លហាម
ឃាត់ពើការ្គ្ប់្គ្ង 

 ្តូវទ្ទ្ួលពិន័យអ្នតរការណ៍ជា្ាក់មិនគលើស
ពើ១០ ០០០ ០០០( ប់លាន)គរៀល ច្ំគពាេះបុគ្គលណា
ល លបំពានគសច្កតើសគ្មច្ល លហាមឃាត់ពើការ្ គ្ប់្គ្ង។ 
 
 
 
 
 
 

 

Article 46: Aggravating Circumstances of 

Sales in the Form of a Pyramid Scheme or the 

Sale of Goods Bearing False Trade 

Descriptions that Affect Health and Safety 

Sales in the form of a pyramid scheme or the sale 

of Goods with false advertisement descriptions 

that severely affect the health and safety of the 

Consumer shall be punishable by imprisonment 

from 6 (six) months to 2 (two) years and fined 

from 1,000,000 (one million) Riels to 4,000,000 

(four million) Riels. 
 

 

Article 47: Aggravating Circumstances of 

Sales in the Form of a Pyramid Scheme or the Sale 

of Goods Bearing False Advertisement 

Description that cause Disability or Death 
 

Sale in the form of a pyramid scheme or the sale 

of goods bearing false trade descriptions causing 

permanent disability or death shall be punishable 

by imprisonment from 2 (two) years to 5 (five) 

years and fined from 4,000,000 (four million) to 

10,000,000 (ten million) Riels.  

 

Article 48:  Violations for Non-Compliance 

of the Provision on the Information Standards for 

Consumers 

Any person who does not comply with the 

provision on the information standards for 

Consumers shall be punishable by the provisional 

fine not exceeding 10,000,000 (ten million) Riels. 

 

Article 49: Violations of the Prohibition from 

a Management Function 

Any person who violates a decision on the 

prohibition from a management function shall be 

punishable by the provisional fine not exceeding 

10,000,000 (ten million) Riels. 
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ជំពូកទី១១ 
អ្វស្ថនបបញ្ញត្ត ិ

 

មាត្រា៥០.- ការទុ្កជានិរាករណ៍ 
 បទ្បបញ្ញតតិ ងំឡាយណាល លសាុយនឹងច្ាប់ 
គនេះ្តូវទុ្កជានិរាករណ៍។ 
 

មាត្រា៥១.- ្បកាសជាការ្បញាប់ 
 ច្ាប់គនេះ្តូវ្បកាសជាការ្បញាប់។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPTER XI 

FINAL PROVISIONS 
 

Article 50: Abrogation 

Any provisions contrary to this law shall be 

abrogated. 

 

Article 51: Declaration as Urgent 

This law shall be declared as urgent. 
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គ្វើគៅ្ពេះបរមរាជ្វាងំ, ថ្ថ្ៃទ្ើ០២ លខវចិ្ោកិា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
[ែតាថ ន ខា  ិងប្តា] 

 
 
 

នបោត្តម សហីមុន ី

ព.រ.ល.១៩១១.១៦៥៣ 
ានយកគសច្កដើ្កាបបងគទូំ្លថាវ យ្ពេះមហាកេ្ត 

សូមឡាយ្ពេះហតថគលខា 
នាយករដ្ឋមន្ដនដ ី
[ែតាថ ន ខា ] 

 
 
 

សបមដច្អ្គគមហាបសនាបត្ីបត្បោ 
ហ ុន សសន 

ានយកគសច្កដើគោរពជ្្មាបជូ្ន 
សគមដច្អ្គ្គមហាគសនាបតើគតគជានាយករ ាម្នដើ 

រដ្ឋមន្ដនដីត្រកសងួពាណិជជកមម 
[ែតាថ ន ខា ] 

 
 
 

ា៉ា ន សរូសក័ដ ិ

Made in the Royal Palace, 02 November 2019 

[Royal Signature and seal] 

 

 

 

 

NORODOM SIHAKMONI 

ព.ល.រ 1911. 1653 

Having submitted to His Majesty the King for 

signature 

Prime Minister 

[Signed] 

 

 

 

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo  

HUN SEN 

Having informed Samdech Akka Moha Sena 

Padei Techo the Prime Minister 

Minister of Commerce 

[Signed] 

 

 

 

 

PAN Sorasak 
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