
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
គណៈកម្មា ធកិារអាស៊ា នស្តពីកីចិ្ចការពារអ្នកប្រើ្ ាស្ ់ 
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ទំព័រ ๒ នៃ ២០ 

តារាងអ្កសរស្បងេរ 
 

អេស ៊ីស ៊ីេ ៊ីស ៊ី (ACCEC) គណៈកម្មា ធកិារសម្របសម្រួលអាស៊ា ៃសត៊ីព៊ីពាណិជ្ជករាតារម្បព័ៃធអេឡចិម្រូៃិក  

អេស ៊ីស ៊ីភ៊ី (ACCP)  គណៈកម្មា ធកិារអាស៊ា ៃសត៊ីព៊ីកិចចការពារេនកអម្ប៊ីម្ាស់ 

អេស ៊ីអេហ្វ-ស ៊ីភ៊ី (ACF-CP) ម្កបខ័ណឌ កចិចសហ្ម្បរបិរតិការអាស៊ា ៃសត៊ីព៊ីកិចចការពារេនកអម្ប៊ីម្ាស់ 

អេឌ៊ីេ (ADR)  ការអ ោះម្សយជ្អម្មល ោះអម្ៅម្បព័ៃធរ លាការ 

អេេ ៊ឹរអេស (AMS) រដ្ឋសម្មជ្ិកអាស៊ា ៃ 

ប៊ា៊ីធូស ៊ី (B2C) ធ រកិចចអៅកាៃ់េនកអម្ប៊ីម្ាស ់

េូឌ៊ីេ (ODR) ការអ ោះម្សយជ្អម្មល ោះតារម្បព័ៃធេៃឡាញ 

អាយផិៃ (ICPEN) បណ្តត ញេនកេៃ វរតកិចចការពារេនកអម្ប៊ីម្ាស់េៃតរជារិ  

អេសេូភ៊ី (SOP) ៃ៊ីរិវធិ៊ីម្បរបិរតិសតង់ រ 

េិៃធាដ្ (UNCTAD) សៃនិស៊ីទេងគការសហ្ម្បជាជារិសត៊ីព៊ីពាណិជ្ជករាៃងិេភិវឌឍៃ ៍

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ទំព័រ ๓ នៃ ២០ 

 

 

 

 

បស្ច្កតីប ត្ើម 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការេៃ វរតនៃកិចចការពារេនកអម្ប៊ីម្ាស់កន ងម្កុររំបៃ់ជាអម្ច៊ីៃ ជាទូអៅគឺ

ម្រូវាៃអធវ៊ីវរិជ្ឈការ ៃិងជាបឋរម្រូវាៃពិចារណ្តថាគឺជាកងវល់ថាន ក់ជារិ។ កន ង

អាស៊ា ៃ វារិៃម្មៃភ្នន ក់ងារការពារេនកអម្ប៊ីម្ាស់សហ្ជារិតររួយអទ។ រដ្ឋ

សម្មជ្ិកអាស៊ា ៃ (អេេ ៊ឹរអេស (AMS)) ាៃេៃ រ័រ ៃិងាៃេៃ វរតកិចចការពារ

េនកអម្ប៊ីម្ាស់ តែរទងំអោលៃអោាយ ចាប់ ៃិងបទបបញ្ញរតិទងំឡាយ        

ជាទូអៅតារកម្រិរខ សៗោន ។  

អទោះប៊ីជាោ៉ា ងអៃោះកត៊ី អៅអពលម្បឈររ ខជារយួពាណិជ្ជករា ៃិង         

ការវៃិិអោគេៃតរជារិតដ្លកពំ ងរ ៊ីកចអម្រ៊ីៃ វាកាល យជាកាៃ់តរពិាកអឡ៊ីងៗ

សម្ម្មប់ធ រកិចច ៃងិេនកអម្ប៊ីម្ាស់ទងំឡាយ អដ្៊ីរប៊ីបរ់តបៃតារម្បព័ៃធចាប ់     

ៃិងសា ប័ៃកន ងចំៃួៃដ្៏អម្ច៊ីៃ ជាពិអសសម្បសៃិអប៊ីម្មៃជ្អម្មល ោះអក៊ីរអឡ៊ីង ជា

ឧទហ្រណ៍ទក់ទងៃ៊ឹងការទិញៃងិម្បរិបរតិការតារម្បព័ៃធេៃឡាញទងំឡាយ។ 

អ យម្មៃការទទួលសគ ល់ព៊ីការម្បឈរអៃោះ អេេ ៊ឹរអេស (AMS)    

តាររយៈគណៈកម្មា ធកិារអាស៊ា ៃសត៊ីព៊ីកិចចការពារេនកអម្ប៊ីម្ាស់ (អេស ៊ីស ៊ីភ៊ី 

(ACCP)) ៃិងគណៈកម្មា ធិការសម្របសម្រលួអាស៊ា ៃសត៊ីព៊ីពាណិជ្ជករាតារ

ម្បព័ៃធអេឡចិម្រូៃកិ (អេស ៊ីស ៊ីេ ៊ីស ៊ី (ACCEC)) សអម្រចបអងក៊ីរ យៃតការរួយ

សម្ម្មប់ការអ ោះម្សយជ្អម្មល ោះប៊ា៊ីធូស ៊ី (B2C) ឆ្លងតដ្ៃកន ងរយៈអពលតវងអ យ

ការកសង ៃិងការពម្ង៊ីកបណ្តត ញនៃគអម្ម្មងការថាន ក់ជារិតដ្លម្មៃជាអម្សច។ 

  

 

 

 

បោលការណ៍ណណនាំអាស៊ា ន 

ស្តពីីការប ោះ្សយជបម្មល ោះរ៊ាីធូស្  ី(B2C) ឆ្លងណែន 

្ករខ័ណឌ ណែលអាច្អ្ន វតតាន 

 



ទំព័រ ๔ នៃ ២០ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទិែឋភាពទូបៅ 

 

វិសលភាព នងិការ្គរែណត រ ់

អោលការណ៍តណនទំងំអៃោះពិពណ៌នដ្ំអណ៊ី រការតារម្បព័ៃធរួយ តាររយៈតដ្លជ្អម្មល ោះធ រកិចចអៅកាៃ់េនកអម្ប៊ី

ម្ាស់ (ប៊ា៊ីធូស ៊ី (B2C)) ទងំឡាយអាចម្រវូាៃអ ោះម្សយតារការអរៀបចំឆ្លងតដ្ៃកន ងអាស៊ា ៃ។ ពួកវាគឺម្មៃ       

អោលអៅផតល់រម្មល ភ្នព ៃងិការរម្រង់ទសិតដ្លអាចេៃ វរតាៃសម្ម្មប់េនកអម្ប៊ីម្ាស់ ធ រកចិច ៃងិអាជាា ធរតដ្លម្មៃ

សររាកចិចអល៊ីជ្ហំាៃទងំឡាយតដ្លម្រូវាៃអល៊ីកអឡ៊ីងអល៊ីពាកយបណត៊ឹ ងេនកអម្ប៊ីម្ាស់ទងំឡាយ ឆ្លងយ តាត ធិការខ សៗ

ោន ។ 

នច ងបញ្ចប់អៃោះ អោលការណ៍តណនរំរួម្មៃៃិយរៃ័យររួោន អល៊ីទសសនទៃ ៃងិវាកយសពទគៃល៊ឹោះតដ្លម្រូវាៃ

អម្ប៊ីម្ាស់កន ងបរបិទនៃជ្អម្មល ោះប៊ា៊ីធូស ៊ី (B2C) ឆ្លងតដ្ៃ ម្ពរទងំយៃតការកិចចសហ្ម្បរបិរតិការ ៃិងៃ៊ីរិវធិ៊ីម្បរបិរតិ         

អៃោះគឺម្រូវាៃបញ្ជជ ក់េោះអាងអឡ៊ីងវញិ អ យអោលការណ៍ជាៃ់ខពស់អាស៊ា ៃសត៊ីព៊ីកចិចការពារេនកអម្ប៊ីម្ាស់    

ជាពិអសសអោលការណ៍ទ៊ីម្ាបំ៊ី តដ្លេំពាវនវឲ្យម្មៃកិចចការពារសម្ម្មប់េនកអម្ប៊ីម្ាស់កន ងពាណិជ្ជករាតារម្បព័ៃធ        

អេឡចិម្រូៃិក ៃិងការបអងក៊ីរអឡ៊ីងនៃ “យៃតការអ ោះម្សយជ្អម្មល ោះជ្ំនញ […] អដ្៊ីរប៊ីដ្ំអណ៊ី រការម្បរិបរតិការឆ្លងតដ្ៃ 

ៃិងផតលជូ់្ៃេនកអម្ប៊ីម្ាស់ទងំឡាយជារួយលទធផលតដ្លអសា៊ីភ្នពទងំឡាយ”។ បតៃារព៊ីអៃោះ វាគឺម្សបៃ៊ឹង       

អោលការណ៍តណនសំម្ម្មប់កិចចការពារេនកអម្ប៊ីម្ាស់នៃសៃនិស៊ីទេងគការសហ្ម្បជាជារសិត៊ីព៊ីពាណិជ្ជករាៃិងេភិវឌឍៃ៍ 

(េិៃធាដ្ (UNCTAD)) តដ្លេំពាវនវឲ្យម្បអទសទងំឡាយ “េភិវឌឍយៃតការតដ្លអសា៊ីភ្នព ម្មៃម្បសិទធភ្នព      

ម្មៃរម្មល ភ្នព ៃងិរិៃលំអេៀង អដ្៊ីរប៊ីអល៊ីកអឡ៊ីងព៊ីពាកយបណត៊ឹ ងេនកអម្ប៊ីម្ាស់ទងំឡាយតាររយៈការអ ោះម្សយ

ជ្អម្មល ោះតារម្បព័ៃធរដ្ឋាល រ លាការ ៃិងអម្ៅម្បព័ៃធរ លាការ ររួបញ្ចូ លអរឿងកត៊ីឆ្លងតដ្ៃទងំឡាយ” (អោលការណ៍

តណន ំ៣៧)។  

 

 

 

 

 

 

អោលការណ៍តណនអំាស៊ា ៃសត៊ីព៊ីការអ ោះម្សយជ្អម្មល ោះប៊ា៊ីធូស ៊ី (B2C) ឆ្លងតដ្ៃ បអម្រ៊ីអដ្៊ីរប៊ីតណន ំ

ៃិងសម្រួលការផតួចអផត៊ីរ ដ្ំអណ៊ី រការ ៃិងការអ ោះម្សយជ្អម្មល ោះទងំឡាយរវាងេនកអម្ប៊ីម្ាស់ ៃិង   ធ រកិចច 

ឆ្លងយ តាត ធិការទងំឡាយកន ងរំបៃ់អាស៊ា ៃ។ 



ទំព័រ ๕ នៃ ២០ 

សតង់ រ (អេសេូភ៊ី (SOP)) តដ្លម្រូវាៃអសន៊ី។ ជ្អម្មល ោះទងំឡាយតដ្លម្រូវាៃម្គបដ្ណត បអ់ យអោលការណ៍

តណនទំងំអៃោះអាចម្មៃទកទ់ងទងំម្បរិបរតិការេនកអម្ប៊ីម្ាស់តារម្បព័ៃធេៃឡាញ ៃិងរិៃតរៃតារម្បព័ៃធេៃឡាញ 

ដ្រាបណ្តតដ្លពួកវាគឺម្មៃចររិធរាជារិជា ‘ម្បរបិរតិការ’។   

កន ងការអធវ៊ីតបបអៃោះ អោលការណ៍តណនទំងំអៃោះទទួលសគ ល់ម្កបខ័ណឌ កចិចសហ្ម្បរបិរតិការអាស៊ា ៃែា៊ីសត៊ីព៊ី

កិចចការពារេនកអម្ប៊ីម្ាស់ (អេស ៊ីអេហ្វ-ស ៊ីភ៊ី (ACF-CP)) ៃិងម្មៃអចរនបងកបអងក៊ីរភ្នពចម្រោុះោន នៃម្បព័ៃធការពារេនក

អម្ប៊ីម្ាស់កន ងអេេ ៊ឹរអេស (AMS)។ អទោះជាោ៉ា ងអនោះក៏អ យ ការេៃ វរតនៃអោលការណ៍តណនទំងំឡាយទកទ់ង

ៃ៊ឹងចាប់ជារិតដ្លជាក់លាក់ចាាំច់ម្រូវាៃពៃិិរយពិចច័យោ៉ា ងយកចិរតទ ក ក ់ ៃងិការចូលររួនៃសា ប័ៃ ឬេងគភ្នព

ជារិតដ្លពាក់ពៃ័ធទងំឡាយគឺជាករាវរា ឆ្នទ ៃ សទិិធនៃអេេ ៊ឹរអេស (AMS) អរៀងខលួៃ។ 

ទស្សនទាន វាកយស្ពទ និងនិយមនយ័គនលលោះ 
 

 

 

 
 ពាណិជ្ជករាតារម្បពៃ័ធអេឡចិម្រៃូកិ សំអៅអល៊ី “ការលក់ ឬការទិញ នៃទៃំិញ ឬអសវា អទោះប៊ីជារវាង        

ធ រកិចច ម្គួសរ ប គគល រ ឋ ភិាល ៃិងេងគការសធារណៈឬឯកជ្ៃអផសងៗ តដ្លម្រូវាៃអធវ៊ីអល៊ីបណ្តត ញ

សម្របសម្រួលក ំពយូទ័រ។ ទំៃិញ ៃងិអសវាទងំឡាយគឺម្រូវាៃបញ្ជជ ទិញអល៊ីបណ្តត ញទងំអនោះ ប៉ា តៃត       

ការទូទរ់ម្ាក់ ៃិងការម្បគលច់ ងអម្កាយនៃទំៃញិ ឬអសវា អាចម្រូវអធវ៊ីតារម្បពៃ័ធេៃឡាញ ឬរៃិតរៃ

តារម្បព័ៃធេៃឡាញ” តារការផតល់ៃិយរៃ័យអ យ េូេ ៊ីស ៊ីឌ៊ី (OECD)។ 

 
 ពាណិជ្ជករាតារម្បពៃ័ធអេឡចិម្រៃូកិប៊ា៊ីធូស ៊ី  (B2C) អតត រោ៉ា ងពិអសសអល៊ីការទិញតារម្បព័ៃធេៃឡាញ

ព៊ីធ រកិចច តដ្លម្រូវាៃអធវ៊ីអឡ៊ីងអ យេនកអម្ប៊ីម្ាស់ច ងអម្កាយ សម្ម្មប់ការអម្ប៊ីម្ាស់តទ ល់ខលួៃរបស ់       

ពួកអគ។ 

 

 



ទំព័រ ๖ នៃ ២០ 

 

 

 

 
 ជ្អម្មល ោះេនកអម្ប៊ីម្ាស ់ អាចអក៊ីរអឡ៊ីងអ យសរអហ្រ ផលរួយចំៃៃួតដ្លររួបញ្ចូ លប៉ា តៃតរៃិកម្រិរម្រ៊ឹរតរ

ឧទហ្រណ៍ដូ្ចខាងអម្ការ ៃិងម្មៃលទធផលជា ការរៃិអពញចរិត ការខូចខារ ៃងិ/ឬការារប់ងច់អំពាោះេនក

អម្ប៊ីម្ាសទ់ងំឡាយ៖ 

(ក) អៅអពលទំៃិញ ៃិងអសវាតដ្លម្រូវាៃរពំ៊ឹងទងំឡាយរៃិម្រូវាៃទទលួ ៃិង/ឬរិៃម្សបតារចររិ

លកខណៈដូ្ចាៃពិពណ៌នរ ៃអពលបញ្ជជ ទិញ ៃងិ/ឬម្មៃកំហ្ ស។ 

(ខ) អៅអពលម្មៃការ ក់នែលរៃិចាស់ (ឧ. អ យសររនរលលាក់កំាងំ េម្តាបតូរម្ាក់បរអទស) ៃងិ/ឬ

អប៊ីរិៃដូ្អចាន ោះអទពរ័៌ម្មៃតដ្លម្មៃលកខណៈពងាវ ងការពិរេំព៊ីផលិរផល ឬអសវារួយ។ 

(គ) អៅអពលម្មៃលកខខណឌ កចិចសៃាតដ្លរៃិអសា៊ីភ្នពទងំឡាយ (ឧ. លកខខណឌ បៃតជាែា៊ីអ យ

សវ័យម្បវរតិ)។ 

(ឃ) អៅអពលធ រកិចចទងំឡាយចូលររួកន ងការតកលងបៃលំ ឆ្អាកៃងិ/ឬម្បរិបរិតការតដ្លរិៃម្រូវាៃ     

េៃ ញ្ជញ រ។ 

 

 

 
 ជ្អម្មល ោះ (េនកអម្ប៊ីម្ាស)់ ឆ្លងតដ្ៃ រំណ្តងឲ្យជ្អម្មល ោះេនកអម្ប៊ីម្ាស់តដ្លម្មៃអៅអល៊ីសព៊ីម្បអទស ឬ          

យ តាត ធិការចំៃួៃរួយោ៉ា ងគួរឲ្យករ់សម្មគ ល់អម្ពាោះេនកអម្ប៊ីម្ាស់ ៃិងធ រកិចចអនោះ គរឺិៃសារិអៅកន ងម្បអទស 

ឬយ តាត ធិការដូ្ចោន អទ។ 



ទំព័រ ๗ នៃ ២០ 

 

 

វាកយសពទខាងអល៊ីគឺម្រូវាៃអម្ប៊ីម្ាស់ទូទងំអោលការណ៍តណនទំងំអៃោះអៅអពលតដ្លសំអៅអល៊ីជ្អម្មល ោះ តដ្ល

ម្រូវាៃផតួចអផត៊ីរអឡ៊ីងអ យេនកអម្ប៊ីម្ាស់ ព៊ីអម្ពាោះអប៊ីអល៊ីសព៊ីតដ្ៃសររាកចិច ដ្ំអណ៊ី រការនៃការអ ោះម្សយជ្អម្មល ោះចាាំច់

ម្រូវាៃសម្រួលអ យអាជាា ធរម្មៃសររាកចិចនៃយ តាត ធិការទងំទក់ទិៃៃ៊ឹងេនកអម្ប៊ីម្ាស់ ៃិងធ រកចិចអរៀងៗខលួៃ។ 

 

 

 
 ការអ ោះម្សយជ្អម្មល ោះ គឺម្រូវាៃផតលៃ់ិយរៃ័យថាជាការសម្រួលនៃការអ ោះម្សយពាកយបណត៊ឹ ងេនកអម្ប៊ី

ម្ាស់អដ្៊ីរប៊ីអ ព្ ោះអៅទម្រង់រួយនៃសំណង ឬការអ ោះម្សយជ្អម្មល ោះ (ឧ. ការសងម្រលបរ់កវញិ ការជ្ួស

ជ្ ល ឬការជ្ំៃួសនៃទំៃិញវកិារៈ ការបៃាយនែល ការស ំអទស ឬការសងសំណងជាម្ាក់សម្ម្មប់ការារ់បង ់      

ការល បអចាល ឬការបញ្ចប់នៃកិចចសៃា ឬកិចចម្ពរអម្ពៀង)។ យៃតការសម្ម្មប់ការអ ោះម្សយជ្អម្មល ោះររួ

បញ្ចូ លវធិាៃការសម្ម្មប់ការអ ោះម្សយជ្អម្មល ោះអម្ៅព៊ីរ លាការ ដូ្ចជាការអ ោះម្សយជ្អម្មល ោះអម្ៅម្បព័ៃធ

រ លាការ (អេឌ៊ីេ (ADR)) ររួបញ្ចូ លការអ ោះម្សយជ្អម្មល ោះតារម្បព័ៃធេៃឡាញ (េូឌ៊ីេ (ODR)) តែរ

ទងំបណត៊ឹ ងរ លាការចំៃួៃទ៊ឹកម្ាក់រចិ។ អោលអៅចំបងគឺេៃ ញ្ជញ រឲ្យម្មៃការអ ោះម្សយជ្អម្មល ោះអ យ

ម្មៃចររិ   អសា៊ីភ្នព រម្មល ភ្នព ម្បសទិធភ្នព រៃិអរ ៊ីសអេ៊ីង ៃិងគណអៃយយភ្នព។ 

 
 ភ្នន កង់ារការពារេនកអម្ប៊ីម្ាស ់ គឺជាអាជាា ធរសធារណៈម្មៃសររាកិចចតដ្លម្មៃអាណរតិបឋរ អោងតារ

ចាប់សត៊ីព៊ីកិចចការពារេនកអម្ប៊ីម្ាស់ទូអៅ ៃិងដូ្ចតដ្លាៃកណំរ់អ យអេេ ៊ឹរអេស (AMS) ៃ៊ីរយួៗ 

េៃ វរតចាប់ទងំឡាយម្ប្ងំៃ៊ឹងការេៃ វរតពាណិជ្ជករាតដ្លរិៃអសា៊ីភ្នព ៃងិតកលងបៃលំតដ្លប៉ាោះពាល់េនក

អម្ប៊ីម្ាស់ឆ្លងវសិ័យទងំឡាយ។ 



ទំព័រ ๘ នៃ ២០ 

ច្រតិលកេណៈបោល 

ម្សបជារួយការេៃ វរតលអអេៃតរជារិ ៃ៊ីរិវធិ៊ីម្បរិបរតិសតង់ រ (អេសេូភ៊ី (SOP)) ាៃពិពណ៌នកន ងអោល

ការណ៍តណនទំងំអៃោះបងាា ញព៊ីចររិលកខណៈអោលដូ្ចខាងអម្ការ៖ 

 

*ជាអោលការណ៍ េនកអម្ប៊ីម្ាស់ទងំឡាយគួរតរអាចនលលកាៃៃូវឱកាសអដ្៊ីរប៊ីអម្ជ្៊ីសអរ ៊ីសសករាភ្នពបណត៊ឹ ង

តដ្លចង់ាៃជាងអគរបស់ពកួអគអដ្៊ីរប៊ីតសវងរកការសងនែលខូចខារ។ អទោះប៊ីជាោ៉ា ងអៃោះកត៊ី ជាម្បអោជ្ៃ៍នៃម្បសទិធភ្នព

ចំណ្តយ ចាប់ជាអម្ច៊ីៃតចងព៊ីចណំ្តរ់ការនៃការចរចារ សនធ ៃករា ៃិងរជ្ឈរតករាតារលំ ប់អាទិភ្នពអៃោះ អហ្៊ីយ       

ការសអម្រចអៅអ ោះម្សយតារម្បព័ៃធរ លាការគជឺាជ្អម្រ៊ីសច ងអម្កាយបំផ រតរប៉ា អណ្តណ ោះ។ ជ្អម្រ៊ីសសរញ្ញរួយអផសង

អទៀរគឺល បអចាលកចិចសៃា ការទិញ ៃងិការទូទរ់គឺសម្ម្មបឲ់្យេនកលក់ម្មៃេំឡ ងអពលសងប ់ ៃិងសម្ម្មប់សា ប័ៃ      

ហ្រិញ្ញវរា េៃ វរតគអម្ម្មងការគិរនែលម្រលប់រកវញិ។ 

 

 

 
ការអាចចូលអម្ប៊ីម្ាសា់ៃ  

ភ្នន ក់ងារការពារេនកអម្ប៊ីម្ាស់កន ងអាស៊ា ៃ (ASEAN) គួរធានការទទួលាៃយ រតធិរ៌សម្ម្មបេ់នក

អម្ប៊ីម្ាស់ទងំេស់តដ្លរហ័្ស ចំម្រង់ៗ ៃិងរៃិនែល ជាពិអសសម្បសិៃអប៊ីភ្នគ៊ីជ្អម្មល ោះ ៃិងភ្នគ៊ីររយិជ្ៃ

(ដូ្ចជា ធនោរ) តដ្លទក់ទៃិ ាៃឈាៃដ្ល់ការោងំសទោះកន ងការខិរខំរបស់ពួកអគអ ព្ ោះអៅការអ ោះ

ម្សយជ្អម្មល ោះ។* ោ៉ា ងម្សអដ្ៀងោន អៃោះ យៃតការអ ោះម្សយជ្អម្មល ោះឆ្លងតដ្ៃណ្តក៏អ យគួរតរពិចារណ្តព៊ី

ភ្នពងាយម្សួលនៃការអម្ប៊ីម្ាស់សម្ម្មប់ទងំេនកអម្ប៊ីម្ាស់ ៃិងធ រកចិច (តែរទងំភ្នគ៊ីររិយជ្ៃ កន ង

ករណ៊ី សនធ ៃករា)។ អៃោះម្មៃៃ័យថាេៃ ញ្ជញ រឲ្យការអ ោះម្សយជ្អម្មល ោះម្មៃលកខណៈអលឿៃបំផ រតារ

តដ្លអាចអធវ៊ីាៃ ៃិងអធវ៊ីឲ្យម្ាកដ្ថាយៃតការគឺម្មៃរនរលសរយររយ អ យពិចារណ្តព៊ីសររាភ្នពហ្រិញ្ញវរា 

តដ្លម្មៃកម្រិរនៃេនកអម្ប៊ីម្ាស់ទងំឡាយកន ងអេេ ៊ឹរអេស (AMS) ជាអម្ច៊ីៃ។ 



ទំព័រ ๙ នៃ ២០ 

 

 

 

 
ភ្នពអសា៊ីោន  

ភ្នន ក់ងារការពារេនកអម្ប៊ីម្ាស់កន ងអាស៊ា ៃ (ASEAN) គួរអធវ៊ីឲ្យម្ាកដ្ថាេនកអម្ប៊ីម្ាស់ ៃិងធ រកិចច

ទងំឡាយគឺាៃទទលួព័រ៌ម្មៃោ៉ា ងពិសត រ េំព៊ីៃ៊ីរិវធិ៊ីសម្ម្មប់ការអ ោះម្សយជ្អម្មល ោះឆ្លងតដ្ៃ។ យៃតការ

គួរតររិៃអរ ៊ីសអេ៊ីង ៃិងរិៃលំអេៀង  ដូ្ចជាវាគួរតរអាចតសវងរកាៃ ៃងិរិៃតរ់អចញប គគលណ្តរយួ ឬ   

ចំណ្តរ់ថាន ក់ណ្តរួយនៃេនកអម្ប៊ីម្ាស់ទងំឡាយព៊ី អាយ  ទ៊ីកតៃលង សររាភ្នពផលូវកាយ ឬផលូវចិរត ៃិងម្បវរតិ

ទងំេស់ (ការសិកា ចំណូល ជារិសសៃ៍ សសន ៃិងភ្នស)។ 

 
ដ្អំណ៊ី រការម្សបចាប ់

យៃតការអ ោះម្សយជ្អម្មល ោះគួរេៃ វរតតារដ្ំអណ៊ី រការសតង់ រតដ្លម្រូវាៃម្ពរអម្ពៀង ៃិងម្មៃ   

រម្មល ភ្នព កន ងេំឡ ងអពលតដ្លភ្នគ៊ីខ សោន គឺម្រូវាៃផតល់ឲ្យជារួយឱកាសម្គប់ម្ោៃ់អដ្៊ីរប៊ីាៃដ្៊ឹងឮ ៃិង

ទទួលខ សម្រូវ អ យរិៃេគរ ិៃិងអោងតារសទិធិ ៃិងការទទលួខ សម្រូវអរៀងៗខលួៃរបស់ពកួអគ។ 

 
ភ្នពតដ្លអាចេៃ វរតាៃ 

ម្បសិទធភ្នពនៃយៃតការណ្តរួយ គឺម្រូវាៃបងាា ញតារកម្រិរតដ្លវាអាចម្រូវាៃម្បរិបរតិ ឬម្រូវ

ាៃេៃ វរតតារល័កខខ័ណឌ ជាក់តសតង។ អហ្រ ដូ្ចអៃោះ ដ្ំអណ៊ី រការអ ោះម្សយជ្អម្មល ោះប៊ា៊ីធូស ៊ី (B2C) ឆ្លងតដ្ៃ

ចាាំច់ម្រូវាៃោមំ្ទអ យម្កបខ័ណឌ ចាប់ ៃិងសា ប័ៃកន ងអេេ ៊ឹរអេស (AMS)។ 



ទំព័រ ๑๐ នៃ ២០ 

ែាំបណើ រការ 
 

 

 

 

 

 

ការកាំណត់ននច្ាំណ ច្ទាំនក់ទាំនងថ្នន ក់ជាត ិ

អៅអពលេនកអម្ប៊ីម្ាស់ទងំឡាយទទលួរងការខូចខារ តដ្លម្រូវាៃបងកអឡ៊ីងអ យម្បរិបរតិការទងំឡាយ

ជារួយធ រកិចចទងំឡាយកន ងយ តាត ធិការអផសងៗ វាចាាំច់ម្មៃេងគភ្នពរួយតដ្លពួកអគអាច ក់ពាកយបណត៊ឹ ងទងំឡាយ

របស់ពួកអគ។ អៃោះគឺជ្ំពាក់ទកទ់ងោ៉ា ងពិអសសម្បសិៃអប៊ីេនកអម្ប៊ីម្ាស់ទងំឡាយគឺរៃិអាចម្ាម្ស័យទក់ទងអ យ

តទ ល់ៃ៊ឹងធ រកចិចតដ្លទទួលខ សម្រូវសម្ម្មប់កំហ្ ស ๑ ផលិរផល ឬអសវាតដ្លរិៃអពញចរិត។ 

អហ្រ ដូ្ចអៃោះ អោលការណ៍តណនទំងំអៃោះអសន៊ីគំៃិរឲ្យម្មៃការចារ់តាងំនៃចំណ ចទំនក់ទំៃងចំៃួៃម្មន ក់ 

សម្ម្មប់អេេ ៊ឹរអេស (AMS) ៃ៊ីរួយៗ តដ្លពាកយបណត៊ឹ ងេនកអម្ប៊ីម្ាស់ទងំឡាយអាចម្រូវាៃ ករ់កចំអពាោះ ៃងិឆ្លង

ការ់ាៃ។   រ ខងារនៃចំណ ចទំនក់ទំៃងថាន កជ់ារិតបបអៃោះគួរតរម្រូវាៃអរៀបរាប់ោ៉ា ងចាស់អៅកន ងយ តាត ធិការអរៀង

ខលួៃរបស់ពកួអគ។ តារធរាតា អៃោះគឺជាសម្មជ្ិកអេស ៊ីស ៊ីភ៊ី (ACCP) អ យពួកអគម្មៃអាណរតិទូអៅសម្ម្មប់ការម្បរិបរតិ

នៃកិចចការពារេនកអម្ប៊ីម្ាស់កន ងយ តាត ធិការអរៀងខលួៃរបស់ពួកអគ ររួបញ្ចូ លការសម្រួលការអ ោះម្សយជ្អម្មល ោះេនកអម្ប៊ី

ម្ាស់ទងំឡាយ។ រួនទ៊ីនៃចំណ ចទំនក់ទំៃងថាន ក់ជារគិឺអដ្៊ីររួនទ៊ីជាចំណ ចម្ាម្ស័យទក់ទងដ្ំបូងសម្ម្មប់ទងំ

េនកអម្ប៊ីម្ាស់កន ងម្សុក តែរទងំេនកអទសចរទងំឡាយ។ អៃោះគឺម្មៃការយល់អឃ៊ីញថាទៃទ៊ឹរៃ៊ឹងវាគឺរៃិតរៃជា

ការពវកចិចឲ្យម្មៃេងគភ្នពតររួយតដ្លទទលួបៃទ កកិចចការពារេនកអម្ប៊ីម្ាស់អៅឯកម្រិរជារិ ោ៉ា ងអហាចណ្តស់ភ្នន ក់ងារ

                                                             
๑  កំហ្ សផលិរផលទងំឡាយអាចម្រូវាៃផតល់ៃិយរៃ័យថាជាទំៃិញទងំឡាយតដ្លរិៃម្សបតារបរមិ្មណ គ ណភ្នព ការអវច
ខចប់ ៃិងអោលបំណងតដ្លម្រូវាៃពិពណ៌នអ យេនកលក់កន ងម្បរិបរតិការទងំឡាយទងំតារម្បព័ៃធរិៃតរៃេៃឡាញ ៃិងតារ
ម្បព័ៃធេៃឡាញ។ 

ៃ៊ីរិវធិ៊ីសតង់ រ តដ្លម្រូវាៃសអងខប កន ងអោលការណ៍តណនអំាស៊ា ៃសត៊ីព៊ីការអ ោះម្សយជ្អម្មល ោះ  

ប៊ា៊ីធូស ៊ី (B2C) ឆ្លងតដ្ៃ ជាបឋរទក់ទងៃ៊ឹងរួនទ៊ីនៃសម្មជ្ិកទងំឡាយនៃគណៈកម្មា ធិការអាស៊ា ៃសត៊ីព៊ី

កិចចការពារេនកអម្ប៊ីម្ាស់ (អេស ៊ីស ៊ីភ៊ី (ACCP)) តដ្លជាអាជាា ធរសធារណៈម្មៃសររាកចិចអោលជារួយ

ៃ៊ឹងអាណរតសិត៊ីព៊ីការម្បរិបរតិកិចចការពារេនកអម្ប៊ីម្ាស់កន ងអេេ ៊ឹរអេស (AMS)។ 

 



ទំព័រ ๑๑ នៃ ២០ 

ចំៃួៃរួយ  គួរតរទទួលខ សម្រូវសម្ម្មប់ការម្បរូល ការររួបញ្ចូ លោន  ការតារ ៃ តែរទងំការជ្ួយកន ងការអ ោះម្សយ

ពាកយបណត៊ឹ ងេនកអម្ប៊ីម្ាស់ទងំឡាយ។  

ម្មៃចំណ ចទំនក់ទៃំងថាន ក់ជារិចៃំួៃម្មន ក់ជាអម្សចកន ងអេេ ៊ឹរអេស (AMS) ៃ៊ីរួយៗ សម្រួលការទក់ទង 

ៃិងការសម្របសម្រួល ជារួយនដ្គូអផសងៗអៅកន ងបណ្តត ញ អហ្រ ដូ្ចអៃោះដ្៊ឹកនអំ ព្ ោះអៅលទធផលកាៃ់តរលអអម្បអស៊ីរកន ង

ការអ ោះម្សយជ្អម្មល ោះប៊ា៊ីធូស ៊ី (B2C) ឆ្លងតដ្ៃ។ តារេភិម្ករតដ្លសំអាងអល៊ីអហ្រ ការណ៍អៃោះ ការម្បឈរនៃការេៃ វរត

អល៊ីសព៊ីតដ្ៃសររាកចិចតដ្លម្រូវាៃកម្ររិនៃចាប់ទងំឡាយសត៊ីព៊ីកចិចការពារេនកអម្ប៊ីម្ាស់អាចម្រូវាៃអជ្ៀសវាង។  វា

គឺម្រូវាៃផតល់េៃ សសៃ៍ថាអេេ ៊ឹរអេស (AMS) គួររកាបញ្ជ ៊ីរាយនររួយនៃនដ្គូរបសព់ួកអគ កន ងអេេ ៊ឹរអេស (AMS) 

អផសងៗសម្ម្មប់ភ្នពងាយម្សួលជាឯកសរអោង។ វាគឺជាការងារជាបៃតបនទ ប់របស់ចំណ ចទំនក់ទំៃងថាន ក់ជារិៃ៊ីរួយៗ 

តដ្លអធវ៊ីសករាភ្នពសរររយកន ងយ តាត ធិការអរៀងខលួៃរបស់ពួកអគ អហ្៊ីយអ ោះម្សយជ្អម្មល ោះឆ្លងតដ្ៃ តែរទងំអធវ៊ីសករាភ្នព

អៅវញិអៅរកជារួយអាជាា ធរម្មៃសររាកចិចថាន កជ់ារិអផសងៗ ដូ្ចជាបញ្ញរតិករតារវសិ័យទងំឡាយ។

កាំណត់ស្ម្មា លស់្តពីីភាស 

ការកម្រិរតដ្លម្រូវាៃអរ៊ីលរលំងជាអរឿយៗតដ្លម្រូវាៃម្បឈររ ខអ យេនកអម្ប៊ីម្ាស់ទងំឡាយ កន ងការ

អធវ៊ីសករាភ្នពអៅវញិអៅរក ៃិងម្បរិបរតិការឆ្លងតដ្ៃគឺរនងំភ្នស។ រនងំភ្នសរិៃម្រ៊ឹរតរអាចររួចំតណកកន ងពាកយ    

បណត៊ឹ ងេនកអម្ប៊ីម្ាស់តាងំព៊ីជ្ហំាៃដ្បូំងប៉ា អណ្តណ ោះអទ ការតសវងរកសំណងកន ងម្បអទស ៃិងភ្នសអផសងរួយអទៀរ អាច

 ក់ទរងៃ់បតៃារអល៊ីេនកអម្ប៊ីម្ាស់ទងំឡាយផងតដ្រ។ កន ងករណ៊ី អៃោះ ភ្នន ក់ងារការពារេនកអម្ប៊ីម្ាស់ទងំឡាយកន ងអេេ ៊ឹរ

អេស (AMS) អដ្៊ីររួនទ៊ីដ្៏សំខាៃ់រួយកន ងការសម្រួលការបកតម្បនៃទិៃនៃ័យពាកយបណត៊ឹ ង ៃងិេំឡ ងអពលចំណ្តរ់ការ

អ ោះម្សយជ្អម្មល ោះទងំឡាយ។ ការផតល់ព័រ៌ម្មៃ ៃិងទម្រងគ់ៃល៊ឹោះជាភ្នសេង់អគលសអាចរិៃម្គប់ម្ោៃ់អទ ប៉ា តៃតអេេ ៊ឹរ    

អេស (AMS) អាចពិចារណ្តការអរៀបចំព័រ៌ម្មៃ ៃិងទម្រង់ទងំអៃោះអៅជាភ្នសសំខាៃ់ៗកន ងអាស៊ា ៃ ទងំតារម្បព័ៃធ

េៃឡាញ ៃិងរៃិតរៃតារម្បព័ៃធេៃឡាញ។ 

 

ការ្តួច្ប្តើម ការប្ទៀងផ្ទទ ត់ នងិការ ក់ពាកយរណតល ង 

អោងតារចាប់ ៃងិបទបបញ្ញរតិជារិតដ្លម្មៃពាសអពញ េនកអម្ប៊ីម្ាស់ទងំឡាយកន ងអេេ ៊ឹរអេស (AMS) 

ទងំេស់គឺម្មៃសិទធិ ក់ពាកយបណត៊ឹ ងជាប គគល ជាររួ ឬអ យការរំណ្តងនៃភ្នន ក់ងារការពារេនកអម្ប៊ីម្ាស់ ៃិង/ឬ
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សម្មគរេនកអម្ប៊ីម្ាស់ទងំឡាយកន ងយ តាត ធិការអរៀងខលួៃរបស់ពកួអគ។ កន ងករណ៊ី តដ្លពាកយបណត៊ឹ ងទកទ់ងៃ៊ឹង

ផលិរផល ឬអសវាតដ្លម្រូវាៃផតល់ជូ្ៃអ យធ រកិចចរួយតដ្លម្មៃរូល ឋ ៃកន ងអេេ ៊ឹរអេស (AMS) រួយអផសងអទៀរ 

េនកអម្ប៊ីម្ាស់ទងំឡាយអាចតសវងរកភ្នន ក់ងារការពារេនកអម្ប៊ីម្ាស់ជារិអរៀងខលួៃរបស់ពួកអគ សម្ម្មប់ការសម្របសម្រួល 

ជារួយអាជាា ធរការពារេនកអម្ប៊ីម្ាស់តដ្លម្មៃសររាកចិចកន ងយ តាត ធិការរួយអផសងអទៀរ។ វាគឺម្រូវាៃផតល់េៃ សសៃ៍

ថាជាសករាភ្នពបណត៊ឹ ងដ្ំបូង េនកអម្ប៊ីម្ាស់ទងំឡាយគួរពាោរម្ាម្ស័យទក់ទងអ យតទ ល់អៅកាៃ់ធ រកិចចអនោះ 

អហ្៊ីយល ោះម្តាតររិៃាៃទទួលអជាគជ្័យ ‘បៃតអៅកាៃ់’ ភ្នន ក់ងារការពារេនកអម្ប៊ីម្ាស់សធារណៈ។ 

វាម្មៃលទធភ្នពចំៃៃួព៊ីរសម្ម្មប់ករណ៊ី អៃោះ៖ ជាដ្បូំង េនកអម្ប៊ីម្ាស់ទងំឡាយអាចម្ាម្ស័យទក់ទងភ្នន ក់ងារ

ការពារេនកអម្ប៊ីម្ាស់ជារិកន ងម្បអទសរបស់ពួកអគ ទ៊ីព៊ីរ ពួកអគអាច ក់ពាកយបណត៊ឹ ងរួយតារម្បព័ៃធេៃឡាញតាររយៈ

អគហ្ទំព័រអេស ៊ីស ៊ីភ៊ី (ACCP)។ កន ងករណ៊ី អម្កាយអៃោះ តផអអកអល៊ីធារ ចូលនៃពរ័៌ម្មៃតដ្លអាចតសវងរកាៃតារទម្រង់

ពាកយបណត៊ឹ ងតារម្បព័ៃធេៃឡាញ បញ្ជា ៃ៊ឹងម្រូវាៃបញ្ជូ ៃបៃតអ យសវ័យម្បវរតិអៅកាៃ់អេេ ៊ឹរអេស (AMS) តដ្ល       

ធ រកិចចម្មៃរូល ឋ ៃសារិអៅ ដូ្ចជាវាគឺម្រូវាៃទទួលអ យសម្មជ្ិកអេស ៊ីស ៊ីភ៊ី (ACCP) (ឬចណំ ចទំនកទ់ំៃងថាន ក់

ជារិ) អរៀងខលួៃកន ងម្បអទសអផសងៗ។ អហ្រ ដូ្ចអៃោះ វាអវៀងអាជាា ធរការពារេនកអម្ប៊ីម្ាស់កន ងម្បអទសតដ្លេនកអម្ប៊ីម្ាស់

ម្មៃរូល ឋ ៃសាិរអៅ។ អទោះជាោ៉ា ងណ្តក៏អ យ ចាប់ចរលងនៃពាកយបណត៊ឹ ងចំៃៃួរួយគួរម្រូវាៃបញ្ជូ ៃបៃតជូ្ៃ

ភ្នន ក់ងារការពារេនកអម្ប៊ីម្ាស់ជារិតដ្លេនកអម្ប៊ីម្ាស់ម្មៃរូល ឋ ៃសាិរអៅ ដូ្អចនោះពួកអគអាចម្រូវាៃ ស់អរឿៃេំព៊ី

ពាកយបណត៊ឹ ងតារម្បព័ៃធ អហ្៊ីយម្បសិៃអប៊ីចាាំច់ ជ្ួយអធវ៊ីសករាភ្នពបៃតបនទ ប់។ អៃោះគអឺាចងាយម្សួល ៃិងអលឿៃជាង

ទងំព៊ីទសសៃៈនៃេនកអម្ប៊ីម្ាស់ ៃិងភ្នន ក់ងារតដ្លទទួលខ សម្រូវ។ ផលម្បអោជ្ៃរ៍ួយអផសងអទៀរនៃជ្អម្រ៊ីសតារម្បពៃ័ធ

េៃឡាញគឺភ្នពងាយម្សួលនៃការតារ ៃដ្ំអណ៊ី រអៅរ ខទងំម្សុងនៃការអ ោះម្សយពាកយបណត៊ឹ ង ចាប់ព៊ីចំណ ចអផត៊ីរ 

រហូ្រដ្ល់បញ្ចប់។ 

ទៃទ៊ឹរៃ៊ឹងអៃោះ កន ងករណ៊ី ពាកយបណត៊ឹ ងេនកអម្ប៊ីម្ាស់គឺម្រូវាៃទទួលជាដ្ំបូងអ យភ្នន ក់ងារការពារេនកអម្ប៊ីម្ាស់

តដ្លជាកតៃលងេនកអម្ប៊ីម្ាស់ម្មៃរូល ឋ ៃសាិរអៅ វាអៅតរម្មៃជ្ំហាៃភ្នល ររួយអដ្៊ីរប៊ីអផទៀងតទ រ់ ៃិងអរៀបចំការវាយរនរល      

ជារ ៃរួយនៃពាកយបណត៊ឹ ង រ ៃអពលបញ្ជូ ៃពាកយបណត៊ឹ ងបៃតអៅកាៃ់ភ្នន ក់ងារនដ្គូ។ ជ្ំហាៃអៃោះទកទ់ៃិៃ៊ឹងការពៃិិរយថា

អរ៊ីព័រ៌ម្មៃគឺអពញអលញ ៃិងចាស់ម្គប់ម្ោៃ់។ វាអាចររួផសកំារផតល់ការតណន ំ ៃិង/ឬការម្ប៊ឹកាបឋរអៅកាៃ់េនកអម្ប៊ី

ម្ាស់ផងតដ្រ េំព៊ីរអបៀបអធវ៊ីចំណ្តរ់ការសករាភ្នពទរទរ។ ការម្ប៊ឹកាអាចេំព៊ីចាប់ ឬម្មៃចររិធរាជារទូិលាយជាង
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អៃោះ។ ម្បសិៃអប៊ីម្រូវាៃចារ់ទ កថាម្មៃភ្នពចាាំច់អៅឯដ្ំណ្តក់កាលអៃោះ ររិនៃភ្នន ក់ងារនដ្គូអាចម្រូវាៃអសន៊ីស ំផង

តដ្រ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

អដ្៊ីរប៊ីអធវ៊ីឲ្យម្ាកដ្ថាម្មៃភ្នពអពលអលញ នៃពាកយបណត៊ឹ ងតដ្លាៃ ក់ជារួយភ្នន ក់ងារការពារេនកអម្ប៊ីម្ាស់ 

ពួកអគអាចពិចារណ្តរេភិវឌឍគំរូររួរួយសម្ម្មប់ការពិពណ៌ននៃឧបទទវអហ្រ  ៃិងព័រ៌ម្មៃេបបបរម្មអផសងៗ។ ព័រ៌ម្មៃ

ពិសត រខាងអម្ការម្រូវាៃផតល់សម្ម្មប់ពាកយបណត៊ឹ ងេនកអម្ប៊ីម្ាស់ឆ្លងតដ្ៃម្មៃលកខណៈអាចដ្ំអណ៊ី រការជាបៃតបនទ ប់៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
អរ៊ីពាកយបណត៊ឹ ងេនកអម្ប៊ីម្ាសឆ់្លងតដ្ៃ កអ់ៅកាៃៃ់រណ្ត? 

(ក) ចំណ ចទំនកទ់ំៃងថាន ក់ជារិ / សម្មជ្កិអេស ៊ីស ៊ីភ៊ី (ACCP) 

(ខ) អវទិកាតារម្បព័ៃធេៃឡាញ / អគហ្ទំព័រអេស ៊ីស ៊ីភ៊ី (ACCP)  

 
 ព័រ៌ម្មៃម្ាម្ស័យទក់ទងពិសត រនៃេនក ក់ពាកយបណត៊ឹ ង (អឈាា ោះ សរអេឡចិម្រូៃិក អលខទូរស័ពទ 

សញ្ជជ រិ អាសយ ឋ ៃ) 

 ទម្រង់នៃការសម្មគ ល់េរតសញ្ជញ ណ (ឧ. អលខេរតសញ្ជញ ណប័ណណសញ្ជជ រ ិ ឬលខិិរឆ្លងតដ្ៃ) ដូ្ចតដ្ល

ម្រូវាៃេៃ ញ្ជញ រឲ្យម្បរូលាៃតារចាប់ 

 ទ៊ីកតៃលងនៃការទិញនៃផលិរផល ឬអសវា ៃងិម្បសៃិអប៊ីអាចអឈាា ោះនៃហាង ឬេនកផគរ់ផគង ់

 ការពិពណ៌ននៃពាកយបណ៊ឹត ង/ឧបទទវអហ្រ  

 ម្បសិៃអប៊ីអាច ភសត តាងជារូបភ្នពៃិង/ឬជាឯកសរអផសងៗ 

  



ទំព័រ ๑๔ នៃ ២០ 

វាគឺសំខាៃច់ំអពាោះព័រ៌ម្មៃតដ្លម្រូវាៃបរោិយខាងអល៊ីតដ្លម្រូវាៃម្បរូល ៃងិតចករតំលកទងំតារម្បពៃ័ធ

េៃឡាញ ឬតារម្បព័ៃធទំនក់ទៃំងអផសងណ្តរយួ ម្រូវាៃម្បម្ព៊ឹរតអៅអ យម្មៃភ្នពអាែ៌កំាងំដ្រ៏៊ឹងរ ៊ឹង។ អៃោះម្មៃ

ៃ័យថា ការតល ស់បតូរនៃទិៃនៃ័យអ យភ្នន ក់ងារការពារេនកអម្ប៊ីម្ាស់តដ្លពាក់ព័ៃធ គួរតររ ៊ឹររបរិម្រ៊ឹរតរអោលបំណងនៃ  

ការអ ោះម្សយជ្អម្មល ោះតដ្លម្មៃតរប៉ា អណ្តណ ោះ។ ម្បសិៃអប៊ីអគហ្ទំព័រ ឬៃិហ្រិ ឋ ៃតារម្បពៃ័ធេៃឡាញរួយម្រូវាៃអម្ប៊ី

ម្ាស់ វាគួរតរម្រូវាៃបតូរព័រ៌ម្មៃតារម្បព័ៃធអេឡចិម្រូៃិកអៅជាកូដ្សម្មង រ ់ (encrypted) អ យអម្ប៊ីម្ាស់ការពនល រ 

អេជ្ធ៊ីធ៊ីភ៊ីអេស (HTTPS) ឬបអចចកវទិា ៃិងពិធ៊ីសរតដ្លម្មៃសៃតិស ខសរររយអផសងៗ។ 

 

ការស្ាំបៅបៅកាន់អាជាា ធរម្មនស្មតថកិច្ចប្សងៗ 

តារការវាយរនរលកម្រិរនៃការខូចខារេនកអម្ប៊ីម្ាស់តដ្លម្រូវាៃបងកអឡ៊ីង ៃងិតារការផតល់ការតណនសំត៊ីព៊ី

សករាភ្នពបណត៊ឹ ងតដ្លម្រូវាៃផតលេ់ៃ សសៃ ៍ េនកអម្ប៊ីម្ាស់អាចម្រូវាៃបញ្ជូ ៃសំអៅអៅកាៃ់េងគភ្នព ឬយៃតការ

រួយអផសងអទៀរសម្ម្មប់សករាភ្នពបៃតបនទ ប់នៃការទរទររបស់ពួកអគ។ អទោះប៊ីជាោ៉ា ងអៃោះកត៊ី ការវាយរនរលបឋរតដ្ល

ម្រូវាៃអធវ៊ីអឡ៊ីងអ យការសំអៅអៅកាៃ់ភ្នន ក់ងាររិៃគួរជាការពវកិចចេងគភ្នព ឬភ្នន ក់ងារបៃតបនទ ប់ ទក់ទងៃ៊ឹងការវាយ

រនរល ៃិងការអល៊ីកអឡ៊ីងព៊ីពាកយបណត៊ឹ ងអទ។ 

ម្បសិៃអប៊ីេនកអម្ប៊ីម្ាស់ ៃិងធ រកិចចគឺម្មៃរូល ឋ ៃសិារអៅម្បអទសខ សោន  ៃិងកន ងទសសៃៈនៃភ្នស ៃិងរនងំ

អផសងៗ ភ្នន ក់ងារការពារេនកអម្ប៊ីម្ាស់ទងំឡាយ (ឬចំណ ចទំនកទ់ំៃងថាន ក់ជារិ) កន ងអេេ ៊ឹរអេស (AMS) ទងំព៊ីរ

អាចអៅតរអម្ជ្៊ីសអរ ៊ីសអៅសម្រួលដ្ំអណ៊ី រការ ជាពិអសសអៅអពលម្មៃការទក់ទងជារួយេនកអម្ប៊ីម្ាស់ ៃិងធ រកិចចកន ង

ភ្នសអរៀងៗខលួៃរបស់ពកួអគ។ អៃោះគឺផតល់ការកម្ររិពាសអពញម្បព័ៃធចាបប់ចច បបៃនទងំឡាយនៃអេេ ៊ឹរអេស (AMS) 

តដ្លពាក់ព័ៃធៃ៊ឹងេងគភ្នពបរអទសទងំឡាយតដ្លម្មៃវរតម្មៃ ៃិងរណំ្តងកន ងម្បពៃ័ធរ លាការ ៃិងចំណ្តរ់ការតដ្ល

ទក់ទងកន ងម្បអទសអផសងៗ។ 

អាម្ស័យអល៊ីចររិធរាជារិនៃពាកយបណត៊ឹ ង ៃិងសររាកចិចតដ្លរម្រូវអដ្៊ីរប៊ីអ ោះម្សយជ្អម្មល ោះ ជ្អម្រ៊ីសសម្ម្មប់

ការអោងអៅកាៃ់ម្មៃដូ្ចខាងអម្ការ៖ 

 

 

 



ទំព័រ ๑๕ នៃ ២០ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ធ រកចិចបរអទស (កន ងម្បអទសអផសង) 

េនកអម្ប៊ីម្ាស់អាចម្រូវាៃបងាគ ប់អ យតទ ល់អៅកាៃ់ធ រកិចចតដ្លទក់ទិៃៃ៊ឹងជ្អម្មល ោះ អហ្៊ីយ

ម្បសិៃអប៊ីសាិរកន ងម្បអទសរួយអផសងអទៀរ ការោមំ្ទនៃភ្នន ក់ងារការពារេនកអម្ប៊ីម្ាស់ទងំឡាយអាចម្រូវ

ាៃអសន៊ីស ំ អដ្៊ីរប៊ីសម្រួលពរ័៌ម្មៃម្ាម្ស័យទក់ទង ៃិងការទំនកទ់ំៃង។ 

 

 
  អាជាា ធរ / បញ្ញរតកិរ (តារវសិយ័) អផសងៗ 

ពាកយបណត៊ឹ ងទងំឡាយតដ្លទកទ់ងៃ៊ឹងផលិរផល ឬអសវាជាក់លាក់អាចសាិរអម្ការរងវង់នៃ      

េងគភ្នពរួយ ជាជាងភ្នន ក់ងារការពារេនកអម្ប៊ីម្ាស់អោល។ 

 

 
  េងគភ្នពអ ោះម្សយជ្អម្មល ោះជ្នំញ 

េនកអម្ប៊ីម្ាស់ទងំឡាយអាចអរ ៊ីសយកចណំ្តរ់ការតាររយៈេងគភ្នពអ ោះម្សយជ្អម្មល ោះអម្ៅម្បពៃ័ធ

រ លាការ (អេឌ៊ីេ (ADR)) ទងំឡាយតដ្លផតលក់ារអ ោះម្សយជ្អម្មល ោះអៅអម្ៅម្បព័ៃធរ លាការ តាររយៈ

សនធ ៃករា ៃងិរជ្ឈរតករា ជាធរាតាកន ងនរ ឬម្រូវាៃផតល់រូលៃធិិអ យសម្មគរឧសាហ្ករា ឬេងគភ្នព

សធារណៈណ្តរួយ។ យៃតការអេឌ៊ីេ (ADR) គអឺាចតសវងរកាៃោ៉ា ងទូលាយកន ងវសិ័យទងំឡាយតដ្ល

ជាកងវល់េនកអម្ប៊ីម្ាស់ជាពិអសស ដូ្ចជាអសវាហ្រិញ្ញវរា  ធានោរ ៃិងធានរា៉ាប់រង។ េងគភ្នពអេឌ៊ីេ (ADR) 

ទងំឡាយអាចនំយកភ្នគ៊ីទងំឡាយតដ្លអៅកន ងជ្អម្មល ោះរួយអៅអ ោះម្សយអ យសា័ម្គចិរត។ ពួកវា គឺម្រូវាៃអរៀបចំ

អឡ៊ីងអដ្៊ីរប៊ីផតល់ជាជ្អម្រ៊ីសរួយ អប៊ីរិៃដូ្អចនោះអទៃ៊ីរិវធិ៊ីទងំឡាយៃ៊ឹងម្មៃរនរលនែល ៃិងចំណ្តយអពលយូរ។ 

 



ទំព័រ ๑๖ នៃ ២០ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

តារដ្ំអណ៊ី រការអ ោះម្សយជ្អម្មល ោះប៊ា៊ីធូស ៊ី (B2C) ៃិងទទួលាៃការសងនែលខូចខារគឺជាអរឿយៗរិៃតរៃខល៊ីអទ 

អហ្៊ីយទំៃងជារម្រូវឲ្យម្មៃការទក់ទងជាអម្ច៊ីៃដ្ងៃិងបៃតបនទ ប់ោន  វាគឺសំខាៃ់តដ្លេនកអម្ប៊ីម្ាស់ទងំឡាយដ្៊ឹង       

ភ្នល រៗេំព៊ីសា ៃភ្នព ៃងិដ្ំអណ៊ី រអៅរ ខនៃពាកយបណត៊ឹ ងរបស់ពកួអគ។ អៃោះររួបញ្ចូ លការផតល់ព័រ៌ម្មៃថាអរ៊ីការទរទរគឺ

ម្រូវាៃដ្ំអណ៊ី រការព៊ីម្បព័ៃធខាងកន ង ាៃសំអៅអៅេងគភ្នពរួយអផសងអទៀរ ៃិងអរ៊ីការពិៃិរយអៅទ៊ីអនោះចំណ្តយអពល

ប៉ា នា ៃនែង អរ៊ីម្មៃជ្អម្រ៊ីសណ្តរួយសម្ម្មប់ការអ ោះម្សយជ្អម្មល ោះ ជាអាទ។។ 

ការទក់ទង (ៃិងសនធ ៃករា) អ ព្ ោះអៅការអ ោះម្សយជ្អម្មល ោះអាចអក៊ីរម្មៃអឡ៊ីងទងំតារម្បពៃ័ធេៃឡាញ 

ៃិងតារម្បព័ៃធរៃិតរៃេៃឡាញ។ ការផតល់រអធាាយសនធ ៃករាតារម្បពៃ័ធេៃឡាញ ជាឧទហ្រណ៍ តាររយៈការ

អឆ្ល៊ីយឆ្លងសរអេឡចិម្រូៃិក ៃិងការម្បជ្ ំតារម្បព័ៃធក ពំយូទ័រ បអម្រ៊ីអដ្៊ីរប៊ីសម្រួលការអ ោះម្សយជ្អម្មល ោះជាពិអសសកន ង   

អរឿងកត៊ីទងំឡាយតដ្លម្មៃជាប់ទក់ទិៃៃ៊ឹងេនកអម្ប៊ីម្ាស់បរអទសទងំឡាយ ឬអប៊ីរិៃដូ្អចនោះអទ ការចូលអៅអម្ប៊ីម្ាស់

ភ្នន ក់ងារការពារេនកអម្ប៊ីម្ាស់គឺពិាក។ 

 
  រ លាការ 

អដ្៊ីរប៊ីពអៃលឿៃការអ ោះម្សយនៃបណត៊ឹ ងេនកអម្ប៊ីម្ាស់ តដ្លភ្នគអម្ច៊ីៃគឺម្មៃទំហ្រូំច ម្បអទសខលោះ

ាៃបអងក៊ីររ លាការអ ោះម្សយបណត៊ឹ ងចៃំៃួទ៊ឹកម្ាករ់ចិ ឬេងគជ្ៃំ ំជ្ម្រោះ។ ទងំអៃោះអ ោះម្សយការ

ទរទរទងំឡាយរហូ្រដ្លក់ម្រិរពិ ៃជាក់លាក់តដ្លខ សៗោន កន ងយ តាត ធិការខ សៗោន  ៃងិេៃ វរតៃ៊ីរិ

វធិ៊ីោ៉ា ងសរញ្ញ តែរទងំរៃិសូវផលូវការជាងម្បពៃ័ធរ លាការតបបម្បនពណ៊ី ទងំឡាយ។ បណត៊ឹ ងរ លាការ

ចំៃួៃទ៊ឹកម្ាក់រចិផតលដ់្ំអណ្តោះម្សយតដ្លអាចសអម្រចាៃរួយសម្ម្មប់េនកអម្ប៊ីម្ាស់ទងំឡាយ អដ្៊ីរប៊ី

ទទួលាៃសំណងនៃរនរល ៃិងបៃទ កតដ្លសម្មម្មម្រជាងរនរលនៃការទរទររបស់ពួកអគ។ 

 សម្ម្មប់ការទរទរនៃចំៃួៃទ៊ឹកម្ាក់អម្ច៊ីៃ រ លាការអាចជាផលូវតដ្លសរររយបំផ រអដ្៊ីរប៊ីទទួលាៃយ រតិធរ៌។ 

ម្បព័ៃធរ លាការផតល់ជូ្ៃៃូវការេៃ វរតការពវកិចចតារចាប់កន ងកម្រិរកាៃ់តរអម្ច៊ីៃ អៅអពលវាាៃសអម្រច ជារួយៃ៊ឹង

សកាត ៃ ពលនៃសំណងកាៃ់តរខពស់។ អទោះប៊ីជាដូ្ចអៃោះកត៊ី ម្បព័ៃធរ លាការរម្រូវឲ្យម្មៃការវៃិិអោគគួរឲ្យករ់សម្មគ ល់ផង

តដ្រអល៊ីអពលអវលា ៃិងហ្ិរញ្ញវរា តដ្លេនកអម្ប៊ីម្ាស់ជាអម្ច៊ីៃអជ្ៀសអចញអៅវញិ។ 

 



ទំព័រ ๑๗ នៃ ២០ 

អ្ភិាលកិច្ច 
 

 

 

 

 

 

 

 

តម្មល ភាព និងការបលើកកមពស្ក់ារយលែ់លង 

អដ្៊ីរប៊ីអធវ៊ីឲ្យយៃតការដូ្ចតដ្លាៃពពិណ៌នអ យអោលការណ៍តណនទំងំអៃោះម្មៃម្បអោជ្ៃ៍ ៃិងម្មៃេរាៃ័យ    

វាគឺចាាំច់តដ្លរៃិម្រ៊ឹរតរភ្នន ក់ងារ ៃងិសម្មគរេនកអម្ប៊ីម្ាស់ទងំឡាយ ប៉ា តៃតេនកអម្ប៊ីម្ាស់ទងំឡាយផងតដ្រ ៃិង         

ធ រកិចចតទ ល់ខលួៃឯងគឺាៃទទួលព័រ៌ម្មៃនៃេរាិភ្នពរបស់វា ៃិងយល់ោ៉ា ងចាសព់៊ីៃ៊ីរិវធិ៊ីសតង់ រតដ្លអាចេៃ វរតាៃ។ 

វាគឺជាជ្អម្រ៊ីសរួយអដ្៊ីរប៊ីអធវ៊ីឲ្យម្ាកដ្ថា អៃោះគឺសអំៅអៅយៃតការអល៊ីអគហ្ទំព័រនៃអាជាា ធរម្មៃសររាកិចចជារិកន ងអេេ ៊ឹរ

អេស (AMS) ៃ៊ីរួយៗ ៃិងអល៊ីកករពស់ការយល់ដ្៊ឹងតាររយៈសម្មា រព័រ៌ម្មៃ ៃិង/ឬយ ទធនការតដ្លម្រូវាៃ ក់     

អោលអៅទងំឡាយ។ វាគួរតរម្មៃរបរ់ព័រ៌ម្មៃោ៉ា ងអទៀងទរ់ជារួយៃរណ្តតដ្លាៃអម្ប៊ីម្ាសយ់ៃតការអនោះរួចអហ្៊ីយ

អដ្៊ីរប៊ីយល់ព៊ីកម្រិរនៃការអពញចិរតរបស់ពួកវាជារយួដ្ំអណ៊ី រការ តែរទងំលទធផលទងំឡាយ។ 

 

ការចាត់ណច្ងធនធាន និងការកសងស្មតថភាព 

ម្បព័ៃធអ ោះម្សយជ្អម្មល ោះណ្តក៏អ យ រៃិគួរផតលល់ទធផលជាបៃទ កហ្រិញ្ញវរា  សម្ម្មប់េនកអម្ប៊ីម្ាស់ទងំឡាយ

អទ។ អហ្រ ដូ្ចអៃោះ វាគឺសំខាៃ់តដ្លភ្នន ក់ងារការពារេនកអម្ប៊ីម្ាស់ទងំឡាយរកាចំណ្តយតដ្លម្រូវទទួលបៃទ កអ យ

េនកអម្ប៊ីម្ាស់ទងំឡាយកន ងជ្អម្មល ោះរួយកន ងកម្រិរេបបបរម្ម តដ្លអធវ៊ីឲ្យម្ាកដ្ថាេនកម្ាស់ទងំឡាយដ្៊ឹង ៃិងយល់

ម្ពរទទួលយកចណំ្តយណ្តរួយតដ្លអាចអក៊ីរម្មៃ។ អៃោះម្មៃៃ័យថាម្បសិៃអប៊ីអាចអធវ៊ីាៃ ធៃធាៃហ្រិញ្ញវរា  ៃិង

រៃ សសជាក់លាក់ទងំឡាយចាាំច់ម្រូវបម្រងុទ កអ យអាជាា ធរម្មៃសររាកិចចទងំឡាយអដ្៊ីរប៊ីម្គប់ម្គងម្បព័ៃធអ ោះម្សយ

ជ្អម្មល ោះឆ្លងតដ្ៃរួយតដ្លអាចម្បម្ព៊ឹរតអៅាៃ ៃិងអាចេៃ វរតាៃ។ ធៃធាៃទងំឡាយចាាំច់ម្រូវអកណឌ ម្បរូលផងតដ្រ

អេស ៊ីស ៊ីភ៊ី (ACCP) ផតលជូ់្ៃរចនសរព័ៃធេភាិលកិចចអដ្៊ីរប៊ីអធវ៊ីម្បរបិរតិការ អោលការណ៍តណន ំ    

អាស៊ា ៃសត៊ីព៊ីការអ ោះម្សយជ្អម្មល ោះប៊ា៊ីធូស ៊ី (B2C) ឆ្លងតដ្ៃ ជាបៃតបនទ ប ់ កន ងចំអណ្តរអោលការណ៍តណន ំ       

អផសងៗអដ្៊ីរប៊ីពិៃិរយតារ ៃការេៃ វរត ៃិងតសវងយល់នៃយៃតការតដ្លាៃផតល់អ យអោលការណ៍តណនំ

ទងំអៃោះ តែរទងំអល៊ីកករពស់ម្បសិទធភ្នពសៃស៊ឹរៗនៃដ្ំអណ៊ី រការរដ្ឋាលទងំឡាយអៅឯកម្រិរជារិ។         



ទំព័រ ๑๘ នៃ ២០ 

អដ្៊ីរប៊ីពម្ង៊ឹងម្បព័ៃធ ៃិងសររាភ្នពជារិអដ្៊ីរប៊ីភ្នជ បោ់៉ា ងម្មៃម្បសទិធភ្នពកន ងយៃតការឆ្លងតដ្ៃរួយ។ ការម្បរូលអម្រៀរទ ក 

ៃិងការអធវ៊ីរជ្ឈការនៃធៃធាៃទងំឡាយអដ្៊ីរប៊ីដ្ំអណ៊ី រការជាបនទ ប់អ យអេេ ៊ឹរអេស (AMS) អាចម្រូវាៃពិចារណ្ត

កន ងរយៈអពលតវង។ 

 

ការអ្ភិវឌ្ឍស្តង ់រអ្របររម្មរមួ 

ជារួយទសសៃៈអ ព្ ោះអៅការសអងករអពលអវលា រម្មល ភ្នព ៃិងដ្ំអណ៊ី រការម្សបចាប់កន ងការវាយរនរល ៃិងការ

អ ោះម្សយជ្អម្មល ោះប៊ា៊ីធូស ៊ី (B2C) ឆ្លងម្បអទសទងំឡាយ អេេ ៊ឹរអេស (AMS) អាចពិចារណ្តេភិវឌឍសតង់ រេបបបរម្ម

រួយចំៃៃួតដ្លអាចអធវ៊ីឲ្យវាងាយម្សួលសម្ម្មប់ទងំេនកអម្ប៊ីម្ាស់ ៃិងធ រកិចចអដ្៊ីរប៊ីយកយៃតការអ ោះម្សយជ្អម្មល ោះឆ្លង

តដ្ៃតដ្លអាចតសវងរកាៃរកអម្ប៊ីម្ាស់។ កន ងចអំណ្តរយៃតការអផសងៗ អៃោះអាចទក់ទិៃៃ៊ឹងការម្ពរអម្ពៀងអល៊ីអពល

អវលាដ្ំអណ៊ី រការសតង់ ររួយសម្ម្មប់អាជាា ធរម្មៃសររាកចិចខ សៗោន អៅកន ង ៃិងឆ្លងយ តាត ធិការទងំឡាយ។ ការតល ស់

បតូរជាបៃតបនទ ប់អល៊ីៃ៊ីរិវធិ៊ីតដ្លអាចេៃ វរតាៃទងំឡាយកន ងអេេ ៊ឹរអេស (AMS) ជាឧទហ្រណ៍តាររយៈអេស ៊ីស ៊ីភ៊ី 

(ACCP) អាចជ្ួយកសងការយល់ដ្៊ឹងអៅវញិអៅរក ៃិងអល៊ីកករពស់ការសម្របសៃស៊ឹរៗនៃៃ៊ីរវិធិ៊ីទងំឡាយ ម្សប

តារការេៃ វរតលអអេៃតរជារិ ៃិងរំបៃ់ទងំឡាយ។ 

 

ការតាម ន និងការពិនិតយ & ការវាយតនមលពាកយរណតល ង 

អេេ ៊ឹរអេស (AMS) អាចសអម្រចការអរៀបចំអល៊ីម្បព័ៃធររួរួយអដ្៊ីរប៊ីតារ ៃពាកយបណត៊ឹ ង ៃិងការទរទរទងំ

ឡាយ។ អម្ៅព៊ីការបអងក៊ីៃសកតិសិទធភ្នព ៃងិម្បសទិធភ្នពនៃការអ ោះម្សយជារួយជ្អម្មល ោះេនកអម្ប៊ីម្ាស់ទងំឡាយ ម្បព័ៃធ

តបបអៃោះផតល់ការវាយរនរល ៃងិភសត តាងអល៊ីកងវលេ់នកអម្ប៊ីម្ាស់គៃល៊ឹោះទងំឡាយ ៃងិការអធវ៊ីធ រកិចចសខំាៃ់ៗ។ ម្បព័ៃធផទ ក

ទិៃនៃ័យ (database) ររួោន អាចជ្ួយចងអអ លតផនកទងំឡាយជូ្ៃអាជាា ធរម្មៃសររាកចិចទងំឡាយឲ្យពួកអគអាចចាាំច់

អតត រការយកចិរតទ ក ក់ ៃិងធៃធាៃរបស់ពកួអគ។ ការអធវ៊ីតបបអៃោះាៃនឲំ្យអោលៃអោាយ ៃិងសករាភ្នពរស៊ាូររ ិ

ច ោះសម្រងុៃ៊ឹងរម្រូវការនៃេនកអម្ប៊ីម្ាស់ ៃិងថារវៃ័ដនៃទ៊ីតាងំទ៊ីផារ។ នអពលជារួយោន អៃោះ វាម្មៃការតារ ៃជាបៃត

បនទ ប់អដ្៊ីរប៊ីពិៃរិយថាអរ៊ីេនកអម្ប៊ីម្ាស់ទងំឡាយ ៃិងធ រកចិចទងំឡាយអពញចិរតជារួយដ្ំអណ៊ី រការអទ អហ្៊ីយលទធផល

ទងំឡាយនៃការអ ោះម្សយជ្អម្មល ោះតដ្លម្រូវាៃសម្រួលអាចជ្ួយអធវ៊ីឲ្យម្បព័ៃធខលួៃវាម្បអស៊ីរអឡ៊ីងជាបៃតបនទ ប់។ 



ទំព័រ ๑๙ នៃ ២០ 

ពាកយបណត៊ឹ ងតដ្លម្រូវាៃដ្ំអណ៊ី រការគួរម្រូវាៃតារ ៃអល៊ីរូល ឋ ៃ ‘ផាយតទ ល’់ ដូ្អចនោះអរៀងរាល់ការេភិវឌឍ

កន ងអរឿងកត៊ីគឺម្រូវាៃអធវ៊ីបចច បបៃនភ្នពជាក់តសតងកន ងម្បព័ៃធ។ បតៃារព៊ីអៃោះ អោលៃអោាយឯកជ្ៃភ្នពនៃម្បអទសតដ្ល

ម្បរូលទិៃនៃ័យេំឡ ងអពលដ្ំអណ៊ី រការគួរតរម្រូវាៃបងាា ញ អដ្៊ីរប៊ីអធវ៊ីឲ្យម្ាកដ្ថាពកួអគគឺម្រូវាៃដ្ំអណ៊ី រការដូ្ចតដ្ល

ម្រូវាៃេៃ ញ្ជញ រតារចាប់។ អល៊ីសព៊ីអៃោះអទៀរ ទិៃនៃ័យគួរម្រូវាៃរកាទ កសម្ម្មប់រយៈអពលម្រ៊ឹរតរាៃេៃ ញ្ជញ រ

ម្សបតារចាបក់ន ងម្បអទសតដ្លម្បរូលទិៃនៃ័យទងំអៃោះ។ 

 

ភាពជានែគ ូ

យៃតការឆ្លងតដ្ៃអាចចាប់អផត៊ីរជារួយកិចចសហ្ម្បរិបរិតការរួយរវាងសម្មជ្ិកអេស ៊ីស ៊ីភ៊ី (ACCP) ប៉ា តៃតអាច   

សៃស៊ឹរៗម្រូវាៃពម្ង៊ីកអៅកាៃេ់នកររួចំតណកអផសងៗតែរអទៀរតដ្រ។ ការពម្ង៊ីកអាចតចកជាព៊ីរ៖ ទ៊ីរួយ ការពងាល រ      

ឱកាសសម្ម្មប់េងគភ្នពបតៃារទងំឡាយកន ងអេេ ៊ឹរអេស (AMS) អដ្៊ីរប៊ីយកយៃតការឆ្លងតដ្ៃរកអម្ប៊ីម្ាស់   ទ៊ីព៊ីរ      

ការេៃ ញ្ជញ រឲ្យការម្ាម្ស័យទក់ទងអៅវញិអៅរក ជារួយអាជាា ធរម្មៃសររាកិចចទងំឡាយ អម្ៅព៊ីរំបៃ់អាស៊ា ៃ។     

អេស ៊ីស ៊ីភ៊ី (ACCP) អាចជាពិអសសរ ករកកចិចសហ្ម្បរិបរតិការជារួយ បណ្តត ញេនកេៃ វរតកិចចការពារេនកអម្ប៊ីម្ាស់   

េៃតរជារិ (អាយផិៃ (ICPEN)) តដ្លអាចផតលក់ារចូលអម្ប៊ីម្ាស់ ៃិងកិចចសហ្ម្បរិបរតិការសម្រលួជារួយយ តាត ធិការ

បតៃារទងំឡាយ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ទំព័រ ๒๐ នៃ ២០ 

លាំហូរការងារ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អទ 

ជ្ហំាៃ ១៖ 
ការ កព់ាកយបណត៊ឹ ង 

ជ្ហំាៃ ៣៖ 
ការសអម្រចចិរត ៃិង
ការអបតជាា ចិរត 

ជ្ហំាៃ ២៖ 
ដ្អំណ៊ី រការ         
អ ោះម្សយ 

ការ ក់ នងិែាំបណើ រការពាកយរណតល ងរ៊ាីធូស្  ី(B2C) ឆ្លងណែន 

ការ ក់ពាកយបណត៊ឹ ងអ យេនកអម្ប៊ីម្ាស់
កន ងម្បអទសអដ្៊ីររបស់ពួកអគ 

ចំណ ចទំនក់
ទំៃងថាន កជ់ារិ 

អវទិកាតារម្បពៃ័ធេៃ
ឡាញ/អគហ្ទំពរ័       
អេស ៊ីស ៊ីភ៊ី (ACCP) 

ពាកយបណត៊ឹ ងម្រវូាៃអសន៊ីតាររយៈ៖ 
 ការ កអ់ យតទ ល ់
 ការភ្នជ បទូ់រស័ពទបនទ ៃ ់
 អគហ្ទំពរ័ 

ការវាយរនរលជារ ៃ/ 
ការតណនសំម្ម្មប់
េនកអម្ប៊ីម្ាស់ 

ទំនកទំ់ៃងជារួយ
ចំណ ចទំនកទំ់ៃងថាន ក់
ជារិកន ងម្បអទសអដ្៊ីរនៃ

ធ រកិចច 

ការសំអៅអ យសវ័យម្បវរតិ
អៅកាៃចំ់ណ ចទំនក់ទំៃង
ថាន កជ់ារិកន ងម្បអទសអដ្៊ីរ       

នៃធ រកិចច 

ដ្អំណ៊ី រការជ្អម្មល ោះ       
ប៊ា៊ីធូស ៊ី (B2C)       
ឆ្លងតដ្ៃ 

ការទក់ទង/     
សនធ ៃករាជារួយ    
ធ រកិចចបរអទស 

ការវាយរនរលពាកយ        
បណត៊ឹ ងអ យចំណ ច
ទំនក់ទំៃងថាន ក់ជារិ
កន ងម្បអទសអដ្៊ីរ         
នៃធ រកិចច 

សំអៅអៅ៖ 
- បញ្ញរតិករតារវស័ិយ

អផសងៗ 
- េងគភ្នពអ ោះម្សយ

ជ្អម្មល ោះជ្នំញ 
- រ លាការ 

ជ្អម្មល ោះម្រូវាៃ
អ ោះម្សយ 

រវា៉ា /
ឧទធរណ៍ 

ពាកយបណត៊ឹ ងម្រូវាៃអ ោះម្សយ 
 

ចាស/ាទ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


