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រៀបចំ និងបោះពុម្ពដោយ
អគ្គនាយកដ្ឋេនការពារអ្នកបេើបេេស់ កិច្ចការបេកួតបេជេង និងបង្កេេបការក្លេងបន្លំ «ក.ប.ប.»  
នេកេសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងបេទេសកម្ពុជា ។

បោះពុម្ព និងគាំទ្រដោយ
ការបោះពុម្ពនេះ តេូវបានរៀបចំឡើងកេេមការគាំទេពីគមេេង «កិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ក្នុងតំបន់អាស៊េន (PROTECT)» ដេល
អនុវត្តដោយទីភ្នេក់ងារកិច្ចសហបេតិបត្តិការអាល្លឺម៉ង់  GIZ  និងផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ ដោយកេសួងសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់សមេេប់កិច្ច
សហបេតិបត្តិការ និងអភិវឌេឍន៍សេដ្ឋកិច្ច (BMZ) ។

In cooperation with:
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មាតិកា
ស្រចក្ដីផ្ដើម

តើអ្វីជាកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រ្រស់ ?
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ស្ថេប័នរដ្ឋ     ២៦
ចេបាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់       ២៧    
ឯកសរសមេេប់អានបន្ថេម  ២៧

សិទ្ធិអ្នកបេើបេេស់ជាទូទៅ      ២០
សមាគមអ្នកបេើបេេស់     ២០
សមាគមអ្នកបេើបេេស់ក្នុងតំបន់អាស៊េន       ២១

អគ្គនាយកដ្ឋេនការពារអ្នកបេើបេេស់ កិច្ចការបេកួតបេជេង និងបង្កេេបការក្លេងបន្លំ «ក.ប.ប.»
គណៈកមា្មេធិការជាតិការពារអ្នកបេើបេេស់ «គ.ជ.ក.ប.» 

តើអ្វីជាអំពើមិនសុចរិតក្នុងធុរកិច្ច?

ការអនុវត្តមិនសុចរិតក្នុងធុរកិច្ច និង  ឧទាហរណ៍

ហ្រតុអ្វីកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រ្រស់មានសារៈសំខាន់ ?
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តើសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រ្រស់មានអ្វីខ្លះ ?

តើអ្នកណាខ្លះជាអាជា្ញ្រធរមានសមត្ថកិច្ចសំខាន់ៗ ?

បណា្ត្រញទំនាក់ទំនងសំខាន់ៗ
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តើនរណាជាអ្នកបេើបេេស់ ?      ៦
តើកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ដេលមានបេសិទ្ធភពមានសភពដូចម្តេច ?  ៧
តើអ្វីជាការបេកួតបេជេងដោយសុចរិត ?      ៧
តើអ្វីជាការអនុវត្តមិនសុចរិត ?    ៧

ឧទាហរណ៍៖ ការលក់មិនសុចរិត     ១៤
ឧទាហរណ៍៖ គមេេងលក់បេបពីរ៉េមីដ       ១៤    
ឧទាហរណ៍៖ ការលក់ទំនិញដេលមានភ្ជេប់សេចក្តីបរិយាយពាណិជ្ជកម្មមិនពិត  ១៥

តើអ្វីជាការអះអាងដោយបំភន់?     ០៩
ឧទាហរណ៍៖ ការអះអាងដោយបំភន់       ០៩

ការទប់ស្កេត់បទល្មើស និងការបងេ្កាបការក្លេងបន្លំ  ១៧
ការបំផុសការយល់ដឹងដល់អ្នកបេើបេេស់   ១៧
ការបេកួតបេជេង      ១៧
ការធ្វើសមាហរណកម្មថ្នេក់តំបន់   ១៨
តើអ្វីខ្លះដេលអ្នកបេើបេេស់ទទួលបាន ?   ១៨

      ២៣
២៣
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ស្រចក្តីផ្តើម
 
ពេះរជាណាចកេកម្ពុជាបានអនុម័តចេបាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់នៅថ្ងេទី០២ ខេវិច្ឆិកា ឆ្នេំ២០១៩ ។

ចេបាប់ស្តពីីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់មានគោលបំណងធានាឲេយមានកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ និងចូលរួមលើកកម្ពស់ការបេកួតបេជេង
ដោយសុចរិត។

បទបេបញ្ញត្តិកេេមចេបាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់តេូវបានបង្កើតឡើងដើមេបីធានាដល់ការអនុវត្តចេបាប់របស់ស្ថេប័នមានសមត្ថកិច្ច
ឲេយទទួលបាននូវបេសិទ្ធភព និងតមា្លេភព ពេមទាំងជួយសមេួលផ្នេកសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មនៅបេទេស
កម្ពុជា និងទំនាក់ទំនង រវាង ពាណិជ្ជករ  ជាមួយអ្នកបេើបេេស់។

ចេបាប់នេះ មានគោលដៅកំណត់វិធាន និងយន្តការ ដើមេបីចូលរួមចំណេកបង្កើតបរិយាកាសនេការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ដេលក្នុងនោះ៖

ចេបាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់មានវិសលភពអនុវត្តចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយដេលធ្វើធុរកិច្ចនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា
ទោះបីរកបេេក់ចំណេញ ឬមិនរកបេេក់ចំណេញក្តី ។

ចេបាប់នេះ អនុវត្តចំពោះរល់ការលក់ទំនិញ សេវា ឬសិទ្ធិបេតេយកេសលើអចលនទេពេយ ។
គោលបំណងនេសៀវភៅមគ្គុទេសក៍នេះ គឺដើមេបី៖

បងា្ហេញទសេសនទានអំពីកិច្ចការពារ
អ្នកបេើបេេស់

បងា្ហេញអំពីសរៈសំខាន់ក្នុងការទទួល
បានសិទ្ធិរបស់អ្នកបេើបេេស់

បងា្ហេញអំពីអ្នកពាក់ព័ន្ធដេលអាចទំនាក់ទំនង
ក្នុងករណីអ្នកបេើបេេស់តេូវការដក់ពាកេយបណ្តឹង

បងា្ហេញអំពីសរៈសំខាន់នេសិទ្ធិ
របស់អ្នកបេើបេេស់

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
មានការបេកួតបេជេងមានការបេកួតបេជេង

ដោយសុចរិតដោយសុចរិត

អ្នកបេើបេេស់ និងពាណិជ្ជករអ្នកបេើបេេស់ និងពាណិជ្ជករ
ធ្វើសកម្មភពជាមួយគា្នេធ្វើសកម្មភពជាមួយគា្នេ

ដោយមានទំនុកចិត្តដោយមានទំនុកចិត្ត

សិទ្ធិ និងផលបេយោជន៍សិទ្ធិ និងផលបេយោជន៍
របស់អ្នកបេើបេេស់របស់អ្នកបេើបេេស់

តេូវបានការពារតេូវបានការពារ

១. ២. ៣.

ក.
គ.

ខ.
ឃ.

ការអនុវត្តវិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់ គឺជាជំហានសំខាន់ដើមេបីឆ្ពេះទៅរកការបង្កើតធុរកិច្ច ដេលបេកបដោយទំនួលខុសតេូវ 
កេមសីលធម៌ និង បេកបដោយសុវត្ថិភពនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា ។ វិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់ ក៏ជាជំហានសំខាន់សមេេប់
ឆ្ពេះទៅកាន់សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊េនផងដេរ ។ 

សៀវភៅមគ្គុទេសក៍នេះ មានគោលបំណងគាំទេអ្នកបេើបេេស់ក្នុងបេទេសកម្ពុជាទាំងអស់ឱេយយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេ ។ ការ
លើកកម្ពស់ចំណេះដឹងនេះ ផ្នេកខ្លះអាចសមេេចទៅបានតាមរយៈការបងា្ហេញករណីសិកេសាទាក់ទងពីមូលហេតុនេសរៈសំខាន់ក្នុង
កិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ ។

សូមចេករំលេកសៀវភៅមគ្គុទេសក៍នេះ និងសរគន្លឹះនានាជាមួយនឹងគេួសរ អ្នកបេើបេេស់ ធុរជន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា សូមចេករំលេកសៀវភៅមគ្គុទេសក៍នេះ និងសរគន្លឹះនានាជាមួយនឹងគេួសរ អ្នកបេើបេេស់ ធុរជន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា 
ដើមេបីទទួលបានព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងឲេយកាន់តេទូលំទូលាយ ។ដើមេបីទទួលបានព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងឲេយកាន់តេទូលំទូលាយ ។



អ្នកប្រើប្រ្រស់

១.
តើអ្វីជា

កិច្ចការពារ? ?



សៀវភៅមគ្គុទេសក៍អំពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់6

១.តើអ្វីជាកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រ្រស់ ?
 
កិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ គឺជាការអនុវត្តវិធានការគាំពារដល់អ្នកបេើបេេស់ពីការអនុវត្តមិនសុចរិត និងអំពើមិនសុចរិត លើទំនិញ 
និងសេវាផេសេងៗនៅក្នុងទីផេសារ ។ វិធានការនេះ ជាកិច្ចការពារសុខុមាលភព និងផលបេយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកបេើបេេស់ ។

កិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់មានបេសិទ្ធភពលើទំនិញ និងសេវាដូចជា៖ 

វិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់តេូវបង្កើតឡើងដោយចេបាប់ ។ នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា      វិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់តេូវបានបង្កើត
ឡើងកេេមចេបាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ដេលតេូវបានបេកាសឱេយបេើនៅថ្ងេទី 0២ ខេវិច្ឆិកា ឆ្នេំ២០១៩ ។

អគ្គនាយកដ្ឋេនការពារអ្នកបេើបេេស់ កិច្ចការបេកួតបេជេង និងបង្កេេបការក្លេងបន្ល ំ«ក.ប.ប.»  ទទួលបន្ទកុក្នងុការអនុវត្តចេបាប់ស្តពីី
កិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ក្នុងបេទេសកម្ពុជា ។ ក.ប.ប. គឺជាអគ្គនាយកដ្ឋេនមួយរបស់កេសួងពាណិជ្ជកម្ម ។

ការដឹកជញ្ជូន

គេឿងសងា្ហេរឹម 
ឧបករណ៍បេើបេេស់ក្នុង
ផ្ទះ និងសេវាកម្មនានា

អាហារ និងភេសជ្ជៈ
មិនមានជាតិ
អាល់កុល

គេឿងសេវឹង
និងថ្នេំជក់

សំលៀកបំពាក់
និងសេបេកជើង

គមនាគមន៍ ការអប់រំ

ការកំសន្ត 
និងវបេបធម៌

សុខាភិបាលការធានារ៉េប់រង និង
សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

គេហដ្ឋេន/
អចលនទេពេយ

ទំនិញ និងស្រវា

១.១ តើនរណាជាអ្នកបេើបេេស់ ? 
 
អ្នកបេើបេេស់ គឺជាបុគ្គលដេលទទួលបាននូវរល់ទំនិញ ឬសេវាសមេេប់យកទៅបេើបេេស់ជាលក្ខណៈផ្ទេល់ខ្លួន ក្នុងផ្ទះ ឬក្នុង
គេួសរ ។

សរគន្លឹះ៖
តើអ្នកធា្លេប់ទិញអ្វីមួយពីអាជីវករ ឬសហគេេសណាមួយ ហើយយកមកបេើបេេស់ដេរ ឬទេ ?  
បេសិនបើធា្លេប់ មានន័យថលោកអ្នកគឺជាអ្នកបេើបេេស់មា្នេក់នូវទំនិញ ឬសេវារបស់ពួកគេហើយ ។



7តើអ្វីទៅជាការការពារអ្នកប្រើប្រ្រស់ ហើយហ្រតុអ្វីការការពារអ្នកប្រើប្រ្រស់មានសារៈសំខាន់?

១.២ តើកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ដេលមានបេសិទ្ធភពមានសភពដូចម្តេច ? 
 
វិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់ដេលមានបេសិទ្ធភព គឺតេូវការ៦ចំណុចសំខាន់ៗ និងទាមទារឱេយមានកិច្ចសហការរវាងរដ្ឋេភិបាល 
អ្នកបេើបេេស់ និងធុរជន ។   

១.៣ តើអ្វីជាការបេកួតបេជេងដោយសុចរិត ? 
 
វិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់ មានគោលបំណងចូលរួមលើកកម្ពស់ការបេកួតបេជេងដោយសុចរិតនៅក្នុងទីផេសារ ។  

វិធានការការពារ
អ្នកបេើបេេស់ដេល

មានបេសិទ្ធភពមាន
ដូចជា៖

ការអនុវត្តធុរកិច្ចដេល
បេកបដោយទំនួលខុសតេូវ

ផ្តល់ចំណេះដឹងដល់
អ្នកបេើបេេស់

ចេបាប់ស្តីពីកិច្ចការពារ
អ្នកបេើបេេស់មានលក្ខណៈ

គេប់ជេុងជេេយ

មានយន្តការសមេេប់
ការដក់ពាកេយបណ្តឹង

ការអនុវត្តចេបាប់
មានបេសិទ្ធភព

សមាគមអ្នកបេើបេេស់
ដេលមានបេសិទ្ធភព

បេភពពី៖ ASEAN Secretariat

សរគន្លឹះ៖ តួនាទីតេូវបំពេញ

• រដ្ឋេភិបាល៖  អ្នកពាក់ព័ន្ធបង្កើត និងអនុវត្តចេបាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់។

• ធុរជន៖  គបេបីចៀសវាងពីការក្លេងបន្លំ ឬការបេពេឹត្តមិនសុចរិតដេលអាចជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់អ្នកបេើបេេស់។

• អ្នកបេើបេេស់៖  គួរទទួលបាននូវការណេនាំអំពីសិទ្ធិអ្នកបេើបេេស់ និងអាចអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេបាន។ នៅក្នុង
ពិភពលោក សមាគមអ្នកបេើបេេស់ដើរតួយា៉េងសំខាន់ក្នុងការសមេេចឱេយបាននូវសកម្មភពទាំងនេះ។

ការបេកួតបេជេងដោយសុចរិត
មានន័យថ ការបេកួតបេជេងដោយ

ផ្អេកលើតម្លេសមរមេយ
និងគុណភពល្អ ។ 

ការបេកួតបេជេងដោយសុចរិត
មានន័យថរល់ទំនិញ គឺតេូវបាន

កំណត់តម្លេដោយផ្អេកលើគោលការណ៍
និរន្តរភពសេដ្ឋកិច្ចយូរអង្វេង ។ 

ការបេកួតបេជេងដោយសុចរិត
មានន័យថ តម្លេមិនតេូវបានកំណត់

ដោយការបំពានអំណាច ឬជំហរ
ឧត្តមភពលើទីផេសាររបស់កេុមហ៊ុន

ណាមួយឡើយ ។ 
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សរគន្លឹះ៖ តើអ្នកធា្លេប់ដឹងអំពីការកើនឡើងនូវតម្លេរបស់មា៉េស់ក្នុងកំឡុងពេលកូវីដ១៩ដេរ   ឬទេ ? 

នៅក្នងុទីផេសារបេកួតបេជេងទូទៅ អ្នកបេើបេេស់មានជមេើសចេើនសមេេប់ជេើសរីសដើមេបីទិញទំនិញ ឬសេវាពីធុរជនណាមួយ ។ 
ជាឧទាហរណ៍ តើអ្នកទិញទូរស័ព្ទពីកេុមហ៊ុន Samsung, កេុមហ៊ុន Huawei, កេុមហ៊ុន Redmi ឬកេុមហ៊ុន Apple ?

ជាលទ្ធផល ការបេកួតបេជេងសុចរិតជំរុញឱេយអ្នកលក់មា្នេក់ៗពេយាយាមអស់ពីសមត្ថភពដើមេបីបំពេញចិត្តរបស់អ្នកបេើបេេស់ក្នុង
តម្លេសមរមេយ ។ បើពុំនោះទេ អ្នកបេើបេេស់នឹងជេើសរីសផលិតផលរបស់ដេគូបេកួតបេជេងដទេទៀតមិនខាន ។ 

វិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់កំណត់កេបខ័ណ្ឌលើកទឹកចិត្តដល់ការអនុវត្តល្អ និងពិន័យលើការអនុវត្តមិនសុចរិតក្នុងទីផេសារ ។ 

ជាក់ស្តេង ចេបាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់បានហាមឃាត់ការអនុវត្តមិនសុចរិត និងអំពើមិនសុចរិតក្នុងទីផេសារយា៉េងលម្អិត ។

១.៤ តើអ្វីជាការអនុវត្តមិនសុចរិត ?  
 
វិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់ ក៏មានបំណងកាត់បន្ថយ និងលុបបំបាត់ការអនុវត្តមិនសុចរិតក្នុងទីផេសារផងដេរ ។   

ការអនុវត្តមិនសុចរិតមានដូចជា៖  

ការអះអាងដេលមិនពិត ឬដេល
បំភន់ អំពីសកម្មភពធុរកិច្ច
មួយចំនួន

ការលក់អូសទាញដោយ
មិនសុចរិត

គមេេងលក់បេប
ពីរ៉េមីដ

ការសនេយាផ្តល់
ជាអំណោយ ឬរងា្វេន់  

ការទាមទារ ឬការទទួលយកការ
ទូទាត់ដោយគា្មេនចេតនាផ្គត់ផ្គង់
ទំនិញ ឬសេវាតាមការបញ្ជេទិញ

ការលក់ទំនិញដេលមានភ្ជេប់
សេចក្តីបរិយាយពាណិជ្ជកម្មមិនពិត

ការផេសព្វផេសាយ
ពាណិជ្ជកម្មជានុយ

ការបង្ខិតបង្ខំដោយ
កមា្លេំង ឬការគំរម
តាមផ្លូវចិត្ត

ការលក់មិនសុចរិត

ការអនុវត្តមិនសុចរិត
ផេសេងៗទៀត

១. ១. 

៤. ៤. 

៧. ៧. 

២. ២. 

៥. ៥. 

៨. ៨. 

៣. ៣. 

៦. ៦. 

៩៩

១០១០

បេសិនជាមានសហគេេសតេមួយផ្គត់ផ្គង់មា៉េស់ក្នុងបេទេសកម្ពុជា នោះតម្លេមា៉េស់នឹងអាចកើនឡើង
យា៉េងខា្លេំង ។ 

បេសិនបើគា្មេនការបេកួតបេជេងដោយសុចរិតទេ សហគេេសនោះអាចនឹងបំពាន ដោយការកំណត់តម្លេមិនសមរមេយ
សមេេប់អ្នកបេើបេេស់ ។ ការកំណត់តម្លេបេបនេះ អាចនឹងតេូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អេកលើការបំពានជំហរឧត្តមភពលើ
ទីផេសារ ដេលនេះមិនមេនជាតម្លេតេឹមតេូវនេមា៉េស់ឡើយ ។

ជាលទ្ធផល អ្នកបេើបេេស់នឹងតេូវរងផលលំបាកដោយការលក់ក្នុងតម្លេខ្ពស់ខា្លេំង ។ 

ក្នុងករណីនេះ អ្នកបេើបេេស់មិនតេឹមតេតេូវបានគេលក់ឱេយក្នុងតម្លេថ្លេនោះទេ ប៉ុន្តេសុខភពរបស់អ្នក
បេើបេេស់ក៏អាចនឹងប៉ះពាល់ផងដេរ ។ 



២.
តើអ្វីជាអំពើ
មិនសុចរិត

ក្នុងធុរកិច្ច ?
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២. តើអ្វីជាអំពើមិនសុចរិតក្នុងធុរកិច្ច ?  
 
២.១ តើអ្វីជាការអះអាងដោយបំភន់ ?

ការអះអាងដោយបំភន់សំដៅលើសកម្មភពធុរកិច្ចទាំងឡាយណាដេលធ្វើឱេយអ្នកបេើបេេស់ជឿថអ្វីមួយពិត ក៏ប៉ុន្តេជាក់ស្តេង
មិនមេនជាការពិតទៅវិញ ។ 

រូបភពក្នុងការផេសាយពាណិជ្ជកម្ម រូបភពពិត

សរគន្លឹះ៖ តើអ្នកធា្លេប់ឃើញការផេសព្វផេសាយដេលមើលទៅល្អខា្លេំង ដូចជាការពិតដេរឬទេ? 

ពេលខ្លះ កេុមហ៊ុនដេលគា្មេនកេមសីលធម៌អាចបង្កើតការផេសព្វផេសាយមិនពិត។ ការផេសព្វផេសាយមិនពិតទាំងនោះ រួមមាន
ដូចជាការសនេយាផ្តល់បេយោជន៍ជាចេើនដេលអាចមិនពិត ឬមិនអាចកើតមាន ឬក៏ជាការបំផ្លើសជាដើម ។ 

ជាឧទាហរណ៍មានដូចជា ការផេសព្វផេសាយពាណិជ្ជកម្មចំណីអាហារដេលភ្ជេប់នឹងការសនេយាមិនពិតលើគុណបេយោជន៍
ចំពោះសុខភព ស្លេកសញ្ញេដេលមានបំណងបំភ្លេអំពីបេសិទ្ធភព ឬក៏ធ្វើតាមរយៈវេបសយភ្ជេប់ការអះអាង 
ដោយបំភន់ក្នុងគោលបំណងលេបួងឱេយអ្នកបេើបេេស់ចុះឈ្មេះ។ 

២.២ ឧទាហរណ៍៖ ការអះអាងដោយបំភន់

ធុរជនខ្លះអាចនឹងទទួលបានផលបេយោជន៍ពីការអះអាងដោយបំភន់ក្នងុរយៈពេលខ្ល ីបុ៉ន្តេជាមួយនឹងវិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់
បេកបដោយបេសិទ្ធភព ជានិច្ចកាលធុរជនទាំងនោះនឹងរងនូវការផកពិន័យក្នុងរយៈពេលវេង។ នៅពេលអ្នកបេើបេេស់
យល់ដឹងពីធុរជនដេលគា្មេនកេមសីលធម៌ ពួកគេនឹងឈប់បេើបេេស់ផលិតផលរបស់កេុមហ៊ុនទាំងនោះ ។

ករណីសិកេសាទី១៖ Classmates.com
ឧទាហរណ៍ទាក់ទងនឹងការអះអាងដោយបំភន់ដេលបានកើតឡើងនាសម័យទំនើបនេះ គឺ
ករណីវេទិកា Classmates.com ។ វេទិកា Classmates.com ធា្លេប់ជាបណា្តេញសង្គមដំបូង
របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ។ 

វេទិកានេះមានគោលបំណងភ្ជេប់បុគ្គលមា្នេក់ ជាមួយនឹងមិត្តភក្តិវិទេយាល័យរបស់ពួកគេ ។ វាបានដំណើរការតាមរយៈការ
ផ្ញើអុីម៉េលទៅកាន់បុគ្គលដេលមិនមេនជាអ្នកបេើបេេស់ដោយបញ្ជេក់ថ មានមិត្តភក្តិចាស់របស់ពួកគេកំពុងពេយាយាម
ទាក់ទងទៅពួកគេតាមរយៈវេទិកា Classmates.com ។ បនា្ទេប់មក អ្នកបេើបេេស់តមេូវអោយបង់បេេក់សមេេប់ការ
ចុះឈ្មេះដើមេបីភ្ជេប់ទៅកាន់មិត្តរបស់ពួកគេ ។

កេេយពីអ្នកបេើបេេស់បានបង់បេេក់ទៅកាន់វេទិការួចរល់ ទើបពួកគេដឹងថមិត្តរបស់ពួកគេមិនបានចុះឈ្មេះនៅក្នុង
វេទិកានោះទេ ។ 

នៅសហរដ្ឋអាមេរិក សកម្មភពរបស់វេទិកា Classmates.com តេវូបានប្តងឹពីបទអះអាងដោយបំភន់ ។ កេមុហុ៊ននោះ 
បានបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីអ្នកបេើបេេស់របស់គេ និងថេមទំាងបាត់បង់កេរ្តិ៍ឈ្មេះដោយមិនអាចសេេចសេង់វិញបានឡើយ ។



៣.
ការអនុវត្តមិនសុចរិត

ក្នុងធុរកិច្ច និង 
ឧទាហរណ៍
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៣. ការអនុវត្តមិនសុចរិតក្នុងធុរកិច្ច និង  ឧទាហរណ ៍
 
ការអនុវត្តមិនសុចរិតមានចេើនទមេង់ ។ ចេបាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ បានកំណត់ការអនុវត្តមិនសុចរិត គឺជាសកម្មភព
ធុរកិច្ចទាំងឡាយណាដេលមានបំណងបំភន់ ឬបោកបញ្ឆេតអ្នកបេើបេេស់។

• ចេបាប់បានចេងថ វាជាការល្មើសចេបាប់ចំពោះធុរជនទាំងឡាយណាដេលបាន  ពាក់ព័ន្ធក្នុងការអនុវត្តមិនសុចរិត ។

• ការអនុវត្តមិនសុចរិត ជាសកម្មភពដេលកើតឡើងដោយចេតនា ។ 

ដូច្នេះទាំងបុគ្គល ឬធុរកិច្ចជនតេូវយកចិត្តទុកដក់ឱេយបានដិតដល់ពីរបៀបផេសព្វផេសាយនូវផលិតផលរបស់ពួកគេ ។ ការពិន័យ
អន្តរការណ៍នឹងតេូវបានធ្វើឡើងចំពោះករណីទាក់ទងនឹងការអនុវត្តមិនសុចរិត ។ ការផកពិន័យអាចមានកមេិតរហូតដល់ 
៨០.០០០.០០០៛ (ប៉េតសិបលានរៀល) ដោយមិនទាន់គិតពីទោសពេហ្មទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរដ៏ទេផេសេងទៀតឡើយ ។  

ចេបាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់បងា្ហេញអំពីការអនុវត្តមិនសុចរិតដូចជា៖

ការលក់មិនសុចរិត  ការលក់មិនសុចរិត  
ការលក់ដេលធ្វើឱេយអ្នកបេើបេេស់មានការភន់ចេឡំចំពោះរល់ទំនិញ ។ ឧទាហរណ៍៖ ការដក់បងា្ហេញ
សរបរិយាយទំនិញមានទំហំតូចពេក ដេលពិបាកអាន ។ 

មិនគោរពការសនេយាផ្តល់ជាអំណោយ និងរងា្វេន់់មិនគោរពការសនេយាផ្តល់ជាអំណោយ និងរងា្វេន់់
ការសនេយាផ្តល់ជាអំណោយ ឬរងា្វេន់ណាមួយទៅកាន់អ្នកបេើបេេស់ បេសិនបើអ្នកបេើបេេស់ទិញ 
ប៉ុន្តេការសនេយានោះធ្វើឡើងដោយមិនមានបំណងផ្តល់អំណោយ ឬរងា្វេន់ពិតនោះឡើយ ។

ការផេសាយពាណិជ្ជកម្មជានុយការផេសាយពាណិជ្ជកម្មជានុយ
ការផេសាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផល ឬសេវាក្នុងតម្លេជាក់លាក់ណាមួយ ប៉ុន្តេផ្ទុយទៅវិញគា្មេន
បំណង ឬគា្មេនលទ្ធភពផ្គត់ផ្គង់បានតាមតម្លេដេលបានផេសាយឡើយ ។ 

ការលក់អូសទាញដោយមិនសុចរិតការលក់អូសទាញដោយមិនសុចរិត
ការបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកបេើបេេស់ឱេយទិញផលិតផល ឬសេវាដោយសនេយាថនឹងបង្វិលបេេក់សងវិញ 
ឬផ្តល់បេេក់កមេេជើងសរ ។ ការសនេយាផ្តល់អត្ថបេយោជន៍ផេសេងៗសមេេប់ជាថ្នូរឱេយផ្តល់ព័ត៌មាន
ដេលអាចជួយកេុមហ៊ុនទាក់ទាញអ្នកបេើបេេស់ដទេទៀត ហើយក្នុងករណីខ្លះ អ្នកបេើបេេស់
មិនបានទទួលអត្ថបេយោជន៍តាមការសនេយាឡើយ ទោះបីជាមានសកម្មភពផេសេងទៀត
កើតឡើងបនា្ទេប់ពីការពេមពេៀងក៏ដោយ ។  



13តើអ្វីទៅជាការការពារអ្នកប្រើប្រ្រស់ ហើយហ្រតុអ្វីការការពារអ្នកប្រើប្រ្រស់មានសារៈសំខាន់?

ការទាមទារ ឬការទទួលយកការទូទាត់ដោយគា្មេនចេតនាផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ ឬសេវាតាមការការទាមទារ ឬការទទួលយកការទូទាត់ដោយគា្មេនចេតនាផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ ឬសេវាតាមការ
បញ្ជេទិញបញ្ជេទិញ
ការទាមទារ ឬការទទួលយកការទូទាត់ពីអ្នកបេើបេេស់ដោយគា្មេនចេតនាផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ ឬសេវា
ដេលបានទិញហើយ ឬមានចេតនាផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ និងសេវាដេលជាញឹកញយមានគុណភពទាប
ជាងការសនេយា ។ 

ការអះអាងដេលមិនពិត ឬបំភន់អំពីសកម្មភពធុរកិច្ចមួយចំនួនការអះអាងដេលមិនពិត ឬបំភន់អំពីសកម្មភពធុរកិច្ចមួយចំនួន
ការបង្កើតការអះអាងដេលមិនពិត ឬបំភន់ដេលទាក់ទងនឹងការទទួលបាននូវបេេក់ចំណេញ ការ
វិនិយោគ បេតិបត្តកិារ ឬសកម្មភពនានានៅក្នងុធុរកិច្ចអ្វមួីយ ។ ជាឧទាហរណ៍ ការបំផ្លើសចំនួន
បេេក់ចំណេញរបស់កេុមហ៊ុនក្នុងគោលបំណងទាក់ទាញការវិនិយោគ ឬការលក់ ។ 

ការបង្ខិតបង្ខំដោយកមា្លេំង និងការគំរមផ្លូវចិត្តការបង្ខិតបង្ខំដោយកមា្លេំង និងការគំរមផ្លូវចិត្ត
ធុរជនណាមួយមិនតេវូបង្ខដំោយកមា្លេងំ  ការរំខាន ឬដោយ មានការគំរមតាមផ្លវូចិត្តទាក់ទងនឹង
ការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ ឬសេវា ឬការទូទាត់បេេក់សមេេប់ទំនិញ ឬសេវាឡើយ ។

គមេេងលក់បេបពីរ៉េមីដគមេេងលក់បេបពីរ៉េមីដ
គមេេងលក់បេបពីរ៉េមីដ គឺជាវិធីបង្កើតបេេក់ដេលមិនអាចបន្តបានយូរអង្វេងនោះទេ ។ វិធីសសេ្ត
នេះរួមមានដូចជាការសនេយាដោយផ្តល់តម្លេតបស្នងសមេេប់ការបង្កើតសមាជិកដើមេបីលក់ទំនិញ និង
សេវាធ្វើយ៉ាេងណាដើមេបីទាក់ទាញអ្នកផេសេងឱេយចូលជាសមាជិក ឬបណ្តះុបណា្តេលពួកគេដើមេបីចូលរួម
ក្នងុសកម្មភពគមេេង ។ បេេក់ចំណូលមានបេភពសំខាន់ គឺបានមកពីការជេើសរីសសមាជិក
ថ្មឱីេយចូលរួមក្នងុគមេេង និងជារឿយៗ មិនបានផ្តល់ការលក់ទំនិញ ឬសេវាពិតបេេកដទៅកាន់
អ្នកបេើបេេស់ឡើយ ។ 

ការលក់ទំនិញដេលមានភ្ជេប់សេចក្តីបរិយាយពាណិជ្ជកម្មមិនពិតការលក់ទំនិញដេលមានភ្ជេប់សេចក្តីបរិយាយពាណិជ្ជកម្មមិនពិត
សំដៅលើរល់ស្លេក ឬសេចក្តីបរិយាយមិនពិតដេលបានភ្ជេប់ទៅនឹងទំនិញ ឬសេវា។ 
ឧទាហរណ៍៖ ការដេរភ្ជេប់ស្លេកក្លេងបន្លំ នៅលើអាវមិនមានមា៉េកយីហោ ។ 

ការអនុវត្តមិនសុចរិតផេសេងទៀតដេលកំណត់ដោយបញ្ញត្តិករមានសមត្ថកិច្ចការអនុវត្តមិនសុចរិតផេសេងទៀតដេលកំណត់ដោយបញ្ញត្តិករមានសមត្ថកិច្ច
ការអនុវត្តមិនសុចរិតផេសេងទៀត គបេបីតេវូបានកំណត់ដោយបេកាសរបស់បញ្ញត្តកិរមានសមត្ថកិច្ច។ 
ការអនុវត្តមិនសុចរិតនឹងតេូវកេសមេួលតាមពេលវេលា ដើមេបីសេបតាមបច្ចុបេបន្នភព និងទមេង់
ថ្មីៗនេការអនុវត្តមិនសុចរិត ។

ករណីសិកេសាមួយចំនួនក្នុងសៀវភៅនេះបងា្ហេញពីវិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់ដេលមានបេសិទ្ធភពខ្ពស់ ។ ករណីសិកេសាទាំងនេះ 
ពនេយល់អំពីរបៀបដេលវិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់អាចការពារអ្នកបេើបេេស់ពីការបោកបញ្ជេត និងករណីដេលកេុមហ៊ុន
មួយចំនួនអាចតេូវបានពិន័យ នៅពេលដេលចេបាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់តេូវបានបំពាន ។
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៣.១ ឧទាហរណ៍៖ ការលក់មិនសុចរិត

៣.២ ឧទាហរណ៍៖ គមេេងលក់បេបពីរ៉េមីដ

ករណីសិកេសាទី២៖ រឿងអាសេូវនេការបញ្ចេញឧស្ម័នរបស់ឡាន

ករណីសិកេសាទី៣៖ គមេេងលក់បេបពីរ៉េមីដរបស់កេុមហ៊ុន Ultralife

ឧទាហរណ៍មួយទៀតនេគមេេងលក់បេបពីរ៉េមីដ របស់កេុមហ៊ុន Ultralife Club ដេលបង្កើតឡើងដោយកេុមហ៊ុន
សជីវកម្ម Motion International របស់បេទេសកាណាដ នៅក្នុងឆ្នេំ ២០០៨ ។
 
បេជាជនតេូវបានបញ្ចុះបញ្ចូលដើមេបីចូលរួមវិនិយោគក្នុងគមេេងដេលពួកគេអាចទិញកញ្ចប់វិសេសមកាលនានា ហើយ
បនា្ទេប់មកលក់បន្តក្នុងតម្លេខ្ពស់ជាងតម្លេដេលបានទិញ ។ ក្នុងការផេសព្វផេសាយពាណិជ្ជកម្ម កេុមហ៊ុនបានសនេយានឹង
អ្នកបេើបេេស់ដូចជា អ្នកបេើបេេស់នឹងទទួលបានកញ្ចប់ដំណើរកំសន្តក្នុងតម្លេទាប និងទទួលបានបេេក់ចំណេញដោយ
ការលក់បន្ត ។ ដើមេបីចូលរួម បុគ្គលមា្នេក់ៗតមេូវឱេយបង់បេេក់សមេេប់ការជាវដំបូងតម្លេ ៣.២០០ ដុលា្លេរ ។ បនា្ទេប់មក 
បុគ្គលដេលបានជាវ អាចលក់កញ្ចប់ដំណើរកំសន្តទាំងនោះបន្តក្នុងតម្លេរហូតដល់ ៩.០០០ ដុលា្លេរ ដេលនេះគឺជាការ
ទទួលបានបេេក់ចំណេញដ៏ចេើន ។

បេទេសអាល្លឺម៉ង់បានបង្កើតវិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់មួយចំនួនដេលមានបេសិទ្ធភពខ្ពស់ក្នុងចំណោមបណា្តេ
បេទេសផេសេងទៀតក្នុងពិភពលោក ។ ទោះបីជាយា៉េងណា ក៏បេទេសនេះនៅតេមានករណីការលក់មិនសុចរិតកើតឡើង ។
ជាក់ស្តេង កេុមហ៊ុន Volkswagen ដេលលេបីឈ្មេះក្នុងវិស័យរថយន្តធា្លេប់បានធ្វើធុរកិច្ចមិនសុចរិត ។ 

កេុមហ៊ុន Volkswagen បានអះអាងថរថយន្តរបស់ខ្លួនជាចេើនដេលបានលក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចដំណើរការ
ដោយបេេងមា៉េស៊ូតគា្មេនការបំភយឧស្ម័ន ។ មានអ្នកបេើបេេស់ជាចេើនបានទិញ រថយន្តមា៉េកយីហោនេះ ពីពេេះតេពួកគេ
ជឿជាក់ថ រថយន្តនោះជាជមេើសដេលល្អសមេេប់  បរិស្ថេនជាងរថយន្តផលិតដោយកេុមហ៊ុនបេកួតបេជេងដទេទៀត ។  

ការពិតកេុមហ៊ុន Volkswagen បានបង្កើតផ្នេកមួយនេកម្មវិធីអនុទ្ទេស (software) របស់កុំពេយូទ័រដើមេបីបញ្ឆេត
ឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត ពីពេេះកម្មវិធីអនុទ្ទេសរបស់កុំពេយូទ័រនោះ អាចបញ្ជូនសញ្ញេទៅយានយន្តថកំពុងតេូវបានធ្វើតេស្ត និង
មានចេតនាធ្វើឱេយមានការកាត់បន្ថយឧស័្មនចំហេះដេលមានគេេះថ្នេក់ជាបណោ្តេះអាសន្ន  ។

កេុមហ៊ុន Volkswagen បានទទួលអត្ថបេយោជន៍ពីការបំភន់នោះយា៉េងសន្ធឹកសនា្ធេប់ ប៉ុន្តេការបោកបញ្ឆេតនោះតេូវ
បានសេេវជេេវដឹងពីការពិត ។ 

ដោយភពកេេវកេេធ កេុមអ្នកបេើបេេស់បានបេមូលផ្តុំគា្នេ ហើយក្នុងឆ្នេំ២០១៦ គណៈកមា្មេធិការពាណិជ្ជកម្មសហព័ន្ធ
អាមេរិក បានរៀបចំពាកេយបណ្តឹងប្តឹងកេុមហ៊ុន Volkswagen ។ នៅចុងកេេយ កេុមហ៊ុន Volkswagen ជួបផលពិបាក 
ដោយរងការប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មេះយា៉េងដំណំក្នុងថ្នេក់អន្តរជាតិ ។ នៅក្នុងកិច្ចពេមពេៀងចំនួន២ តេូវបានធ្វើឡើងស្តីពី
ការផ្តល់ជាសំណង ដេលកេុមហ៊ុនយល់ពេមចំណាយរហូតដល់ទៅ ១៤,៧៣ កោដដុលា្លេរ ដើមេបីបញ្ចប់ករណីបណ្តឹង
បោកបញ្ឆេតអ្នកបេើបេេស់មួយនេះ ។  

កេុមហ៊ុនផលិតយានយន្តមួយចំនួនទៀតក៏មានករណីបន្លំអ្នកបេើបេេស់ដេរ ដេលក្នុងនោះរួមមានកេុមហ៊ុន Renault, 
កេុមហ៊ុន Nissan និង កេុមហ៊ុន Fiat ។
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ការពិត អ្នកដេលនៅថ្នេក់កំពូលនេគមេេងពីរ៉េមីដ (មា្ចេស់កេុមហ៊ុន) បានទទួលផលបេយោជន៍បន្តពីបុគ្គលនៅថ្នេក់
បនា្ទេប់ដេលតេូវបានជេើសរីសចូលក្នុងគមេេង ។ បេភពបេេក់ចំណូលដេលមា្ចេស់កេុមហ៊ុនទទួលបាន គឺបានតាមការ
ជាវដំបូងតម្លេ ៣.២០០ ដុលា្លេរ ។ ក៏ប៉ុន្តេ តិចតួចណាស់នេអ្នកចុះឈ្មេះក្នុងគមេេង អាចលក់បន្តកញ្ចប់វិសេសមកាលក្នុង
តម្លេខ្ពស់បាន ហើយបនា្ទេប់មកពួកគេតេូវខាតបង់នូវការជាវដំបូងរបស់ពួកគេ ។

គួរឱេយសរសើរដល់បេទេសកាណាដដេលមានវិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់បេកបដោយបេសិទ្ធភពខ្ពស់ ។ ជាលទ្ធផល 
យុទ្ធសសេ្តធុរកិច្ចរបស់កេុមហ៊ុន Motion International.com តេូវបានរងនូវការប្តឹងពីបទបេើបេេស់យុទ្ធសសេ្ត
បោកបញ្ឆេត ។ កេុមអ្នកបណា្តេក់ទុនចំនួន ២.០០០ នាក់ ដេលតេូវបានបោកបញ្ឆេតដោយកេុមហ៊ុននេះ បានចាប់ផ្តើម
ប្តឹង និងទទួលបានសំណងចំនួន ៦,៥ លានដុលា្លេរអាមេរិក ។ រីឯស្ថេបនិកកេុមហ៊ុន បានបេឈមមុខចំពោះការនិរទេស
ទៅបេទេសកំណើតវិញផងដេរ ។ 

ករណីសិកេសាទី៤៖ កេុមហ៊ុន Kellogg’s

៣.៣  ឧទាហរណ៍៖ ការលក់ទំនិញដេលមានភ្ជេប់សេចក្តីបរិយាយពាណិជ្ជកម្មមិនពិត

កេុមហ៊ុន Kellogg’s គឺជាមា៉េកយីហោទំនិញបេើបេេស់លំដប់អន្តរជាតិដេលមានកេរ្តិ៍ឈ្មេះលេបីលេបាញផ្នេកផលិតផល
ធញ្ញជាតិ ដេលជាអាហារពេលពេឹកដ៏ពេញនិយម ។ មា៉េកយីហោដូចជា ផលិតផល Corn Flakes, ផលិតផល 
Crunchy, ផលិតផល Nut, ផលិតផល Coco, ផលិតផល Pops និងផលិតផល Rice Krispies គឺសុទ្ធតេជាមា៉េក
យីហោកេេមការគេប់គេងរបស់កេុមហ៊ុន  Kellogg’s ។ 

នៅក្នុងឆ្នេំ២០១០ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក កេុមហ៊ុន Kellogg’s បានចាប់ផ្តើមផេសព្វផេសាយពាណិជ្ជកម្មអំពីផលិតផល Rice 
Krispies ដោយផេសព្វផេសាយថផលិតផល Rice Krispies មានតួនាទីជំនួយបេព័ន្ធភពសុំា ។ អំណះអំណាងរបស់
កេុមហ៊ុន បានផ្អេកតាមសមាសធាតុវីតាមីន និងសមាសធាតុរ៉េមួយចំនួនដេលបានបេើបេេស់ក្នុងដំណើរការផលិត ។ 

ការផេសព្វផេសាយតេូវបានសងេស័យថជាការបរិយាយពាណិជ្ជកម្មមិនពិត ហើយនៅក្នុងឆ្នេំ២០១១ គណៈកមា្មេធិការ
ពាណិជ្ជកម្មសហព័ន្ធអាមេរិកបានសុើបអង្កេតពីករណីនេះ ។ 

លទ្ធផលនេការសេេវជេេវបានបញ្ជេក់ថការផេសព្វផេសាយពាណិជ្ជកម្មនេះជាសេចក្តីបរិយាយមិនពិត ពីពេេះផលិតផល 
ធញ្ញជាតិមិនមានមុខងារជំនួយដល់បេព័ន្ធសុំានោះទេ ។

គណៈកមា្មេធិការពាណិជ្ជកម្មសហព័ន្ធអាមេរិកបានបញ្ចប់ករណីនេះដោយឱេយកេុមហ៊ុនបង់បេេក់ពិន័យចំនួន ២,៥លាន
ដុលា្លេរអាមេរិកទៅកាន់អ្នកបេើបេេស់ ។ ដើមេបីស្តេកេរ្តិ៍ឈ្មេះ កេុមហ៊ុនបានបេើ វិធីសសេ្តបរិចា្ចេគផលិតផល Kellogg’s 
ដេលមានតម្លេស្មើ ២,៥ លានដុលា្លេរអាមេរិក ទៅកាន់កញ្ចប់ថវិកាសបេបុរសធម៌ផ្ទេល់របស់កេុមហ៊ុន ។  



៤.
ហ្រតុអ្វីកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រ្រស់មាន

សារៈសំខាន់ ?
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៤.ហ្រតុអ្វីកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រ្រស់មានសារៈសំខាន់ ? 
 
វិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់នឹងជួយឱេយបេទេសកម្ពុជាកា្លេយជាកន្លេងដេលកាន់តេងាយសេួលសមេេប់ការរស់នៅ
ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងការធ្វើធុរកិច្ច ។ 

តាមការលើកឡើងរបស់អាស៊េន វិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់ នឹងធ្វើឱេយទីផេសារមានដំណើរការល្អ ទាំងសងខាង ទាំងសហគេេស 
និងអ្នកបេើបេេស់ ។

មាន ៤៤ ហេតុផលសំខាន់ៗដេលបងា្ហេញថកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់មានសរៈសំខាន់៖

៤.១ ការទប់ស្កេត់បទល្មើស និងការបងេ្កាបការក្លេងបន្លំ  
 
នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា វិធានការស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់នឹងរួមចំណេកកាត់បន្ថយករណីបេពេឹត្តមិនសុចរិត ។

៤.២ ការបំផុសការយល់ដឹងដល់អ្នកបេើបេេស់ 
 
វិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់ជួយអ្នកបេើបេេស់ទទួលបានព័ត៌មានតេឹមតេូវ ព័ត៌មានមិនលម្អៀងអំពីទំនិញ និងសេវាដេលពួកគេ
ជាវ ។  វិធានការនេះ អនុញ្ញេតឱេយអ្នកបេើបេេស់ជេើសរីសបានជមេើសល្អបំផុតសមេេប់បំពេញតមេូវការជាមួយនឹងការជឿជាក់ថ
មិនមានករណីបំភន់ដោយអ្នកលក់ ។

៤.៣ ការបេកួតបេជេង 
 
វិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់លើកទឹកចិត្តឱេយការធ្វើពាណិជ្ជកម្មផ្តល់នូវសមភព និងការគោរព ដល់អ្នកបេើបេេស់ ហើយវិធានការ
នេះ អាចជំរុញដល់ការអនុវត្តធុរកិច្ចល្អ បេកបដោយកេមសីលធម៌ និងនវានុវត្តន៍ ទៅតាមតមេូវការរបស់អ្នកបេើបេេស់។

ធុរជនដេលអនុវត្តតាមវិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់នឹងទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មេះល្អ និងមានការកើនឡើងនូវតមេូវការផលិតផល
របស់ពួកគេ ។ ជាលទ្ធផល កេុមហ៊ុននឹងទទួលបាននូវផលចំណេញ ឧត្តមភពបេកួតបេជេង និងនិរន្តរភព ។

១.

ការទប់ស្កេត់បទល្មើស និងការទប់ស្កេត់បទល្មើស និង
ការបងេ្កាបការក្លេងបន្លំការបងេ្កាបការក្លេងបន្លំ

២.

ការបំផុសការយល់ដឹងដល់ការបំផុសការយល់ដឹងដល់
អ្នកបេើបេេស់អ្នកបេើបេេស់

៣.

ការលើកកម្ពស់ការការលើកកម្ពស់ការ
បេកួតបេជេងក្នុងធុរកិច្ចបេកួតបេជេងក្នុងធុរកិច្ច

៤.

ការលើកស្ទួយការលើកស្ទួយ
សមាហរណកម្មសមាហរណកម្ម

ថ្នេក់តំបន់ថ្នេក់តំបន់
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ធុរជនទាំងឡាយណាដេលបេពេឹត្តមិនសុចរិតទៅកាន់អ្នកបេើបេេស់ នឹងរងនូវការពិន័យដោយចេបាប់ ក៏ដូចជារងផលប៉ះពាល់
ដល់ទីផេសារផលិតផលរបស់ពួកគាត់។ កេរ្តិ៍ឈ្មេះអវិជ្ជមានរបស់កេុមហ៊ុនទាំងនេះនឹងបន្តធ្វើឱេយការលក់ និងការបេកួតបេជេងរបស់
ពួកគាត់មានការធា្លេក់ចុះជាលំដប់  ។  

ដូច្នេះ វិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់ចូលរួមចំណេកបង្កើតទីផេសារដេលបេកបដោយថមភព បេសិទ្ធភព និងនវានុវត្តន៍ សមេេប់
ជំរុញឱេយធុរកិច្ចកាន់តេរីកចមេើន ។

៤.៤ ការធ្វើសមាហរណកម្មថ្នេក់តំបន់
 
វិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់ក្នងុបេទេសកម្ពជុា ក៏អាចរួមចំណេកលើកស្ទយួសមាហរណកម្មតំបន់អាស៊េនផងដេរ ។ 

នៅពេលបេទេសកម្ពុជាធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយបេទេសដេលជាសមាជិកអាស៊េនផេសេងទៀតកាន់តេចេើន នោះកិច្ចសហបេតិបត្តិការ
ចំពោះកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់នឹងកា្លេយជាភពចាំបាច់។ 

វិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់មានសរៈសំខាន់កាន់តេខា្លេំង សេបពេលជាមួយនឹងវត្តមាននេពាណិជ្ជកម្មយុគឌីជីថល និង
ពាណិជ្ជកម្មតាមបេព័ន្ធអេឡិចតេូនិច ។

៤.៥ តើអ្វីខ្លះដេលអ្នកបេើបេេស់ទទួលបាន ?  

អ្នកបេើបេេស់ទាំងអស់នឹងទទួលបានអត្ថបេយោជន៍ពីវិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់ដូចជា៖

សមាហរណកម្មថ្នេក់តំបន់

តម្លេសមរមេយជាងមុន

ជមេើសកាន់តេចេើន

ផលិតផលកាន់តេមាន
សុវត្ថិភព

ការធ្វើធុរកិច្ចបេកបដោយ
ទំនួលខុសតេូវ

ការយល់ដឹងសមេេប់
អ្នកបេើបេេស់

យន្តការបណ្តឹង



សិទ្ធិជ្រើសរើស

៥.
តើសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រ្រស់

មានអ្វីខ្លះ ?

សិទ្ធិទាមទារ
សំណង

សិទ្ធិទទួលបាន
ព័ត៌មាន

សិទ្ធិទទួលបាន
ការដឹងលឺ
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៥. តើសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រ្រស់មានអ្វីខ្លះ ?
 
៥.១ សិទិ្ធអ្នកបេើបេេស់ទូទៅ

ការយល់ដឹងពីសិទ្ធិអ្នកបេើបេេស់ អាចជួយបញេឈប់បេតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មរបស់ពាណិជ្ជករដេលមានកេរ្តិ៍ឈ្មេះមិនល្អ និងអាច
ធានាថអ្នកបេើបេេស់ទទួលបាននូវការទិញលក់ដោយសុចរិតភព។ សិទ្ធិអ្នកបេើបេេស់អាចការពារអ្នកបេើបេេស់ និងផ្តល់សិទ្ធិ
អំណាចឱេយអ្នកបេើបេេស់លើកបងា្ហេញពីកេុមហ៊ុនដេលបេពេឹត្តមិនតេឹមតេូវ  ។

ក្នុងនាមជាអ្នកបេើបេេស់មា្នេក់នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា សិទ្ធិរបស់លោកអ្នកតេូវបានចេងនៅក្នុងចេបាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ ។ 
អ្នកបេើបេេស់មានសិទ្ធិដូចជា៖

សិទ្ធិក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាន និងការអប់រំដើមេបីកំណត់ពីភពខុសគា្នេរវាងទំនិញ ឬ  សេវា និង
ទទួលបានការគាំពារបេឆំងនឹងសេចក្តីបរិយាយពាណិជ្ជកម្មមិនពិត។

សិទិ្ធក្នុងការជេើសរីសទំនិញ ឬសេវាដេលកំពុងមានការបេកួតបេជេងលើតម្លេ និងគុណភព ។ 

សិទ្ធិតេូវបានដឹងឮអំពីកង្វល់របស់អ្នកបេើបេេស់ និងទទួលបានការពិនិតេយដោះសេេយពីបញ្ញត្តិករ 
មានសមត្ថកិច្ច និងរជរដ្ឋេភិបាល ។

សិទិ្ធទទួលបានការទាមទារសំណងសេបតាមចេបាប់ស្តីពីកិច្ចការពាអ្នកបេើបេេស់  និងចេបាប់ផេសេង
ទៀត   ។

៥.២ សមាគមអ្នកបេើបេេស់  
 
សមាគមអ្នកបេើបេេស់អាចបង្កើតបានដោយអ្នកបេើបេេស់ សេបទៅតាមចេបាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ ។ 

សរគន្លឹះ៖ តើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួមដេរ ឬទេ ?

១ ១ 

៤ ៤ 

២ ២ 

៣ ៣ 

ចុះឈ្មេះរបស់លោកអ្នកតាមរយៈអាសយដ្ឋេន ដេលមាននៅផ្នេកចុងកេេយនេសៀវភៅនេះ ។

ឧទាហរណ៍៖ ជំហានសំខាន់បនា្ទេប់មួយទៀតក្នងុដំណើរការបង្កើតវិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់បេកបដោយបេសិទ្ធភព
សមេេប់បេទេសកម្ពុជា គឺតេូវការបង្កើតសមាគមអ្នកបេើបេេស់ដំបូងមួយ  ។



21តើអ្វីទៅជាការការពារអ្នកប្រើប្រ្រស់ ហើយហ្រតុអ្វីការការពារអ្នកប្រើប្រ្រស់មានសារៈសំខាន់?

សមាគមអ្នកបេើបេេស់អាចបង្កើតទៅបាន ដោយមានការអនុញ្ញេតពីកេសួង ឬស្ថេប័នដេលមានតួនាទីភរកិច្ចគេបដណ្តប់
លើវិស័យជាមុនសិន បនា្ទេប់មកតេូវចុះបញ្ជីនៅកេសួងមហាផ្ទេ ពេមទាំងតេូវតម្កល់ឯកសរ និងលិខិតអនុញ្ញេតិខាងលើនៅ
គណៈកមា្មេធិការជាតិការពារអ្នកបេើបេេស់ដេលមានអគ្គនាយកដ្ឋេន ក.ប.ប. ជាលេខាធិការដ្ឋេន។

សមាគមអ្នកបេើបេេស់ដើរតួនាទីយា៉េងសំខាន់សមេេប់ការពារសិទ្ធិអ្នកបេើបេេស់។ សមាគមមួយតេូវបានបង្កើតឡើងដើមេបីតំណាង
ឱេយផលបេយោជន៍របស់អ្នកបេើបេេស់ ។ សមាគមអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈការចេករំលេកព័ត៌មាន និងការតស៊ូមតិសមេេប់ការ
ផ្លេស់ប្តូរគោលនយោបាយដេលមិនសេបតាមការអនុវត្តសុចរិត ។

សមាគមអ្នកបេើបេេស់នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជាអាចមានគោលដៅដូចខាងកេេម៖

៥.៣ សមាគមអ្នកបេើបេេស់ក្នុងតំបន់អាស៊េន  
 
មកដល់ពេលនេះ មានបេទេសចំនួន៧ ក្នុងចំណោម ១០បេទេសដេលជាសមាជិកអាស៊េនបានបង្កើតសមាគមអ្នកបេើបេេស់ ។       
  បច្ចុបេបន្ន កម្ពុជាក៏មានគោលបំណងបង្កើតដូចគា្នេ ។ 

១ ១ 

៤ ៤ 

៥៥

៦៦

២ ២ 

៣ ៣ 

ផ្តល់ការបេឹកេសាឯករជេយដល់អ្នកបេើបេេស់ និងជួយសមេួលដល់ការដោះសេេយបណ្តឹង
របស់អ្នកបេើបេេស់ ។

ដើរតួជាអ្នកតំណាងអ្នកបេើបេេស់ណាមា្នេក់ដេលតេូវបានរងនូវការបំពានសិទ្ធិ ។

ធ្វើជាតំណាងទាំងការលើកមតិយោបល់ និងផលបេយោជន៍របស់អ្នកបេើបេេស់នៅក្នុងវេទិកា 
សធារណៈ ឬសន្និសីទសរព័ត៌មាននានា ។

ទទួលការបេឹកេសាយោបល់ពីបញ្ញត្តិករមានសមត្ថកិច្ច ចំពោះបញ្ហេពាក់ព័ន្ធនឹងបទបេបញ្ញត្តិ ឬបទដ្ឋេន
ព័ត៌មានសមេេប់ផ្តល់ជូនបន្តទៅកាន់អ្នកបេើបេេស់ ។ 

បង្កើតកេុមការងារបច្ចេកទេសដើមេបីការពារអ្នកបេើបេេស់នៅក្នុងវិស័យនីមួយៗ ។

អនុវត្តភរកិច្ចផេសេងទៀតដេលបានបេគល់ជូនដោយគណៈកមា្មេធិការជាតិ ការពារអ្នកបេើបេេស់ ។

មិនទាន់បង្កើត បង្កើតរួច



៦.
តើអ្នកណាខ្លះជាអាជា្ញ្រធរ
មានសមត្ថកិច្ចសំខាន់ៗ ?



23តើអ្វីទៅជាការការពារអ្នកប្រើប្រ្រស់ ហើយហ្រតុអ្វីការការពារអ្នកប្រើប្រ្រស់មានសារៈសំខាន់?

៦.១ អគ្គនាយកដ្ឋេនការពារអ្នកបេើបេេស់ កិច្ចការបេកួតបេជេង និងបង្កេេបការ
      ក្លេងបន្លំ «ក.ប.ប.» 
 
ក្នងុនាមជាអ្នកបេើបេេស់មួយរូបក្នងុបេទេសកម្ពជុា លោកអ្នកតេវូបានការពារដោយចេបាប់ស្តពីីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ និងស្ថេប័ន
មានសមត្ថកិច្ចក្នងុការអនុវត្តចេបាប់  គឺអគ្គនាយកដ្ឋេនការពារអ្នកបេើបេេស់ កិច្ចការបេកួតបេជេង និងបង្កេេបការក្លេងបន្ល ំ «ក.ប.ប.» ។  

៦.២ គណៈកមា្មេធិការជាតិការពារអ្នកបេើបេេស់ «គ.ជ.ក.ប.»

រជរដ្ឋេភិបាលបានបង្កើតគណៈកមា្មេធិការជាតិការពារអ្នកបេើបេេស់ «គ.ជ.ក.ប.» ។ គ.ជ.ក.ប. គឺជាស្ថេប័នសំខាន់សមេេប់ពិនិតេយ
និងដោះសេេយលើ សំណំុរឿងនានាដេលទាក់ទងនឹងកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ ។

សរគន្លឹះ៖ តួនាទីរបស់ “ក.ប.ប.”

សរគន្លឹះ៖ ទំនួលខុសតេូវរបស់ គ.ជ.ក.ប.
១ រៀបចំ និងផេសព្វផេសាយគោលនយោបាយ និងផេនការយុទ្ធសសេ្តពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់

២ ពិនិតេយនិងរកវិធីដោះសេេយក្នុងករណីដេលបទបេបញ្ញត្តិដេលរៀបចំឡើងដោយបញ្ញត្តិករមានសមត្ថកិច្ច
ណាមួយ មានទំនាស់នឹងបទបេបញ្ញតិ្តដេលរៀបចំឡើងដោយបញ្ញត្តិករផេសេងទៀត

៣ ផ្តល់ការបេកឹេសាយោបល់ដល់សមាគមអ្នកបេើបេេស់ និងអង្គការនានាដេលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់

៤ ពិនិតេយ និងសមេេចលើវិធាន និងនីតិវិធីនានា ដេលចំាបាច់សមេេប់ការអនុត្តចេបាប់ស្តពីីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់

៥ សមេបសមេួល ធ្វើកិច្ចសហបេតិបត្តិការ និងចុះកិច្ចពេមពេៀងនានា ជាមួយស្ថេប័ន បញ្ញត្តិករ
មានសមត្ថកិច្ចតាមវិស័យ ឬដេគូអភិវឌេឍនានាពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ទាំងក្នុងកេបខ័ណ្ឌជាតិ 
តំបន់ និងអន្តរជាតិ

៦ ពិនិតេយនិងដោះសេេយពាកេយបណ្តឹង ឬករណីដេលផ្តួចផ្តើមដោយ គ.ជ.ក.ប. ខ្លួនឯង ដេលពាក់ព័ន្ធនឹង
កិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់

៧ ចេញសេចក្តីសមេេចឱេយបងា្ហេញព័ត៌មាន ផេសព្វផេសាយឡើងវិញ និង/ឬហាមឃាត់ពីមុខងារគេប់គេងចំពោះ
បុគ្គលដេលបានបំពានចេបាប់ ពេមទាំងកំណត់ទណ្ឌកម្មករដ្ឋបាលផេសេងៗ តាមសំណើរបស់បញ្ញត្តិករ
មានសមត្ថកិច្ច ឬអគ្គនាយកនេអគ្គនាយកដ្ឋេនការពារអ្នកបេើបេេស់ កិច្ចការបេកួតបេជេង និងបង្កេេបការ
ក្លេងបន្លំ ។

១ ការពារអ្នកបេើបេេស់ និងការបេកួតបេជេង

២ ទប់ស្កេត់ និងបងេ្កាបការក្លេងបន្លំពាណិជ្ជកម្ម

៣ សេេវជេេវ រៀបចំកសងគោលនយោបាយ និងផេនការយុទ្ធសស្តេពាក់ព័ន្ធនឹងគុណភព សុវត្ថិភព លើ
ផលិតផលទំនិញ និងសេវា

៤ ចាត់វិធានការចំពោះការពេមពេៀងដេលរិតតេបិត ររំង ឬបង្ខូចដល់ការបេកួតបេជេង ការធានាគុណភព 
សុវត្ថិភព និងអនុលោមភពនេផលិតផលទំនិញ  និងសេវា

៥ តេតួពិនិតេយទំនិញ  និងសេវាក្នងុសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លនួ  និងកិច្ចសហបេតិបត្តកិារជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ

៦ ធានាបាននូវទីផេសារបេកួតបេជេង ការពារសិទ្ធិ និងផលបេយោជន៍របស់អ្នកបេើបេេស់។

លុប ករ



សៀវភៅមគ្គុទេសក៍អំពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់24

ករណីសិកេសាទី៥៖ តួនាទីរបស់ ក.ប.ប. ដេលជាសេនាធិការដ្ឋេន របស់ គ.ជ.ក.ប. កំឡុងពេលកូវីដ១៩

Hand
Sanitiser

ក្នុងកំឡុងពេលរីករលដលនេមេរោគកូវីដ១៩ តមេូវការទឹកអាកុលសមា្អេតដេបាន
កើនឡើង ហើយមានកេុមហ៊ុន ឬបុគ្គលជាចេើនចាប់ផ្តើមលក់ទឹកអាកុលសមា្អេតដេ
ក្នុងតម្លេខ្ពស់ ។ 

កេមុហុ៊នមួយចំនួនមានបំណងបង្កើនបរិមាណទឹកអាកុលសមា្អេតដេក្នងុស្តកុរបស់ពួកគេ
ដោយបានបន្ថេមទឹក ឬសរធាតុផេសេងៗ ។ ទង្វើទំាងនោះបានធ្វើឱេយបេសិទ្ធភពទឹក
លាងដេមានការថមថយ និងជាការបោកបញ្ឆេតដល់អ្នកបេើបេេស់ ។ តួនាទីសំខាន់
របស់ ក.ប.ប. គឺតេួតពិនិតេយទឹកអាកុលលាងសមា្អេតដេក្នុងទីផេសារ ដើមេបីធានាថ
ផលិតផលមានផ្ទុកជាតិអាល់កុលអបេបបរមា ៦០ភគរយ ។

ករណីនេះ គឺជាឧទាហរណ៍សំខាន់ដេលបងា្ហេញថ វិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់ 
និង ក.ប.ប.  អាចការពារអ្នកបេើបេេស់បាន ។



៧.
បណា្ត្រញទំនាក់ទំនង

សំខាន់ៗ



សៀវភៅមគ្គុទេសក៍អំពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់26

៧. បណា្ត្រញទំនាក់ទំនងសំខាន់ៗ
បេសិនបើលោកអ្នកសង្កេតឃើញមានអំពើមិនសុចរិត និងការអនុវត្តមិនសុចរិត លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់ស្ថេប័ន
ខាងកេេម ។

៧.១ ស្ថេប័នរដ្ឋ
 
ក្នងុនាមជាអ្នកបេើបេេស់មួយរូបក្នងុបេទេសកម្ពជុា លោកអ្នកទទួលបាននូវការការពារដោយចេបាប់ស្តពីីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ 
និងស្ថេប័នមានសមត្ថកិច្ចក្នងុការអនុវត្តចេបាប់ គឺអគ្គនាយកដ្ឋេនការពារអ្នក បេើបេេស់ កិច្ចការបេកួតបេជេង និងបង្កេេបការក្លេងបន្លំ 
«ក.ប.ប.» ។

អគ្គនាយកដ្ឋេនការពារអ្នកបេើបេេស់ កិច្ចការបេកួតបេជេង និងបង្កេេបការក្លេងបន្លំ   «ក.ប.ប.» 
នេកេសួងពាណិជ្ជកម្ម

កេសួងពាណិជ្ជកម្ម

លេខាធិការដ្ឋេនអាស៊េន 
ផ្នេកកិច្ចការបេកួតបេជេង កិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ និងផ្នេកកម្មសិទ្ធិបញ្ញេ (CCPID)
អគ្គនាយកដ្ឋេនសមាហរណកម្មទីផេសារ  នាយកដ្ឋេនសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊េន (AECD)

គេហទំព័រ៖ www.ccfdg.gov.kh 
អុីម៉េល៖ contact.info@ccfdg.gov.kh
ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣ ២៣១ ៨៥៦ / (+៨៥៥) ៩២ ៨៣០ ៨៥៦  
អាសយដ្ឋេន៖ ផ្លូវលេខ១៨ ភូមិក្តីតាកុយ សងា្កេត់វាលសេបូវ ខណ្ឌចេបារអំពៅ
រជធានីភ្នំពេញ ពេះរជាណាចកេកម្ពុជា ។ 

គេហទំព័រ ៖ https://www.moc.gov.kh
អុីម៉េល៖ cabinet.info@moc.gov.kh
ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ០១២ ៨៣៨ ៩០៩ 
អាសយដ្ឋេន ៖ ឡូត៍លេខ ១៩-៦១ មហាវិថីសហព័ន្ធរុសេសុី ភូមិទឹកថ្លេ សងា្កេត់ទឹកថ្លេ 
ខណ្ឌសេនសុខ រជធានីភ្នំពេញ ពេះរជាណាចកេកម្ពុជា ។

អុីម៉េល៖ info@aseanconsumer.org
ទូរស័ព្ទ៖ (+៦២) ២១ ៧២៤៣៤៧២ (លេខតំបន់ ៤៦០ ឬ៨៣៧)
អាសយដ្ឋេន៖ Jl. Sisingamangaraja 70A, Kebayoran Baru ទីកេុង Jakarta 
12110 បេទេសឥណ្ឌូនេសុី

ASEAN Committee
on Consumer Protection

(ACCP)



27តើអ្វីទៅជាការការពារអ្នកប្រើប្រ្រស់ ហើយហ្រតុអ្វីការការពារអ្នកប្រើប្រ្រស់មានសារៈសំខាន់?

៧.២ ចេបាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់

https://www.ccfdg.gov.kh/laws-regulations/laws/

https://www.ccfdg.gov.kh/en/laws-regulations/laws/

៧.៣ ឯកសរសមេេប់អានបន្ថេម

សរគន្លឹះ៖ តើលោកអ្នកមានបំណងចង់ស្វេងយល់បន្ថេមទេ?

លេខាធិការដ្ឋេនអាស៊េនកំពុងធ្វើការលើកកម្ពស់កិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់នៅក្នងុតំបន់ ។ 
កិច្ចខិតខំបេឹងបេេងនៅថ្នេក់អាស៊េន តេូវបានដឹកនាំដោយគណៈកម្មការអាស៊េនស្តីពី
កិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ (ACCP) ដេលបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នេំ ២០០៧ ។

ផេនការសកម្មភពយុទ្ធសស្តេអាស៊េនស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ (ASAPCP) 
២០១៦-២០២៥ គូសបញ្ជេក់អំពីដំណើរការនេសកម្មភពរបស់ ACCP ។

បេទេសជាសមាជិកអាស៊េនទំាងអស់ បានប្តេជា្ញេចំពោះផេនការដេលមានគោលបំណងបង្កើតកេបខ័ណ្ឌការពារអ្នកបេើបេេស់
អាស៊េន ។

លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រផ្លូវការនេអ្នកបេើបេេស់អាស៊េន សមេេប់ព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសកម្មភពរបស់បេទេស
ជាសមាជិកដេលកំពុងអនុវត្ត ដើមេបីភពបេសើរឡើងនេវិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់៖
http://aseanconsumer.org/

ដើមេបីស្វេងយល់អំពីគោលការណ៍នានា សេចក្តីសមេេចដោយអាស៊េនស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ សូមចូលមើល
គេហទំព័រនេះ៖
https://www.aseanconsumer.org/cterms-consumer-protection/consumer-rights-and-
responsibilities.

សៀវភៅ ACCP អំពីចេបាប់ និងបទបេបញ្ញត្តិស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់អាស៊េន អាចរកបាននៅទីនេះ៖
https://www.aseanconsumer.org/read-publication-handbook-on-asean-consumer-
protection-laws-and-regulations.

កិច្ចខិតខំបេឹងបេេងរបស់ ACCP គឺផ្អេកទៅលើគោលការណ៍ណេនាំរបស់អង្គការសហបេជាជាតិសមេេប់
កិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ (UNGCP) ដេលលោកអ្នកអាចទាញយកបាននៅទីនេះ៖
https://unctad.org/system/files/official-document/ditccplpmisc2016d1_en.pdf

ភសខ្មេរភសខ្មេរ

ភសអង់គ្លេសភសអង់គ្លេស



សៀវភៅមគ្គុទ្រសក៍
អំពីកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រ្រស់

សូមអរគុណ


