
តួនាទីរបស់វិស័យឯកជន

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្រសត្រ

សៀវភៅមគ្គទ្រសក៍ទី២
អំពី 

កិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រ្រស់



សៀវភៅមគ្គុទេសក៍អំពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ទី២2

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:



3តើវិស័យឯកជនមានតួនាទីអ្វីខ្លះក្នុងកិច្ចការការពារអ្នកប្រើប្រ្រស់?

ស្រចក្ដីផ្ដើម    ៤

១.តើអ្វីជាកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រ្រស់ ? ៥
 ១.១ តើនរណាជាអ្នកបេើបេេស់ ? ៥
 ១.២ តើកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ដេលមានបេសិទ្ធភពមានសភពដូចម្តេច ? ៦
 ១.៣ តើអ្វីជាការបេកួតបេជេងដោយសុចរិត ? ៦

 
២. ហ្រតុអ្វីកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រ្រស់មានសារៈសំខាន់ ? ៧
 ២.១ សុខុមាលភពអ្នកបេើបេេស់  ៧
 ២.២ ឧត្តមភពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទីផេសារ ៨
 ២.៣ ការធ្វើសមាហរណកម្មថ្នេក់តំបន់ និងសកល ៨

៣. តើសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រ្រស់មានអ្វីខ្លះ ? ៩
 ៣.១ សិទ្ធិអ្នកបេើបេេស់ទូទៅ ៩
 ៣.២ សមាគមអ្នកបេើបេេស់់ ៩
 ៣.៣ សមាគមអ្នកបេើបេេស់ក្នុងតំបន់អាស៊េន ១០

៤. តើអ្វីជាអំពើមិនសុចរិត និងការអនុវត្តមិនសុចរិតក្នុងធុរកិច្ច ? ១១
 ៤.១ អំពើមិនសុចរិតក្នុងធុរកិច្ច ១១
 ៤.២ ការអនុវត្តមិនសុចរិតក្នុងធុរកិច្ច ១២

៥. តើតួនាទីរបស់វិស័យឯកជនមានអ្វីខ្លះ ? ១៤
 ៥.១ កិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ជាការសមេេចចិត្តបេបយុទ្ធសសេ្តក្នុងការធ្វើធុរកិច្ច  ១៤
 ៥.២ ផ្ដល់ផលិតផលមានសុវត្ថិភព ១៤
 ៥.៣ ចៀសវាងអំពើមិនសុចរិត និងការអនុវត្តមិនសុចរិតក្នុងធុរកិច្ច  ១៥
 ៥.៤ ការការពារទិន្នន័យរបស់អ្នកបេើបេេស់ ១៥
 ៥.៥ រៀបចំយន្តការដោះសេេយវិវាទផ្ទេក្នុង ១៥
 ៥.៦ បណ្តុះបណា្តេលបុគ្គលិក ១៦

៦. តើយន្តការដោះស្រ្រយវិវាទផ្ទ្រក្នុងដ្រលមានប្រសិទ្ធភាពមានសភាពដូចម្ត្រច ? ១៧
 ៦.១ កេុមហ៊ុនវីង (Wing) កម្ពុជា ១៧
 ៦.២ កេុមហ៊ុន Grab កម្ពុជា ១៧
 ៦.៣ កេុមហ៊ុន Coca-Cola កម្ពុជា ១៨
 ៦.៤ កេុមហ៊ុន JetBlue ១៨

៧. កិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រ្រស់ក្នុងយុគសម័យពាណិជ្ជកម្មប្របឌីជីថល ១៩
៨. ការទទួលខុសត្រូវរបស់ធុរជនលើការវ្រចខ្ចប់ ២១
 ៨.១ ការវេចខ្ចប់បេកបដោយអនុលោមភព ២១
 ៨.២ ការវេចខ្ចប់បេបបរិស្ថេន ២១
 
៩. តើនរណាខ្លះជាអាជា្ញ្រធរមានសមត្ថកិច្ចសំខាន់ៗ? ២២
 ៩.១ អគ្គនាយកដ្ឋេនការពារអ្នកបេើបេេស់ កិច្ចការបេកួតបេជេង និងបង្កេេបការក្លេងបន្លំ  « ក.ប.ប. » ២២
 ៩.២ គណៈកម្មធិការជាតិការពារអ្នកបេើបេេស់ « គ.ជ.ក.ប. » ២២
 ៩.៣ ស្ថេប័នរដ្ឋ ២៤
 ៩.៤ ចេបាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ ២៥
 ៩.៥ ឯកសរសមេេប់អានបន្ថេម ២៦

មាតិកា
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ស្រចក្តីផ្តើម
 
ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជាបានអនុម័តចេបាប់ស្តីពីកិច្ចការពារ          
អ្នកបេើបេេស់នៅថ្ងេទី០២ ខេវិច្ឆកិា ឆ្នេ២ំ០១៩ ។

ចេបាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់មានគោលបំណងធានាឲេយ
មានកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ និង ចូលរួមលើកកម្ពស់
ការបេកួតបេជេងដោយសុចរិតក្នុងធុរកិច្ច។

បទបេបញ្ញត្តិកេេមចេបាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ តេូវបាន
បង្កើតឡើងដើមេបីធានានូវសិទិ្ធ និងផលបេយោជន៍របស់ 
អ្នកបេើបេេស់ និងលើកកម្ពស់ធុរកិច្ចឱេយមានការបេកួតបេជេង
ដោយសុចរិត តមា្លេភព និងបេកបដោយកេមសីលធម៌ ។

ចេបាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់មានវិសលភពអនុវត្តចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយដេលធ្វើធុរកិច្ច នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា ទោះបីរក
បេេក់ចំណេញ ឬមិនរកបេេក់ចំណេញក្តី ។

ចេបាប់នេះ អនុវត្តចំពោះរាល់ការទិញលក់ទំនិញ សេវា និងសិទ្ធិបេតេយកេសលើអចលនទេពេយ ។ 
គោលបំណងនេសៀវភៅមគ្គុទេសក៍នេះ គឺដើមេបី៖

ការអនុវត្តវិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់ គឺជាជំហានសំខាន់ដើមេបីឆ្ពេះទៅរកការបង្កើតធុរកិច្ចដេលបេកបដោយទំនួលខុសតេូវ 
កេមសីលធម៌ និង បេកបដោយសុវត្ថិភពនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា ។ វិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់ក៏ជាជំហានសំខាន់សមេេប់
ឆ្ពេះទៅកាន់សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ច អាស៊េនផងដេរ ។ 

សៀវភៅមគ្គុទេសក៍ចំនួនពីរតេូវបានបង្កើតឡើងដើមេបីចេករំលេកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់៖

២. ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ២. ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម 
មានការបេកួតបេជេងមានការបេកួតបេជេង

ដោយសុចរិតដោយសុចរិត

១. សិទ្ធិ និងផលបេយោជន៍១. សិទ្ធិ និងផលបេយោជន៍
របស់អ្នកបេើបេេស់របស់អ្នកបេើបេេស់

តេូវបានការពារតេូវបានការពារ

៣. អ្នកបេើបេេស់ និង៣. អ្នកបេើបេេស់ និង
ពាណិជ្ជករធ្វើសកម្មភព ពាណិជ្ជករធ្វើសកម្មភព 

ជាមួយគា្នេដោយមានទំនុកចិត្តជាមួយគា្នេដោយមានទំនុកចិត្ត

សៀវភៅមគ្គទេសក៍ទី១អំពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់៖សៀវភៅមគ្គទេសក៍ទី១អំពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់៖ គោលបំណងនេកូនសៀវភៅនេះ បង្កើតឡើងដើមេបីគំាទេអ្នកបេើបេេស់
នៅក្នងុបេទេសកម្ពជុាឱេយយល់ដឹងពីសិទ្ធរិបស់ពួកគេក្នងុនាមជាអ្នកបេើបេេស់។ ការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងនេះ អាច
សមេេចទៅបានតាមរយៈការបងា្ហេញករណីសិកេសាទាក់ទងពីមូលហេតុនេសរៈសំខាន់ក្នងុកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់។

សៀវភៅមគ្គទេសក៍ទី២អំពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់៖សៀវភៅមគ្គទេសក៍ទី២អំពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់៖ គោលបំណងនេកូនសៀវភៅទី២ នេះបង្កើតឡើងដើមេបីគំាទេដល់
វិស័យឯកជនក្នងុការយល់ដឹងអំពីទំនួលខុសតេវូរបស់ខ្លនួកេេមចេបាប់ស្តពីីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ ជាពិសេសជំរុញភព
សកម្មក្នងុការបង្កើតយន្តការដោះសេេយវិវាទផ្ទេក្នងុរបស់ពួកគេ។

សូមចេករំលេកសៀវភៅមគ្គុទេសក៍នេះ និងសរគន្លឹះនានាជាមួយនឹងគេួសរ អ្នកបេើបេេស់ ធុរជន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធសូមចេករំលេកសៀវភៅមគ្គុទេសក៍នេះ និងសរគន្លឹះនានាជាមួយនឹងគេួសរ អ្នកបេើបេេស់ ធុរជន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ
នានា ដើមេបីទទួលបានព័ត៌មាន និងចំនេះដឹងឲេយកាន់តេទូលំទូលាយ។នានា ដើមេបីទទួលបានព័ត៌មាន និងចំនេះដឹងឲេយកាន់តេទូលំទូលាយ។

1.
2.

ក.
គ.

ខ.
ឃ.

បងា្ហេញទសេសនទានអំពីកិច្ចការពារ
អ្នកបេើបេេស់

បងា្ហេញអំពីសរៈសំខាន់នេសិទ្ធិ
របស់អ្នកបេើបេេស់

បងា្ហេញអំពីសរៈសំខាន់ក្នុងការទទួលបាន
សិទ្ធិរបស់អ្នកបេើបេេស់

បងា្ហេញអំពីអ្នកពាក់ព័ន្ធដេលអាចទំនាក់ទំនងបាន
ក្នុងករណីអ្នកបេើបេេស់តេូវការដក់ពាកេយបណ្តឹង

សៀវភៅមគ្គុទេសក៍អំពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ទី២4
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នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា វិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់ តេូវបានបង្កើតឡើងកេេមចេបាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ដេលតេូវបាន
បេកាសឱេយបេើនៅថ្ងេទី 0២ ខេវិច្ឆិកា ឆ្នេំ២០១៩ ។

អគ្គនាយកដ្ឋេនការពារអ្នកបេើបេេស់ កិច្ចការបេកួតបេជេង និងបង្កេេបការក្លេងបន្លំ «ក.ប.ប.» ទទួលបន្ទុកក្នុងការអនុវត្តចេបាប់ស្តីពី
កិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ក្នុងបេទេសកម្ពុជា ។ ក.ប.ប. គឺជា អគ្គនាយកដ្ឋេនមួយរបស់កេសួងពាណិជ្ជកម្ម ។

១.  តើអ្វីជាកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រ្រស់ ?
 
កិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ គឺជាការអនុវត្តវិធានការគាំពារដល់អ្នកបេើបេេស់ពីការអនុវត្តមិនសុចរិត និងអំពើមិនសុចរិតលើទំនិញ 
និងសេវាផេសេងៗនៅក្នុងទីផេសារ ។ វិធានការនេះ ជាកិច្ចការពារសុខុមាលភព និងផលបេយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកបេើបេេស់ ។

កិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់មានបេសិទ្ធភពលើទំនិញ និងសេវាដូចជា៖ 

ការដឹកជញ្ជូន គមនាគមន៍

ការអប់រំ

ការកំសន្ត និងវបេបធម៌

សុខាភិបាល

គេឿងសងា្ហេរឹម ឧបករណ៍បេើបេេស់ក្នុងផ្ទះ 
និងសេវាកម្មនានា

អាហារ និងភេសជ្ជៈមិនមានជាតិ
អាល់កុល

ការធានារា៉េប់រង និង
សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

គេហដ្ឋេន/
អចលនទេពេយ

គេឿងសេវឹង
និងថ្នេំជក់

សំលៀកបំពាក់
និងសេបេកជើង

១.១ តើនរណាជាអ្នកបេើបេេស់ ? 
 
អ្នកបេើបេេស់ គឺជាបុគ្គលដេលទទួលបាននូវរាល់ទំនិញ ឬសេវាសមេេប់យកទៅបេើបេេស់ជាលក្ខណៈផ្ទេល់ខ្លួន ក្នុងផ្ទះ ឬក្នុង
គេួសរ ។

សរគន្លឹះ៖
តើអ្នកធា្លេប់ទិញអ្វីមួយពីអាជីវករ ឬសហគេេសណាមួយ ហើយយកមកបេើបេេស់ដេរឬទេ ?  
បេសិនបើធា្លេប់ មានន័យថលោកអ្នកគឺជាអ្នកបេើបេេស់មា្នេក់នូវទំនិញ ឬសេវារបស់ពួកគេហើយ ។



សៀវភៅមគ្គុទេសក៍អំពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ទី២6

ការបេកួតបេជេងដោយសុចរិតនាំឱេយ
ផលិតផលកាន់តេបេសើរឡើង តម្លេ
សមរមេយ និងមានការច្នេបេឌិតថ្មី
សមេេប់អ្នកបេើបេេស់។ 

ការបេកួតបេជេងដោយសុចរិត ក៏ផ្តល់នូវ
ស្តង់ដរការពារអ្នកបេើបេេស់ខ្ពស់ជាងមុន
ផងដេរ នៅពេលដេលកេុមហ៊ុននីមួយៗ
បេកួតបេជេងដើមេបីឈានមុខគេ។

វិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់
ដេលមានបេសិទ្ធភពមានដូចជា៖

១.២ តើកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ដេលមានបេសិទ្ធភពមានសភពដូចម្តេច ? 
 
វិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់ដេលមានបេសិទ្ធភព គឺតេូវការ៦ចំណុចសំខាន់ៗ និងទាមទារឱេយមានកិច្ចសហការរវាងរដ្ឋេភិបាល 
អ្នកបេើបេេស់ និងធុរជន ។  

ការអនុវត្តធុរកិច្ចដេល
បេកបដោយទំនួលខុសតេូវ

ផ្តល់ចំណេះដឹងដល់
អ្នកបេើបេេស់

ចេបាប់ស្តីពីកិច្ចការពារ
បេើបេេស់មានលក្ខណៈ

គេប់ជេុងជេេយ

មានយន្តការសមេេប់
ការដក់ពាកេយបណ្តឹង

ការអនុវត្តចេបាប់
មានបេសិទ្ធភព

សមាគមអ្នកបេើបេេស់
ដេលមានបេសិទ្ធភព

បេភពពី៖ ASEAN Secretariat

សរគន្លឹះ៖ តួនាទីតេូវបំពេញ

• រដ្ឋេភិបាល៖  អ្នកពាក់ព័ន្ធបង្កើត និងអនុវត្តចេបាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់។

• ធុរជន៖  គបេបីចៀសវាងពីការក្លេងបន្លំ ឬការបេពេឹត្តមិនសុចរិតដេលអាចជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់អ្នកបេើបេេស់។

• អ្នកបេើបេេស់៖  គួរទទួលបាននូវការណេនាំអំពីសិទ្ធិអ្នកបេើបេេស់ និងអាចអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេបាន។ នៅក្នុង
ពិភពលោក សមាគមអ្នកបេើបេេស់ដើរតួយ៉េងសំខាន់ក្នុងការសមេេចឱេយបាននូវសកម្មភពទាំងនេះ។

១.៣ តើអ្វីជាការបេកួតបេជេងដោយសុចរិត ? 
 
បេសិនជានៅកេេមលក្ខខណ្ឌតេឹមតេូវ សមភពនេការបេកូតបេជេងក្នុងទីផេសារនឹងអនុញ្ញេតអោយមានជមេើសកាន់តេចេើនឡើង
សមេេប់អ្នកបេើបេេស់។ លក្ខខណ្ឌបេបនេះមិនតេឹមតេផ្តល់នូវផលិតផលដេលមាននវានុវត្តន៍ខ្ពស់ ល្អបេសើរជាងមុន និងមានតម្លេ
សមរមេយប៉ុណ្ណេះទេ ប៉ុន្តេថេមទាំងផ្ដល់នូវស្តង់ដរខ្ពស់ក្នុងការការពារអ្នកបេើបេេស់ផងដេរ នៅពេលនោះកេុមហ៊ុននីមួយៗ នឹង 
បេកួតបេជេងដើមេបីយកឈ្នះលើអតិថិជនថ្មីៗក្នុងលក្ខខណ្ឌទូទៅ។  

• សមេេប់ចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួម
សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់់អាសយដ្ឋេនខាងកេេមដើមេបីបងា្ហេញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក!
ជាឧទាហរណ៏ ជំហានសំខាន់បនា្ទេប់គឺជាការបង្កើតវិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់បេកបដោយបេសិទ្ធភពនៅក្នុង
បេទេសកម្ពុជាតាមរយៈការបង្កើតសមាគមអ្នកបេើបេេស់ដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា។
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នៅក្នុងទីផេសារបេកួតបេជេងទូទៅ អ្នកបេើបេេស់មានជមេើសចេើនសមេេប់ជេើសរីសដើមេបីទិញទំនិញ ឬសេវាពីធុរជនណាមួយ ។ 
ជាឧទាហរណ៍ តើលោកអ្នកទិញទូរស័ព្ទពីកេុមហ៊ុន Samsung, កេុមហ៊ុន Huawei, កេុមហ៊ុន Redmi ឬកេុមហ៊ុន Apple ?

ជាលទ្ធផល ការបេកួតបេជេងសុចរិតជំរុញឱេយអ្នកលក់មា្នេក់ៗពេយាយមអស់ពីសមត្ថភពដើមេបីបំពេញចិត្តរបស់អ្នកបេើបេេស់ក្នុង
តម្លេសមរមេយ ។ បើពុំនោះទេ អ្នកបេើបេេស់នឹងជេើសរីសផលិតផលរបស់ដេគូបេកួតបេជេងដទេទៀតមិនខាន ។

២.  ហ្រតុអ្វីកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រ្រស់មានសារៈសំខាន់  ?
 
វិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់នឹងជួយឱេយបេទេសកម្ពុជាកា្លេយជាកន្លេងដេលកាន់តេមានភពងាយសេួលសមេេប់ការរស់នៅ ការធ្វើ
ពាណិជ្ជកម្ម និងការធ្វើធុរកិច្ច ។ 

តាមការលើកឡើងរបស់អាស៊េន វិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់ នឹងធ្វើឱេយទីផេសារមានដំណើរការល្អ ទាំងសងខាង ទាំងសហគេេស 
និងអ្នកបេើបេេស់ ។

មាន ៣ ហេតុផលសំខាន់ៗដេលបងា្ហេញថកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់មានសរៈសំខាន់៖

ការលើកកម្ពស់ការលើកកម្ពស់
សុខុមាលភពអ្នកបេើបេេស់សុខុមាលភពអ្នកបេើបេេស់

ការលើកកម្ពស់ការបេកួតការលើកកម្ពស់ការបេកួត
បេជេងធុរកិច្ចក្នុងសេដ្ឋកិច្ចបេជេងធុរកិច្ចក្នុងសេដ្ឋកិច្ច

ការលើកស្ទួយសមាហរណកម្មការលើកស្ទួយសមាហរណកម្ម
ថ្នេក់តំបន់ និងសកលថ្នេក់តំបន់ និងសកល

២.១ សុខុមាលភពអ្នកបេើបេេស់

វិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់ជួយអ្នកបេើបេេស់តាមវិធីជាចេើន។ វិធានការទាំងនេះជួយសមេួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាន
តេឹមតេូវ មិនលំអៀងអំពីទំនិញ និងសេវាកម្មដេលអ្នកបេើបេេស់បានទិញ។

វិធានការទាំងនេះអាចឲេយអតិថិជនធ្វើការជេើសរីសបានជមេើសល្អបំផុតដោយផ្អេកលើតំរូវការរបស់ពួកគេ និងដោយការជឿជាក់
ថពួកគេនឹងមិនតេូវបានបំភន់ដោយអ្នកលក់ឡើយ។

វិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់ក៏ការពារអ្នកបេើបេេស់ពីផលិតផលដេលមានគេេះថ្នេក់ដល់សុខភពផងដេរ។
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២.២ ឧត្តមភពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទីផេសារ

វិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់លើកទឹកចិត្តឱេយការធ្វើពាណិជ្ជកម្មផ្តល់នូវសមភព និងការគោរពដល់អ្នកបេើបេេស់ ហើយវិធានការ
នេះ អាចជំរុញដល់ការអនុវត្តធុរកិច្ចល្អ បេកបដោយកេមសីលធម៌ និងនវានុវត្តន៍ ទៅតាមតមេូវការរបស់អ្នកបេើបេេស់។

ធុរកិច្ចដេលអនុវត្តតាមវិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់នឹងទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មេះល្អ និងមានការកើនឡើងនូវតមេូវការផលិតផល
របស់ពួកគេ ។ ជាលទ្ធផល កេុមហ៊ុននឹងទទួលបាននូវផលចំណេញ ឧត្តមភពបេកួតបេជេង និងនិរន្តរភព ។

ធុរកិច្ចទាំងឡាយណាដេលបេពេឹត្តមិនសុចរិតទៅកាន់អ្នកបេើបេេស់ នឹងរងនូវការពិន័យដោយចេបាប់ ក៏ដូចជារងផលប៉ះពាល់
ដល់ទីផេសារផលិតផលរបស់ខ្លូនឯងផងដេរ។ កេរ្តិ៍ឈ្មេះអវិជ្ជមានរបស់កេុមហ៊ុនទាំងនោះនឹងបន្តធ្វើឲេយការលក់ និងការបេកួត
បេជេងរបស់ពួកគាត់មានការធា្លេក់ចុះជាលំដប់  ។ 

ដូច្នេះ វិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់ចូលរួមចំណេកបង្កើតទីផេសារដេលបេកបដោយថមភព បេសិទ្ធភព និងនវានុវត្តន៍ សមេេប់
ជំរុញឱេយធុរកិច្ចកាន់តេរីកចមេើន ។

២.៣  ការធ្វើសមាហរណកម្មថ្នេក់តំបន់ និងសកល

វិធានការការពារអ្នកបេើបេេស់ក្នុងបេទេសកម្ពុជា ក៏អាចរួមចំណេកលើកស្ទួយសមាហរណកម្មក្នុងតំបន់អាស៊េន ក៏ដូចជាសកល
ផងដេរ ។

អាស៊េនកំពុងជំរុញឲេយមានការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចកាន់តេរឹងមាំដេលជានិមិត្តរូបនេការបង្កើតសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊េន 
(AEC) និងការអនុម័តផេនការគោលឆ្នេំ ២០២៥ ។ គោលការណ៍មួយនេផេនការគោលនេះគឺដើមេបីធ្វើឲេយសហគមន៍កាន់តេ
ផ្តេតលើបេជាជន និងតមេង់ទិសដោយបេជាជន តាមរយៈការធ្វើសមាហរណកម្មកេបខ័ណ្ឌការពារអ្នកបេើបេេស់នៅទូទាំង
បណា្តេបេទេសដេលជាសមាជិក។ កិច្ចការនេះកាន់តេសំខាន់ខា្លេំងឡើងទន្ទឹមនឹងការលេចចេញនូវពាណិជ្ជកម្មបេបឌីជីថល និង
ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចតេូនិច។

ពិសេសជាងនេះទៅទៀតផេនការសកម្មភពយុទ្ធសស្តេអាស៊េនសមេេប់កិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ (ASAPCP) ឆ្នេំ ២០២៥ មាន
គោលបំណងបង្កើតកេបខណ្ឌការពារអ្នកបេើបេេស់ក្នុងតំបន់រួមគា្នេមួយ ធានានូវកមេិតនេសិទ្ធិ និងការការពារដល់អ្នកបេើបេេស់
ផ្តល់ទំនុកចិត្តខ្ពស់ដល់អ្នកបេើបេេស់នៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊េន (AEC) និងបង្កើនចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើក
ការពេួយបារម្ភរបស់អ្នកបេើបេេស់ទូទៅ នៅក្នុងគោលនយោបាយជាតិនីមួយៗទាំងមូល។ នៅពេលដេលបេទេសកម្ពុជាធ្វើ
ពាណិជ្ជកម្មកាន់តេចេើនជាមួយបណា្តេបេទេសសមាជិកអាស៊េន កិច្ចសហបេតិបត្តិការលើកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់នឹងកា្លេយជា
ភពចាំបាច់សមេេប់កម្ពុជាក្នុងការចូលរួមចំណេកដើមេបីសំរេចបាននូវ ASAPCP 2025 ។

នៅពេលបេទេសកម្ពុជាបង្កើនទំនាក់ទំនងទីផេសារជាមួយនឹងពិភពលោក ការបេកាន់ខា្ជេប់នូវស្តង់ដរការពារអ្នកបេើបេេស់ខ្ពស់ 
នឹងជួយសមេួលដល់ដំណើរការពាណិជ្ជកម្ម។ ផលិតផលកម្ពុជាតេូវបានរំពឹងទុកថនឹងមានការបេើបេេស់កាន់តេចេើនឡើងនៅ
តាមទីផេសារអន្តរជាតិឆ្ងេយៗ ហើយការផលិតនៅក្នុងសេុកនឹងមានការបេកាន់ខា្ជេប់នូវតមេូវការគុណភពតឹងរឹងជាងមុន ទាំងនេះ
នឹងធ្វើឱេយផលិតផលកម្ពុជាកាន់តេមានការបេកួតបេជេងនៅក្នុងទីផេសារអន្តរជាតិ។
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សិទ្ធិក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាន និងការអប់រំដើមេបីកំណត់ពីភពខុសគា្នេរវាងទំនិញ ឬ  សេវា និង
ទទួលបានការគាំពារបេឆំងនឹងសេចក្តីបរិយយពាណិជ្ជកម្មមិនពិត ។

សិទិ្ធក្នុងការជេើសរីសទំនិញ ឬសេវា ដេលកំពុងមានការបេកួតបេជេងលើតម្លេ និងគុណភព ។ 

សិទ្ធិក្នុងការបងា្ហេញពីការបារម្ភក្នុងនាមជាអ្នកបេើបេេស់ និងទទួលបានការគាំទេពីបញ្ញត្តិករ 
មានសមត្ថកិច្ច និងរាជរដ្ឋេភិបាល ។ 

សិទ្ធិទទួលបានការទាមទាមសំណងសេបតាមចេបាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ និងចេបាប់ផេសេង
ទៀត ។

១.

២.

៣.

៤.

៣.២ សមាគមអ្នកបេើបេេស់

សមាគមអ្នកបេើបេេស់អាចបង្កើតបានដោយអ្នកបេើបេេស់ សេបទៅតាមចេបាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ ។ 

សមាគមអ្នកបេើបេេស់អាចបង្កើតទៅបានដោយមានការអនុញ្ញេតពីកេសួង ឬស្ថេប័នដេលមានតួនាទីភរកិច្ចគេបដណ្តប់
លើវិស័យជាមុនសិន បនា្ទេប់មកតេូវចុះបញ្ជីនៅកេសួងមហាផ្ទេ ពេមទាំងតេូវតម្កល់ឯកសរ និង លិខិតអនុញ្ញេតិខាងលើនៅ
គណៈកមា្មេធិការជាតិការពារអ្នកបេើបេេស់ដេលមានអគ្គនាយដ្ឋេន ក.ប.ប ជាលេខាធិការដ្ឋេន។

សមាគមអ្នកបេើបេេស់ដើរតួនាទីយ៉េងសំខាន់ក្នុងការការពារសិទ្ធិអ្នកបេើបេេស់។ សមាគមនេះបានបង្កើតឡើងដើមេបីតំណាង
ផលបេយោជន៍របស់អ្នកបេើបេេស់ និង ធ្វើសកម្មភពតាមរយៈការចេករំលេកព័ត៌មាន ការតស៊ូមតិសមេេប់ការផ្លេស់ប្តូរ
គោលនយោបាយដេលមិនសមសេប ដើមេបីចៀសវាងការអនុវត្តមិនសុចរិតក្នុងធុរកិច្ច ។

៣.  តើសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រ្រស់មានអ្វីខ្លះ ?
៣.១ សិទ្ធិអ្នកបេើបេេស់ទូទៅ

ការយល់ដឹងពីសិទ្ធិអ្នកបេើបេេស់ អាចជួយបញេឈប់បេតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មរបស់ពាណិជ្ជករដេលមានកេរ្តិ៍ឈ្មេះមិនល្អ និងអាច
ធានាថអ្នកបេើបេេស់ទទួលបាននូវការទិញលក់ដោយសុចរិតភព។ សិទ្ធិអ្នកបេើបេេស់អាចការពារអ្នកបេើបេេស់ និងផ្តល់សិទ្ធិ
អំណាចឱេយអ្នកបេើបេេស់លើកបងា្ហេញពីកេុមហ៊ុនដេលបេពេឹត្តមិនតេឹមតេូវ  ។

ក្នុងនាមជាអ្នកបេើបេេស់មា្នេក់នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា សិទ្ធិរបស់លោកអ្នកតេូវបានចេងនៅក្នុងចេបាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ ។
អ្នកបេើបេេស់មានសិទ្ធិដូចជា៖



សៀវភៅមគ្គុទេសក៍អំពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ទី២10

៣.៣ សមាគមអ្នកបេើបេេស់ក្នុងតំបន់អាស៊េន

មកដល់ពេលនេះ មានបេទេសចំនួន៧ ក្នុងចំណម ១០បេទេសដេលជាសមាជិកអាស៊េនបានបង្កើតសមាគមអ្នកបេើបេេស់ ។ 
បច្ចុបេបន្ន កម្ពុជាក៏មានគោលបំណងបង្កើតដូចគា្នេ ។

សមាគមអ្នកបេើបេេស់នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជាអាចមានគោលដៅដូចខាងកេេម៖

ផ្តល់ការបេឹកេសាឯករាជេយដល់អ្នកបេើបេេស់ និងជួយ
សមេួលដល់ការដោះសេេយបណ្តឹងរបស់អ្នកបេើបេេស់ ។

ធ្វើជាតំណាងទាំងការលើកមតិយោបល់  និង
ផលបេយោជន៍របស់អ្នកបេើបេេស់នៅក្នុង
វេទិកាសធារណៈ ឬសន្និសីទសរព័ត៌មាននានា ។

បង្កើតកេុមការងារបច្ចេកទេសដើមេបីការពារអ្នកបេើបេេស់
នៅក្នុងវិស័យនីមួយៗ ។

ដើរតួជាអ្នកតំណាងដល់អ្នកបេើបេេស់ណាដេលតេូវបាន
រងនូវការបំពានសិទ្ធិ្ធិ ។

ទទួលការបេឹកេសាយោបល់ពីបញ្ញត្តិករមានសមត្ថកិច្ច 
ចំពោះបញ្ហេពាក់ព័ន្ធនឹងបទបេបញ្ញត្តិ ឬបទដ្ឋេនព័ត៌មាន
សមេេប់ផ្តល់ជូនបន្តទៅកាន់អ្នកបេើបេេស់ ។ 

អនុវត្តភរកិច្ចផេសេងទៀតដេលបានបេគល់ជូនដោយ
គណៈកមា្មេធិការជាតិការពារអ្នកបេើបេេស់ ។

1.

3.

5.

2.

4.

6.

មិនទាន់បង្កើត បង្កើតរួច



11តើវិស័យឯកជនមានតួនាទីអ្វីខ្លះក្នុងកិច្ចការការពារអ្នកប្រើប្រ្រស់?

៤. តើអ្វីជាអំពើមិនសុចរិត និងការអនុវត្តមិនសុចរិតក្នុងធុរកិច្ច ?
 
ចេបាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់បានកំណត់អំពើមិនសុចរិត និង ការអនុវត្តមិនសុចរិត គឺជាសកម្មភពធុរកិច្ចទាំងឡាយណា
ដេលមានបំណងបំភន់ ឬបោកបញ្ឆេតអ្នកបេើបេេស់។

ភពខុសគា្នេរវាងអំពើមិនសុចរិត និង ការអនុវត្តមិនសុចរិត គឺអំពើមិនសុចរិតជាសកម្មភពដេលអាចកើតឡើងដោយចេតនា និង
អចេតនា ហើយការអនុវត្តមិនសុចរិតជាសកម្មភពដេលកើតឡើងដោយចេតនា។

ជាធម្មតាការអនុវត្តមិនសុចរិតតេូវបានដក់ពិន័យធ្ងន់ធ្ងរជាងគេ។ ដូច្នេះទាំងបុគ្គល ឬធុរកិច្ចជនតេូវយកចិត្តទុកដក់ឱេយបាន
ដិតដល់ពីរបៀបផេសព្វផេសាយនូវផលិតផលរបស់ពួកគេ ។ ការពិន័យអន្តរការណ៍នឹងតេូវបានធ្វើឡើងចំពោះករណីទាក់ទងនឹង
ការអនុវត្តមិនសុចរិត និងអំពើមិនសុចរិត  ។ ការផកពិន័យអាចមានកមេិតរហូតដល់ជិត ៨០.០០០.០០០៛៨០.០០០.០០០៛ (ប៉េតសិបលានរៀល) 
ដោយមិនទាន់គិតពីទោសពេហ្មទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរដទេផេសេងទៀតឡើយ ។

៤.១ អំពើមិនសុចរិតក្នុងធុរកិច្ច

អំពើមិនសុចរិតក្នុងធុរកិច្ចគឺជាការអះអាងទាំងឡាយណាដេលបំភន់ ឬ បោកបញ្ជេតដល់សធារណជន និង អ្នកបេើបេេស់ 
ទាក់ទងនឹងទំនិញ និងសេវាដេលពួកគេលក់ក្នុងទីផេសារ។ 

ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចតេូនិកបានផ្តល់ឱកាសដល់ សហគេេសធុនតូច និងមធេយម អាជីវកម្មគេួសរ អាជីវកម្មក្នុងបេព័ន្ធ និង
កេេបេព័ន្ធ នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជាធ្វើសកម្មភពជាមួយអ្នកបេើបេេស់តាមវិធីថ្មីក្នុងទមេង់ទីផេសារបេបឌីជីថល។ ការទិញ 
និង ការលក់បានផ្លេស់ប្តូរ និងអាចធ្វើបានតាមបេព័ន្ធអុីនធឺណេត ធ្វើអោយមានភពងាយសេួលនៅគេប់ទីកន្លេង 
គេប់ពេលវេលាតាមរយៈបណា្តេញទំនាក់ទំនងសង្គមដូចជា Facebook, Instagram និង YouTube ជាដើម។

នៅលើសរព័ត៌មានសព្វថ្ងេ ក៏មានការផេសាយអំពីការឆបោកតាមបេព័ន្ធឌីជីថលមួយចំនួនដេលបានកំពុងបន្តធ្វើឡើង 
ប៉ុន្តេមិនមានការរីករាលដលជាទេង់ទេេយធំដូចនៅតាមបណា្តេបេទេសផេសេងទៀតនៅឡើយទេ។

ករណីក្នងុបេទេសកម្ពជុា ហានិភ័យសមេេប់អ្នកបេើបេេស់កើតឡើងនៅពេលធ្វើបេតិបត្តកិារទីផេសារតាមបេព័ន្ធអីុនធឺណេត 
ដេលអ្នកបេើបេេស់ឃើញការផេសាយពាណិជ្ជកម្មបោកបេេស់ហើយសមេេចចិត្តទិញផលិតផលទំាងនោះ។ ជាលទ្ធផល 
អ្នកបេើបេេស់អាចបេឈមនឹងការទទួលទំនិញដេលមិនដូចនឹងការផេសាយពាណិជ្ជកម្ម ឬ គា្មេនគុណភពដូចដេលបាន
អះអាង។ ក្នងុករណីផលិតផល ជាផលិតផលឡេ ផលិតផលសុខភព ឬ ផលិតផលអាហារបំប៉ន ដេលមិនមាន
អាជា្ញេប័ណ្ណតេមឹតេវូ និង បេភពមិនចេបាស់លាស់ អ្នកបេើបេេស់អាចបេឈមមុខនឹងផលប៉ះពាល់យ៉េងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភព 
និងសុខុមាលភពរបស់ពួកគេ ដោយគា្មេនការធានាណាមួយឡើយ។ ក៏មានករណីក្លេងបន្លមួំយចំនួនទៀតអំពីការលក់តាម
បេព័ន្ធអីុនធឺណេត ដេលអ្នកលក់បេេប់អ្នកទិញឱេយផ្តល់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង តាមរយៈបេអប់សរបេព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម ឬ 
សរតាមទូរស័ព្ទ ហើយសំុអោយផ្ទេរបេេក់ជាមុន ជាលទ្ធផលទំនិញមិនតេវូបានបញ្ជនូមកអោយអ្នកបេើបេេស់ទេ។

កាលពីមុន អ្នកបេើបេេស់នៅក្នងុបេទេសកម្ពជុាដេលតេវូបានឆបោកតាមបេព័ន្ធអីុនធឺណេត មិនបានដឹងអំពីកន្លេងដក់
ពាកេយបណ្តងឹរបស់ពួកគេទេ ឥឡូវនេះអ្នកបេើបេេស់ទំាងអស់អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ អគ្គនាយកដ្ឋេនការពារអ្នកបេើបេេស់ 
កិច្ចការបេកួតបេជេង និង បង្កេេបការក្លេងបន្ល ំ«ក.ប.ប.» តាមរយៈបណា្តេញទំនាក់ទំនងសង្គម ឬគេហទំព័រដើមេបីដក់ពាកេយ
បណ្តងឹរបស់ពួកគេបាន។ 

ក.ប.ប.  នឹងជួយដោះសេេយបញ្ហេទាំងនេះទៅតាមចេបាប់ស្តីពីការការពារអ្នកបេើបេេស់។

សរគន្លឹះ៖ អំពើមិនសុចរិតកើតមាននៅក្នុងទីផេសារបេបឌីជីថលនេបេទេសកម្ពុជា
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ការលក់មិនសុចរិត  ការលក់មិនសុចរិត  
ការលក់ដេលធ្វើឱេយអ្នកបេើបេេស់មានការភន់ចេឡំចំពោះរាល់ទំនិញ ។ ឧទាហរណ៍៖ ការដក់បងា្ហេញ
សរបរិយយទំនិញមានទំហំតូចពេក ដេលពិបាកអាន ។ 

មិនគោរពការសនេយាផ្តល់ជាអំណយ និងរងា្វេន់់មិនគោរពការសនេយាផ្តល់ជាអំណយ និងរងា្វេន់់
ការសនេយាផ្តល់ជាអំណយ ឬរងា្វេន់ណាមួយទៅកាន់អ្នកបេើបេេស់ បេសិនបើអ្នកបេើបេេស់ទិញ 
ប៉ុន្តេការសនេយានោះធ្វើឡើងដោយមិនមានបំណងផ្តល់អំណយ ឬរងា្វេន់ពិតនោះឡើយ ។

ការផេសាយពាណិជ្ជកម្មជានុយការផេសាយពាណិជ្ជកម្មជានុយ
ការផេសាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផល ឬសេវាក្នុងតម្លេជាក់លាក់ណាមួយ ប៉ុន្តេផ្ទុយទៅវិញគា្មេន
បំណង ឬគា្មេនលទ្ធភពផ្គត់ផ្គង់បានតាមតម្លេដេលបានផេសាយឡើយ ។ 

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

៤.២ ការអនុវត្តមិនសុចរិតក្នុងធុរកិច្ច

ចេបាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ពិពណ៌នាអំពីការអនុវត្តមិនសុចរិតជាចេើនទមេង់ដូចជា៖

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 ។
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ការបង្ខិតបង្ខំដោយកមា្លេំង និងការគំរាមផ្លូវចិត្តការបង្ខិតបង្ខំដោយកមា្លេំង និងការគំរាមផ្លូវចិត្ត
ការបេើបេេស់ការបង្ខំដោយកមា្លេំង ឬដោយការគំរាមផ្លូវចិត្តលើអ្នកបេើបេេស់ក្នុងការទាមទារឱេយ
បេើបេេស់ទំនិញ ឬសេវាណាមួយ ។

គមេេងលក់បេបពីរា៉េមីដគមេេងលក់បេបពីរា៉េមីដ
គមេេងលក់បេបពីរ៉ាេមីដ គឺជាវិធីបង្កើតបេេក់ដេលមិនអាចបន្តបានយូរអង្វេងនោះទេ ។ វិធីសសេ្ត
នេះរួមមានដូចជាការសនេយាដោយផ្តល់តម្លេតបស្នងសមេេប់ការបង្កើតសមាជិកដើមេបីលក់ទំនិញ និង
សេវាធ្វើយ៉េងណាដើមេបីទាក់ទាញអ្នកផេសេងឱេយចូលជាសមាជិក ឬបណ្តះុបណា្តេលពួកគេដើមេបីចូលរួម
ក្នងុសកម្មភពគមេេង ។ បេេក់ចំណូលមានបេភពសំខាន់ គឺបានមកពីការជេើសរីសសមាជិក
ថ្មឱីេយចូលរួមក្នងុគមេេង និងជារឿយៗ មិនបានផ្តល់ការលក់ទំនិញ ឬសេវាពិតបេេកដទៅកាន់
អ្នកបេើបេេស់ឡើយ ។ 

ការលក់ទំនិញដេលមានភ្ជេប់សេចក្តីបរិយយពាណិជ្ជកម្មមិនពិតការលក់ទំនិញដេលមានភ្ជេប់សេចក្តីបរិយយពាណិជ្ជកម្មមិនពិត
សំដៅលើរាល់ស្លេក ឬសេចក្តីបរិយយមិនពិតដេលបានភ្ជេប់ទៅនឹងទំនិញ ឬសេវា។ 
ឧទាហរណ៍៖ ការដេរភ្ជេប់ស្លេកក្លេងបន្លំ នៅលើអាវមិនមានមា៉េកយីហោ ។ 

ការអនុវត្តមិនសុចរិតផេសេងទៀតដេលកំណត់ដោយបញ្ញត្តិករមានសមត្ថកិច្ចការអនុវត្តមិនសុចរិតផេសេងទៀតដេលកំណត់ដោយបញ្ញត្តិករមានសមត្ថកិច្ច
ការអនុវត្តមិនសុចរិតផេសេងទៀត គបេបីតេវូបានកំណត់ដោយបេកាសរបស់បញ្ញត្តកិរមានសមត្ថកិច្ច។ 
ការអនុវត្តមិនសុចរិតនឹងតេូវកេសមេួលតាមពេលវេលា ដើមេបីសេបតាមបច្ចុបេបន្នភព និងទមេង់
ថ្មីៗនេការអនុវត្តមិនសុចរិត ។
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វាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់កេមុហុ៊នក្នងុការធានានូវសុវត្ថភិពផលិតផល និង សេវាកម្ម របស់ពួកគាត់ ហើយពួកគាត់គួរតេទទួលខុសតេវូ
ចំពោះមុខចេបាប់បេសិនបើមិនដូច្នេះទេ។ ការទទួលខុសតេវូចំពោះមុខចេបាប់មានន័យថ អ្នកនឹងទទួលយកទំនួលខុសតេវូ ហើយ
យល់ពេមផ្ដល់សំណង បេសិនបើអ្នកតេវូបានរកឃើញថមានកំហុស។

ផ្តល់នូវផលិតផលផ្តល់នូវផលិតផល
មានសុវត្ថិភពមានសុវត្ថិភព

ជៀសវាងអំពើមិនសុចរិត ជៀសវាងអំពើមិនសុចរិត 
និងការអនុវត្តមិនសុចរិតនិងការអនុវត្តមិនសុចរិត

ការពារទិន្នន័យការពារទិន្នន័យ
អ្នកបេើបេេស់អ្នកបេើបេេស់

បណ្តុះបណា្តេលបណ្តុះបណា្តេល
បុគ្គលិកបុគ្គលិក

រៀបចំយន្តការរៀបចំយន្តការ
ដោះសេេយវិវាទផ្ទេក្នុងដោះសេេយវិវាទផ្ទេក្នុង

៥. តើតួនាទីរបស់វិស័យឯកជនមានអ្វីខ្លះ ?
 
៥.១ កិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ជាការសមេេចចិត្តបេបយុទ្ធសស្ដេ                 ក្នុងការធ្វើធុរកិច្ច
 
អត្ថបទខាងលើបានពិពណ៌នាអំពីតូនាទីរបស់អាជា្ញេធរមានសមត្ថកិច្ច និង អ្នកបេើបេេស់ក្នងុការលើកកម្ពស់កិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់
រួចមកហើយ។ ជាបនា្ទេប់ គឺជាការពិពណ៌នាអំពីកិច្ចការរបស់ អាជីវកម្ម ឬ ធុរកិច្ចជនទំាងឡាយដេលដើរតួជាអ្នកផ្តល់ផលិតផល និង 
សេវា នៅក្នងុទីផេសារវិញម្តង។

កេុមហ៊ុនដេលបេកាន់ខា្ជេប់នូវកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ មិនតេឹមតេបំពេញកាតព្វកិច្ចសេបចេបាប់ និងគោរពកេមសីលធម៌ចំពោះ
សង្គមប៉ុណ្ណេះទេ ប៉ុន្តេថេមទាំងកំពុងធ្វើឲេយអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនមានលក្ខណៈយុទ្ធសស្តេ និងល្អតេឹមតេូវផងដេរ។

ខាងកេេមនេះជាកិច្ចការ ៥ យ៉េងដេលវិស័យឯកជនអាចចូលរួមក្នុងកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់៖

៥.២ ផ្តល់ផលិតផលមានសុវត្ថិភព

ជាដំបូង អាជីវកម្មតេូវធានាថ ផលិតផល និងសេវាកម្មដេលពួកគាត់ផ្តល់ជូនអ្នកបេើបេេស់មាន
សុវត្ថិភព។

សរគន្លឹះ៖  តើអ្វីជា ផលិតផល / សេវាកម្មដេលមានសុវត្ថិភព?
ផលិតផល ឬសេវាកម្មតេវូបានកំណត់ថមានសុវត្ថភិពគឺជាផលិតផលដេលមិនផ្តល់នូវហានិភ័យ ឬផ្ដល់នូវហានិភ័យ
តិចដេលអាចទទួលយកបានដោយអ្នកបេើបេេស់ ។ នៅពេលវាយតម្លេហានិភ័យ វាជាការចំាបាច់ណាស់ក្នងុការពិចារណា
អំពីលក្ខខណ្ឌ និង គោលបំណងបេើបេេស់នេផលិតផល ឬសេវាកម្មនោះ។ ជាឧទាហរណ៍ ញញួរ ឬ ថង់បា្លេស្ទកិអាច
បេើបេេស់បានដោយមនុសេសពេញវ័យដោយសុវត្ថភិព បុ៉ន្តេវាបេហេលជាមិនមានសុវត្ថភិពសមេេប់កុមារតូចៗ។



15តើវិស័យឯកជនមានតួនាទីអ្វីខ្លះក្នុងកិច្ចការការពារអ្នកប្រើប្រ្រស់?

៥.៣ ចៀសវាងអំពើមិនសុចរិត និងការអនុវត្តមិនសុចរិត
       ក្នុងធុរកិច្ច 

ដើមេបីទប់ស្កេត់ការបេកួតបេជេងមិនសុចរិត អាជីវកម្មទាំងអស់គួរតេជៀសវាងពីអំពើមិនសុចរិត 
និង ការអនុវត្តសុចរិតក្នុងធុរកិច្ច។ ការបេពេឹត្តមិនតេឹមតេូវទាំងនេះតេូវបានកំណត់នៅក្នុងចេបាប់
ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ឆ្នេំ ២០១៩ ហើយបានសង្ខេបនៅផ្នេកខាងលើ។

ឧទាហរណ៍ខ្លះៗខាងកេេមឆ្លុះបញ្ចេំងអំពីអំពើមិនសុចរិត និង ការអនុវត្តមិនសុចរិតដេលធា្លេប់
បានកើតមាន៖ 
កេុមហ៊ុនផលិតរថយន្ដកេុមហ៊ុនផលិតរថយន្ដផេសាយពាណិជ្ជកម្មរថយន្ដរបស់ពួកគេថមានលក្ខណៈពិសេសមិនបំពុល
បរិស្ថេន ដោយភូតកុហកអំពីកមេិតបំភយឧស្ម័នរបស់រថយន្ដក្នុងការផេសាយពាណិជ្ជកម្ម 
កេុមហ៊ុនផលិតទឹកដោះគោកេុមហ៊ុនផលិតទឹកដោះគោធ្វើការអះអាងមិនពិតអំពីគុណបេយោជន៍អាហារូបត្ថម្ភនៅលើស្លេក
ផលិតផលរបស់ពួកគេ 
គេហទំព័រតាមអីុនធឺណេតគេហទំព័រតាមអីុនធឺណេតបង្កើតគមេេងលក់បេបពីរ៉ាេមីដដោយសនេយាថនឹងផ្តល់ផលបេយោជន៍
ហិរញ្ញវត្ថុដល់អ្នកបេើបេេស់យ៉េងចេើនបេសិនបើពួកគេពេមបង់ថ្លេសេវាកម្មបេើបេេស់ ហើយ
ណេនាំសេវាកម្មនេះទៅឲេយអ្នកបេើបេេស់ផេសេងទៀត។

៥.៤ ការការពារទិន្នន័យរបស់អ្នកបេើបេេស់
 
ក្នងុពេលសេដ្ឋកិច្ចបេបឌីជីថលកាន់តេរីកចមេើននៅក្នងុបេទេសកម្ពជុា ចំនួននេបេតិបត្តកិារតាម
អីុនធឺណេតក៏កំពុងកើនឡើងដេរ នេះមានន័យថអ្នកបេើបេេស់កំពុងលាតតេដងទិន្នន័យរបស់
ពួកគេ  ដេលងាយបេឈមមុខនឹងការប៉ះពាល់ដល់ សុវត្ថភិព និង កេរ្តឈ៍្មេះ របស់ពួកគេផងដេរ។

សិទ្ធិទទួលបាននូវឯកជនរបស់អ្នកបេើបេេស់តេូវបានចេងនៅក្នុងមាតេេ ២២ នេចេបាប់
ពាណិជ្ជកម្មតាមបេព័ន្ធអេឡិចតេូនិកឆ្នេំ ២០១៩ និង ក្នុងមាតេេ ១០ នេកេមរដ្ឋបេបវេណី
កម្ពុជា។ អាជីវកម្មដេលមានទិន្នន័យអ្នកបេើបេេស់ (ឧទាហរណ៍ធនាគារ និងវេទិកាលក់តាម
អុីនធឺណេត) តេូវធានាថទិន្នន័យបេបនេះតេូវបានការពារពីការលេចធា្លេយ ហើយមិនគួរតេូវ
បានចេកចាយដោយគា្មេនការយល់ពេមពីអ្នកបេើបេេស់ឡើយ។

៥.៥ រៀបចំយន្តការដោះសេេយវិវាទផ្ទេក្នុង

អ្នកបេើបេេស់ពេលខ្លះមិនសបេបាយចិត្តអំពីផលិតផល ឬសេវាកម្មដេលពួកគេបានទិញរួច និង
ស្វេងរកដំណះសេេយសមេេប់បណ្តងឹរបស់ពួកគេ។
សមេេប់កេមុហុ៊នឯកជន ការយកខ្លនួទៅទទួលខុសតេវូចំពោះមុខតុលាការអាចជាជមេើសមួយ បុ៉ន្តេ
ដំណើរការនេះចេើនតេចំណាយពេលយូរ ថវិកាចេើន ហើយមិនចំាបាច់សមេេប់បណ្តងឹតូចតាចនោះ
ទេ។ ជាធម្មតា វាជាការបេសើរក្នងុការដោះសេេយបញ្ហេតូចៗមុននឹងវាកើតឡើងជាធំ។

កិច្ចការនេះអាចធ្វើទៅបានបេសិនបើកេុមហ៊ុនបង្កើតយន្តការដោះសេេយជម្លេះផ្ទេក្នុងដោយ 
ដោះសេេយបណ្តឹងតវា៉េរបស់អ្នកបេើបេេស់ជាលក្ខណៈផ្ទេក្នុង។ ជាធម្មតាគេហៅកិច្ចការនេះថ
សេវាកម្មអតិថិជន ឬ សេវាបមេើអតិថិជន ហើយវាមានបេយោជន៍ជាចេើនដូចជា៖ ជួយ
សនេសំសំចេពេលវេលា និង ធនធានសមេេប់ភគីទំាងសងខាង អាចបង្កើនភក្តភីពរបស់អ្នកបេើបេេស់
និងកេរ្តិ៍ឈ្មេះរបស់កេុមហ៊ុន និងរួមចំណេកដល់អភិបាលកិច្ចសង្គមល្អដោយបង្កើនការជឿ
ទុកចិត្តលើស្ថេប័ននានា។

--

--

--



សៀវភៅមគ្គុទេសក៍អំពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ទី២16

អាចបេើបេេស់បានអាចបេើបេេស់បាន

អតិថិជនតេូវដឹងពីរបៀបចូលបេើសេវាកម្មនេះ។ តើអតិថិជនអាចហៅទៅបណា្តេញទូរស័ព្ទបនា្ទេន់
បានដេរ ឬទេ? តើមានផ្នេកមួយបេងចេកដោយឡេកនៅលើគេហទំព័ររបស់កេុមហ៊ុនសមេេប់
កិច្ចការនេះដេរ ឬទេ? តើអតិថិជនអាចនិយយជាមួយភ្នេក់ងារកេុមហ៊ុននៅសខាណាមួយក្នុង
សេុកបានដេរ ឬទេ?

ឆ្លើយតបរហស័ឆ្លើយតបរហស័
បណ្តឹងចាំបាច់តេូវដោះសេេយឱេយបានលឿនបំផុតតាមដេលអាចធ្វើទៅបានដោយបុគ្គលិក 
កេុមហ៊ុន។ កាលកំណត់នេការដោះសេេយគួរតេបងា្ហេញជាក់លាក់ (ឧទាហរណ៍ ៣ ថ្ងេ) សមេេប់
ដំណើរការទាំងមូល ដូច្នេះអ្នកបេើបេេស់អាចកំណត់ការរំពឹងទុករបស់ខ្លួនបាន។

គោលបំណងគោលបំណង អ្នកបេើបេេស់ទាំងអស់គួរតេទទួលបានសិទ្ធស្មើៗគា្នេ និងមិនលំអៀង។

ការសមា្ងេត់ការសមា្ងេត់
ទិន្នន័យរបស់អ្នកបេើបេេស់ដេលបានប្តឹងទៅកាន់កេុមហ៊ុន គួរតេតេូវបានធានានូវឯកជនភពលើ
អត្តសញ្ញេណរបស់ពួកគេ។

គណនេយេយភពគណនេយេយភព
នៅពេលបុគ្គលិកជួរមុខទទួលការតវា៉េពីអ្នកបេើបេេស់ បណ្តឹងទាំងនេះគួរតេបញ្ជូនបន្តទៅ
ថ្នេក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់។ ថ្នេក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ មានទំនួលខុសតេូវក្នុងការដោះសេេយបណ្តឹងតវា៉េ
ទាំងនេះអោយបានតេឹមតេូវ និងទាន់ពេលវេលា។

៥.៦ បណ្តុះបណា្តេលបុគ្គលិក
 
និយោជិក (ជាពិសេសអ្នកដេលធ្វើការក្នុងតួនាទីជួរមុខ) គឺជាចំណុចទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់រវាង
អ្នកបេើបេេស់ និងអាជីវកម្ម។ ជាកិច្ចការសំខាន់ណាស់ដេលបុគ្គលិកជួរមុខទាំងអស់យល់ដឹង
ពីតួនាទី របស់ពួកគេក្នុងការការពារអ្នកបេើបេេស់់ វាអាចជាការបងា្ហេញជមេើសផលិតផល/
សេវាកម្មដោយភពស្មេះតេង់ ទទួលខុសតេូវទិន្នន័យរសើបរបស់អ្នកបេើបេេស់ឲេយបានតេឹមតេូវ 
និងពនេយល់អំពីគោលការណ៍ និងនីតិវិធីនានារបស់កេុមហ៊ុនឲេយបានពេញលេញ។

ជារឿយៗ បេសិនបើបុគ្គលិកជួរមុខខកខានមិនបានធ្វើរឿងទំាងនេះ វាមិនមេនជារឿងអាកេក់ខា្លេងំ
នោះទេ ដោយសរតេពួកគាត់មិនដឹងពីនីតិវិធីក្នងុការអនុវត្តឲេយបានតេមឹតេវូ។ វាជាការចំាបាច់
ណាស់ក្នងុការវិនិយោគទៅលើធនធានមនុសេសក្នងុកេមុហុ៊ន ដោយផ្តល់ការបណ្តះុបណា្តេល
ជាបន្តបនា្ទេប់ដល់និយោជិកឲេយយល់ដឹងអំពីរបៀបអនុវត្តតួនាទីរបស់ខ្លូនបេកបដោយបេសិទ្ធភព
បំផុត។

ការបណ្តះុបណា្តេលអាចធ្វើឡើងក្នងុទមេង់ជាចេើន រាប់ចាប់ពីការផ្តល់កញ្ចប់សៀវភៅណេនំាដល់
បុគ្គលិកថ្មីៗ មានសិកា្ខេសលាជាទៀងទាត់ និងបោះពុម្ពផេសាយគោលការណេនាំ/សៀវភៅណេនាំ
សមេេប់បុគ្គលិកកេុមហ៊ុន។

សេវាកម្មអតិថិជន ឬ សេវាបមេើអតិថិជនល្អមានលក្ខណៈដូចខាងកេេម៖



17តើវិស័យឯកជនមានតួនាទីអ្វីខ្លះក្នុងកិច្ចការការពារអ្នកប្រើប្រ្រស់?

វីងគឺជាកេុមហ៊ុនផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុចល័តតាមទូរស័ព្ទនៅ
កម្ពុជាដេលមានអតិថិជនចេើនជាង ៥ លាននាក់។ ក្នុងពេល
ដេលមិនមានគោលការណ៍ណេនំាអំពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស ់
 សមេេប់វិស័យឌីជីថល កេុមហ៊ុននេះតេូវតេបង្កើតវិធីច្នេបេឌិត
ដើមេបីការពារទិន្នន័យរបស់អតិថិជនដេលបានចូលរួមក្នុង
បេតិបត្តិការឌីជីថលរបស់ខ្លួន។

ពួកគេបានបង្កើតកេុមការងារអនុវត្តន៍ចេបាប់ផ្ទេក្នុង ដេលធានា
ថរាល់ទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសនេយាតេូវគោរពតាមចេបាប់។ ការ
តេួតពិនិតេយរបស់ពួកគេមានលក្ខណៈល្អិតល្អន់ណាស់រហូត
ដល់កេុមការងារពិនិតេយឡើងវិញទាំងសរទំនាក់ទំនងដេល
ផ្ញើចេញដោយបុគ្គលិករបស់ខ្លួន!

វគ្គបណ្តះុបណា្តេលស្តីពីអនុលោមភពតេូវបានបងេៀនសមេេប់
បុគ្គលិកទំាងអស់។ គោលការណ៍របស់កេមុហុ៊នតេវូបានដក់
ចេញយ៉េងតឹងរឹង ដោយគា្មេនការអត់អោនចំពោះបុគ្គលិកណា

ដេលធ្វើឲេយមានការលេចធា្លេយនូវទិន្នន័យរបស់អ្នកបេើបេេស់
ឡើយ។ 

អតិថិជនតេូវបានផ្តល់ជមេើសជាចេើនវិធីដើមេបីបញ្ជូនបណ្តឹង
តវា៉េ៖ ពួកគេអាចជួបភ្នេក់ងាររបស់កេុមហ៊ុនផ្ទេល់នៅសខា
ណាមួយក្នុងចំណមសខាក្នុងសេុកជាចេើន ឬពួកគេអាច
ទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នេក់ងារកណា្តេលក៏បាន ។ ពេលវេលាដេល
សនេយាដោយកេុមហ៊ុនវីង ដើមេបីដោះសេេយបណ្តឹងតវា៉េទាំងនេះ
គឺមានរយៈពេលខ្លីណាស់ ក្នុងរយៈពេល ២ ថ្ងេ។ ពួកគេក៏
តាមដនជាមួយអតិថិជនវិញផងដេរ ដោយទូរស័ព្ទទៅកាន់
អតិថិជនវិញសួរពីដំណើរការនេដំណះសេេយ។

ទីបំផុត វីងបានបង្កើតបេព័ន្ធការពារអ្នកបេើបេេស់បេបឌីជីថល
ដេលមានចេើនសេទាប់គួរឱេយចាប់អារម្មណ៍ រួមទាំងបេព័ន្ធ
ការពារសុវត្ថិភពតាមអុីនធឺណេត និងកម្មវិធីកំចាត់មេរោគ
ផេសេងៗ។

៦.១ កេុមហ៊ុនវីង (WING) កម្ពុជា

មានដើមកំណើតមកពីបេទេសមីយ៉េន់មា៉េឥឡូវនេះកេុមហ៊ុន
ហ្កេេប Grab គឺជាកេុមហ៊ុនដេលមាន  «កម្មវិធីទំនើប» ដ៏
ធំមួយនៅតាមបណា្តេបេទេសអាសុីអាគ្នេយ៍។ កេុមហ៊ុន
ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មផេសេងៗ រួមទាំងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន និង 
ការរត់ឡានតាក់សុីផងដេរ។ កេុមហ៊ុនមានចក្ខុវិស័យជួយ
ដល់ការអភិវឌេឍន៍តំបន់ តាមរយៈការផ្តល់ជូននូវសេវាកម្ម
បេកបដោយសុវត្ថិភព និងអាចជឿទុកចិត្តបាន ដោយសរតេ
កញ្ចប់ការពារអ្នកបេើបេេស់ដ៏ទំនើប និងទូលំទូលាយ។

នៅលើគេហទំព័ររបស់ Grab បងា្ហេញយ៉េងចេបាស់នូវ
កេមសីលធម៌ផ្ទេក្នុងរបស់ពួកគេ ការបេកាសអំពីការរកេសា
ឯកជនភពលើទិន្នន័យរបស់អ្នកបេើបេេស់ និងល័ក្ខខ័ណ្ឌ
នេសេវាកម្មនានា។ កេុមហ៊ុនក៏បានបញ្ជេក់ផងដេរថជា
កេុមហ៊ុនរកសុីក្នុងវិស័យតាក់សុីចល័តដំបូងគេដេលមាន
បេព័ន្ធគេប់គេងគុណភពរបស់ខ្លួនបញ្ជេក់ដោយអាយអេសអូ
៩០០១: ២០១៥ (ISO 9001: 2015) ។ បេតិបត្ដិការដ៏
ឈា្លេសវេរបស់កេុមហ៊ុន Grab ធ្វើការតេួតពិនិតេយបេវត្តិរូបរបស់

៦. តើយន្តការដោះស្រ្រយវិវាទផ្ទ្រក្នុងដ្រលមានប្រសិទ្ធភាព
    មានសភាពដូចម្ត្រច?
 
សមេេប់កេុមហ៊ុនដេលបង្កើតយន្តការដោះសេេយវិវាទផ្ទេក្នុងអាចជាការលំបាក និងចំណាយកំមេេចេើន ប៉ុន្តេការវិនិយោគនេះ
តេងតេផ្តល់ផលមកវិញក្នុងរយៈពេលវេង ដោយធ្វើឱេយអតិថិជនមានអារម្មណ៍ថមានតម្លេ បង្កើនកេរ្តឈ៍្មេះយីហោរបស់កេមុហុ៊ន 
និងកាត់បន្ថយហានិភ័យផ្នេកចេបាប់។ នេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនពីបេទេសកម្ពុជា និងនៅបរទេស បងា្ហេញពីរបៀបដេលកិច្ចការ
នេះតេូវបានអនុវត្ត។

៦.២ កេុមហ៊ុន GRAB កម្ពុជា



សៀវភៅមគ្គុទេសក៍អំពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ទី២18

ភេសជ្ជៈដ៏លេបីលំដប់ពិភពលោក ដេលមានបេតិបត្តិការ
នៅក្នុងបេទេសជាង ១៩០ ទូទាំងពិភពលោក មានរោងចកេ
មួយនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា។ ពួកគេបានបង្កើតមជេឈមណ្ឌល
ព័ត៌មានអតិថិជនដោយអនុញ្ញេតឱេយ អតិថិជនអាចផ្ញើសំណួរ
តាមអុីនធឺណេត ឬតាមទូរស័ព្ទ។ សំណួរ ឬ បណ្តឹងតវា៉រតេូវ
បានដោះសេេយក្នុងរយៈពេល 2 - 3 ថ្ងេ។

ស្លេកសញ្ញេបិតលើផលិតផលកូកាកូឡានីមួយៗ បាន

ដក់បញ្ចូលនូវព័ត៌មានផលិតផលពាក់ព័ន្ធដូចជា ចំនួនកាឡូរី 
និងគេឿងផេសំផេសេងៗ។

គោលការណ៏ទីផេសាររបស់កេុមហ៊ុនកូកាកូឡា ក៏មានតមា្លេភព
ផងដេរ ដោយគា្មេនការផេសាយពាណិជ្ជកម្មណាមួយផ្តេតលើ
កុមារអាយុកេេម ១២ ឆ្នេំ និងការផេសព្វផេសាយបញ្ចុះតម្លេខា្លេំង
ក្នុងពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយឡើយ ធ្វើយ៉េងនេះដើមេបី
ចៀសវាងការបេកួតបេជេងមិនសុចរិត។

JetBlue គឺជាកេុមហ៊ុនអាកាសចរណ៏លក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ច
មួយរបស់អាមេរិកដេលមានអតិថិជនជាង ៤០ លាននាក់។ 
កេុមហ៊ុនបានជាប់ពាន់រងា្វេន់ជាកេុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍កំពូល
ក្នុងការស្ទង់មតិពីភពពេញចិត្តរបស់អតិថិជន ក្នុងចំណម
កេុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អាមេរិកឆ្នេំ ២០១៩  ។ ដោយចេដនេយ 
កេមុហុ៊នបានឈ្នះពាន់រងា្វេន់នេះ ១៣ ដងបន្ថេមទៀត ។ 
JetBlue គឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយសមេេប់យន្តការ
ឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់របស់អ្នកបេើបេេស់។

កេុមហ៊ុនយល់ពីសញ្ញេណ ដេលថពេលខ្លះកាយវិការតូចៗ
មានសរៈសំខាន់ដូចគា្នេនឹងកាយវិការធំៗក្នងុការធ្វើឱេយអតិថិជន

រំភើបចិត្ត និងកោតសរសើរ។ រឿងខ្លីមួយដេលគួរអោយ
កត់សំគាល់ គឺការចុះផេសាយលើបេព័ន្ធ Twitter ពីអ្នកដំណើរ
មា្នេក់របស់កេុមហ៊ុន Jetblue ដេលបានត្អូញត្អេរអំពីការមិន
អនុញ្ញេតឱេយយកកាហ្វេ Starbucks របស់គាត់ចូលក្នុង
យន្តហោះ។ ក្នុងរយៈពេលប៉ុនា្មេននាទីនេសរTwitter ដេល
តេូវបានបង្ហេះនោះ អ្នកតំណាងកេុមហ៊ុនបានទាក់ទងជាមួយ
អ្នកដំណើរដោយបញ្ជេទិញកាហ្វេ Starbucks ហើយបេគល់
ជូនគាត់វិញនៅលើយន្តហោះ។ ដោយមានអារម្មណ៍រីករាយ
អតិថិជនបានបេើបណា្តេញសង្គម Twitter ដើមេបីអរគុណដល់
កេុមហ៊ុនជាសធារណៈ។

អ្នកបើកបររបស់ខ្លួន រកេសាសិទ្ធលេខទំនាក់ទំនងផ្ទេល់ខ្លួនទាំង
អ្នកដំណើរ និងអ្នកបើកបរ ហើយស្នើសុំឱេយអ្នកបើកបរបញ្ជេក់
អត្តសញ្ញេណរបស់ពួកគេយ៉េងហោចណាស់ម្តងក្នុងមួយថ្ងេ
ដោយថតរូបមុខខ្លួនឯង Selfie ។ កេុមហ៊ុនក៏ការពារទិន្នន័យ
ឯកជនពីភគីទីបី ការពារសកម្មភពខុសចេបាប់តាមអីុនធឺណេត 
ដោយសេទាប់ការពារសុវត្ថិភពជាចេើន និង អនុវត្តការ
តេួតពិនិតេយសុវត្ថិភពលើគណនីអ្នកបេើបេេស់ដើមេបីទប់ស្កេត់

ការលួចកាន់កាប់ដោយគា្មេនការអនុញ្ញេត។ ជាចុងកេេយ 
Grab រាយបញ្ជីទំនាក់ទំនងមជេឈមណ្ឌលជំនួយដ៏ទូលំទូលាយ
សមេេប់អ្នកបេើបេេស់ ជាមួយនឹងដំណះសេេយជាក់ស្តេង 
(និងបណា្តេញទូរស័ព្ទចេបាស់លាស់) សមេេប់ស្ថេនភពមិនល្អ 
រួមមានការទមា្លេក់ចុះខុសទីតាំង និង គេេះថ្នេក់ចរាចរណ៍
ជាដើម។

៦.៣ កេុមហ៊ុន COCA-COLA កម្ពុជា

៦.៤ កេុមហ៊ុន JETBLUE



19តើវិស័យឯកជនមានតួនាទីអ្វីខ្លះក្នុងកិច្ចការការពារអ្នកប្រើប្រ្រស់?

ការយកចិត្តទុកដក់លើអ្នកបេើបេេស់ស្មើៗគា្នេការយកចិត្តទុកដក់លើអ្នកបេើបេេស់ស្មើៗគា្នេ
ការប្តេជា្ញេចិត្តទី១ការប្តេជា្ញេចិត្តទី១

«មិនគួរចូលរួមក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មខុសចេបាប់ បោកបេេស់ 
អសីលធម៌ ឬមិនសុចរិត ដេលអាចបង្កអន្តរាយដល់
អ្នកបេើបេេស់។» 

លើកកម្ពស់ការទទួលខុសតេូវលើកកម្ពស់ការទទួលខុសតេូវ
ការប្តេជា្ញេចិត្តទី២ការប្តេជា្ញេចិត្តទី២

«ផ្តល់តម្លេដល់សិទ្ធអ្នកបេើបេេស់តាមបេព័ន្ធអាជីវកម្មឌីជីថល
ស្មើនឹងអាជីវកម្មដោយផ្ទេល់ ឬបេបបេពេណីដេរ។» 

អនុលោមតាមចេបាប់ និងបទបេបញ្ញត្តិអនុលោមតាមចេបាប់ និងបទបេបញ្ញត្តិ
ការប្តេជា្ញេចិត្តទី៣ការប្តេជា្ញេចិត្តទី៣

«គោរពគោលការណ៍ ចេបាប់ និងបទបេបញ្ញត្តិនៅក្នុងបេទេស
ដេលទំនិញ និងសេវាកម្ម តេូវបានលក់នៅលើទីផេសារនោះ។» 

អនុលោមតាមស្តង់ដរក្នុងសេុកអនុលោមតាមស្តង់ដរក្នុងសេុក
ការប្តេជា្ញេចិត្តទី៤ការប្តេជា្ញេចិត្តទី៤

«អនុវត្តស្តង់ដរចាំបាច់ និងផ្តល់ព័ត៌មានតេឹមតេូវសរសេរជា
ភសជាតិនេបណា្តេបេទេសដេលទំនិញ និងសេវាកម្ម តេូវ
បានដក់លក់លើទីផេសារនោះ។»

ធានានូវគុណភព និង សុវត្ថិភពធានានូវគុណភព និង សុវត្ថិភព
ការប្តេជា្ញេចិត្តទី៥ការប្តេជា្ញេចិត្តទី៥

«មិនតេូវចុះសមេុះសមេួលកេេផ្លូវការអំពីផលិតផល និង
សុវត្ថិភពចំណីអាហារជាមួយអ្នកបេើបេេស់ ឬអ្នកលក់បន្ត 
និងមិនផ្តល់ជូននូវផលិតផលដេលតេូវបានបញ្ជូនតេលប់វិញ 
ផលិតផលមានការហាមឃាត់ ឬ ផលិតផលមិនមានការ
អនុញ្ញេតឡើយ ។ កិច្ចការនេះ ក៏ធ្វើឲេយ ផលិតផល និងសេវា 
របស់កេុមហ៊ុនធានាបាននូវគុណភពខ្ពស់ផងដេរ។ បេបនេះ
តេូវបានគេចាត់ទុកថជាការទទួលខុសតេូវរួមគា្នេមួយនៅតាម
ខេសេចងា្វេក់ផលិតកម្មទាំងមូល។»

ការបេេសេ័យទាក់ទងដោយស្មេះតេង់ការបេេសេ័យទាក់ទងដោយស្មេះតេង់
ការប្តេជា្ញេចិត្តទី៦ការប្តេជា្ញេចិត្តទី៦

«ផ្តល់ជូននូវព័ត៌មានដេលអាចចូលមើលបាន ពេញលេញ 
និងចេបាស់លាស់តេឹមតេូវអំពីទំនិញ និងសេវាកម្ម ហើយបេកាន់
ខា្ជេប់នូវការផេសព្វផេសាយ និងការអនុវត្តទីផេសារបេកបដោយភព
តេឹមតេូវ។»

តមា្លេភពចំពោះតម្លេលក់ជូនអតិថិជនតមា្លេភពចំពោះតម្លេលក់ជូនអតិថិជន
ការប្តេជា្ញេចិត្តទី៧ការប្តេជា្ញេចិត្តទី៧

«បើកចំហចំពោះតម្លេដេលលក់ចេញ និងមិនលាក់ពីការ
ចំណាយបន្ថេម (ដូចជា ពន្ធនេការនាំចូល អតេេប្តូររូបិយប័ណ្ណ
ការដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹក ឬ ផ្លូវគោក ។»

៧. កិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រ្រស់ក្នុងយុគសម័យពាណិជ្ជកម្ម
     ពាណិជ្ចកម្មប្របឌីជីថល 

ពាណិជ្ជកម្មតាមបេព័ន្ធអេឡិចតេូនិចកំពុងតេកើនឡើងនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា និងបណា្តេបេទេសអាស៊េនដទេទៀត ដោយមាន
ការជំរុញពីការបេើបេេស់ទូរស័ព្ទចល័តកាន់តេទូលំទូលាយ និងកំនើនចំណាយអ្នកបេើបេេស់កាន់តេខ្ពស់។ វេទិកាពាណិជ្ចកម្ម
ឌីជីថលដេលទទួលបានជោគជ័យនឹងកំពុងលេចឡើងមានដូចជា Taobao AliExpress និង LAZADA  ជាដើម។ ជាមួយនឹង
ឱកាសកាន់តេចេើនដេលផ្តល់ជូនអ្នកបេើបេេស់ វាក៏ផ្ដល់មកវិញនូវហានិភ័យផងដេរ ដូចជាការក្លេងបន្លំ និងការលួចទិន្នន័យ
ឯកជនភពផេសេងៗ។

កេមបេតិបត្តអិាជីវកម្មតាមអីុនធឺណេតអាស៊េនកេមបេតិបត្តអិាជីវកម្មតាមអីុនធឺណេតអាស៊េន គឺជាឧបករណ៍មួយដើមេបីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តអាជីវកម្មដ៏ល្អតាមបេព័ន្ធអីុនធឺណេត ។ 
វាបងា្ហេញពីការប្តេជា្ញេចិត្តចំនួន ១៥ របស់អាជីវកម្មតាមបេព័ន្ធអុីនធឺរណេតចំពោះអ្នកបេើបេេស់។

យើងលើកទឹកចិត្ដកេុមហ៊ុនឯកជនទាំងអស់នៅកម្ពុជាពេយាយមអនុវត្តតាមការប្តេជា្ញេចិត្តទាំង ១៥ នេះ។



សៀវភៅមគ្គុទេសក៍អំពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ទី២20

រកេសាកំណត់តេេនេការទិញឲេយបានតេឹមតេូវរកេសាកំណត់តេេនេការទិញឲេយបានតេឹមតេូវ
ការប្តេជា្ញេចិត្តទី៨ការប្តេជា្ញេចិត្តទី៨

«ផ្តល់នូវកំណត់តេេពេញលេញនេទំនិញដេលបានទិញ ហើយ
បេគល់ជូនអ្នកបេើបេេស់តាមកាលកំណត់ និងលក្ខខណ្ឌ
ដេលបានពិពណ៌នា។» 

ផ្តល់ជូននូវជមេើសសមេេប់ការលុបចោលផ្តល់ជូននូវជមេើសសមេេប់ការលុបចោល
ការប្តេជា្ញេចិត្តទី៩ការប្តេជា្ញេចិត្តទី៩

«អនុញ្ញេតឱេយអតិថិជនពិនិតេយមើលបេតិបត្តិការរបស់ពួកគេ
មុនពេលបញ្ចប់ការទិញ ជាលើកចុងកេេយ និងទូទាត់បេេក់
ពីបេតិបត្តិការដេលបានបញ្ជេក់រួច នៅក្នុងកាលៈទេសៈ
សមសេប។» 

ការយកចិត្តទុកដក់លើពាកេយបណ្តឹងរបស់អតិថិជនការយកចិត្តទុកដក់លើពាកេយបណ្តឹងរបស់អតិថិជន
យ៉េងមុឺងមាតយ៉េងមុឺងមាត់
ការប្តេជា្ញេចិត្តទី១០ការប្តេជា្ញេចិត្តទី១០

«មានបេព័ន្ធតេឹមតេូវ និងតមា្លេភពដើមេបីដោះសេេយបណ្តឹង
តវា៉េ និងផ្តល់សំណងសមរមេយដូចជាការសងបេេក់ ជួសជុល 
និងបញ្ជូនតេលប់ដូចបានរៀបរាប់នៅក្នុងការធានា។» 

រកេសាការសមា្ងេត់លើព័ត៌មានឯកជនរកេសាការសមា្ងេត់លើព័ត៌មានឯកជន
ការប្តេជា្ញេចិត្តទី១១ការប្តេជា្ញេចិត្តទី១១

«ការពារឯកជនភពរបស់អ្នកបេើបេេស់យ៉េងសកម្ម ហើយ
ស្នើសុំការអនុញ្ញេតបេសិនបើមានបំណងបេមូល បេើបេេស់ ឬ
ចេកចាយទិន្នន័យទាំងនេះ។»

ធានាថការទូទាត់តាមបេព័ន្ធអុីនធឺណេតមានសុវត្ថិភពធានាថការទូទាត់តាមបេព័ន្ធអុីនធឺណេតមានសុវត្ថិភព
ការប្តេជា្ញេចិត្តទី១២ការប្តេជា្ញេចិត្តទី១២

«ការពារទិន្នន័យសំខាន់ដោយជេើសរីសបច្ចេកវិទេយា និង
ពិធីការដេលមានសុវត្ថិភពដូចជាការរកេសាទុក (អ៊ិនគេីប 
ឬ SSL) និង បងា្ហេញវិញ្ញេបនប័តេនានាបញ្ជេក់ដើមេបីផ្តល់
ទំនុកចិត្ត។»

ជៀសវាងការផ្ញើសររំខានតាមបេព័ន្ធអុីនធឺណេតជៀសវាងការផ្ញើសររំខានតាមបេព័ន្ធអុីនធឺណេត
ការប្តេជា្ញេចិត្តទី១៣ការប្តេជា្ញេចិត្តទី១៣

«អនុញ្ញេតឱេយអតិថិជនជេើសរីសថតើពួកគេនឹងទទួលបាន
ឬមិនទទួលបាននូវ សរពាណិជ្ជកម្មតាមអុីមេល ឬ
មធេយាបាយអេឡិចតេូនិចផេសេងទៀត។»

ជៀសវាងការក្លេងបន្លំមតិតាមបេព័ន្ធអុីនធឺណេតជៀសវាងការក្លេងបន្លំមតិតាមបេព័ន្ធអុីនធឺណេត
ការប្តេជា្ញេចិត្តទី១៤ការប្តេជា្ញេចិត្តទី១៤

«មិនដក់កំហិតលើការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកបេើបេេស់ទៅលើ
ទំនិញ ឬសេវាកម្ម ទោះមតិទាំងនោះ សុីជំរៅ ឬ អវិជ្ជមាន
យ៉េងណាក៏ដោយ ឬផេសព្វផេសាយព័ត៌មានមិនតេឹមតេូវអំពីដេគូ
បេកួតបេជេងណាមួយឡើយ។»

អប់រំអ្នកបេើបេេស់អំពីហានិភ័យ (តាមអុីនធឺណេត)អប់រំអ្នកបេើបេេស់អំពីហានិភ័យ (តាមអុីនធឺណេត)
ការប្តេជា្ញេចិត្តទី១៥ការប្តេជា្ញេចិត្តទី១៥

«ជួយអ្នកបេើបេេស់ឲេយយល់អំពីហានិភ័យនេបេតិបត្តិការតាម
អីុនធឺណេតហើយផ្តល់ការណេនំាសំខាន់ៗបេសិនបើចំាបាច់។»



21តើវិស័យឯកជនមានតួនាទីអ្វីខ្លះក្នុងកិច្ចការការពារអ្នកប្រើប្រ្រស់?

បំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ
ទីផេសារសមេេប់ផលិតកម្មទីផេសារសមេេប់ផលិតកម្ម

និងថ្លេដើមនិងថ្លេដើម

ក្នុងដំណាក់កាលទាំងអស់ក្នុងដំណាក់កាលទាំងអស់
ផលិតកម្មតេូវកាត់បន្ថយផលផលិតកម្មតេូវកាត់បន្ថយផល

ប៉ះពាល់លើបរិស្ថេនប៉ះពាល់លើបរិស្ថេន

ផ្តល់អត្ថបេយោជន៍ និងផ្តល់អត្ថបេយោជន៍ និង
ផសុខភពសមេេប់បុគ្គល ផសុខភពសមេេប់បុគ្គល 

និង សហគមន៍និង សហគមន៍

លើកទឹកចិត្តឱេយបេើថមពលលើកទឹកចិត្តឱេយបេើថមពល
កកើតឡើងវិញកកើតឡើងវិញ

ឬវត្ថុធាតុច្នេឡើងវិញឬវត្ថុធាតុច្នេឡើងវិញ

ពេលដេលបេើបេេស់ដល់ទីពេលដេលបេើបេេស់ដល់ទី
បញ្ចប់នេវដ្តជីវិតនេវត្ថុនោះ បញ្ចប់នេវដ្តជីវិតនេវត្ថុនោះ 

សំណល់វានឹងមិនបង្កអន្តរាយសំណល់វានឹងមិនបង្កអន្តរាយ
ដល់បរិស្ថេន ឬសហគមន៍ទេដល់បរិស្ថេន ឬសហគមន៍ទេ

ខ្លឹមសរនេការវេចខ្ចប់គឺមិនតេឹមតេដើមេបីការពារផលិតផលអោយចេញពីរោងចកេមកដល់អតិថិជនប៉ុណ្ណេះទេ ប៉ុន្តេវាក៏ជួយ
ដល់អតិថិជនក្នុងការជេើសរីសទំនិញផងដេរ។ ដូច្នេះការបងា្ហេញព័ត៌មានតេឹមតេូវនៅលើផ្លេកគឺជាការចាំបាច់ ពេេះវាជួយឲេយ
អ្នកបេើបេេស់ទទួលបានព័ត៌មានអំពីផលិតផល។ ស្លេកនៅលើផលិតផលកម្ពុជាគួរតេគោរពតាមស្តង់ដរស្លេកថ្នេក់ជាតិ និង
បទបេបញ្ញត្តិនេការដក់ស្លេកនានា ដេលរួមមាន តមេូវការអបេបបរមានេព័ត៌មានដើមេបីបងា្ហេញពី (ឧទាហរណ៍៖ ទំងន់ ឈ្មេះ
កេុមហ៊ុន គេឿងផេសំដេលបានបេើបេេស់ កាលបរិច្ឆេទ និង បរិមាណជាដើម)។ បេសិនបើផលិតផលគឺជាអាហារ, ចំនួនកាឡូរី
គួរតេតេូវបានបងា្ហេញ បេសិនបើវាអាចផ្ដល់នូវហានិភ័យ (ដូចជាទឹកសមា្អេតគីមីសមេេប់បេើបេេស់ក្នុងផ្ទះ)  ស្លេកសញ្ញេពេមានពី
គេេះថ្នេក់គួរបិទបងា្ហេញឲេយឃើញ។ វាជារឿងសំខាន់ណាស់ដេលព័ត៌មានបេបនេះគួរតេតេូវបានបងា្ហេញចេបាស់ៗ និងងាយសេួល
កត់សមា្គេល់សមេេប់អ្នកបេើបេេស់។

៨.២ ការវេចខ្ចប់បេបបរិស្ថេន

ការវេចខ្ចប់ គឺជាដំណើរការមួយដ៏សំខាន់នេផលិតកម្ម។ បេសិនបើមិនមានបញ្ញត្តិកំណត់ណាមួយ ការអនុវត្តន៍ខុសឆ្គងដេល
អាចបង្កឲេយមានគេេះថ្នេក់ ដូចជាការបេើបេេស់វត្ថុធាតុដើមដេលមិនមានផសុខភព ឬ វិធីសស្តេផលិតបេើថ្លេដើមចេើន 
ដេលអាចបង្កផលប៉ះពាល់យ៉េងខា្លេំងដល់បរិស្ថេន និងខ្ជះខា្ជេយធនធានមានតម្លេផេសេងៗជាដើម។ ការវេចខ្ចប់បេបបរិស្ថេន
មានន័យថ កាត់បន្ថយបន្ទុករបស់បរិស្ថេន ទន្ទឹមនឹងការរកេសាសុវត្ថិភពអ្នកបេើបេេស់ និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទីផេសារ។ ការណេនាំ
ខាងកេេមបងា្ហេញពីការអនុវត្តការវេចខ្ចប់បេបបរិស្ថេន។

៨. ព័ត៌មានជំនួយសំខាន់ៗសម្រ្រប់ការវ្រចខ្ចប់ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ
 
៨.១ ការវេចខ្ចប់បេកបដោយអនុលោមភព 



សៀវភៅមគ្គុទេសក៍អំពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ទី២22

៩. តើនរណាខ្លះជាអាជា្ញ្រធរមានសមត្ថកិច្ចសំខាន់ៗ?
 

 
ក្នុងនាមជាអ្នកបេើបេេស់មួយរូបក្នុងបេទេសកម្ពុជា លោកអ្នកតេូវបានការពារដោយចេបាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ និង
ស្ថេប័នមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការអនុវត្តចេបាប់  គឺអគ្គនាយកដ្ឋេនការពារអ្នកបេើបេេស់ កិច្ចការបេកួតបេជេង និងបង្កេេបការក្លេងបន្លំ  
 «ក.ប.ប.» ។ 

សរគន្លឹះ៖ តួនាទីរបស់ ក.ប.ប.

១ ការពារអ្នកបេើបេេស់ និងការបេកួតបេជេង

២ ទប់ស្កេត់ និងបងេ្កាបការក្លេងបន្លំពាណិជ្ជកម្ម

៣ សេេវជេេវ រៀបចំកសងគោលនយោបាយ និងផេនការយុទ្ធសស្តេពាក់ព័ន្ធនឹងគុណភព     សុវត្ថិភពលើ
ផលិតផលទំនិញ និងសេវា

៤ ចាត់វិធានការចំពោះការពេមពេៀងដេលរិតតេបិត រារាំង ឬបង្ខូចដល់ការបេកួតបេជេង ធានាគុណភព 
សុវត្ថិភព និងអនុលោមភពនេផលិតផលទំនិញនិងសេវា

៥ តេតួពិនិតេយទំនិញនិងសេវាក្នងុសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លនួនិងកិច្ចសហបេតិបត្តកិារជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ

៦ ធានាបាននូវទីផេសារបេកួតបេជេង ការពារសិទ្ធិ និងផលបេយោជន៍របស់អ្នកបេើបេេស់។

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

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

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

៩.១ អគ្គនាយកដ្ឋេនការពារអ្នកបេើបេេស់ កិច្ចការបេកួតបេជេង និងបង្កេេប
      ការក្លេងបន្លំ «ក.ប.ប.»



23តើវិស័យឯកជនមានតួនាទីអ្វីខ្លះក្នុងកិច្ចការការពារអ្នកប្រើប្រ្រស់?

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

៧ ចេញសេចក្តីសមេេចឱេយបងា្ហេញព័ត៌មាន ផេសព្វផេសាយឡើងវិញ និង/ឬហាមឃាត់ពីមុខងារគេប់គេងចំពោះ
បុគ្គលដេលបានបំពានចេបាប់ ពេមទាំងកំណត់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលផេសេងៗ តាមសំណើរបស់បញ្ញត្តិករ
មានសមត្ថកិច្ចឬអគ្គនាយកនេអគ្គនាយកដ្ឋេនការពារអ្នកបេើបេេស់ កិច្ចការបេកួតបេជេង និងបង្កេេបការ
ក្លេងបន្លំ ។

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

Hand
Sanitiser

ក្នុងកំឡុងពេលរីករាលដលនេមេរោគកូវីដ១៩ 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 ។
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៩.៣ ស្ថេប័នរដ្ឋ
 
ក្នងុនាមជាអ្នកបេើបេេស់មួយរូបក្នងុបេទេសកម្ពជុា លោកអ្នកទទួលបាននូវការការពារដោយចេបាប់ស្តពីីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ 
និងស្ថេបន័មានសមត្ថកិច្ចក្នងុការអនុវត្តចេបាប់ គឺអគ្គនាយកដ្ឋេនការពារអ្នកបេើបេេស់ 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
រាជធានីភ្នំពេញ ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា ។  

គេហទំព័រ ៖ https://www.moc.gov.kh
អុីម៉េល៖ cabinet.info@moc.gov.kh
ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣ ៨៦៦ ១៨៨  
អាសយដ្ឋេន ៖ ឡូត៍លេខ ១៩-៦១ មហាវិថីសហព័ន្ធរុសេសុី ភូមិទឹកថ្លេ សងា្កេត់ទឹកថ្លេ 
ខណ្ឌសេនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា ។

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)
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៩.៤ ចេបាប់ស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់

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

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

ភសខ្មេរភសខ្មេរ

ភសអង់គ្លេសភសអង់គ្លេស

ទីភ្នេក់ងារកិច្ចសហបេតិបត្តិការអាល្លឺម៉ង់ GIZ 
Implemented by

គេហទំព័រ ៖ https://www.giz.de/en/worldwide/383.html
អុីម៉េល៖ giz-kambodscha@giz.de
ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣ ៨៦០ ១១០   
អាសយដ្ឋេន ៖ អាគារ Oval Office Tower 10F Building 
No. 1 ផ្លូវលេខ 360, បឹងកេងកង ១ រាជធានីភ្នំពេញ 
ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា ។

គេហទំព័រ ៖ https://www.eurocham-cambodia.org/
អុីម៉េល៖ info@eurocham-cambodia.org 
ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣ ៩៦៤ ១៤១    
អាសយដ្ឋេន ៖ អាគារ BRED Bank ជាន់ទី៣ រាជធានីភ្នំពេញ 
ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា ។

សភពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជា



សៀវភៅមគ្គុទេសក៍អំពីកិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់ទី២26

៩.៥ ឯកសរសមេេប់អានបន្ថេម

សរគន្លឹះ៖ តើលោកអ្នកមានបំណងចង់ស្វេងយល់បន្ថេមទេ?

លេខាធិការដ្ឋេនអាស៊េនកំពុងធ្វើការលើកកម្ពស់កិច្ចការពារអ្នកបេើបេេស់នៅក្នងុតំបន់ ។
កិច្ចខិតខំបេឹងបេេងនៅថ្នេក់អាស៊េន តេូវបានដឹកនាំដោយគណៈកម្មការអាស៊េនស្តីពី
កិច្ចការពារអ្នក        បេើបេេស់ (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/consumerrights-and-
responsibilities.

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

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



សៀវភៅមគ្គទ្រសក៍ទី២
អពីំ កចិ្ចការពារអ្នកប្រើប្រ្រស់

តួនាទីរបស់វិស័យឯកជន

សូមអរគុណ


