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❖សាវតានៃការររៀបចំតាក់តែង

❖ រោលបំណងៃិងវិសាលភាព

❖ ខ្លឹមសារសរងេប

❖ អៃុក្កឹែ្យរលខ្១៣៤អៃក្ក.បក
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❖ តបបបទននការស្វីាណិជ្ជរមមផ្លា េ់បដូរយ៉ា ងខ្ា ាំងចាប់តាាំងពីទេសវែសទី៨០ សាលគឺពីការស្វីាណិជ្ជរមមតាមតបបក្បនពណី(Traditional 
Commerce) សៅជាការស្វីាណិជ្ជរមមតាមក្បព័នធសេឡចិក្ែូនរិ( Electronic Commerce / E-Commerce)។

❖ និនាា ការសនេះបានបសងកែីជាឱកាេផងនងិជាបញ្ហា ក្បឈមផងពិសេេបញ្ហា ក្បឈមារ់ព័នធនងឹទដិ្ាភាពចាប់នងិលិខែិបទដ្ឋា នគែិ
យុែតេក្ាប់ក្ទក្ទង់គាំារនិងធានាដ្ល់ក្បេិទធភាពននការស្វីាណិជ្ជរមមតាមក្បព័នធសេឡចិក្ែនូរិសនេះ។

❖ ចាប់តាាំងពីារ់រណ្ដដ លទេសវែសទី៩០មរេហគមន៍េនដរជាែិ(UN&WTO) បានយរចិែតទុរដ្ឋរ់យ៉ា ងខ្ា ាំងសលីរិចចផដួចសផដមីនិង
ការពិភារាសលីបញ្ហា ទារ់ទងនងឹសគលនសយបាយនិងក្របខណឌ រមួេក្ាប់ការេភិវឌ្ឍE-Commerce។

❖ តាមរយៈរិចចក្ពមសក្ពៀងេដីពីE-ASEAN (2000) តផនការលមអិែេហគមន៍សេដ្ារចិចអាស៊ា ន(AEC Blueprint 2025) និងASAEN 
Agreement on EC (2018) បានបងាា ញយ៉ា ងចាេ់ថា ASEAN រ៏ទទួលសា ល់នូវសរៈេាំខ្ន់ និងយរចិែតទុរដ្ឋរ់យ៉ា ងខ្ា ាំង
ចាំសាេះE-Commerce ផងតដ្រ។

❖ រមពុជារាុងនាមជាេាជ្ិរUN, WTO និងASEAN រ៏ានកាែពវរចិច និងការសបដជាា ចែិតខពេ់រាុងការសរៀបចាំចាប់និងលិខិែបទដ្ឋា នគែិ
យុែតារ់ព័នធដ្ល់វេ័ិយE-Commerce សនេះផងតដ្រក្េបសពលតដ្លរមពុជារ៏ក្ែវូការជាចាាំបាច់នូវចាប់និងលិខិែបទដ្ឋា នទាាំងសនេះ
សដ្ីមបីគាំក្ទដ្ល់ការរាំតណទក្មង់នងិការស្វីេាហរណរមមសេដ្ារចិចរបេ់ខាួនឱយានក្បេិទធភាពផងតដ្រ។
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❖ សេចរតីក្ាងចាប់េតីពីាណិជ្ជរមមតាមក្បព័នធសេឡចិក្ែូនរិក្ែូវបានរាជ្រដ្ឋា ភបិាលក្បគល់ជូ្នក្រេួងាណិជ្ជរមម(MOC) ផដួចសផដីម
សរៀបចាំតារ់តែងសដ្ឋយានរិចចេហការជាមួយេនដរក្រេួង-សា ប័នដូ្ចជាMPTC, MOJ, NBC, & SECC។

❖ សេចរដីក្ាងចាប់សនេះក្ែូវបានសរៀបចាំតារ់តែងសឡងីសដ្ឋយសក្បីក្បាេ់UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996) 
ជាមូលដ្ឋា នក្ពមទាាំងបានពនិែិយសផទៀងផ្លទ ែ់ជាមួយចាប់គាំរូរិចចក្ពមសក្ពៀងនិងេនធិេញ្ហញាអ េនតរជាែិដ្នទសទៀែផងតដ្រ។

❖ សេចរដីក្ាងចាប់សនេះរ៏បានដ្រក្េង់ការេនុវែតលអរបេ់ចាប់ននក្បសទេជាេាជ្ិរអាស៊ា នមួយចាំនួនជាពិសេបទបបញ្ញាអែតទិារ់ទនិ
នឹងការទូទាែ់ក្បារ់តាមក្បព័នធសេឡចិក្ែនូរិេរមមភាពនិងក្បែបិែតកិាររបេ់សា ប័នរដ្ាតាមក្បព័នធសេឡចិក្ែនូរិនិងរិចចការារេារ
សក្បីក្បាេ់សៅរាុងាណិជ្ជរមមតាមក្បព័នធសេឡចិក្ែនូិរ...ជាសដ្ីម។

❖ សេចរដីក្ាងចាប់សនេះបានសគរពនូវសគលការណ៍ជាេរល០២(ពីរ) រមួាន៖
– សគលការណ៍េមមូលននមុខងារ“Principle of the Functional Equivalent” រវាងឯរសររាំណែ់ក្តាឬលិខិែសា មរាុងទក្មង់ជាលាយលរខណ៍

េរសរជាមួយនឹងឯរសររាំណែ់ក្តាឬលិខិែសា មរាុងទក្មង់សេឡចិក្ែូនិរ។
– សគលការណ៍េពាក្រែឹភាពបសចចរវទិា“Principle of the Technological Neutrality” តដ្លែក្មូវឱយានការសក្បីក្បាេ់បសចចរេ័ពទតដ្លាន

លរខណៈទូសៅទូលាយនិងសៅតែានេុពលភាពសបីសទាេះបីជាបសចចរវទិាររីចសក្មីននាសពលបចចុបបនានិងេនាគែរ៏បសចចរេ័ពទសៅតែាន
មូលដ្ឋា នក្គឹេះរងឹាាំ។



5

• ក្រេួងាណិជ្ជរមមបានចុេះ
MOU ជាមយួWorld Bank

• បានទទលួជ្ាំនាញការពី ADB (ជ្ាំនាញការ
DFDL) សដី្មបីតរេក្មួលបញ្ច ប់

• បញ្ជូ នសៅទីេដីការគណៈរដ្ាមន្ដនដីសលីរទី២
កាលពីនងៃទីកាលពីនងៃទី១២តខែុលា

• ចាប់សផដីមរិចចក្បជុ្ាំពិភារារក្មិែបសចចរសទេ
សលីរទី១កាលពីនងៃទី០៦-០៧តខ្ ាូ

• ក្ែូវចាប់សផដីមេនុវែតបនាទ ប់ពីនងៃទី ០២ តខឧេភា
( ទុររយៈសពល០៦តខសដី្មបីផសពវផាយ)

• សរៀបចាំេនុក្រឹែយ និងលិខិែបទដ្ឋា នគែិយុែត
ារ់ព័នធសដី្មបីេនុវែតចាប់សនេះ

• ក្រុមការងារជ្ាំនាញសរៀបចាំសេចរដីក្ាង
ចាប់រមពុជាបានទទលួជ្ាំនាញការ
World Bank

• បានបញ្ជូ នសៅគណៈរដ្ាមន្ដនដីសលីរទី១
កាលពីនងៃទី១២តខមររា

• បានក្បជុ្ាំបញ្ច ប់រក្មិែបសចចរសទេសៅនងៃទី០៣តខសមស( ០៦សលីរ)
• បានឆ្ាងរិចចក្បជុ្ាំេនដរក្រេួងកាលពីនងៃទី០៩តខសមសនិងបានបញ្ច ប់នងៃទី១៩តខសមស(០២សលីរ)
• បានឆ្ាងរិចចក្បជុ្ាំេនដរក្រេួង(ចសងអៀែ) កាលពីនងៃទី០៥តខមិងុនានិងនងៃទី១៧តខមិងុនា(០២សលីរ)
• បានក្បជុ្ាំរក្មិែបសចចរសទេនិងរក្មិែថាា រ់ដ្ឹរនាាំជាមួយក្រេួងយុែតិ្ម៌០៣សលីរ និងទទួលបានការឯរភាពគា ទាាំងក្េុង
សៅនងៃទី២១តខមិងុនា

• បានទទួលការយល់ក្ពមពីគណៈរដ្ាមន្ដនដីកាលពីនងៃទី១២តខររកដ្ឋ និងបានបញ្ជូ នសៅរដ្ាេភាកាលពីនងៃទី១៥តខររកដ្ឋ
• ក្ែូវបានគណៈេចិនន្ដនដយ៍រដ្ាេភាេសក្មចបញ្ជូ នមរគណៈរាម ្ិការជ្ាំនាញកាលពីនងៃទី២៦តខររកដ្ឋ
• ក្ែូវបានគណៈរាម ្ិការទី៩និងទ៥ីសលីរយរមរពិភារាសៅនងៃទី០៦តខេីហា
• បានឆ្ាងរិចចក្បជុ្ាំេនដរគណៈរាម ្ិការននរដ្ាេភាកាលពីនងៃទី១៥តខេីហា
• បានឆ្ាងរិចចក្បជុ្ាំពិភារាជាមួយេាជ្ិរ-េាជ្ិកាក្ពឹទធេភា-រដ្ាេភាកាលពីនងៃទី១៨តខរញ្ហញាអ
• បានទទួលការេនុម័ែពីរដ្ាេភាកាលពីនងៃទី០៨តខែុលានាេម័យក្បជុ្ាំសពញេងាេភាសលីរទី៣នីែិកាលទី៦
• បានឆ្ាងរិចចក្បជុ្ាំេនដរគណៈរាម ្ិការក្ពឹទធេភាកាលពីនងៃទី១០តខែុលា
• បានទទួលការេនុម័ែពីក្ពឹទធេភាកាលពីនងៃទី១៨តខែុលានាេម័យក្បជុ្ាំជាវសិមញ្ញាអនីែិកាលទី៤
• ក្ែូវបានក្ពេះមហារសក្ែឡាយក្ពេះហេដសលខ្ក្បកាេឱយសក្បីកាលពីនងៃទី០២តខវចិឆិកា

២០១០ ២០១៦ ២០១៨ ២០២០

២០១២ ២០១៧ ២០១៩

២០១០ ២០១៦ ២០១៨ ២០២០

២០១២ ២០១៧ ២០១៩
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ចាប់សនេះនឹងផដល់េែាក្បសយជ្ន៍មួយចាំនួនដូ្ចជា៖
❖ បសងកីែបាននូវវធិានេក្ាប់ក្គប់ក្គងការស្វីាណិជ្ជរមមតាមក្បពន័ធសេឡចិក្ែូនិរនិងវធិានជាមូលដ្ឋា នេក្ាបក់ារ

េភិវឌ្ឍក្បព័នធសេរូឡូេុីាណិជ្ជរមមតាមក្បពន័ធសេឡចិក្ែូនិរ(E-Commerce Ecosystem)។
❖ រមួចាំតណររាុងការេភិវឌ្ឍសេដ្ារចិចឌ្ីជ្ីងលសៅរមពុជា(DE) និងការសក្ែៀមទទួលយរបដ្ិវែដន៍ឧេាហរមម ទី៤

(4IR) តាមរយៈការបសងកីែបាននូវក្របខ័ណឌ ចាប់និងបទដ្ឋា នគែិយុែតចាាំបាច់េក្ាប់គាំក្ទដ្ល់េរមមភាពនិង
ក្បែិបែតិការតាមក្បព័នធសេឡចិក្ែូនិរនិងឌ្ីជ្ីងល។

❖ ផដល់លទធភាពឱយេហក្គេ្ុនែូចនិងម្យម(SMEs) សៅរមពុជាអាចភាជ ប់ខាួនសៅនឹងតខសក្ចវា៉ា រ់ផលិែរមមនិង
ទីផាររាុងក្េុរនិងេនដរជាែិរ៏ដូ្ចជាជ្ាំរុញឱយាននចាក្បឌ្ិែនងិការបសងកីែទាំនិញនងិសេវាងមីបបតនាមសទៀែផងតដ្រ។

❖ ...។



អោលបំណង
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ចាប់សនេះានសគលបាំណងេាំខ្ន់៣(បី) គឺ៖
❖ ក្គប់ក្គងាណិជ្ជរមមតាមក្បព័នធសេឡចិក្ែនូរិរាុងក្ពេះរាជាណ្ដចក្ររមពុជានងិជាមួយេនដរជាែិ

– ការរាំណែេិ់ទធិការទទួលខុេក្ែូវក្រមេីល្មវ៌ជិាជ ជី្វៈនិងបទបបញ្ញាអែតិនានាេក្ាប់េនដរការនិីងបុគាលផដល់សេវាព/ណតាមក្បពន័ធសេឡចិក្ែូនិរ
– ការផដល់លិខិែេនុញ្ហញាអ ែឬអាជាា បណ័ណកាែពវរិចចពនធការសលីរទឹរចិែតនិងការេនុសក្គេះេក្ាបេ់នដរការនិីងបុគាលផដល់សេវាព/ណតាមក្បពន័ធសេឡចិក្ែូនិរ
– ការផដល់លិខិែេនុញ្ហញាអ ែឬអាជាា បណ័ណនិងការទទួលខុេក្ែូវរបេ់បុគាលផដល់សេវាទូទាែ់ក្បារ់តាមក្បពន័ធសេឡចិក្ែូនិរ

❖ ការបសងកីែភាពក្បារដ្ក្បជាតផារគែិយុែតរាុងក្បែិបែតកិារាណិជ្ជរមមនិងរដ្ាបបសវណីតាមក្បព័នធសេឡចិក្ែនូរិ
– ការបសងកីែភាពក្បារដ្ក្បជាតផារគែិយុែតនិងការទទួលសា ល់យថាភូែភាព(Authenticity) េុក្រឹែភាព(Integrity) ភាពអាចសជ្ឿទុរចិែតបាន(Reliability) 

និងភាពអាចេនុវែតបាន(Enforceability) ននទក្មងស់េឡចិក្ែូនិរទាំនារទ់ាំនងសេឡចិក្ែូនិរនិងរិចចេនាតដ្លស វ្ីសឡងីតាមក្បពន័ធសេឡចិក្ែូនិរ
– ការលុបបាំបាែរ់បាាំងនិងលរខខណឌ ែក្មូវមិនចាាំបាច់តដ្លជាឧបេគាដ្ល់ការស វ្ីាណិជ្ជរមមតាមក្បពន័ធសេឡចិក្ែូនិរ

❖ ផដល់ទាំនុរចែិតដ្ល់សធារណៈជ្នរាុងការសក្បីក្បាេ់ទាំនារ់ទាំនងសេឡចិក្ែនូរិ
– ការរាំណែ់េាំពីលរខខណឌ ែក្មូវនិងលរខខណឌ េនមែ់េក្ាបរ់ាំណែ់ក្តានិងហែាសលខ្សេឡចិក្ែូនិរតដ្លានេុវែាិភាព
– ការទទួលយរនិងការរាំណែល់រខខណឌ េុពលភាពនិងេុក្រឹែយភាពរបេ់ភេដុតាងសេឡចិក្ែូនិរនិងរាំណែ់ក្តាសេឡចិក្ែូនិរ
– សា បន័ានេមែារិចចរាុងការក្គប់ក្គងនីែិវ ិ្ ីេុវែាិភាពេក្ាបរ់ាំណែ់ក្តានិងហែាសលខ្សេឡចិក្ែូនិរតដ្លានេុវែាិភាព



វិសាលភាព
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❖ ចាបស់នេះក្ែូវេនុវែតសលី៖
– េរមមភាពឯរសរនិងក្បែិបែតិការាណិជ្ជរមមនិងរដ្ាបបសវណីទាាំងេេ់ តដ្លស វ្ីសឡងីតាមក្បព័នធសេឡចិក្ែូនិរ។

❖ សលរីតលងតែេរមមភាពឯរសរនិងក្បែិបែតិការទារទ់ងនឹង៖
– ការបសងកីែឬការេនុវែតលិខិែក្បគល់េិទធិ។
– ការបសងកីែឬការចុេះហែាសលខ្សលីមែរសេន៍លិខិែតរមែរសេន៍ឬបញ្ហា សផសងបសទៀែ ទារ់ទិននឹងេនតែិរមម។
– រាល់រិចចេនាេក្ាប់ការលរ់ការសផទរឬការសបាេះបង់េិទធិសលីេចលនក្ទពយឬផលក្បសយជ្ន៍សផសងបសទៀែរាុងក្ទពយសនាេះ។
– ការសផទរេចលនវែាុឬផលក្បសយជ្ន៍ណ្ដមួយតដ្លារ់ព័នធនឹងេចលនវែាុសនាេះ។ឬ
– ររណីសលីរតលងសផសងសទៀែតដ្លក្ែូវរាំណែ់សដ្ឋយេនុក្រឹែយ។



មារូិកាស្អងេប
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ចាប់េដីពីាណិជ្ជរមមតាមក្បព័នធសេឡចិក្ែូនិរតចរសចញជា១២ជ្ាំពូរនិង៦៧ាក្តា



ខ្លឹម្សារស្អងេប
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• ជ្ាំពូរទី១៖សគលសៅសគលបាំណងវសិលភាពនិងនិយមន័យបញ្ញាអែតិទូសៅ

• ជ្ាំពូរទី២៖េុពលភាពននទាំនារ់ទាំនងសេឡចិក្ែូនិរ
• ជ្ាំពូរទី៣៖ដ្ាំសណីរការននទាំនារ់ទាំនងសេឡចិក្ែូនិរ

បទបបញ្ញាអែតិជាមូលដ្ឋា នក្គឹេះ

• ជ្ាំពូរទី៤៖រាំណែ់ក្តាសេឡចិក្ែូនិរនិងហែាសលខ្សេឡចិក្ែូនិរតដ្លានេុវែាិភាព
• ជ្ាំពូរទី៨៖ភេដុតាងសេឡចិក្ែូនិរ

បទបបញ្ញាអែតិបាំសពញបតនាម

• ជ្ាំពូរទី៧៖េរមមភាពនិងក្បែិបែតិការរបេ់រដ្ាតាមក្បព័នធសេឡចិក្ែូនិរE-Gov’t (State)

• ជ្ាំពូរទី៥៖េនដរការរនិីងបុគាលផដល់សេវាាណិជ្ជរមមតាមក្បព័នធសេឡចិក្ែូនិរេនដរការ ី

• ជ្ាំពូរទី៦៖រិចចការារេារសក្បីក្បាេ់រិចចការារេារសក្បីក្បាេ់

• ជ្ាំពូរទី៩៖ការទូទាែ់និង/ឬការសផទរក្បារ់តាមសេឡចិក្ែូនិរE-Payment

• ជ្ាំពូរទី១០៖េមែារិចចការបដឹងែវា៉ា និងនីែិវ ិ្ ីននការផ្លរពិន័យ
• ជ្ាំពូរទី១១៖សទាេបញ្ញាអែតិ

សទាេបបញ្ញាអែតិ&ការផ្លរពិន័យ



បទបបញ្ញរូតិជាម្ូលដ្ឋា ន្ប្្ឹឹះ
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បទបបញ្ញាអែតិជាមូលដ្ឋា នក្គឹេះ

េុពលភាពននទាំនារ់ទាំនងសេឡចិក្ែូនិរ
(ជ្ាំពូរទី២ាក្តា៥-១៤) 

ការទទួលសា ល់េុពលភាពនន
ទាំនារ់ទាំនងសេឡចិក្ែូនិរ

(ាក្តា៥)

ការលុបបាំបាែ់ឧបេគាតដ្ល

រារា ាំងដ្ល់E-Commerce

លរខខណឌ ែក្មូវជាទក្មង់សដ្ីមលាយលរខណ៍
េរសរហែាសលខ្និងភេដុតាង

(ាក្តា៦-១១)

ការបសងកីែរិចចេនា និងេុពល
ភាពននរិចចេនា

(ាក្តា១២-១៣) 
ការេនុវែតសដ្ឋយតឡរ

(ាក្តា១៤)

ដ្ាំសណីរការទាំនារ់ទាំនងសេឡចិក្ែូនិរ
(ជ្ាំពូរទី៣ាក្តា១៥-១៨) 

សពលសវលានិងទីរតនាងននការ
បញ្ជូ នសចញនិងការទទួលនូវ
ទាំនារ់ទាំនងសេឡរិក្ែូនិរ

(ាក្តា១៥)

េាំសណីបសងកីែរិចចេនា
(ាក្តា១៦)

ការបសងកីែរិចចេនាតាមរយៈ
ក្បព័នធេវ័យក្បវែត និងរាំហុេឆ្ាង

(ាក្តា១៧-១៨)



ការទទួលសាា លល់កេណៈ្រូិយរុូតនន្ទំនាក់ទំន្ងអេឡចិ្បប្រូនន្ិក
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❖ មាប្តា៥ការទទួលសាា លល់កេណៈ្រូិយរុូតនន្ទំនាក់ទំន្ងអេឡចិ្បប្រូនន្ិក
គ្មា នបុគ្គលណាម្នា កអ់ាចបដិសេធមិនទទួលស្គគ ល់ េុពលភាព អានុភាពគ្តិយុតត 
ភាពអាចទទួលយកបាន ឬ ភាពដដលអាចយកសៅអនុវតតបាន ននទំនាកទ់ំនងសអឡិចត្តូនិក 
សោយត្គ្មនដ់តេម្នា ង សលើមូលសេតុដដលថាវាសធវើសឡើងកាុ ងទត្មងស់អឡិចត្តូនិក ឬ 
េថិតសៅកាុ ងទំនាកទ់នំងសអឡិចត្តូនិក សឡើយ។

❖ មាប្តា១២ការបអងកើរូកិច្បចស្ន្ាន្ិងស្ពុលភាពកិច្បចស្ន្ា
១-េំស ើ  េវីការ និងកិចចេនា អាចសធវើសឡើងតាមមសធាបាយសអឡិចត្តូនិកបាន។
២-កិចចេនាកាុ ងទត្មងស់អឡិចត្តូនិកដូចម្ននដចងកាុ ងបញ្ញតតិននកថាខ ឌ ទី ១ ខាងសលើម្ននេុពលភាព អានុភាពគ្តិយុតត
និងភាពអាចអនុវតតបាន សៅសពលដដលេំស ើ និងេវីការត្តូវគ្មា ។
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❖ មាប្តា៦លកេខ្ណឌ រូប្ម្នវជាលាយលកេណ៍េកសរ
– ពត័ម៌្ននដដល តត្មូវឱ្យ សធវើ សឡើង ជាលាយលកខ ៍អកសរ* អាចសធវើ បាន កាុង ទត្មង ់សអឡចិត្តូនកិ**
(Electronic Form) ត្បេិនសបើ ពត័ម៌្ននសនាោះអាចឱ្យសគ្ចូលសត្បើត្បាេ់បាន និង
អាចទាញយកសៅសត្បើត្បាេ់សៅសពលសត្កាយបាន។

– ការតត្មូវ ឱ្យផ្ដល់នូវេំសៅចមលងសត្ចើនចាបក់ាុងសពលដតមយួពី បុគ្គលណាមយួសៅឱ្យ
បុគ្គលមយួឬសត្ចើនសផ្សងសទៀត អាចសធវើ សឡើងតាមរយៈការផ្ដល់ពត័ម៌្ននឬក ំតត់្តា
កាុងទត្មងស់អឡចិត្តូនកិដតមយួចាបប់ សុណាណ ោះ។ 

ឧទាេរ ៍៖ ការ ចុោះ បញ្ជី  ពា ិជ្ជកមា  តាម ត្បពន័ធ អន ឡាញ (Online Business Registration)

*ពត័ម៌្នន ឬក ំតត់្តាជាលាយលកខ ៍អកសរ(writing/written) េំសៅដល់ពត័ម៌្នន  ឬកំ តត់្តាសផ្សងៗសទៀត ដដលត្តូវបានេរសេរ ចារកឹ ឬសបាោះពុមពសៅសលើ ត្កោេ ឬេម្នា រៈ សផ្សងៗសទៀត។ 
**ទត្មងស់អឡិចត្តនិូក(Electronic form) េំសៅដល់ទត្មងន់នពត័ម៌្នន ទិនានយ័ ឬឯកស្គរដដលបសងកើត បញ្ជូ ន ទទួលបាន ឬរកាទុកកាុ ងត្បពន័ធសអឡិចត្តូនិក។ 
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❖ មាប្តា៧លកេខ្ណឌ រូប្ម្នវច្បំអពាឹះហរូថអលខា

– រាល់ការតត្មូវឱ្យចុោះេតថសលខា (េតថសលខាធមាតា)  ត្តូវ បានបំ សពញ 
សោយការ ចុោះេតថសលខាសអឡចិត្តូនិក* (Electronic Signature)។

– ត្បេិនសបើ េតថសលខាសនាោះត្តូវបានបសងកើតសឡើងតាមរយៈមសធាបាយដដល៖ 
(១)-អាចកំ តអ់តតេញ្ញញ  បុគ្គល និងបង្ហា ញការឯកភាពរបេ់បុគ្គលសនាោះ

សលើពត័ម៌្ននឬកំ តត់្តាសនាោះ។ និង
(២)-អាចសជ្ឿជាកប់ាន ត្េបតាមចរតិលកខ ៈ សគ្មលបំ ង និងកាលៈសទេៈ 

ដដលទំនាកទំ់នងសអឡិចត្តូនិកសនាោះត្តូវបានបសងកើតសឡើង ឬត្តូវបានត្បាត្េ័យទាកទ់ង។ 

*េតថសលខាសអឡិចត្តនិូក(Electronic Signature)៖ េំសៅដល់រាល់េតថសលខាដដលត្តូវបានបសងកើតសឡើងតាមមសធាបាយសអឡិចត្តូនិកេត្ម្នបស់ត្បើត្បាេ់កំ ត់
អតតេញ្ញញ  របេ់េតថសលខី ដដលរមួម្នន េតថសលខាឌីជី្ថល េតថសលខាជី្វម្នត្ត និងេតថសលខាដនទសទៀត។ 
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❖ មាប្តា៨លកេខ្ណឌ រូប្ម្នវស្ប្មាប់រកាព័រូ៌មាន្តាម្ទប្ម្ង់អ ើម្
– រាល់ការតត្មូវឱ្យរកាពត័ម៌្នន កាុង ទត្មង ់សដើម  ត្តូវ បានបំ សពញ សោយការ រកាពត័ម៌្នន កាុង ទត្មងស់អឡចិត្តូនកិ (Electronic Form)។
– ត្បេិនសបើ ពត័ម៌្ននកាុង ទត្មង ់សអឡិចត្តូនកិ សនាោះ (១)-ត្តូវបានបសងកើតសឡើងតាមមសធាបាយដដលអាចសជ្ឿទុកចតិតបាន និង (២)-អាចចូល

យកបានសោយង្ហយត្េួល េត្ម្នបយ់កសៅសត្បើត្បាេ់បានសពលសត្កាយ។ 

❖ មាប្តា៩ទប្ម្ង់តបបបទត លកំណរូ់
– រាល់ការតត្មូវឱ្យពត័ម៌្ននសឡើងកាុងទត្មងដ់បបបទណាមយួ (Prescribed Form) 

ត្តូវ បានបំ សពញ សោយ ការផ្តល់ពត័ម៌្ននកាុងទត្មងស់អឡចិត្តូនិក (Electronic Form)។
– ត្បេិនសបើ ពត័ម៌្ននកាុង ទត្មង ់សអឡិចត្តូនិក សនាោះ៖ 

(១)-ម្ននផ្ទុកពត័ម៌្ននដូចគ្មា  ឬដូចគ្មា ភាគ្សត្ចើនសៅនឹងទត្មងដ់បបបទដដលបានកំ ត។់
(២)-អាចចូលសៅសមើលបាន អាចយល់បាន និងអាចទាញយកមកសត្បើត្បាេ់បានសៅសពលសត្កាយ។ និង
(៣)-អាចឱ្យបុគ្គលដដលទទួលបានពត័ម៌្ននសនាោះរកាទុកបាន។

ឧទារេ ៍៖ ការបំសពញដបបបទវកិយ័បត័្តរាយ មុខ ទំ និញ (Bill of Lading) តាមត្បពន័ធសអឡិចត្តូនិកឬត្បពន័ធ Online។
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❖ មាប្តា១០លកេខ្ណឌ រូប្ម្នវអលើការរកាទុកកំណរូ់ប្តា
– រាល់ការតត្មូវឱ្យរកាទុកនូវឯកស្គរ ក ំតត់្តា ឬពត័ម៌្ននជាកល់ាកណ់ាមយួ 

ត្តូវ បានបំ សពញ សោយការ រកានូវឯកស្គរ ក ំតត់្តា ឬពត័ម៌្នន 

កាុង ទត្មងស់អឡចិត្តូនិក (Electronic Form)។

– ត្បេិនសបើ ពត័ម៌្ននកាុង ទត្មង ់សអឡិចត្តូនិក សនាោះ ៖ 

(១)-អាចចូលសត្បើត្បាេ់បាន និងេត្ម្នបយ់កសៅសត្បើត្បាេ់បានសពលសត្កាយ និង 

(២)-ម្ននេុត្កឹតភាព (គ្មា នការដកដត្ប ឬដត្ជ្តដត្ជ្ក) និង

(៣)-អាចឱ្យសគ្កំ តត់្បភពសដើម សគ្មល សៅ កាលបរសិចេទ និងសពលសវលា 

ដដលវាត្តូវបានសផ្ញើឬទទួល។ 
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❖ មាប្តា១១លកេខ្ណឌ រូប្ម្នវស្តពីីភស្តតុាង
គ្មា នបទបបញ្ញតតិណាមយួកាុ ងការអនុវតតវធិានេតី ពីភេតុតាង  អាចជ្ទំាេ់ការទទួលយក 
ទំនាកទំ់នងសអឡិចត្តូនិកជាភេតុតាង* សោយត្គ្មនដ់តឈរសលើ មូលោា នដដលថា៖

(១)-ភេតុតាងសនាោះជាទំនាកទំ់នងសអឡិចត្តូនិក និង 
(២)-ភេតុតាងសនាោះមិនេថិតកាុ ងទត្មងស់ដើម។

*លកខខ ឌ េុពលភាព េុត្កឹតភាព និងនីតិវធីិនានាពាកព់ន័ធនឹងភេដុតាងសអឡិចត្តូនិកនិងការទទលួយកភេដុតាងសអឡិចត្តូនិក 
ត្តូវបានកំ តស់ោយបទបបញ្ញតតិសៅកាុ ងជ្ពូំកទី ៨ ននចាបស់នោះ។



ការេន្ុវរូតអដ្ឋយតឡកតាម្កាប្ពម្អប្ពៀងរបស្់្ ភូា្ី
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❖ មាប្តា១៤ការេន្ុវរូតអដ្ឋយតឡកតាម្កាប្ពម្អប្ពៀងរបស្់្ ូភា្ី
(១)- តាម ការ ត្ពម សត្ពៀង គ្មា  គូ្ភាគី្ អាច អនុវតត សផ្សងពី បទបបញ្ញតតដិដល ម្នន ដចង កាុង ជំ្ពូក ទី២ 

នន ចាប ់សនោះ សលើក ដលង ដតម្នន ការ កំ ត ់សផ្សង ពី សនោះ ។ 

(២)- តាម ការ ត្ពម សត្ពៀង គ្មា   គូ្ភាគី្ ម្នន  សេរភីាព កាុង ការ ៖

– បដិសេធ   មនិ សត្បើ ត្បាេ់កំ ត ់ត្តា សអឡិចត្តូនិក  េតថសលខា សអឡិចត្តូ និក 

ទំ នាក ់ទំ នង សអឡិចត្តូ និក កាុង កិចច េនា  ឬ ត្បតិ បតតិ ការ របេ់ ខលួន។

– ោក ់លកខខ ឌ  ត្តូវ បដនថមសផ្សង សទៀត ពាក ់ពន័ធ នឹង ទត្មង ់ឬ យថាភូត ភាពនន កិចច េនា  ឬត្ប តិ បតតិការ ណាមយួ



បទបបញ្ញរូតិបំអពញបតន្ថម្
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បទបបញ្ញាអែតិបាំសពញបតនាម

រាំណែ់ក្តានិងហែាសលខ្សេឡចិក្ែូនិរ
តដ្លានេុវែាិភាព

(ជ្ាំពូរទី៤ាក្តា១៩-២៣)

រាំណែ់ក្តាសេឡរិក្ែូនិរ
តដ្លានេុវែាិភាព

(ាក្តា១៩)

ហែាសលខ្សេឡចិក្ែូនិរ
តដ្លានេុវែាិភាព

(ាក្តា២០)

ការេនមែ់ារ់ព័នធនឹងរាំណែ់
ក្តានិងហែាសលខ្សេឡចិក្ែូ
និរតដ្លានេុវែាិភាព

(ាក្តា២១)

ភេដុតាងសេឡចិក្ែូនិរ
(ជ្ាំពូរទី៨ាក្តា៣៥-៤៥)

ការទទលួយរជាទូសៅនន
ភេដុតាងសេឡចិក្ែូនិរ

(ាក្តា៣៥)

េុក្រឹែភាពននក្បព័នធសេឡចិ
ក្ែូនិរនិងព័ែ៌ាន
(ាក្តា៣៦-៣៧)

ការទទលួសា ល់រាំណែ់ក្តា
ព័ែ៌ានសេឡចិក្ែូនិរនិង

យថាភូែភាព
(ាក្តា៣៨-៤៥)

សា ប័នានេមែារិចចក្គប់ក្គងនីែិវ ិ្ ីេុវែាិភាព
(ាក្តា២៣)

*ាក្តា២២ការលួចសក្បីក្បាេ់េែតេញ្ហញាអ ណ



អពលអវលាន្ិងទីកតន្លងនន្ការបញ្ជូន្អច្បញ(អ្ញើ)ន្ិងការទទួល
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❖ មាប្តា១៥អពលអវលាន្ិងទីកតន្លងនន្ការបញ្ជូន្អច្បញន្ិងការទទួល...
• សពលសវលាននការបញ្ជូ នសចញ (សផ្ញើ) 

– ពត័ម៌្ននកាុងទនំាកទ់នំងសអឡិចត្តូនកិមយួត្តូវបានបញ្ជូ នសចញសៅសពលដដលពត័ម៌្ននសនាោះ បានចាកសចញពតី្បពន័ធពត័ម៌្ននដដល
េថិតសៅសត្កាមការត្គ្បត់្គ្ងរបេ់ អាកសផ្ញើឬរបេ់ភាគ្ដីដលសផ្ញើជ្នួំេកាុងនាមអាកសផ្ញើ។ 

– កាុងករ ីដដលពត័ម៌្នន ត្តូវបានបញ្ជូ នដតមនិទានប់ានចាកសចញពតី្បពន័ធពត័ម៌្ននដដលេថិតសត្កាមការត្គ្បត់្គ្ងរបេ់អាកសផ្ញើឬរបេ់
ភាគ្ីដដលសផ្ញើជ្ំនួេ ពត័ម៌្ននសនាោះត្តូវចាតទុ់កថាបានបញ្ជូ នសចញ សៅសពលដដលពត័ម៌្ននសនាោះត្តូវបានទទួលកាុងសពលណាមយួ។ 

• ទកីដនលងននការបញ្ជូ នសចញ (សផ្ញើ) 

– ពត័ម៌្ននកាុងទនំាកទ់នំងសអឡិចត្តូនកិមយួ ត្តូវបានេនាតថាបានបញ្ជូ នសចញពទីតីាងំអាជ្វីកមា* របេ់អាកសផ្ញើ សទាោះបីពត័ម៌្ននសនាោះត្តូវ
បានសផ្ញើសចញពីទីតាងំណាកស៏ោយ។ 

* ទីតាងំ អាជី្វកមា (េូម សមើល និយម នយ័  ទី ៣០) 



អពលអវលាន្ិងទីកតន្លងនន្ការបញ្ជូន្អច្បញ(អ្ញើ)ន្ិងការទទួល
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❖ មាប្តា១៥អពលអវលាន្ិងទីកតន្លងនន្ការបញ្ជូន្អច្បញន្ិងការទទួល...
• សពលសវលាននការទទលួ 

– សពលសវលាននការទទួលពត័ម៌្នន គឺ្សពលដដលពត័ម៌្ននសនាោះអាចទាញយកបានសោយអាកទទលួសៅកាុងអាេយោា នសអឡិច
ត្តូនិក ដដលអាកទទលួបានបញ្ញជ កជ់ាមនុ។ 

– ត្បេិនសបើអាកទទួលមនិបានបញ្ញជ កអ់ាេយោា នសអឡចិត្តូនិក   ដដលត្តូវទទួលទំនាកទ់ំនងសអឡិចត្តូនិកជាមុន សនាោះសពល
សវលាទទួលបានពត័ម៌្នន គឺ្ជាសពលសវលា ដដលអាកទទួលបានដឹងអំពីការសផ្ញើសចញ  និងអាចទាញយកពត័ម៌្ននសនាោះ តាមរយៈ
អាេយោា នសអឡិចត្តូនិកណាមយួ។ 

• ទី កដនលងននការទទួល 
– ពត័ម៌្ននកាុងទំនាកទំ់នងសអឡិច ត្តូវ បាន  េនាត ់ថា បាន ទទលួ សៅ សពល ដដល ពត័ ៌ម្នន សនាោះ បាន សៅ ដល់ អាេយ ោា ន សអឡចិ
ត្តូនិក របេ់ អាក ទទួល សេើយត្តូវបានេនាតថាបានទទលួសៅទីកដនលងដដលជាទីតាងំអាជី្វកមារបេ់អាកទទលួ។
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សផ្ញើ E-mail សចញ 
សៅ នថៃចនទ ទី១៧ ដខកមាៈ ឆ្ា ២ំ០២០

សម្ន ង ០៨:៣០ នាទី ត្ពឹក

បានសបើក E-mail សមើល
សៅ នថៃចនទ ទី១៧ ដខកុមាៈ ឆ្ា ២ំ០២០

សម្ន ង ១១:០០ នាទី ត្ពឹក

អាក សផ្ញើ
អាេយោា ន originator@mail.com 

អាក ទទលួ
អាេយោា ន addressee@mail.com 

សពលសវលាដដល ទំ នាក ់ទំ នង សអ ឡិច ត្តូ និក 
ត្តូវ បាន បញ្ជូ ន សចញ

សពលសវលាដដល ទំ នាក ់ទំ នង សអ ឡិច ត្តូ និក 
ត្តូវ បាន  ទទលួ

Server របេ់អាក សផ្ញើ Server របេ់អាក ទទលួ
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សផ្ញើ E-mail សចញ 
សៅ នថៃចនទ ទ១ី៧ ដខកមាៈ ឆ្ា ២ំ០២០

សម្ន ង ០៨:៣០ នាទី ត្ពឹក 
ប ុដនដមនិទាន ់បាន ចាក សចញ ពតី្បពន័ធ ពត័ម៌្នន

បានសបើក E-mail សមើល
សៅ នថៃចនទ ទី២៤ ដខធាូ ឆ្ា ២ំ០២០

សម្ន ង ១០:៣០ នាទី ត្ពឹក

អាក សផ្ញើ
អាេយោា ន originator@mail.com 

អាក ទទលួ
អាេយោា ន addressee@mail.com

សពលសវលាដដល ទំ នាក ់ទំ នង សអ ឡិច ត្តូ និក 
ត្តូវ បាន បញ្ជូ ន សចញ

សពលសវលាដដល ទំ នាក ់ទំ នង សអ ឡិច ត្តូ និក 
ត្តូវ បាន  ទទលួ

Server របេ់អាក សផ្ញើ Server របេ់អាក ទទលួ



ការេអញ្ជ ើញឱ្យអ្វើស្អំណើ បអងកើរូកិច្បចស្ន្ា
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❖ មាប្តា១៦ស្អំណើ បអងកើរូកិច្បចស្ន្ា
• ការអសញ្ជ ើញឱ្យសធវើេំស ើ  (Invitation to make Offer)

– រាល់ការសេាើ (proposal) បសងកើតកិចចេនាតាមរយៈទំនាកទំ់នងសអឡិចត្តូនិក 

ដដលមនិេំសៅសៅបុគ្គលជាកល់ាកណ់ាមយួ ប ុដនដការសេាើសនោះអាចចូលសៅសមើល 

អាចចរចារ ឬអាចបញ្ញជ ទិញបានពីស្គធារ ជ្នសោយការសត្បើត្បាេ់ត្បពន័ធ

សអឡិចត្តូនិក ត្តូវចាតទុ់កថា ការអសញ្ជ ើញឱ្យសធវើេំស ើ  (Invitation to make Offer)។

– ជាទូសៅការអសញ្ជ ើញឱ្យសធវើេំស ើ គ្មា នអានុភាពគ្តិយុតត (ដូចេំស ើ ) សឡើយ សេើយវាអាចត្តូវបានដកយកមកវញិបានសៅត្គ្បស់ពលសវលា
សៅតាមវធីិដដលការអសញ្ជ ើញឱ្យសធវើេំស ើ ត្តូវបានបសងកើត។

– ប ុដនដ វានឹងត្តូវចាតទុ់កជាេំស ើ បសងកើតកិចចេនា ត្បេិនសបើការបង្ហា ញឆនទៈចាេ់ លាេ់សលើ ការ អសញ្ញ ើញសនាោះពីភាគី្ទទួលការអសញ្ញ ើញ។
– ឧទាេរ ៍៖ ការោកប់ង្ហា ញ ឬោកល់កទំ់និញសៅសលើ សគ្េទំពរ័ណាមយួ (e.g. www.amazon.com) មិនត្តូវបានចាតទុ់កថាជា េំស ើ  (សដើមបបីសងកើតកិចចេនា) សឡើយ វាត្គ្មនដ់តជាការអសញ្ញើញ 

ឬការទាកទ់ាញឱ្យស្គធារ ជ្នសធវើេំស ើ សដើមបបីសងកើតកិចចេនា  តាមរយៈការបញ្ញជ ទិញ (Order) ឬការចរចារ (Negotiation) ដដលត្តូវបានចាតទុ់កថាជា េំស ើ ។ 



ការអប្បើប្បាស្់ប្បពន័្ធស្វយ័ប្បវរូតស្ប្មាប់បអងកើរូកិច្បចស្ន្ា
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❖ មាប្តា១៧ការអប្បើប្បាស្់ប្បព័ន្ធស្វយ័ប្បវរូតស្ប្មាប់បអងកើរូកិច្បចស្ន្ា
– កិចចេនាដដលបានបសងកើតសោយត្បពន័ធេវ័យត្បវតត មនិត្តូវបានបដិសេធេុពលភាព 

អានុភាពគ្តិយុតត ឬភាពអាចអនុវតតបានសនាោះសឡើយ សោយេម្នា ងសលើសេតុផ្ល

អវតតម្ននននរបូវនដបុគ្គលកាុងការពិនិតយឬការចូលសធវើេកមាភាពសោយផ្ទទ ល់

កាុងត្បពន័ធេវ័យត្បវតតឬកាុងការបសងកើតកិចចេនាសឡើយ។
– អនតរកមារវាងត្បពន័ធេវ័យត្បវតតជាមយួរបូវនដបុគ្គល   េំសៅដល់ការសធវើត្បតិបតតិការណាមយួ

សោយរបូវន័ដបុគ្គលជាមយួនឹងត្បពន័ធេវ័យត្បវតតិ។ 
ឧទាេរ ៍ សៅសពលដដលសយើងសធវើត្បតិបតតិការបញ្ញជ ទិញទំនិញពីសគ្េទំពរ័ណាមយួ (Amazon, Ali baba, …)

– អនតរកមារវាងត្បពន័ធេវ័យត្បវតតជាមយួត្បពន័ធេវ័យត្បវតតសិផ្សងសទៀត  េំសៅត្បតិបតតិការ ទាងំឡាយណា ដដលបានសកើតសឡើងសោយត្បពន័ធេវ័យត្បវតតណាមយួ
ជាមយួ នឹងត្បពន័ធេវ័យត្បវតតមយួឬ សត្ចើនសផ្សងសទៀត សោយម្ននឬគ្មា នអនដរគ្មនពី៍របូវនដបុគ្គល។ 
ឧទារេ ៍ សៅសពលដដលត្បពន័ធេវ័យត្បវតតិរបេ់សគ្េទំពរ័ Amazon.com សធវើត្បតិបតតិការទាកទ់ងសោយេវ័យត្បវតតជាមយួនឹងត្បពន័ធេវ័យត្បវតតិរបេ់កាតឬប ័ណ ទ ទាន 
(Credit Card) របេ់អាកបញ្ញជ ទិញទំនិញ សដើមបបីញ្ញជ កពី់ការទូទាតត់្បាក។់ 
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❖ មាប្តា១៨កំហុស្ឆ្ាងនន្ការបញ្ជូលព័រូ៌មាន្កនងុទំនាក់ទំន្ងអេឡចិ្បប្រូនន្ិក
១- បុគ្គលដដលបញ្ចូលពត័ម៌្ននខុេសៅកាុងទនំាកទ់នំងសអឡិចត្តូនកិជាមយួត្បពន័ធេវ័យត្បវតតរបេ់ភាគ្ីម្នខ ងសទៀត ម្នន េិទធសិធវើការដក
តត្មូវ ឬ ដកសចញ នូវរាល់កេុំេឆគងសោយអសចតតនាសនាោះ កាុង ករ ី៖  

– បានជូ្នដ ឹំងសៅភាគ្មី្នខ ងសទៀតអពំកីេុំេដដលបានសកើតសឡើង

ឱ្យបានឆ្បប់ំផុ្ត សេើយត្តូវបង្ហា ញថាខលួនបានបញ្ចូ លពត័ម៌្ននខុេ

សៅកាុងទំនាកទ់នំងសអឡិចត្តនូិកសនាោះ។ និង

– បាន  បង្ហា ញ ថាខលួនមនិទទួលបានផ្លត្បសោជ្នណ៍ាមយួសោយ

ស្គរការបញ្ចូ លពត័ម៌្ននខុេសនោះ មុនសពលដដលខលួនសធវើការជូ្នដ ឹំង

សៅភាគ្ីម្នខ ងសទៀត។

២- “បញ្ញតតដិដលម្ននដចងកាុងម្នត្តាសនោះ មនិអនុវតតចសំពាោះវេ័ិយមលូបត្តសឡើយ” 
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េរមមភាព និង
ក្បែិបែតិការរបេ់
រដ្ាតាមក្បព័នធ
សេឡចិក្ែូនិរ
(ជ្ាំពូរទី៧ ាក្តា៣៤)

ការទទួលចុេះ
បញ្ជ ីនិងែមកល់
ឯរសរ

ការសចញ
អាជាា បណណឬ
លិខិែេនុញ្ហញាអ ែ

ការរាំណែ់
មស្ាបាយនងិ
រសបៀបទូទាែ់
ក្បារ់

េរមមភាព
សផសងបសទៀែ
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• េនុក្រឹែយេដីពីការរាំណែ់ក្បសភទតបបបទនិងនីែិវ ិ្ ី
ននការផដល់លិខិែេនុញ្ហញាអ ែឬអាជាា បណណដ្ល់
េនដរការីនិងបុគាលផដល់សេវាាណិជ្ជរមមតាមក្បព័នធ
សេឡចិក្ែូនិរនិងការសលីរតលង។(27/8/20) 

• ក្បកាេេដីពីការផដល់លិខិែេនុញ្ហញាអ ែឬអាជាា បណណ
ាណិជ្ជរមមតាមក្បព័នធសេឡចិក្ែូនិរ។ (9/10/20)

េនដរការីនិងបុគាលផដល់
សេវាាណិជ្ជរមមតាម
ក្បព័នធសេឡចិក្ែនូិរ
(ជ្ាំពូរទី៥៖ាក្តា២៤-២៨)

កាែពវរិចចនិងការ
ទទួលខុេក្ែូវ
(ាក្តា២៤)

ការទទួលខុេក្ែូវ
ចាំសាេះព័ែ៌ានឬ
សហែុការណ៍
(ាក្តា២៥)

ការផដល់លិខិែ
េនុញ្ហញាអ ែឬ
អាជាា បណណ

(ាក្តា២៦)

ក្រមេីេ្ម៌
វជិាជ ជី្វៈ

(ាក្តា២៧)

កាែពវរិចចពនធនិង
ការសលីរទឹរចិែត
(ាក្តា២៨)
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❖ អនតរការ(ីIntermediary) េំសៅដល់បុគ្គលដដលផ្តល់សេវាសផ្ញើ ទទួល បញ្ជូ ន ឬរកាទុក ជាបសណាត ោះអាេនា 
ឬជាអចិន្នតយនូ៍វទំនាកទំ់នងសអឡិចត្តូនិក សនាោះ ឬផ្តល់សេវាសផ្សងសទៀតដដលពាកព់ន័ធនឹងទំនាកទំ់នងសអ
ឡិចត្តូនិក រមួបញ្ចូ លនូវបុគ្គលដូចជា៖

១- បុគ្គលដដលតំណាងឱ្យអាកសផ្ញើ អាកទទួល អាកបញ្ជូ ន ឬអាករកាទុក
២- បុគ្គលផ្តល់សេវា ទូរគ្មនាគ្មន៍
៣- បុគ្គលផ្តល់សេវាបណាត ញនានា
៤- បុគ្គលផ្តល់សេវាអិុនធឺ ិត
៥- បុគ្គលផ្តល់  មសធាបាយដេវងរកទិនានយ័ណាមយួតាមត្បពន័ធសអឡិចត្តូនិក
៦- បុគ្គលផ្តល់សេវាទូទាតត់ាមអនឡាញ
៧- បុគ្គលផ្តល់សេវាសដញនថលតាមអនឡាញ
៨- បុគ្គលផ្តល់សេវាទីផ្ារអនឡាញនិងសេវាពា ិជ្ជកមាតាមបណាត ញអិុនធឺ ិត។ 
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Data Center / 

Cloud Service

Telecommunication 

Service Providers

Network Service

Providers
Internet Service

Providers (ISP)

Search Engine 

Optimization (SEO)
Online Marketplaces /

Platforms
Online Auction Sites Online Payment Sites
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បុ្ាល្ ដល់អស្វាពាណិជ្ជកម្មតាម្ប្បព័ន្ធអេឡចិ្បប្រូនន្កិ

❖ បគុ្គលផ្តល់សេវាពា ិជ្ជកមាតាមត្បពន័ធសអឡចិត្តូនកិ េំសៅដល់បុគ្គលដដលសត្បើត្បាេ់មសធាបាយ
សអឡិចត្តូនិកសដើមបផី្គតផ់្គងទ់ំនញិនិង/ឬសេវា សលើក ដលង ត្គ្ោឹះស្គថ ន ធានារា បរ់ង។
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ការូពវកិច្បចន្ិងការទទួលខ្ុស្ប្រូនវ

❖ កាតពវកិចចរបេ់អនតរការ ីនិងបុគ្គលផ្តល់សេវាពា ិជ្ជកមាតាមត្បពន័ធសអឡិចត្តនូិក រមួម្នន៖
▪ ការសេាើេំុលិខិតអនុញ្ញញ ត ឬអាជាញ ប ណ (ម្នត្តា២៦)
▪ ការទទលួខុេត្តូវចំសពាោះពត័ម៌្ននឬសេតុការ ៍ (ម្នត្តា២៥ កថាខ ឌ ទី១, ២, និង៣)
▪ ការសគ្មរពត្កមេីលធមវ៌ជិាជ ជី្វៈ និងបទបញ្ញតតិនានា  (ម្នត្តា២៧)
▪ កាតពវកិចចចំសពាោះរបបស្គរសពើពនធ (ម្នត្តា២៨)
▪ កាតពវកិចចផ្តល់ពត័ម៌្ននអបបរម្នជូ្នអតិថិជ្នរបេ់បគុ្គលដដលសត្បើត្បាេ់ទំនាកទំ់នងសអឡិចត្តូនិកសដើមបលីក់

ទំនិញឬសេវា  (ម្នត្តា២៩)
▪ កាតពវកិចចរបេ់បគុ្គលដដលសផ្ញើទំនាកទំ់នងដដលមនិបានសេាើេំុ (ម្នត្តា៣០)
▪ កាតពវកិចចរបេ់បគុ្គលដដលរកាពត័ម៌្ននជាលកខ ៈឯកជ្ន (ម្នត្តា
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រិចចការារ
េារសក្បីក្បាេ់

(ជ្ាំពូរទី៦ាក្តា២៩-៣៣) 

ព័ែ៌ានេបបរា
រាុងាណិជ្ជរមម
តាមក្បព័នធសេឡចិ

ក្ែូនិរ
(ាក្តា២៩)

ការការារ
ទិនាន័យនិង
ពែ៌ានឯរជ្ន
(ាក្តា៣២)

ទាំនារ់ទាំនង
ាណិជ្ជរមមតដ្ល
មិនបានសេាីេុាំ
(ាក្តា៣០)

ការបសងកីែក្បព័នធ
សេឡចិក្ែូនិរ
តរាងបនាាំនិងរូដ្
ពាបាទ

(ាក្តា៣១)

ការេនុវែតបទ
បបញ្ញាអែតិេដិពី
រិចចការារ
េារសក្បីក្បាេ់
(ាក្តា៣៣)
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ការទូទាែ់និង/ឬការសផទរ
ក្បារ់តាមសេឡចិក្ែូនិរ

(ជ្ាំពូរទី៩ាក្តា៤៦-៤៨)

សា ប័នក្គប់ក្គង
និង

ផដល់អាជាា បណណ
(ាក្តា៤៦)

ការទទួលខុេក្ែូវ
របេ់បុគាលផដល់
សេវាទូទាែ់ក្បារ់

(ាក្តា៤៧)

ការទទួលខុេក្ែូវ
របេ់
េែិងិជ្ន

(ាក្តា៤៨)
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េមែារិចច
ការបដឹងែវា៉ា 

ការផ្លរពិន័យនិង
សទាេបបញ្ញាអែតិ

(ជ្ាំពូរទី១០និងទី១១)

េមែារិចចនិងនីែិ
វ ិ្ ីផ្លរពិន័យ
(ាក្តា៤៩
និង៥១)

នីែិវ ិ្ ីនន
ការបដឹងែវា៉ា

(ាក្តា៥០)

ការរាំណែ់
ក្បសភទទណឌ រមម
• ពិន័យរដ្ាបាល
• សទាេក្ពហមទណឌ

ការរាំណែ់សទាេ
ទណឌ េក្ាប់េាំសពី
សលមីេនីមួយប
(ចាប់ពីាក្តា
៥៣-៦៥)
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❖ ជ្ាំពូរទី១១សទាេបបញ្ញាអែតិ( ាក្តា៥២-៦៥)
❖ ាក្តា៥២ក្បសភទទណឌ រមម៖ក្ពានជាលាយលរខណ៍េរសរការបញ្ឈប់េរមមភាពឬក្បែិបែតិការអាជី្វរមមការពយួរ ការដ្រហូែឬការលុបសចាលលិខិែេនុញ្ញាអែឬអាជាា 

បណណការផ្លរពិន័យសទាេដ្ឋរ់ពនធនាគរនិងសទាេពិន័យជាក្បារ់។
❖ ាក្តា៥៣េាំសពីសលមីេសលីការលួចសក្បីក្បាេ់េែតេញ្ហញាអ ណ(សឆ្ាីយែបសៅនឹងាក្តា២២)
❖ ាក្តា៥៤េាំសពីសលមីេសលីការមិនរាយការណ៍េាំពីព័ែ៌ានឬសហែុការណ៍( រថាខ័ណឌ ទី១និង២ននាក្តា២៥)
❖ ាក្តា៥៥េាំសពីផដល់ព័ែ៌ានមិនពិែ(រថាខណឌ ទី៥ននាក្តា២៥)
❖ ាក្តា៥៦ការស វ្ីក្បែិបែតិការសដ្ឋយគម នការេនុញ្ហញាអ ែ(  កាថាខណឌ ទី១ននាក្តា២៦)
❖ ាក្តា៥៧េាំសពីសលមីេសលីការមិនេនុវែតតាមបទបបញ្ញាអែតិេដីពីព័ែ៌ានេបបរារាុងព.ណតាមក្បព័នធសេឡចិក្ែូនិរ(រថាខណឌ ទី១និង២ននាក្តា២៩)
❖ ាក្តា៥៨េាំសពីសលមីេសលីការសផាីទាំនារ់ទាំនងាណិជ្ជរមមតដ្លមិនបានសេាីេុាំ( ាក្តា៣០)
❖ ាក្តា៥៩េាំសពីសលមីេសលីការតរាងក្បព័នធសេឡចិក្ែូនិរនិងការដ្ឋរ់រូដ្ពាបាទ( ាក្តា៣១)
❖ ាក្តា៦០េាំសពីសលមីេសលីការមិនេនុវែតកាែពវរិចចការារទិនាន័យ( ាក្តា៣២)
❖ ាក្តា៦១េាំសពីសលមីេសលីការបាំានសលីការសចញលិខិែបញ្ហជ រ់យថាភូែភាព( រថាខណឌ ទី៣ននាក្តា៤១)
❖ ាក្តា៦២េាំសពីសលមីេសលីការបាំានសលីរូដ្នីយរមម( ាក្តា៤៣)
❖ ាក្តា៦៣េាំសពីសលមីេសលីការស វ្ីក្បែិបែតិការទូទាែ់តាមក្បព័នធសេឡចិក្ែូនិរ( រថាខណឌ ទី១ននាក្តា៤៦)
❖ ាក្តា៦៤េាំសពីសលមីេសលីការរតនាងបនាាំឧបររណ៍ទូទាែ់េងក្បារ់ជាសេឡចិក្ែូនិរ(រថាខណឌ ទី៥ននាក្តា៤៧)
❖ ាក្តា៦៥ការទទួលខុេក្ែូវរបេ់នីែិបុគាល(តផអរសលីាក្តា៤២ននក្រមក្ពហមទណឌ ) ចាំសាេះាក្តា៥៣ដ្ល់៥៥រថាខណឌ ទី២ននាក្តា៥៦និងាក្តា៥៩ដ្ល់

៦៤ននចាប់សនេះ។



េន្ុប្កឹរូយ អលខ្១៣៤េន្ប្ក.បក
ស្ដពីី

ការកំណរូ់ប្បអភទតបបបទន្ិងន្ីរូិវិ្ីនន្ការ្ដល់
លខិ្ិរូេន្ុញ្ញញ រូឬអាជាញ បណណ  លេ់ន្ដរការីន្ិងបុ្ាល្ដលអ់ស្វា
ពាណិជ្ជកម្មតាម្ប្បព័ន្ធអេឡចិ្បប្រូនន្ិកន្ិងការអលើកតលង
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❖ សគលបាំណង
រាំណែ់ការសលីរតលងក្បសភទតបបបទនិងលរខខណឌ ននការផដល់លិខិែេនុញ្ហញាអ ែអាជាា បណណ និងវញិ្ហញាអ បនបក្ែេាា ល់ទាំនុរចែិត
ាណិជ្ជរមមតាមក្បព័នធសេឡចិក្ែនូរិ(E-Commerce Trustmark)។

❖ វសិលភាព
រូបវនដបុគាលេហក្គេឯរបុគាលនីែិបុគាលនិងសខ្ក្រុមហ៊ាុនបរសទេតដ្លស្វីក្បែិបែតកិារនងិេរមមភាពាណិជ្ជរមមតាម
ក្បព័នធសេឡចិក្ែនូរិសៅរាុងក្ពេះរាជាណ្ដចក្ររមពុជាឬពីក្ពេះរាជាណ្ដចក្ររមពុជាសៅសក្ៅក្បសទេឬពីសក្ៅក្បសទេចូលមររាុង
ក្ពេះរាជាណ្ដចក្ររមពុជា។

❖ សា ប័នានេមែារិចច
ក្រេួងាណិជ្ជរមមជាសា ប័នានេមែារចិចរាុងការក្គប់ក្គងនិងផដល់លិខិែេនុញ្ហញាអ ែអាជាា បណណដ្ល់េនដរការនីងិបុគាលផដល់សេវា
ាណិជ្ជរមមតាមក្បព័នធសេឡចិក្ែនូរិនិងវញិ្ហញាអ បនបក្ែេាា ល់ទាំនុរចែិតាណិជ្ជរមមតាមក្បព័នធសេឡចិក្ែនូរិ។



អាជាញ បណណ

39

❖ អាជាា បណណេក្ាប់ក្បែិតបែតិការផដល់សេវាាណិជ្ជរមមតាមក្បព័នធសេឡចិក្ែូនិរក្ែូវផដល់ឱយនីែិបុគាល និងសខ្ក្រុមហ៊ាុនបរសទេ
(តដ្លជាេនតរការឬីបុគាលផតល់សេវាាណិជ្ជរមមតាមក្បព័នធសេឡចិក្ែូនិរ) ដូ្ចខ្ងសក្កាម៖

– សេវាសគហទាំពរ័ាណិជ្ជរមមតាមក្បពន័ធសេឡចិក្ែូនិរ(E-Commerce Website)
– សេវាថាា លាណិជ្ជរមមតាមក្បពន័ធសេឡចិក្ែូនិរ (E-Commerce Platform)
– សេវាទីផារេនឡាញ (Online Marketplace)
– សេវាសគហទាំពរ័សដ្ញនងាេនឡាញ (Online Auction Website)
– សេវាក្េសដ្ៀងគា សផសងសទៀែតដ្លផដល់តាមរយៈរមមវ ិ្ ីរុាំពយូទរ័ឬឧបររណ៍នវឆ្លា ែេក្ាបក់ារជ្ាំរុញស វ្ីាណិជ្ជរមម

តាមក្បពន័ធសេឡចិក្ែូនិរ
❖ លរខខណឌ

– ក្ែូវសេាីេុាំអាជាា បណណសៅក្រេួងាណិជ្ជរមមមុនសពលចាបស់ផដីមក្បែិបែតិការ
– បានចុេះបញ្ជ ីាណិជ្ជរមមនិងចុេះបញ្ជ ីពនធដ្ឋរសក្កាមចាបន់នក្ពេះរាជាណ្ដចក្រមពុជា សហយីានរមមវែាុអាជី្វរមមេក្ាបក់ារស វ្ី

ាណិជ្ជរមមតាមក្បពន័ធសេឡចិក្ែូនិរ
– ានវញិ្ហញាអ បនបក្ែសេវាេនឡាញនិងស ម្ េះតដ្នរមមេិទធិ(Domain Name) ពីក្រេួងនក្បេណីយ៍ និងទូរគមនាគមន។៍
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❖ លរខខណឌ (ែ)
– សក្បីក្បាេ់មស្ាបាយសេឡចិក្ែនូរិេក្ាប់ស្វីាណិជ្ជរមមតាមក្បព័នធសេឡចិក្ែនូរិ
– ក្បព័នធសេឡចិក្ែនូរិតដ្លនឹងក្ែវូបានសក្បកី្បាេ់ក្ែូវានេុក្រឹែយភាពដូ្ចានរាំណែ់រាុងចាប់េតីពីាណិជ្ជរមមតាម

ក្បព័នធសេឡចិក្ែនូរិ(ាក្តា៣៦-៣៧)
– ានបញ្ហជ រ់ពមីស្ាបាយទូទាែ់(មស្ាបាយទូទាែ់តាមក្បព័នធសេឡចិក្ែនូរិ)
– ានគាំរូអាជ្ីវរមម(Business Model) និងទក្មង់ននរចិចការារេារសក្បកី្បាេ់
– [រាុ ងររណីជាេនដរការ]ី ក្ែូវស្វីរិចចេនាជាមួយបុគាលផតល់សេវាាណិជ្ជរមមេាំពីការែក្មូវឱយផតល់ព័ែ៌ានេបបរាេនុសលាម

តាមរថាខណឌ ទ១ីនិងទី២ននាក្តា២៩ននចាប់េតីពីាណិជ្ជរមមតាមក្បព័នធសេឡចិក្ែនូិរ។
– ក្ែូវបាំសពញតបបបទនិងឯរសរែក្មវូតាមការរាំណែ់រាុងក្បកាេរបេ់រដ្ាមន្ដនដីក្រេួងាណិជ្ជរមម។

❖ េុពលភាព
– ានេុពលភាព០៣(ប)ីឆ្លា ាំសហយីអាចសេាីេុាំបនដេុពលភាពបាន។
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❖ លិខិែេនុញ្ហញាអ ែក្បរបអាជី្វរមមតាមក្បព័នធសេឡចិក្ែូនិរក្ែូវផដល់ឱយរូបវនដបុគាលឬេហក្គេតដ្លនឹងក្បរបអាជី្វរមម
តាមក្បព័នធសេឡចិក្ែូនិររាុងក្ពេះរាជាណ្ដចក្ររមពុជារមួទាាំងរូបវនដបុគាលឬេហក្គេតដ្លសក្បីក្បាេ់បណ្ដដ ញេងាមឬ
ក្បព័នធសេឡចិក្ែូនិរជាមស្ាបាយរាុងការផាែ់ផាង់ឬទិញ-លរ់ទាំនិញនិង/ឬសេវា។

❖ លរខខណឌ
– ទទួលបានលិខិែេនុញ្ហញាអ ែក្បរបអាជ្វីរមមឬចុេះបញ្ជ ីាណិជ្ជរមមនិងបានចុេះបញ្ជ ីពនធដ្ឋរក្េបតាមបទបបញ្ញាអែតជិា្រាន
– ក្ែូវសេាីេុាំលិខិែេនុញ្ហញាអ ែសៅក្រេួងាណិជ្ជរមមមុនសពលចាប់សផដមីអាជ្វីរមមតាមក្បព័នធសេឡចិក្ែនូិរ
– ក្ែូវសគរពតាមបញ្ញាអែតេិដីពីការផដល់ព័ែ៌ានេបបបរារាុងាណិជ្ជរមមតាមក្បព័នធសេឡចិក្ែនូរិ(ាក្តា២៩)
– ក្ែូវបាំសពញតបបបទនិងឯរសរែក្មវូតាមការរាំណែ់រាុងក្បកាេរបេ់រដ្ាមន្ដនដីក្រេួងាណិជ្ជរមម។

❖ េុពលភាព
– ានេុពលភាព០២(ពីរ)ឆ្លា ាំសហយីអាចសេាីេុាំបនដេុពលភាពបាន។
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❖ ក្ែូវបានសលីរតលងការែក្មូវឱយសេាីេុាំលិខិែេនុញ្ហញាអ ែក្បរបអាជី្វរមមតាមក្បព័នធសេឡចិក្ែូនិរចាំសាេះរូបវនតបុគាលឬ
េហក្គេឯរបុគាលតដ្លស វ្ីេរមមភាពឬក្បែិបែតិការដូ្ចខ្ងសក្កាម៖
រ- ការផសពវផាយាណិជ្ជរមមេាំពទីាំនញិឬសេវារបេ់ខាួនរមួបញ្ជូ លទាាំងការផសពវផាយលរ់ទាំនញិឬសេវាតដ្លមិនតមនជាេាំសណី
បសងកីែរចិចេនា។

ខ- ការបក្មុងទុរសេវាតដ្លមនិានការររ់ក្បារ់ឬទូទាែ់រនក្មសដ្ឋយេែងិជិ្នឬេារសក្បកី្បាេ់។
គ- ការលរ់ទាំនិញឬសេវារបេ់រូបវនតបុគាលឬេហក្គេឯរបុគាលតដ្លានផលរបបសៅសក្កាមរក្មែិផលរបរជាេារជាប់ពនធែូច។
ឃ- ការលរ់ទាំនិញឬសេវាតដ្លានលរខណៈក្គួសរឬតាមរដូ្វកាលក្បមូលផល។
ង- ការលរ់ទាំនិញឬសេវាតដ្លជាសា នដ្េិលបៈផ្លទ ល់ខាួនេុទធស្។
ច- ការបងាា ែ់បសក្ងៀនសដ្ឋយឯរជ្នផ្លទ ល់ខាួន។
ឆ្- ការបងាា ែ់បសក្ងៀនឬេប់រ ាំេាំពសីេនារបេ់រដ្ា។

❖ ការបងាា ែ់បសក្ងៀនសដ្ឋយេាគមតដ្លមិនររក្បារ់ចាំសណញសដ្ឋយផ្លទ ល់ឬក្បសយលនិងេរមមភាពឬក្បែិបែតិការសដ្ឋយសា
ប័នរដ្ារាុងការផតល់សេវាសធារណៈរ៏ក្ែូវបានសលីរតលងការែក្មូវឱយសេាីេុាំលិខិែេនុញ្ហញាអ ែផងតដ្រ។



ការូពវកិច្បចជ្ូន្ ណឹំង
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❖ រាុងសគលបាំណងក្េង់ទិនាន័យនិងការារេារសក្បីក្បាេ់បុគាលតដ្លក្ែូវបានសលរីតលងការែក្មូវឱយសេាេុីាំលិខិែេនុញ្ហញាអ ែ
ក្ែូវជូ្នដ្ាំណឹងមរក្រេួងាណិជ្ជរមមនូវព័ែ៌ានដូ្ចខ្ងសក្កាម៖
រ- ក្បសភទក្បែបិែតកិារ
ខ- ស ម្ េះអាជ្ីវរមម
គ- មស្ាបាយសេឡចិក្ែនូរិតដ្លបានសក្បកី្បាេ់
ឃ- មស្ាបាយទូទាែ់របេ់ខាួននិង
ង- េែតេញ្ហញាអ ណាច េ់សលខទូរេ័ពទនិងអាេ័យដ្ឋា នេក្ាប់ទាំនារ់ទាំនង។
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❖ រូបវនតបុគាលេហក្គេឯរបុគាលនីែិបុគាលឬសខ្ក្រុមហ៊ាុនបរសទេតដ្លបានស វ្ីាណិជ្ជរមមតាមក្បព័នធសេឡចិក្ែូនិរ
មុនេនុក្រឹែយសនេះចូលជា្រានក្ែូវសេាេុីាំលិខិែេនុញ្ហញាអ ែឬអាជាា បណណដូ្ចបានរាំណែ់រាុងជ្ាំពូរទី៣ននេនុក្រឹែយសនេះ
រាុងរយៈសពលយ៉ា ងយូរបាំផុែ០៦(ក្បាាំមយួ) តខសក្កាយសពលេនុក្រឹែយសនេះចូលជា្រាន។

េនុក្រឹែយសលខ១៣៤េនក្រ.បរ
ចុេះនងៃទ២ី៧តខេហីាឆ្លា ាំ២០២០

នងៃទ២ី៧តខរុមភៈឆ្លា ាំ២០២១

០៦(ក្បាាំមយួ) តខ
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❖ លរខខណឌ
– ទទលួបានលិខិែេនុញ្ហញាអ ែក្បរបអាជី្វរមមឬអាជាា បណណេក្ាប់ការស វ្ីាណិជ្ជរមមតាមក្បព័នធសេឡចិក្ែូនិររចួសហយី
– អាចសេាីេុាំវញិ្ហញាអ បនបក្ែសនេះសៅតាមការេមក័្គចិែត សដី្មបបីញ្ហជ រ់េាំពីេនុសលាមភាពេុវែាិភាពនិងទាំនុរចិែត
– ក្ែូវបាំសពញតបបបទនិងឯរសរែក្មូវតាមការរាំណែ់រាុងក្បកាេរបេ់រដ្ាមន្ដនដីក្រេួងាណិជ្ជរមម។

 (រូបែាំណ្ដង) 



ស្មូ្េរ្ុណ!

េក្ាប់ព័ែ៌ានបតនាម
Tel: 017 666 906

E-mail: sam.chetra2012@gmail.com


