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ភ័ស្តុ ងសំ ងេលេីហតុករណ៍េនកនុងបរបិទៃនចបប់្របកួត្របែជង 
 
 

1. េសចក្ដេីផ្ដមី 
 

1.1 េសៀវេភមូល ្ឋ នេនះ មនេគលបណំងេដីមប៖ី 

a. េធ្វីជឯក រែផ្អកេលីេគលករណ៍ស្រមប់ករេ្របី្របស់េ យសមជិកតុ ករ កនុងរដ្ឋជសមជិកនមួីយៗរបស់សមគម 
្របជជតិ សីុ េគនយ ៍( ៊ ន) (Association of Southeast Asian Nations)  (‘ASEAN’)។ 

b. ផ្តល់នូវមគគុេទសក៍ជក់ែស្តង នងិផ្តល់ព័ត៌មនដល់េច្រកមេ យេផ្ត តេលីករ្របឈម និងបញ្ហ ែដលជួប្របទះេនកនុងករ 
យតៃម្លភ័ស្តុ ងសមុគ ម ញពីអនកជនំញកនុងេពលេធ្វកីរ និងពិនតិយេសចក្តីសេ្រមចននេ្រកមចបប់្របកួត្របែជងេនកនុង 
រដ្ឋជសមជិក ៊ ន និង 

c. ជួយកនុងករអភវិឌ ចបប់្របកួត្របែជងពីមុន ែដលបេងកនីភពចបស់ ស់ែផនកចបប់ េលីកកមពស់្របសិទធភព និងជំរុញ 
សងគតិភព នងិភព ចពយករណ៍បនេនកនុងប ្ដ រដ្ឋជសមជិក ៊ ន និងចុងេ្រកយ ចូលរមួចែំណកកនុងករកំណត់ 
េគលនេយបយករ្របកួត្របែជងមនលកខណៈល្អ្របេសីរ។ 

1.2 េសៀវេភមូល ្ឋ ន្រតូវបនបេងកីតេឡងីេនកនុងបរបិទៃនភពេផ ងគន  នងិដំ ក់កលខុសៗគន ៃនករេរៀបចចំបប់្របកួត្របែជងេន 
កនុងរដ្ឋជសមជិក ៊ ន។ េសៀវេភេនះមិនមនបណំងផ្តល់ព័ត៌មនជក់ ក់េទ ម្របេទសនីមួយៗេទ។ 

1.3 េសៀវេភមូល ្ឋ នេនះ្រតវូបនបេងកតីេឡងីេ យេច្រកមៃនតុ ករសហព័នធអូ្រ ្ត លី ស្រមប់េច្រកមេនកនុងរដ្ឋជសមជិក 
៊ ន េ យសហករយ៉ងជតិសនិទធជមួយ OECD។ េនះគឺជេសៀវេភមួយេនកនុងចំេ មេសៀវេភមូល ្ឋ នស្តីពីចបប់្របកួត 

្របែជងជបន្តបនទ ប់ ែដល្រតូវបនបេងកីតេឡងី មគំនតិផ្តួចេផ្តមីរបស់គណៈកមមករ្របកួត្របែជងតបំន់ពណិជជកមមេសរ ី ៊ ន 
អូ្រ ្ត លីនូែវលេសឡង់ (ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area Competition Committee) 
ែដលជែផនកមួយៃនកមមវធិអីនុវត្តចបប់្របកួត្របែជង (Competition Law Implementation Program) (‘CLIP’)។

េសៀវេភមូល ្ឋ នស្រមប់េច្រកម ៊ នស្តពីកីរ្របកតួ្របែជង 
បេងកីតេឡងីជែផនកៃនកមមវធីិអនុវត្តចបប្់របកួត្របែជងរបស់ AANZFTA  
(AANZFTA Competition Law Implementation Program) 
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2. េតីអ្វជីភស័្តុ ងសំ ងេលេីហតុករណ៍? 
 

2.1 ភគីមួយ ចបង្ហ ញភ័ស្តុ ងពីអងគេហតុេនកនុងដំេណីរករនតីិវធិី៖ 

a. េ យមនភ័ស្តុ ងផទ ល់ េ យករនេំទរកភ័ស្តុ ងៃនអងគេហតុេនះ ឬ 

b. េ យមនភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍ េ យនេំទរកភ័ស្តុ ងៃនអងគេហតុមួយ ឬអងគេហតុេផ ងេទៀតែដលតុ ករ 
ច្រតវូបនេ ឱយទញេសចក្ដីសននិ ្ឋ នអពំីអងគេហតុជក់ ក់េនកនុងេរឿងេហតុ។ 

2.2 ភពខុសគន រ ងភ័ស្តុ ងផទ ល់ និងភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍ គថឺភ័ស្តុ ងផទ ល់មិនត្រមវូឱយមនដេំណីរករៃនករសននិ ្ឋ ន 
េហតុផលសមេហតុផលេឡយី។ កនុងករណីកែតល (្រកុមហុ៊នអន្តរជតិផ្ដ ច់មុខ) ភ័ស្តុ ងផទ ល់នឹងកណំត់ករ្របជុំ ឬករ្រប្រស័យ 
ទក់ទងគន រ ង្របធនបទនន នងិពិពណ៌នពីខ្លមឹ រៃនកិចច្រពមេ្រពៀងរបស់ពួកេគ។ ភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍ នងឹមិន 
កំណត់ជក់ ក់ពីធតុផ ទំងំេនះេទ ក៏បុ៉ែន្តនងឹអនុញញ តឱយតុ ករសននិ ្ឋ នថកិចច្រពមេ្រពៀងបនេកីតេឡងីចំេពះភគពីក់ព័នធ 
និងខ្លមឹ រៃនកចិច្រពមេ្រពៀងេនះ។ ឧទហរណ៍ អនកបេ្រម្ីរសីេនេភជនយី ្ឋ នមន ក់ េនកនុងករ្របជុំ រៃថង្រតង់រ ងអនក្របកួត 
្របែជងបីនក់ ចផ្តល់ភស្ដុ ងថនងបន ្ត ប់ឮសូរអនក្របកួត្របែជងពរីនក់ឈនដល់កិចច្រពមេ្រពៀងកែតល េហយីបនេឃញី 
ពួកេគទងំបីនក់យកៃដទះបេនថរីៗពីេ្រកយខនងគន េនចុងបញច ប់ៃនកចិច្របជុំ។ េទះបី ្រគន់ែតផ្តល់ភ័ស្តុ ងផទ ល់អំពីកចិច្រពមេ្រពៀង 
រ ងអនក្របកួត្របែជងពរីនក់ក៏េ យ េច្រកម ចមនលទធភពេធ្វកីរសននិ ្ឋ នពីកចិច្រពមេ្រពៀងកែតលរបស់្រតីភគីេនះេចញព ី
កលៈេទសៈនន។ 

 

3. តួនទីៃន ភស័្តុ ងសំ ងេលេីហតុករណ៍ េនកនុងសណំុំេរឿងចបប្់របកួត្របែជង 
 

3.1 សំណំុេរឿងចបប់្របកួត្របែជងក្រមនឹងែផ្អកេលីភ័ស្តុ ងផទ ល់ទងំ្រសុង ស់។ ផទុយេទវញិ សំណំុេរឿងចបប់្របកួត្របែជង ជទូេទ 
ែផ្អកេលីភ័ស្តុ ង រមួទងំភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍ និងភ័ស្តុ ងផទ ល់ ឬភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍ទងំមូល។ កែន្លង 

មនភ័ស្តុ ងផទ ល់ ភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍ ចជួយេច្រកមកនុងករ យតៃម្លភពេជឿជក់ៃនភ័ស្តុ ងេនះ។ 
ឧទហរណ៍ ភ័ស្តុ ងផទ ល់ទក់ទងនឹងករ្របជុំរ ងអនក្របកួត្របែជង ច្រតវូបនអះ ងបែនថម ឬផទុយគន ពីភ័ស្តុ ងសំ ងេលី 
េហតុករណ៍ ដូចជកំណត់្រ េធ្វដីេំណីរជេដមី។ 

3.2 ភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍្រតវូបនទទួលយកេន្រគប់ប ្ត ្របេទស OECD និងេនកនុងែដនយុ ្ត ធិករេផ ងៗេទៀតជ 
េ្រចនី។ ក ្ត េនះឆ្លុះបញច ងំអពំី រៈសំខន់ៃនភស្ដុ ង្របេភទេនះ ស្រមប់ករអនុវត្តចបប់្របកួត្របែជងឱយទទួលបនេជគជ័យ។ 

3.3 កនុងករណីកែតល ្របតបិត្តកិរកែតលែដលេជឿនេលឿន ដឹងថករ្រប្រពតឹ្ដរបស់ខ្លួនគខុឺសចបប់ េហយីអតិថជិនរបស់ពួកេគនងឹ 
បដិេសធចំេពះករ្រប្រពតឹ្ដេនះ ្របសិនេបីពួកេគដងឹអំពីករណីេនះ។ ពួកេគ ចចត់វធិនករេដីមបី ក់បងំករ្រប្រពតឹ្តរបស់ខ្លួន 
និងេចៀស ងចូលេទកនុងករេរៀបចជំផ្លូវករ នងិេរៀបចំជឯក រ។ ជករពិត ជទូេទេនទូទងំយុ ្ត ធកិរ កែតល ក់បញចូ ល 
កិចច្រពមេ្រពៀងេ្រកផ្លូវករ ករយល់ដឹង “ករ្របសប់គំនតិ” ឬ “ករេប្តជញ ចិត្ត្របកបេ យឆនទៈចំេពះេ្រគងករណ៍រមួ”។ ករបុ៉ន 
ប៉ង ក់បងំេនះមនន័យថ ភ័ស្តុ ងផទ ល់ៃនកិចច្រពមេ្រពៀងរបស់កែតលេនះ ្របែហលជមិនមនេទ។ កនុងករណីែបបេនះ 
ភ័ស្ដុ ងល្អបំផុតែដល្របែហលជ ចមនអពំីកចិច្រពមេ្រពៀងរ ងអនក្របកួត្របែជង គភ័ឺស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍ៃនករ 
្រប្រស័យទក់ទងគន រ ងពួកេគ។ 
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3.4 ្របេទសមួយែដលមនរបបអនុវត្តចបប់ថមី នងិ/ឬកខ្វះវបបធម៌្របកួត្របែជងខ្ល ងំ ច្របឈមនឹងឧបសគគជពេិសសកនុងករទទួល 
បនភ័ស្តុ ង េហយីជពិេសសភ័ស្តុ ងផទ ល់ៃនករ្រប្រពតឹ្តែដល្របឆងំនឹងករ្របកួត្របែជង។ ្របេទសេនះ្របែហលជមិនមន 
កមមវធិីេសចក្ដីអត់ឱនដ៏មន្របសិទធភពេឡយី (ែដលជ្របភពេដីមៃនភ័ស្តុ ងផទ ល់) េហយីក៏មនិ ចបេងកតីកចិចសហ្របតិបត្តិករ 
ជមួយបុគគល ឬ ជីវកមមែដលចូលរមួកនុងសកមមភពេសដ្ឋកចិច ែដល ចជួយស្រមួលដល់ករ្របមូលភ័ស្តុ ងេនះែដរ។ េលីសពី 
េនះេទៀត ករទទួលបនភ័ស្តុ ងផទ ល់ៃនកិចច្រពមេ្រពៀងរបស់កែតល ចត្រមូវឱយមនអំ ចករេសីុបអេងកតពេិសស ឧបករណ៍ 
និងបេចចកេទសែដល ចេធ្វីេឡងីបន្រតមឹែតពី ជញ ធរែដលមនិសូវមនបទពេិ ធន៍ ឬ ជញ ធរថមីែតបុ៉េ ្ណ ះ។ ចំណុចេនះ ច 
មនន័យថទីភន ក់ងរ្របកួត្របែជងេនកនុងយុ ្ត ធិករែបបេនះ នឹងមនករលំបកកន់ែតខ្ល ងំកនុងករបេងកីតភ័ស្តុ ងផទ ល់េនកនុង 
ករណីកែតល េហយី្រតូវពងឹែផ្អកកន់ែតខ្ល ងំេលីភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍។ 

3.5 ករភន់្រចឡជំទូេទគឺថ ករណីែដលែផ្អកេលីភ័ស្តុ ងផទ ល់ ចបំច់្រតវូែតខ្ល ងំជងករណីែដលែផ្អកេលីភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុ 
ករណ៍។ ចំណុចេនះមនិ្រតឹម្រតូវរហូតេទ។ ករណីែដលែផ្អកេលីភ័ស្តុ ងផទ ល់ទងំមូលរបស់ ក មីន ក់ ឬេ្រចនីនក់នងឹ្រតូវប ជ័យ 
្របសិនេបីតុ កររកេឃញីភ័ស្តុ ងរបស់ពួកេគថខ្វះករេជឿទុកចតិ្ត។ ទនទឹមកនុងេពលជមួយគន េនះ ភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុ 
ករណ៍ ចចង្អុលបង្ហ ញយ៉ងខ្ល ងំ សំេ េទករ្រប្រពឹត្តបទេលមីសែដលគម នករសននិ ្ឋ នសមេហតុផល មួយេផ ងេទៀត្រតវូ 
បនទុកចំហេឡយី។ 

3.6 ្រស័យេលីស្តង់ រៃនភ័ស្តុ ងែដល្រតូវមនេនកនុងករណីជក់ ក់មួយ េសចក្ដីសននិ ្ឋ នែដលតុ ករ្រតូវបនេ ឱយទញេចញ 
ពីភ័ស្តុ ងេនះ ចបំច់្រតូវែតជករសននិ ្ឋ នែដលសមេហតុផលែតមួយគត់ែដល ចរកបន ឬ្រគន់ែតជករសននិ ្ឋ នែដលទំនង 
បំផុតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

 

4. ្របេភទេផ ងគន ៃនភស័្តុ ងសំ ងេលេីហតុករណ៍ 
 

4.1 មនភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍្របេភទេផ ងៗគន  ែដល ចជជនួំយដល់តុ ករ។ ឧទហរណ៍ េនកនុងករណីកែតល 
ភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍ ជទូេទ ច្រតូវបនែបងែចកជភ័ស្តុ ង្រប្រស័យទក់ទងគន  និងភ័ស្តុ ងេសដ្ឋកិចច។ 

4.2 ភ័ស្តុ ង្រប្រស័យទក់ទងគន ែដលសំ ងេលីេហតុករណ៍ គឺជភ័ស្តុ ងែដលបង្ហ ញថករ្រប្រស័យទក់ទងគន រ ងអនក្របកួត 
្របែជងបនេកតីេឡងី េទះបីជមិនមនខ្លឹម រក៏េ យ។ ភ័ស្តុ ង្រប្រស័យទក់ទងគន ែដលសំ ងេលីេហតុករណ៍ ចរមួមន៖ 

a. កំណត់្រ ទូរស័ពទ ដូចជកំណត់េហតុករេ ទូរស័ពទ និងទនិនន័យ ម នទី ងំ 

b. កំណត់េហតុ ឬ្របតិទិន្របចៃំថង 

c. កំណត់្រ ហរិញញវតថុ ដូចជបងក ន់ៃដ រ ឬកែន្លង ន ក់េន ករ ក់អនក្របកួត្របែជងេនទី ងំែតមួយ កនុងេពលែតមួយ។ 

d. កំណត់ចំ ពំីករ្របជុំ ែដល ចកត់្រ ពីករចូលរមួ និង្របធនបទធំៗ ៃនករពិភក  និង 

e. ឯក រៃផទកនុង បង្ហ ញពីករ្រប្រស័យទក់ទងគន ែដលបនេកីតេឡងីរ ងអនក្របកួត្របែជង។ 
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4.3 ភ័ស្តុ ងេសដ្ឋកចិចែដលសំ ងេទេលីេហតុករណ៍ មនរមួមនភ័ស្តុ ងករ្រប្រពតឹ្ត នងិភ័ស្តុ ងរចនសមព័នធ។ គួរពិចរ េទេលី 
ភ័ស្តុ ងទងំពីរ្របេភទ។ 

4.4 ភ័ស្តុ ងករ្រប្រពតឹ្ត គឺជភស្ដុ ងែដលបញជ ក់ថ អនក្របកួត្របែជងមនឥរយិបថជប់ ប់ ជមួយនងឹអតថិភពៃនកិចច្រពមេ្រពៀង 
កែតលែដលបនេចទ្របកន់។ ភ័ស្តុ ងករ្រប្រពឹត្តនឹងមនលកខណៈេជឿជក់បំផុត្របសិនេបី មិន ចពនយល់បនេ យកម្ល ងំ 
ទីផ រធមម  ឬ កបបកិរយិ ជីវកមមែដលមនករ្របកួត្របែជង។ េច្រកមគួរពិចរ ថេតី កបបករិយិជក់ ក់ មួយ 
មុខជបនេកីតេឡងីកនុងករណីគម នកែតល ទក់ទងនឹងផល្របេយជន៍ពណិជជកមម នងិេសដ្ឋកចិចឯកេ ភគីរបស់អនក្របកួត 
្របែជង។ ភ័ស្តុ ងករ្រប្រពតឹ្ត ចរមួមនភ័ស្តុ ងៃនករ្រប្រពតឹ្ត្រសបគន  លំនេំដញៃថ្ល ករេផ្ត ះប្តូរព័ត៌មនរ ងអនក្របកួត្របែជង 
្របក់ចេំណញែដលមននិរន្តរភពខពស់មិនធមម  នងិកររេំ ភបំពនេលីចបប់្របកួត្របែជងកន្លងមក។ 

4.5 ភ័ស្តុ ងរចនសមព័នធ គឺជភ័ស្តុ ងែដលពនយល់ពីមូលេហតុែដលលកខណៈពិេសសៃនរចនសមព័នធជក់ ក់េធ្វឱីយទីផ រជក់ ក់ 
ងយនឹងទទួលរងពីករ្រប្រពតឹ្តរបស់កែតល។ ភ័ស្តុ ងរចនសមព័នធែតឯងេនះគឺមនិ្រគប់្រគន់េដមីបបីង្ហ ញពីអតថិភពៃន កបប 
កិរយិរបស់កែតលេទ ក៏បុ៉ែន្ត ចប៉ះពល់ដល់ករ យតៃម្លរបស់េច្រកមអពំីភព ចមនេឡងីៃនករ្រប្រពតឹ្ដែបបេនះ េនកនុងទី 
ផ រជក់ ក់មួយ។ ភ័ស្តុ ងរចនសមព័ន រមួមនភ័ស្តុ ងអំពចីំនួនអនក្របកួត្របែជង ករ្របមូល ផ្តុ ំទផី រ ឧបសគគកនុងករចូល 
ករេធ្វីសមហរណកមមបញឈរ តម្ល ភពតៃម្ល និងភពដូចគន ៃនផលិតផល។ គឺជតួយ៉ងឧទហរណ៍ធមម ៃនភស្ដុ ងេសដ្ឋកិចច 
ែដល្រតវូបនពិភក លម្អិតបែនថមេទៀតេនកនុងេសៀវេភមូល ្ឋ នរបស់ CLIP ស្តីពីករ្របកួត្របែជង (CLIP Competition 
Primer) ស្តីពី ‘ភ័ស្តុ ងេសដ្ឋកចិច’ និង ‘ភ័ស្តុ ងអនកជំនញ’។ 

 

5. ករ យតៃម្លភស័្តុ ងទងំមូល 
 

5.1 ភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍មួយចំែណក ចមនសមតថភព្រទ្រទង់េសចក្ដីសននិ ្ឋ នមួយចំនួន ែដលមនខ្លះ ច្របទងំនឹងគន  
(សូមេមីល 5.2 et seq. េនកនុង CLIP Competition Primer ស្តីពី ‘កររេំ ភបំពនតួនទី្រគបដណ្ដ ប់’)។ ឧទហរណ៍ 
ករកត់បនថយតៃម្ល ចផ្តល់ករសននិ ្ឋ នសមរមយថជករកំណត់តៃម្លែដលេកង្របវញ័ច  ឬជេសចក្ដីសននិ ្ឋ នថករ្រប្រពតឹ្ដែដល 
មនករ្របកួត្របែជង។ េ យេហតុផលេនះ ភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍មិនគួរ្រតវូបន យតៃម្ល ច់េ យែឡកពេីគេទ។ 

5.2 េសចក្ដីសននិ ្ឋ នែដល្រតូវេធ្វីេឡងី េចញពីភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍ គួរែត្រតវូបន យតៃម្លទងំមូលេ យេច្រកមេ យគិត 
ពិចរ ពីភ័ស្តុ ងែដលមនទងំអស់។ េ យេលីកយកករណីកែតល ែដលមនភ័ស្តុ ងបង្ហ ញពី៖ 

a. ករេ ទូរស័ពទរ ងអនក្របកួត្របែជង េនកលបរេិចឆទបីេផ ងគន ។ 

b. ករេកនីតៃម្ល្រសបគន េធ្វីេឡងីេ យអនក្របកួត្របែជងទងំេនះ ពីរបៃីថងបនទ ប់ពីករេ ទូរស័ពទនីមួយៗ នងិ 

c. រចនសមព័នទីផ រែដលមនចនួំនអនកលក់តិច ចលក់តៃម្លេថក ឬៃថ្ល។ 
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5.3 េនកនុងឧទហរណ៍ខងេលី េហយី្របសិនេបី្រតវូបនពិចរ ច់េ យែឡកពីគន  គម នភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍ មួយ 
ែដល ចផ្តល់ជមូល ្ឋ ន្រគប់្រគន់េដមីបសីននិ ្ឋ នពកីរឃុបឃតិគន េនះេទ។ េទះយ៉ង ក្តី ករ យតៃម្លទងំបរីមួេលីគន  ចេធ្វី 
ឱយមនករសននិ ្ឋ នសមេហតុផលពកីរ្រប្រពឹត្តរបស់កែតល។ ករពចិរ េនះ ចអនុវត្តបនចំេពះករណីជេ្រចីនែដលភ័ស្តុ ង 
សំ ងេលីេហតុករណ៍្រតូវបនពងឹែផ្អកេលី ដបតិអជីទូេទ ភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍ែតមួយគត់ ចមិនផ្តល់នូវករសននិ ្ឋ ន 
េពញេលញៃនករ្រប្រពឹត្តែដល្របឆងំនឹងករ្របកួត្របែជងេឡយី។ 

 

6. ឧទហរណ៍ៃនភស័្តុ ងសខំនេ់នកនុងករណីកែតល 
 

6.1 េន្របេទសអូ្រ ្ត លី ខងេ្រកមេនះគឺជឧទហរណ៍មួយចំនួនពីករណីកែតល ែដលភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍បនេដីរតួ 
យ៉ងសំខន់៖ 

a. ភ័ស្តុ ងផទ ល់ៃនកិចច្រពមេ្រពៀងរ ងមច ស់ស ្ឋ គរ េដីមបបីញឈប់ករបញចុ ះៃថ្ល្រ េបៀរកនុងកញច ប់របស់ពួកេគ ្រតវូបន 
បដិេសធេនកនុងករជំនុជំ្រមះក្ត ីបនទ ប់ពី ក សំីខន់មិនបនេគរព មេសចក្តែីថ្លងមុនរបស់គត់។ អតថភិពៃនកិចច្រពម 
េ្រពៀងែដលបនេចទ្របកន់េនែត ចសននិ ្ឋ នបន ប់បញចូ លទងំពភ័ីស្តុ ងករ្រប្រស័យទក់ទងែដលសំ ងេលី 
េហតុករណ៍ នងិភ័ស្តុ ងករ្រប្រពតឹ្ត។ 

b. ្រកុមហុ៊ន ងសង់ែដលេដញៃថ្លគេ្រមងរ ្ឋ ភិបល ្រតូវេគរកេឃញីថបនឃុបឃតិគន កនុងអំឡុងដំេណីរករេដញៃថ្ល។ 
្រកុមហុ៊នែដលមិនចង់ឈនះករេដញៃថ្ល បនែស្វងរក “ៃថ្ល្រគប (cover price)” ស្រមប់គេ្រមង។ មនករសននិ ្ឋ នថ 
មនករ្រពមេ្រពៀងមួយែដល្រកុមហុ៊នែស្វងរកៃថ្ល្រគប នឹងេដញៃថ្លខពស់ជងតៃម្លេនះ ខណៈ្រកមុហុ៊នែដលផ្តល់ឱយ 
នឹងេដញៃថ្លេនខងេ្រកមៃថ្ល្រគបេនះ។ 

c. ្រកុមហុ៊នផលិតែខ កបមួយ្រតូវេគរកេឃញីថ បនចូលរមួេដញៃថ្លេ យេ្របមីេធយបយមិនសុចចរតិ េនកនុងករេដញៃថ្ល 
ស្រមប់ករផគត់ផគង់ែខ កបដីកម្ល ងំវ ៉ុលខពស់ជូនគេ្រមង រអីគគិសនីមួយ។ មនករសននិ ្ឋ នថ ្រកមុហុ៊នផលិតែដលកំពុង្រតវូ 
ពិចរ បនេសនីសំុ “ ទិភព” កនុងករេដញៃថ្លគេ្រមងេនះ ែដលផ្តល់នូវ្របសិទធិភពដល់ករេរៀបចបំ ្ត ញកែតលពភិព 
េ ក រ ងអនកផគត់ផគង់ែខ កបអុរឺ ៉ុប និងជបុ៉ន ស្រមប់ករែបងែចកៃនគេ្រមងេនជុវំញិពិភពេ ក។
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7. ្របភពពត័ម៌នពកព់ន័ធ 
 

7.1 ធនធនខងេ្រកម ផ្តល់ព័ត៌មនបែនថមទក់ទងនឹងករេ្របី្របស់ៃនភ័ស្តុ ងសំ ងេលីេហតុករណ៍េនកនុងសំណំុេរឿងចបប់្របកួត 
្របែជង។ ឯក រេនះេ្របីជឯក រេយងទូេទដ៏មន្របេយជន៍ ស្រមប់េច្រកមេនកនុងរដ្ឋជសមជិក ៊ ន៖ 

a. េគលនេយបយតុមូលរបស់ OECD ស្តីពីករ្របកួត្របែជង (OECD Competition Policy Roundtables) 
ករកត់េទសកែតលេ យគម នភ័ស្តុ ងផទ ល់ ឆន ២ំ០០៦ 

b. របយករណ៍សេងខបស្តីពីេគលនេយបយ OECD (OECD Policy Brief) 
ករកត់េទសកែតលេ យគម នភ័ស្តុ ងផទ ល់ៃនកចិច្រពមេ្រពៀង ែខមថុិន ឆន ២ំ០០៧ 

c. េច្រកម Mansfield ឱកស នងិបញ្ហ ្របឈម៖ ភ័ស្តុ ងកនុងករណីែដលសថតិេ្រកមចបប់អនុវត្តពណិជជកមម ឆន ១ំ៩៧៤  
ៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៨ 

d. គណៈកមម ធិករ្របកួត្របែជង នងិអនកេ្រប្ីរបស់អូ្រ ្ត លី (Australian Competition and Consumer 
Commission) ករសិក អពំកីរណីកែតល នងិសំណំុេរឿងចបប់ 

e. ប ្ត ញ្របកួត្របែជងអន្តរជតិ (International Competition Network)  
ករផ្តល់កចិច្រពមេ្រពៀង ឬករ្របតបិត្តកិរ្រពមេ្រពៀងគន េ យមនភ័ស្តុ ង្របេយល 


