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េសដ្ឋកិចចស្រមប់េច្រកមេនកនុងបរបិទៃនចបប់្របកួត្របែជង 
 

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 នងិផ្តល់ព័ត៌មនដល់េច្រកម េ 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 ប់ែដល្រតូវបនបេងកីតេឡងី មគនំតិផ្តួចេផ្តមីរបស់គណៈកមមករ្របកួត្របែជងតំបន់ពណិជជកមមេសរ ី ៊ 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. េតីេសដ្ឋកិចចជអ្វ ីេហយីេហតុអ្វបីនជ សខំនក់នុងចបប្់របកួត្របែជង? 
 

2.1 េសដ្ឋកិចច ច្រតវូបនកំណត់ថជ “វទិយ ្រស្តសងគមទក់ទងនងឹផលិតកមម ករែចកចយ និងករេ្រប្ីរបស់ទំនិញ និងេស កមម”។ 
េសដ្ឋកិចច្រតវូបនេគចត់ទុកថជវទិយ ្រស្តសងគម ពេី្រពះ អនុវត្តវធិី ្រស្តវទិយ ្រស្តេដីមបសិីក ពីសងគម និងទំនក់ទំនង 
សងគម។ េសដ្ឋកិចចគឺជឧបករណ៍ដ៏មនឥទធពិលស្រមប់ យតៃម្លផលប៉ះពល់ៃនករ្រប្រពឹត្ដ នងិករេរៀបចេំនេលីទីផ រ។ 

2.2 ករ្របកួត្របែជងគឺជគំនតិេសដ្ឋកចិច ែដលកំណត់លកខណៈដំេណីរករទីផ រៃនករ្របែជងគន រ ងអនកលក់េដីមបបីេងកីន្របក់ចេំណញ 
របស់ខ្លួន េ យផ្តល់ជូនអនកទិញនូវកររមួបញចូ លគន នូវតៃម្ល គុណភព និងេស កមមល្អ ជងកររមួផ គំន ែដលផ្តល់េ យអនក្របកួត 
្របែជង។ 

2.3 ករ ក់ឱយអនុវត្តចបប់្របកួត្របែជងផ្តល់ជូនទីផ រនូវ “ចបប់ែលបង” ែដលករពរដល់ដេំណីរករ្របកួតេ យខ្លួន  ជជងករពរ 
គូ្របកួត្របែជងេនកនុងទផី រ។ មរេបៀបេនះ ករែស្វងរកករ្របកួត្របែជងេ យេសមភីព ឬ្របសិទធភព ចចូលរមួចែំណកកនុង 
ករេលីកកមពស់សុខុមលភពេសដ្ឋកិចច ្របសិទធភព និងកេំណីនេសដ្ឋកិចច នងិករអភិវឌ ។ 

2.4 សុខុមលភពគឺជគំនិតស្តង់ រមួយែដល្រតូវបនេ្របី្របស់េនកនុងេសដ្ឋកិចច ែដលរមួបញចូ លសុខុមលភព (ឬអតិេរក) ៃន្រកុម 
េផ ងៗគន េនកនុងេសដ្ឋកិចច។ េនកនុងឧស ហកមមមួយ សុខុមលភព ចេធ្វីករ ស់ែវងេ យអតិេរកសរុប ែដលជផលបូកៃន 
អតិេរកអតថិិជន (ភពខុសគន រ ងអ្វីែដលអតិថជិនទងំអស់ចង់ចំ យស្រមប់ផលិតផលមួយ និងតៃម្លពិត្របកដែដលពួកេគ្រតវូ 
ចំ យេលីផលិតផលេនះ) និងអតិេរកអនកផលិត (ផលបូកៃន្របក់ចំេណញទងំអស់ែដលអនកផលិតទទួលបនេនកនុងឧស  
ហកមម)។ វធិនករ ស់ែវងៃនសុខុមលភពែបបេនះ គឺជគំនតិស្តង់ រកនុងករ យតៃម្លផលប៉ះពល់ៃនករ្រប្រពតឹ្ដ នងិករេរៀបចំ 
េនេលីទីផ រ។ 

2.5 េនកនុងបរបិទៃនចបប់្របកួត្របែជង េសដ្ឋកិចចផ្តល់នូវ្រកបខ័ណ្ឌ យ៉ងម៉ត់ចត់ស្រមប់វភិគទីផ រ និងឥទធិពលៃនករ្រប្រពតឹ្តេលីទីផ រ 
រមួមន (ផលប៉ះពល់ៃន) ករ្រប្រពឹត្តឯកេ ភគី ឬែដលមនករស្រមបស្រមួលរបស់អនកចូលរមួទផី រ (ផលប៉ះពល់ៃនករ្របកួត 
្របែជង)។ ករវភិគេសដ្ឋកចិចក៏ ចជឧបករណ៍មន្របេយជន៍ផងែដរកនុងករកំណត់ និង យតៃម្លអងគេហតុពក់ព័នធកនុងករណី 
្របកួត្របែជង។ េនជុំវញិពភិពេ ក ភស្តុ ងេសដ្ឋកិចច ជញឹកញប់្រតូវបនផ្តល់ឱយេ យអនកជំនញេសដ្ឋកិចចកនុងនមគូភគីេន 
កនុងករណីចបប់្របកួត្របែជង។ 

2.6 ភស្តុ ងេសដ្ឋកចិច ចជួយដល់តុ ករ េ យពនយល់ និងអនុវត្តគនំតិេសដ្ឋកចិចែដល ច្រតវូបនបងកប់េនកនុងចបប់្របកួត្របែជង 
ដូចជ៖ 

a. ករ្របកួត្របែជង េពលគឺករ្របែជងគន េទេលីតៃម្ល គុណភព េស កមម និងអេថរេផ ងៗេទៀតៃនតៃម្ល ជូនអនកេ្របី្របស់ 
េដីមបសីេ្រមចេគលបំណង ជីវកមម ដូចជកររក្របក់ចំេណញឱយបនេ្រចីនបំផុត។ 

b. សុខុមលភព រមួទងំតៃម្ល មករចូលចិត្ត សុខុមលភព និងចំណូលចិត្ត-ករេពញចតិ្ត និង 

c. ្របសិទធភព គឺ្របសិទធភពមិនែ្រប្របួល (ក្រមតិ្របសិទធភពេនេពល មួយ េ យេផ្ត តេលីផលិតផល ដំេណីរករ ឬសមតថ 
ភពែដលមន្រ ប់) និង្របសិទធភព ្វ ប់ (ក្រមតិ្របសិទធភព មេពលកន្លងេទ េនេពលករផ្ល ស់ប្តូរេនះ ឆ្លងកត់ករ 
បញចូ លរេបៀបថម ីែដលនឱំយមនផលិតផលថមី ដំេណីរករ ឬសមតថភព្របេសីរជង)។ ្របសិទធភពមិនែ្រប្របួលទងំពីរ្របេភទ 
េនះ គឺករែបងែចកធនធនែដលមន ដល់តៃម្លខពស់បផុំតរបស់ខ្លួន (្របសិទធភពែបងែចក) និងករបេងកីនលទធផលពីធនធន 
ែដលមនឱយបនេ្រចីនបំផុតេនកនុងតៃម្លទបបផុំត (្របសិទធភពផលិតភព)។ 
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2.7 ករ្របកួត្របែជង ចេលីកកមពស់ទងំសុខុមលភព និង្របសិទធភព មរយៈករបេងកនីតៃម្ល នងិេលីកទកឹចិត្តដល់ករែបងែចក 
និងករេ្រប្ីរបស់ធនធន។ គំនតិេសដ្ឋកិចចទងំេនះ ជទូេទគ្ំរទ និងជូនដំណឹងអំពេីគលបំណងៃនចបប់្របកួត្របែជង។ 

 

3. នយ័ៃនេសដ្ឋកិចច និងគំនិតស្រមប់ យតៃម្លករ្របកួត្របែជង 
 

3.1 េនកនុងទីផ រមនអនកទិញ និងអនកលក់ែដលេធ្វ្ីរបតបិត្តិករទំនិញ នងិេស កមម។ ទីផ រគឺជទី ន្របែជងគន  ឬទី នសក្ត នុពល 
ៃនករ្របែជងគន រ ងអនកលក់ និងអនកលក់េដមីបលីក់ផលិតផល ឬេស កមមរបស់ខ្លួន។ ្របសិនេបីអនកលក់ដេំឡងីតៃម្ល (ទក់ទងនឹង 
ៃថ្លេដីម) ៃនផលិតផល ឬេស កមម ្របក់ចេំណញស្រមប់ ល់េ្រគឿងែដលបនលក់នឹងេកីនេឡងី ក៏បុ៉ែន្តករលក់េទឱយអតថិិជន 
ជក់ ក់ ចនងឹបត់បង់ ្របសិនេបីពួកេគមិនមនបណំងកនុងករទិញផលិតផល ឬេស កមមេនះកនុងតៃម្លែដលបនដំេឡងី 
េហយីែបរជប្តូរេទអនកលក់ផលិតផល ឬេស កមមេផ ងេទៀត។ 

3.2 ករអនុវត្តៃនករបេងកីតទីផ រពក់ព័នធ ែដលេគេ ថនិយមន័យទីផ រ ផ្តល់នូវ្រកបខ័ណ្ឌ វភិគស្រមប់ករ កសួរចុងេ្រកយថេតី 
ករ្រប្រពឹត្ត ឬ្របតបិត្តិករជក់ ក់ មួយ ទនំងជបេងកតីផលប៉ះពល់្របឆងំនងឹករ្របកួត្របែជងែដរឬេទ។ 

3.3 ទីផ រ ច្រតវូបនកំណត់ថមនជប់ទក់ទងនងឹផលិតផល និងវមិ្រតភូមិ ្រស្ត រមួទងំករពិចរ េលីករជំនួសែផនកេសដ្ឋកិចច 
មនកនុងករផគត់ផគង់ និងត្រមូវករ។ វមិ្រតផលិតផល កំណត់ផលិតផល្របកួត្របែជងខុសគន ែដលគួរ្រតូវបនេគចត់ទុកថមនេន 
កនុងទផី រដូចគន ។ ឧទហរណ៍ ទី្របជុំជនមួយ ចមន ងភីហ ែតមួយបុ៉េ ្ណ ះ ក៏បុ៉ែន្តេនះទំនងជមិនមនភពផ្ត ច់មុខេទ 
ពីេ្រពះ្របសិនេបី ងេនះដេំឡងីៃថ្លរបស់ខ្លួន េនះអតិថិជន ចប្តូរេទេបី៊េហគ៊ីរ ឬ ងភហី របស់ទី្រកងុជតិខង ចព្រងកីតំបន់ 
ែចកចយរបស់ខ្លួន។ ្របសិនេបីករជំនួសេបី៊េហគ៊ីរ នងិ/ឬអនកលក់ភីហ េន មទី្របជុំជនេផ ងេទៀត ងំមច ស់ ងភីហ ពីករ 
ដំេឡងីៃថ្លគួរឱយកត់សមគ ល់ ផលិតផល េហយីអនកលក់ទងំេនះនឹង្រតវូ ក់បញចូ លេទកនុងទីផ រ ែដលេគេ ថទីផ រពក់ព័នធ។ 

3.4 អំ ចទីផ រ គជឺេគលគំនិតសនូលមួយេទៀតេនកនុងចបប់្របកួត្របែជង នងិែផនកេសដ្ឋកិចច។ ជទូេទ អំ ចទផី រ្រតូវបន 
កំណត់ថជសមតថភពរបស់្រកុមហុ៊នកនុងករ្រទ្រទង់តៃម្លពេីលី ឬក្រមិតគុណភពពីេ្រកមក្រមិត្របកួត្របែជង។ អតថ្របេយជន៍ៃន 
អំ ចទីផ រ ផ្តល់នូវករេលីកទកឹចិត្តដ៏រងឹមសំ្រមប់្រកមុហុ៊នេដីមប្ីរបកួត្របែជងទទួលបន ។ អំ ចទីផ ចទទួលបន 
ែថរក  និងេ្របី្របស់េ យមិនបពំនេលីចបប់្របកួត្របែជង។ ចបប់្របកួត្របែជង ជទូេទមនជប់ពក់ព័នធែតេនេពលែដល 
អំ ចទីផ រ្រតវូបនទទួល រក  និង/ឬ្រតូវបនេ្របកីនុងវធិី្របឆងំនងឹករ្របកួត្របែជងបុ៉េ ្ណ ះ។ 

3.5 ក្រមតិៃនអំ ចទីផ ររបស់្រកមុហុ៊ន មិនងយ្រសួលេនកនុងករ ស់ែវងេ យគម នភពលេម្អ ងេទ។ ចំែណកទីផ រ ជញឹកញប់ 
មនភពងយ្រសួលកនុងករ ស់ែវង េហតុដូេចនះេហយី េពលខ្លះ្រតវូបនេ្របីជសូចនករ ឬករផ្តល់សិទធិស្រមប់អំ ចទផី រ។ 
េទះយ៉ង ក៏េ យ គួរយកចតិ្តទុក ក់េទេលីវធិី ្រស្តេនះ េ យេហតុថ ចំែណកទីផ រ ចផ្តល់ជរូបភពមិនេពញេលញ 
ឬបេ ្ត ះ សននែតបុ៉េ ្ណ ះ អំពអីំ ចទផី ររបស់្រកុមហុ៊ន។ ក ្ត ពក់ព័នធេផ ងេទៀត រមួមន៖ 

a. ឧបសគគចេំពះករចូល និង/ឬករព្រងីក េពលគឺភពងយ្រសួលែដលៃដគូ្របកួត្របែជងថមី ចចូល ឬគូ្របែជងែដលមន 
្រ ប់ ចព្រងកីចូលេទកនុងទីផ រ ្របសិនេបីតៃម្លេនកនុងទផី រេកីនេឡងីខពស់ជងក្រមតិ្របកួត្របែជង។ លទធភពៃន្រកុម 
ហុ៊នថមីចូលកនុងទផី រេនះ ឬករព្រងកីគូ្របែជងបចចុបបននកំពុង ងំ ឬេធ្វឱីយមនករលំបកស្រមប់្រកមុហុ៊នកនុងករគិតៃថ្ល 
ខពស់ជងក្រមិត្របកួត្របែជង។ េហតុដូេចនះេហយី ្របសិនេបីឧបសគគចេំពះករចូល នងិករព្រងីកមនក្រមិតទប េនះ្រកុម 
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ហុ៊នែដលកពុំងកន់អំ ចនងឹមនិ ចអនុវត្តអំ ចទីផ រ្របកបេ យនិរន្តរភពបនេទ េបេីទះបីជពួកេគមនចំែណក 
ទីផ រធំក៏េ យ។ 

b. អំ ចជំទស់របស់ (អនកទិញ) គឺជកម្ល ងំចរចររបស់អនកទិញកនុងករចរចរជមួយអនកលក់។ សមតថភពរបស់អនកទិញ 
កនុងករចរចជមួយអនកលក់ ឧទហរណ៍ េ យ រទំហរំបស់អនកទញិ រៈសំខន់ពណិជជកមមរបស់អនកលក់ ឬសមតថភព 
ផគត់ផគង់ខ្លួនឯង ឬឧបតថមភករចូលថមីរបស់អនកលក់េផ ងេទៀត េដីរតួជកម្ល ងំ ក់វន័ិយ នងិេលីកកមពស់ឥរយិបថ្របកួត្របែជង 
េនខងអនកលក់។  

c. បទបបញញត្តេិសដ្ឋកចិច ចជក ្ត ពក់ព័នធេនកនុងវស័ិយ ជឧទហរណ៍ តៃម្ល និង/ឬក្រមិតគុណភពសថិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគង 
េ យនិយតកររ ្ឋ ភិបល។ តក្ត េនះ ចកំណត់វ ិ លភពែដល្រកុមហុ៊ន ចទញយកផលចំេណញពីទីផ ររបស់ខ្លួន និង 

d. ចរតិលកខណៈរបស់្រកុមហុ៊ន និងទផី រជក់ ក់ រមួទងំករទក់ទងនងឹរចនសមព័នធទផី រសម្រសបផងែដរ។ 
 

4. គំរេូសដ្ឋកិចចស្រមបក់រ យតៃម្លផលបះ៉ពលៃ់នករ្របកួត្របែជង 
 

4.1 អនកេសដ្ឋកិចចែតងែតេ្របីគរំូេសដ្ឋកចិច េដីមបពីនយល់អំពពីភិពពតិ្របកដ មរយៈករេធ្វឱីយ មញញ និងករេធ្វីអរបូិយកមមមួយចំនួន។ 
មនគំរទូីផ រេសដ្ឋកិចចេផ ងៗគន ែដល ចយកេ្របី ស្រមប់ករ យតៃម្លផលប៉ះពល់ៃនករ្របកួត្របែជង។ គំរូែដលសមរមយនឹង 
ពឹងែផ្អកេលីអងគេហតុៃនករណីជក់ ក់។ គំរូទីផ រេសដ្ឋកិចចមូល ្ឋ នចំនួនបួន ែដលខុសគន ទក់ទងនងឹចំនួនៃនករ្របកួត្របែជង 
ែដលេកតីេឡងីេនកនុងទផី រ មនពិពណ៌នលម្អិតបែនថមេទៀតខងេ្រកម។ 

4.2 គំរូៃនករ្របកួត្របែជងដ៏ល្អឥតេខច ះ (សមមតិកមម) ពិពណ៌នអំពីរចនសមពនធ័ទផី រមួយ ែដលករ្របកួត្របែជងសថិតេនកនុងក្រមតិ 
ខពស់បំផុតែដល ចេធ្វេីទបន។ ្រតូវបនកំណត់េ យលកខខណ្ឌ ទីផ រឧត្តមគតិជេ្រចីន ឧទហរណ៍ រមួមនព័ត៌មនល្អឥតេខច ះ 
ចរកបនស្រមប់អតថិិជន នងិអនកផលិតទងំអស់ មិនមនឧបសគគចូល ឬេចញ េហយីមនអនកទិញ នងិអនកលក់ទនំិញ 

ឬេស កមមែដលមនលកខណៈដូចគន  ែដលទងំអស់គន េធ្វីសកមមភពសមេហតុផលល្អឥតេខច ះ។ េនកនុងគំរូេនះ មិនមន្រកមុហុ៊ន 
មួយែដលមនអំ ចទផី រដ៏ខ្ល ងំ ឬសមតថភពកនុងករ ក់ឥទធពិលេលីតៃម្លេទ។ គរំូេនះបេងកីតលទធផលល្អ្របេសីរ ទក់ទង 

នឹងសុខុមលភព និង្របសិទធភព េហយីជេគលស្រមប់ករ យតៃម្លផលប៉ះពល់ៃនករ្រប្រពតឹ្ដេនកនុងរចនសមព័នធ ទីផ រែដល 
មនករ្របកួត្របែជងមនិល្អឥតេខច ះ។ 

4.3 គំរូៃនករ្របកួត្របែជងផ្ត ច់មុខ ក៏ទទួលបនអនកទិញ និងអនកលក់មួយចនួំនធែំដរ ែដល ចចូល និងេចញបនយ៉ងងយ្រសួល 
ក៏បុ៉ែន្តផលិតផលកនុងគរំូេនះមិនមនលកខណៈដូចគន េទ។ ភពខុសគន ៃនផលិតផល អនុញញ តឱយ្រកមុហុ៊នអនុវត្តអំ ចទីផ រមួយ 
ចំនួន និងេធ្វីករសេ្រមចចិត្តតៃម្លឯក ជយ ែដល ចនឱំយេឡងីតៃម្លខពស់ ឬសមតថភពមនិដំេណីរករ េបេី្របៀបេធៀបនឹង ថ នភព 
ៃនករ្របកួត្របែជងដ៏ល្អឥតេខច ះ។ 

4.4 េនកនុងគំរពូហុធភិព ែដលមនែតអនកលក់ែតពរីបីនក់ែដលមនទំហធំបុ៉ំេ ្ណ ះ។ ្រកុមហុ៊នទងំេនះដឹង េហយីគិតពីសកមមភព 
និង្របតកិមមរពំងឹទុករបស់ខ្លួនមន ក់ៗ េនេពលេធ្វីករកណំត់តៃម្ល និងករសេ្រមចចិត្ត្របកួត្របែជងេផ ងេទៀត។ ្រកមុហុ៊នេនកនុង 
ទីផ រពហុធិភព គឺពឹងែផ្អកគន េទវញិេទមក។ េនកនុង ថ នភពពហុធភិព ក្រមិតៃនករ្របកួត្របែជង ចមនភពខុសគន េ្រចីន 
្រស័យសំខន់េលីកលៈេទសៈជក់ ក់ៃនទផី រ។ អនកលក់ ច្របកួត្របែជងខ្ល ងំ ឬ្រកុមហុ៊ននីមួយៗ ចមន 
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អំ ចទីផ រយ៉ងេ្រចីន និងមនសមតថភពកនុងករ្រប្រស័យទក់ទងគន េ យសីុសង្វ ក់គន យ៉ង ង ត់េសង ម េ យរមួបញចូ លគន  
រ ងអំ ចទផី រេដមីបជីំរុញតៃម្លឱយេឡងីៃថ្ល នងិ្របក់ចំេណញរហូតដល់មនករបំផ្ល ញដល់្របសិទធភព និងសុខុមលភព 
(និងអនកេ្រប្ីរបស់)។ ជលទធផល លទធផលពហុធភិព ចេមីលេទ្រសេដៀងគន នឹងករ្របកួត្របែជងផ្ត ច់មុខែដរ។ 

4.5 េនកនុងគំរូផ្ត ច់មុខ មនែតអនកលក់មន ក់បុ៉េ ្ណ ះែដលមនករ្រគប់្រគង្របកបេ យ្របសិទធភពេលីទផី រទងំមូល។ អនកលក់េនះ 
ចេ្របីអំ ចទផី រផ្ត ច់មុខរបស់ខ្លួនេដីមបរីក តៃម្ល និង្របក់ចេំណញេលីសពីក្រមតិែដលមន្របសិទធភិព េហយីេដមីបផីលិត 

តិចជងចំនួនដ៏្របេសីរបំផុត។ ចបប់្របកួត្របែជង ជទូេទមនិ មឃត់ភពផ្ត ច់មុខេ យខ្លួនឯងេនះេទ គឺ មឃត់ែតករេ្របី 
្របស់តួនទី្រគបដណ្ដ ប់េដមីបេីធ្វឱីយអន្ត យដល់ករ្របកួត្របែជងបុ៉េ ្ណ ះ។ ចបប់្របកួត្របែជងក៏ ច ងំករេធ្វី ជីវកមមផ្ត ច់មុខ 
ពីករបេងកតីលទធផលៃន្របតិបត្តិករ (កររមួបញចូ លគន  ឬករទិញយក) ឬករ្រប្រពតឹ្ត្របឆងំនឹងករ្របកួត្របែជងផងែដរ។ 

4.6 ចបប់្របកួត្របែជងេផ្ត តសំខន់េលីករ្រប្រពឹត្ដរបស់្រកុមហុ៊នែដល្របកប ជីវកមមកនុងទីផ រពហុធិភព ឬទផី រផ្ត ច់មុខ។ េនះគឺ 
េ យ រែត្រកមុហុ៊នែដល្របតិបតិ្តករេនកនុងទីផ រ្របេភទេនះ មនសក្ត នុពលខពស់បំផុតកនុងករេ្របី្របស់អំ ចទផី ររបស់ 
ខ្លួនេដីមបេីធ្វីឱយអន្ត យដល់ករ្របកួត្របែជង។ 

 
 

 

5. ករ យតៃម្លផលបះ៉ពលៃ់នករ្របកួត្របែជង 
 

5.1 ករ យតៃម្លផលប៉ះពល់ៃនករ្របកួត្របែជង ជទូេទមិនចបំច់េនកនុងករណីកែតល (្រកុមហុ៊នអន្តរជតិផ្ដ ច់មុខ) េទ ពីេ្រពះ 
កិចច្រពមេ្រពៀងកែតល ជទូេទ្រតវូបនចត់ទុកថជកររេំ ភបំពនដ៏ធងន់ធងរបំផុតេទេលីចបប់្របកួត្របែជង េហយីជទូេទ 
្រតូវបន មឃត់េ យមនិចបំច់គិតពីផលប៉ះពល់ជក់ ក់របស់កែតលេនះេទ។ កែតលេសទីរែតេធ្វឱីយអតិថជិនរងេ្រគះ 
ជនិចចេ យករដេំឡងីៃថ្ល នងិកររតឹតបតិករផគត់ផគង់ ដូេចនះេធ្វីឱយទំនិញ និងេស កមមមិន ចមនទងំ្រសុង ស្រមប់អនកទញិមួយ 
ចំនួន និងេធ្វឱីយមនតៃម្លេឡងីខពស់ែដលមិនចបំច់ស្រមប់អនកទិញេផ ងេទៀត។ 

5.2 ផទុយេទវញិ ករ យតៃម្លអំពផីលប៉ះពល់ៃនករ្របកួត្របែជង ជទូេទចបំច់្រតូវមនេនកនុងករពិចរ េលីទ្រមង់ៃនករ្រប្រពឹត្ត 
ឬករេរៀបចំេផ ងេទៀត (មិនែមនកែតល) ជពិេសស កនុងករពិចរ េលីករអនុម័តេលីករ ក់បញចូ លគន  និងករទិញយក 
កនុងករ យតៃម្លកចិច្រពមេ្រពៀងននែដល ចកត់បនថយខ្ល ងំនូវករ្របកួត្របែជង នងិកនុងករ យតៃម្លករណីកររេំ ភបពំនេលី 
តួនទី្រគបដណ្ដ ប់ ែដលកនុងេនះ កររកេឃញីនូវរទទួលខុស្រតូវ ជធមម ត្រមវូឱយមនទងំក្រមិតដ៏ធៃំនអំ ចទផី រ ្រពមទងំ 
េគលេ  ឬផល្របឆងំនងឹករ្របកួត្របែជង។  

5.3 កនុងករ យតៃម្លផលប៉ះពល់ៃនករ្របកួត្របែជង ជទូេទអនកេសដ្ឋកិចចេផ្ត តេលី ថ នភពៃនករ្របកួត្របែជងេនកនុងទផី រទងំ 
មូល ជជងឥទធពិលៃនករ្រប្រពតឹ្តេទេលីគូ្របកួត្របែជងជក់ ក់។ ករពក់ព័នធជពិេសសកំពុងពិចរ ថេតីករ្រប្រពឹត្តេនះ 
បេងកតី បេងកនី ឬរក អំ ចទីផ រេនេលីទីផ រែដរឬេទ ឧទហរណ៍ បេងកនីឧបសគគចេំពះករចូល នងិករព្រងីក ឬមិន ប់បញចូ ល 
គូ្របែជងពីករ្របកួត្របែជង្របកបេ យ្របសិទធភពេនកនុងទផី រ។ មនេតស្តជេ្រចីនែដល ចមន្របេយជន៍កនុងករ យតៃម្ល 
ផលប៉ះពល់ៃនករ្របកួត្របែជង ែដលរមួមន៖ 

a. ករេធ្វេីតស្ត ‘េ យមន ឬគម ន’ ែដលេ្របៀបេធៀប ថ នភពែដល ចមនករ្របកួត្របែជងេនកនុងទផី រ ជមួយនឹងករ 
្រប្រពឹត្តែដលបនេធ្វីេតស្ត េទនឹង ថ នភពៃនករ្របកួត្របែជងេនកនុងទីផ រេនះ េ យគម នករ្រប្រពតឹ្តែដលបនេធ្វីេតស្ត។ 

b. ករេធ្វេីតស្ត ‘ករេ្របី្របស់ធនធន្របកបេ យគម នករ្របងុ្របយត័ន និងគម ន្របសិទធភព’ ែដលេចទសួរថេតីករ្រប្រពឹត្ដែដល 
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បនេធ្វេីតស្ត នងឹេនែតមនករេ្របី្របស់ធនធន្របកបេ យគម នករ្របុង្របយត័ន និងគម ន្របសិទធភពែដរឬេទ េ យគម ន 
េគលបំណង ឬផលប៉ះពល់ករ្របឆងំនឹងករ្របកួត្របែជង មួយ និង 

c. ករេធ្វេីតស្ត ‘ជៃដគូ្របកួត្របែជងែដលមន្របសិទធភិព’ ែដលចត់ទុកថករ្រប្រពតឹ្តែដលបនេធ្វីេតស្ត មុខជមិន ប់បញចូ ល 
ទងំគូ្របកួត្របែជងែដលយ៉ងេ ច ស់មន្របសិទធភព ដូច្រកមុហុ៊នែដលចូលរមួកនុងករ្រប្រពឹត្តែដលបនេធ្វីេតស្ត 
កនុងលំនមួំយែដលេធ្វីឱយខូចខតដល់ករ្របកួត្របែជងេនេលីទផី រទងំមូល។ 

5.4 ករអនុវត្តៃនករេធ្វីេតស្តខងេលីេដមីបី យតៃម្លពផីលប៉ះពល់ៃនករ្របកួត្របែជងគឺមនិែដល្រសួលេឡយី េហយី ចទមទរឱយមន 
ករវភិគេសដ្ឋកិចច និងភស្តុ ងអនកជំនញ។ ឧទហរណ៍ កនុងករអនុវត្តករេធ្វេីតស្ត ‘េ យមន ឬគម ន’  ចំេពះករអនុម័តកររមួ 
បញចូ លគន  មិន ចេធ្វេីទរចួេទកនុងករសនមតថ ថ នភព្របកួត្របែជងបចចុបបននេនកនុងទីផ រនឹង្រតូវបនរក ទុក ‘េ យគម ន’ 
កររមួបញចូ លគន ។ េនកនុងករអនុម័តកររមួបញចូ លគន របស់្របេទសអូ្រ ្ត លីនេពលថមីៗេនះ ពក់ព័នធនងឹេស កមមដឹកទំនិញ ម 
សមុ្រទ ្រតូវបនេគរកេឃញីថេបគីម នកររមួបញចូ លគន េទេនះ េគលេ របស់េស កមមដឹកជញជូ នទនំិញែដលមន្រ ប់នងឹ្រតវូ 
បញឈប់ េហយីអនកទិញអនគតកនុងករណី ក៏េ យ មុខជ ចធនករពរ ល់កិចចសនយអតថិិជន ែដលេធ្វីឱយេស កមមដឹក 
ជញជូ ន ចឋតិេឋរបន។ កនុងកលៈេទសៈទងំេនះ កររមួបញចូ លគន ្រតវូបនអនុម័តេលីលកខខណ្ឌ  ករេប្តជញ ចិត្ត នងិករសនយេដីមប ី
កត់បនថយផលប៉ះពល់្របឆងំនងឹករ្របកួត្របែជង។ 

5.5 ចបំច់កនុងករពចិរ េលីឥទធពិលៃនករ្របកួត្របែជង េ យចងចពំីចបប់ែដល្រតវូអនុវត្ត និងេគលបណំងៃនចបប់េនះ។ 
ករវភិគ នងិភ័ស្តុ ងេសដ្ឋកចិច ចជួយកនុងករបង្ហ ញពីផលប៉ះពល់េលីករ្របកួត្របែជង និងលទធផលទផី រៃនករ្រប្រពតឹ្ត 
ឬករេរៀបចំននែដលកំពុង្រតវូពិចរ ។ ទនទឹមគន នងឹេពលេនះែដរ ជករសំខន់ ស់ែដលមិន្រតូវអនុញញ តឱយគំនិតបេចចក 
េទសេសដ្ឋកចិច ក់ជំនួសភ ៃនចបប់េឡយី។ 
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6. ្របភពពត័ម៌នពកព់ន័ធ 
 

6.1 ធនធនខងេ្រកម ផ្តល់ព័ត៌មនបែនថមទក់ទងនឹងនងឹេសដ្ឋកចិចេនកនុងបរបិទៃនចបប់្របកួត្របែជង។ ឯក រេនះេ្របីជឯក រ 
េយងទូេទដ៏មន្របេយជន៍ ស្រមប់េច្រកមេនកនុងរដ្ឋជសមជិក ៊ ន៖ 

a. OECD អនុ សន៍របស់្រកមុ្របកឹ  OECD ទក់ទងនងឹសកមមភពែដលមន្របសិទធភិព្របឆងំនងឹ្រកមុចលនកែតល 
ឆន ១ំ៩៩៨ 

b. Massimo Motta េគលនេយបយ្របកួត្របែជង ្រទសឹ្តី នងិករអនុវត្ត ឆន ២ំ០០៤ 

c. េគលនេយបយតុមូលរបស់ OECD ស្តីពីករ្របកួត្របែជង (OECD Competition Policy Roundtables) 
ឧបសគគកនុងករចូល ឆន ២ំ០០៥ 

d. OECD Competition Policy Roundtables ករកំណត់បរមិណៃនករបងកេ្រគះថន ក់ដល់ករ្របកួត្របែជង 
េ យតុ ករជត ិនងិភន ក់ងរ្របកួត្របែជង ឆន ២ំ០១១ 

e. OECD Competition Policy Roundtables និយមន័យទផី រ ឆន ២ំ០១២ 

f. OECD សទទ នុ្រកមៃនពកយសថតិ ិ

g. ប ្ត ញករ្របកួត្របែជងអន្តរជត ិ(International Competition Network) ករបណ្តុ ះប ្ត លេលីត្រមូវករ 
រមួមនគំរូស្តីពីអំ ចទផី រ ផលប៉ះពល់ៃនករ្របកួត្របែជង និង េសដ្ឋកចិចៃនតួនទ្ីរគបដណ្ដ ប់ 


