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ជ�ៀសវាងការអនវុត្ដនស៏កម្មភាពពាណិ�្ជកម្មមិនតតរឹមតតរូវ
បណ័្ណពត័ម៌ានស្ដីពដីសទ្ិក្ិនុងការទញិទនំញិរបសអ់ក្ ក្កាមច្បាបក់ារពារអក្ក្បើ្ រាស់អសូ្រ្្លដី

បណ័្ណពត័ម៌ាន

ក្ងុនាមជាអ្កជតបើតរាស ់អក្តតរូវរានការពារពកីារអនវុត្ដនម៏និ

តតរឹមតតរូវជោយតករុមហ៊នុនានា។

ការឆជរាក ឬជ្វើឲ្យភន័្ដត្រឡំ
ការឆជរាក ឬជ្វើឲ្យភន័្ដត្រឡពំាកព់ន័្ធនរឹងការផ្សាយពាណិ�្ជកម្ម  
ផ្្សពវផ្សាយផ្លតិផ្ល ការដកសសងព់ាក្យសដំ ីឃ្លា តបជោគ នងិការ 

តាងំបង្ហា ញដដលបជងកើតឲ្យមានការយលត់្រឡ ំក្ងុ្រជំោមអក្ជតបើ 
តរាសភ់ាគជត្រើនអពំតីមមលា គណុតមមលា ឬគណុភាពមនជសវាកម្ម ឬទនំញិ 

ជតបើតរាស។់

ការលាករ់ាងំការពតិ

តករុមហ៊នុអា្របំពាន្របាប់ តបសនិជបើវាមនិដ្រករដំលកពត័ម៌ានសខំាន់

អពំផី្លតិផ្ល ឬជសវារបស់ខលាលួនជទជនាះ។ 

ឧទាហរណ៍ តបសនិជបើអក្លក់ដរឹងថា អតិថ�ិនដដលទិញទរូសព័្ទមដ

រសជ់ៅតបំន់ដដលគ្្ម ន ឬមានជសវាទរូសព័្ទតគបដណ្ដ ប់មានកតមិត 

ដតមនិរានតរាបអ់តិថ�ិនជនាះ អ្កលក់ជនាះរានជាបព់ាកព័់ន្ធនរឹង 

ការឆជរាក ឬជ្វើឲ្យភន័្តត្រឡ។ំ

ការរា៉ានស់្្ម ន/មតជិោបល់
ពាក្យសនយា មតិជោបល ់និងការរា៉ានស់្្ម នអា្រនាឲំ្យភន័្ដត្រឡំ 

ឬយលខ់សុ តបសនិជបើបគុ្គលដដលរាននោិយជនាះដរឹងថាវាតរាស

ចាកពីការពិត ជោយមិនខាវ យខវលថ់ាវាពតិ ឬក៏មនិពតិ និង/ឬមិន 
មានជហតុផ្លសមរម្យសតមាបក់ារជ្វើដបបជនះ។

ការបដជិស្ទទលួលខសុតតរូវ 
នងិការបង្ហា ញជាអក្សរត្ូរៗ

តករុមហ៊នុមនិអា្រសអំាងជលើអក្សរត្ូរៗមកជ្វើជាជលសដដលនាឲំ្យ 

អក្ភន័្ដត្រឡ ំឬយលខ់សុជនាះជទ។ ជរៀងរាលព់ត័ម៌ានពតិសខំាន់ៗ  
ស្ដពីទីនំញិ ឬជសវា គលួរដតតាងំបង្ហា ញឲ្យរាន្របាសល់ាស ់និងជល្រ 
ជ ល្ា ។

ការតាងំបង្ហា ញខសុ ឬជ្វើឲ្យភន័្តត្រឡំ
តករុមហ៊នុមនិអា្រតាងំបង្ហា ញទនំញិ ឬជសវាខសុឬជ្វើឲ្យភន័្តត្រឡំ 
ទាក់ទនិនរឹង៖

•	 	តមមលា ឬគុណតមមលា បទោឋា ន អាយកុាល តបភពជដើម គុណភាព 

ឬ្រោំតថ្់ាក់

•	 	ម៉ាដូសមាសភាគ ម៉ាដូដល ឬតបវត្ដទិនំញិ

•	 	ការបញ្្ជ កគ់ណុភាពពសីោំកអ់ក្ទញិ ឬអក្ជតបើតរាសវ់ា

•	 	មានជតគឿងបនាលា ស ់ឬបរកិាខា រ�លួស�លុ

•	 	ការ្នាគ្ទំ ការអនមុត័ លកខាណៈតបតបិត្ដ ិជតគឿងបដនថែម 

ឬអតថែតបជោ�នម៍នការជតបើតរាស់ 

•	 	តតមរូវការអក្ទញិ្រជំពាះពលួកវា

•	 	ការ្នា រា ៉ាបរ់ង ឬលកខាខណ្ឌ ោមលួយ្រជំពាះវា។

វាខសុ្របាប់ផ្ងដដរ្រជំពាះតករុមហ៊នុក្ងុការផ្្ដលត់រាកប់ងវលិមកវញិ 

អជំោយ ឬរង្វ នជ់ោយគ្្ម នជ្រតនា្រងផ់្្ដល ់ឬមិនរានផ្្ដលអ់វទីាងំ

ជនះដ្ូរដដលតាមការកណំត។់

ការផ្សាយពាណិ�្ជកម្មលកខាណៈជរាកបជញ្ឆោ ត

តករុមហ៊នុមនិអា្រផ្្សពវផ្សាយពីទនំញិ ឬជសវាជៅអតតាបញុ្ះតមមលា 
ក្ងុករណីដដលវាមនិមានក្ងុស្ដកុតគបត់គ្នស់តមាបឲ់្យអតថិ�ិនទិញ

ជនាះជទ។

ឧទាហរណ៍ ឈ្មលួញលករ់ាយជតគឿងជអឡ្ិរតតរូនិករាន្ុរះយទុ្ធនាការ

ផ្្សពវផ្សាយោ៉ាង្ំមលួយ្រជំពាះទរូទស្សន៤៍២អុញិក្ងុអតតាបញុ្ះតមមលា 

សតមាប់ការលករ់យៈជពលមលួយសរា្ដ ហ។៍ ឈ្មលួញលករ់ាយដតងដត 
លកទ់រូទស្សនអ៍សត់បដហលជា២០ជតគឿង ក្ងុមលួយសរា្ដ ហជ៍ទាះក្ងុ

 
តមមលាជពញកជ៏ោយ។ ប៉ាដុន្ដសតមាប់សរា្ដ ហម៍នការ្រះុយទុ្ធនាការផ្្សពវ 

ផ្សាយជនះ ឈ្មលួញលករ់ាយមានសលទ់រូទស្សនដ៍តពរីជតគឿងប៉ាជុោ្ណ ះ 

ជហើយបដជិស្មិនទទលួលយកការបញ្្ជ ទិញ របសអ់តិថ�ិនជៅក្ងុ 
អតតាបញុ្ះតមមលា។ 

ជគចាតទ់កុករណីជនះ ជាការផ្្សពវផ្សាយពាណិ�្ជកម្មជរាកបជញ្ឆោ ត 

ដ្តិអឈី្មលួញលករ់ាយរានជ្វើការផ្្សពវផ្សាយ ដដលទំនងជា�តមរុញ 
ឲ្យអតថិ�ិនមកកាន់ហាងរបសព់លួកជគ ប៉ាដុន្ដដបរជាមនិមានទរូទស្សន៍ 
តគបត់គ្នជ់ដើម្ីបជំពញជៅតាមតតមរូវការ ដដលរានកណំតទ់កុជៅ 

វញិ។

ការទទលួលយកការបងត់រាកជ់ោយខសុឆ្គង

តករុមហ៊នុមនិអា្រទទលួលយកការបងត់រាកស់តមាបម់ថលាទនំញិ ឬជសវា 

រានជទ តបសនិជបើពលួកជគមនិមានបំណង្រងល់កវ់ា ឬមិនអា្រលកវ់ា 
ជៅតាមជពលកណំតជ់ទជនាះ។

ឧទាហរណ៍ អក្រ្រនាម៉ាដូសលួន្របារឯកភាពថាតកាលថ្មជលឿងៗ ជហើយ 

ទទលួលយកតរាកឈ្់លួលជោយគ្តដ់រឹងថា មានដតថ្មតបជផ្ះប៉ាជុោ្ណ ះ 
ដដលមានផ្្តលស់រំាប់សលួន្របារជនះ។

តបជទសតបភពទំនញិ

តករុមហ៊នុមនិអា្រជ្វើការអះអាងខសុពកីារពតិ ឬជ្វើឲ្យភន័្ដត្រឡអំពំថីា 
ជតើទនំញិតតរូវរានជ្វើ ផ្លតិ ឬោដំះុជៅក្ងុតបជទសជាកល់ាកោ់

 
មលួយជទជនាះ។ 
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បណ័្ណពត័ម៌ាន

ជនះរាប់បញូ្លទាងំ៖

•	 	“ជ្វើជៅក្ងុ” ឬ “ផ្លតិជៅក្ងុ” តបជទសជាកល់ាកោ់មលួយ

•	  “ផ្លដោំរំបស”់ “ផ្លតិផ្លរបស”់ ឬ “ផ្លតិជៅក្ងុ” 

តបជទសជាក់លាកោ់មលួយ

•	  ការជតបើតរាសផ់្លា កឡូជហា្គ  ឧទាហរណ៍ ផ្លា កឡជូហា្គ  

“ជ្វើជៅតបជទសអសូ្ស្្ដ ល”ី

•	  ការអះអាងថា ទនំញិ ឬជតគឿងផ្្ស ំឬសមាស្តរុាន 

“ោោំជំៅក្ងុ” តបជទសជាកល់ាកោ់មលួយ។

ឧទាហរណ៍ តបសនិជបើកញ្ប់ជវ្រខប់្ផ្លតិផ្លអះអាងថាវាជា 

“ផ្លដោំរំបសត់បជទសអសូ្ស្្ដ ល”ី ជនាះវាមាននយ័ថាជតគឿងផ្្សសំ ំ

ខាន់ៗ ទាងំអស់របសផ់្លតិផ្ល និងផ្លិតកម្ម ឬការផ្លិតផ្លិត 
ផ្លតតរូវដតជ្វើជឡើងជៅក្ងុតបជទសអសូ្ស្្ដ ល។ី

ការកណំតត់មមលាខសុគ្្

ការកណំតត់មមលាខុសគ្្គជឺកើតជឡើង ជៅជពលដដលតករុមហ៊នុោក់ 
បង្ហា ញទំនញិោមលួយដដលមានតមមលាខសុៗគ្្។ ឧទាហរណ៍ តមមលា 

ជៅជលើជ្្ើរអា្រនរឹងខសុពតីមមលាដដលរានផ្្សពវផ្សាយជៅក្ងុកាតា 
ឡកុ។ ក្ងុករណីជនះ តករុមហ៊នុតតរូវដតលកទ់នំញិជៅតមមលាទាប ឬដក

 
ទនំញិជ្រញពីការលក់ រហតូទាលដ់តមានការដកតតមរូវតមមលារលួ្ររាល់ 
ជហើយ។

ការកណំតត់មមលាជទាល

តករុមហ៊នុមនិរានអនុញ្ញា តឲ្យផ្្សពវផ្សាយ ឬបង្ហា ញតមមលាដដលជាដផ្ក្ 

ដតមលួយមនមថលាជដើមជឡើយ លះុតតាដតមានការផ្្សពវផ្សាយ្របាស់លាស់ 

ពតីមមលាសរុប។

ឧទាហរណ៍ ការផ្្សពវផ្សាយពាណិ�្ជកម្មតាមកាតាឡុកសតមាប់ស្ 
ឡុងទទលួលជភញៀវបង្ហា ញមថលាជដើមថា “ការបងត់រាកដ់ង៏្យសសរួលគឺ 
$៣០០្ំរនលួន៦ដង”។ ដជូ្រះ្ ជគតាងំបង្ហា ញតមមលាសរបុ $១,៨០០ ប៉ាដុន្ដ 

សរជសរជាអក្សរត្ូរៗជៅដផ្ក្ខាងជតកាមមនការផ្្សពវផ្សាយពាណិ�្ជ 

កម្ម និងរាងំសសជមាលជោយរូបស្ឡុងជនះ។ មថលាជទាល $១,៨០០  
មិនរានបង្ហា ញឲ្យជ�ើញ្របាស់ដ្ូរ $៣០០ ជឡើយ។ ដជូ្រះ្ ករណី 

ជនះមនិសសប្របាប់ជទ។

ជតើអវជីាទជងវើគ្្ម នសម្�ញញាៈ?
ទជងវើគ្្ម នសម្�ញញាៈ គជឺាពាក្យសដំ ីឬសកម្មភាពមិនសមជហតផុ្ល 

ជស្ះដដលរារាងំដលម់នសកិារល្អ។

ឧទាហរណ៍ស្ដពីទីជងវើគ្្ម នសម្�ញញាៈ រាប់បញូ្លទាងំតករុមហ៊នុដ្ូរ 
ខាងជតកាម៖

•	 	មនិរានពន្យលអ់ពំកី្ិរស្នយាឲ្យរានតតរឹមតតរូវ ដលអ់តថិ�ិន 
ដដលពលួកជគដរឹងថា អតិថ�ិនជនាះមនិជ្រះភាស្អងជ់គលាស

•	  លលួងជលាមបុគ្គលោម្ាកឲ់្យ្រះុហតថែជលខា ជលើតកោសទជទ 

ឬក្ិរស្នយាដដលមិនសមសសបខាលា ងំ

•	 	ជកង្រជំណញពសី្ថែ នភាពអតិថ�ិន ដ្ូរជាតំបនោ់្រស់សោល

•	  ជតបើកលយទុ្ធោកស់មាពា ្ខាលា ងំដ្ូរជា បដជិស្មិនតពមជឆលាើយ 

ជៅនរឹងពាក្យ ជទ ជាជដើម។

Australian	Capital	Territory		
Office of Regulatory Services T.	(02)	6207	0400

New	South	Wales	
NSW Fair Trading T.	13	32	20

Northern	Territory	
Consumer Affairs T.	1800	019	319

Queensland	
Office of Fair Trading T.	13	QGOV	(13	74	68)

South	Australia	
Consumer & Business Services	T.	13	18	82

Tasmania	
Office of Consumer Affairs & Fair Trading T.	1300	654	499

Victoria	
Consumer Affairs Victoria T.	1300	55	81	81

Western	Australia	
Department of Commerce T.	1300	30	40	54

ស្មាបព់ត័ម៌ានបននថែម សមូទំនាកទ់នំងមកកានភ្់្កង់ារការពារសទិ្អិក្ក្បើ្ រាស់ក្នុងមលូដ្ឋា នរបស់អក្។ 
ស្មាបជំ់នួយន្ក្ភ្រ្ សមូទរូស័ព្ទមកកានក់លខ 13	14	50 (កស្ើសនុអំក្បកន្បជាភ្រ្របស់អក្)

គណៈកម្មការអ្កជតបើតរាស់ និងការតបកលួតតបដ�ងអូស្ស្្ត លី មានការទទលួលខុសតតរូវថ្ាក់ជាតិ្រំជពាះការតបកលួតតបដ�ងពាណិ�្ជកម្មជសរ ី

និងការពារអ្កជតបើតរាស់ ជហើយអា្រទាក់ទងរានតាមរយៈជលខ 1300	302	502។
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