
 

ການສວຍໃຊຕໍ້າແໜ່ງອໍານາດ: ມນັແມນ່ຫຍັງ ແລະ ປະເມນີມນັໄດ້ແນວໃດ?  
 

1. ຄໍານໍາ 
 

1.1. ແບບຮຽນຂ້ັນຕ້ົນສະບັບນີ້ມີຈCດປະສົງເພ່ືອ:  

a. ເປGນເອກະສານທ່ີອີງໃສ່ຫັຼກການເພ່ືອໃຫ້ສະມາຊິກຝLາຍຕCລາການຂອງແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິກຢNLໃນ ສະມາຄົມ
ປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (Association of Southeast Asian Nations (‘ASEAN’)) 
ໄດ້ນໍາໃຊ້;  

b. ສະໜອງຄN່ມືພາກປະຕິບັດ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮN້ແກ່ຜN້ພິພາກສາ ໂດຍໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຄວາມທ້າທາຍ ແລະ 
ບັນຫາທ່ີພົບພ້ໍໃນການປະເມີນຫັຼກຖານທ່ີຊັບຊ້ອນຈາກຜN້ຊ່ຽວຊານຕາມແນວທາງການຕັດສິນ ແລະ ທົບ
ທວນການຕັດສິນ ຢNLພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຄC້ມຄອງການແຂ່ງຂັນຢNLໃນປະເທດສະມາຊິກ (Member States) 

ອາຊ່ຽນ (ASEAN); ແລະ 

c. ຊ່ວຍພັດທະນານິຕິກໍາກ່ອນກົດໝາຍຄC້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ, ເຊິ່ງເພ່ີມຄວາມແນ່ນອນທາງດ້ານກົດໝາຍ, 
ສົ່ງເສີມປະສິດທິພາບ ແລະ ສະໜັບສະໜNນຄວາມສະໝ່ໍາສະເໝີ ແລະ ຄວາມສາມາດຄາດການໄດ້ພາຍໃນ
ປະເທດສະມາຊິກ ASEAN ແລະ ໃນທ່ີສCດແລ້ວກໍປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການກໍານົດນະໂຍບາຍຄC້ມຄອງ
ການແຂ່ງຂັນທ່ີເຂ້ັມແຂງ.  

1.2. ແບບຮຽນຂ້ັນຕ້ົນຖືກພັດທະນາໃນບໍລິບົດທ່ີມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຂ້ັນຕອນຕ່າງໆຂອງການພັດທະນາ
ກົດໝາຍຄC້ມຄອງການແຂ່ງຂັນຢNLໃນປະເທດສະມາຊິກ ASEAN. ມັນບໍ່ໄດ້ມີເຈດຕະນາທ່ີຈະໃຫ້ໃຫ້ຂ້ໍມNນທ່ີ
ສະເພາະເຈາະຈົງຂອງປະເທດໃດໜ່ຶງ.  

1.3. ແບບຮຽນຂ້ັນຕ້ົນສະບັບນີ້ຖືກພັດທະນາໂດຍຜN້ພິພາກສາໃນສານກາງແຫ່ງອົດສະຕາລີ ໃຫ້ແກ່ຜN້ພິພາກສາໃນ
ປະເທດສະມາຊິກ ASEAN ໂດຍຮ່ວມມືກັນຢLາງໃກ້ຊິດກັບ OECD. ມັນແມ່ນໜ່ຶງໃນຊຸດແບບຮຽນຂ້ັນຕ້ົນ
ກ່ຽວກັບກົດໝາຍຄC້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ ເຊິ່ງຖືກພັດທະນາໂດຍການລິເລີ່ມຂອງ ຄະນະກໍາມະການຄC້ມຄອງການ
ແຂ່ງຂັນເຂດການຄ້າເສລີລະຫວ່າງອາຊ່ຽນ-ອົດສະຕາລີ-ນິວຊີແລນ (ASEAN Australia New Zealand 
Free Trade Area Competition Committee) ໃຫ້ເປGນສ່ວນໜ່ຶງຂອງ ໂຄງການປະຕິບັດນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ
ຄC້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ (Competition Law Implementation Program (‘CLIP’)). 

 ແບບຮຽນຂ້ັນຕ້ົນຂອງການແຂ່ງຂັນສໍາລັບຜN້ພິພາກສາອາຊ່ຽນ 
 ຖືກພັດທະນາໃຫ້ເປGນສ່ວນໜ່ຶງຂອງໂຄງການປະຕິບັດນໍາໃຊ້ກົດໝາຍຄC້ມຄອງການແຂ່ງຂັນຂອງ AANZFTA         
ໍ (AANZFTA Competition Law Implementation Program)



 

2. ແນວຄິດກ່ຽວກັບ ‘ອໍານາດ’ ຫືຼ ‘ອໍານາດໃຫຍ່ໃນຕະຫຼາດ’ 
 

2.1. ລະບອບການແຂ່ງຂັນທ່ົວໂລກໄດ້ມາຈC້ມກັນທ່ີແນວຄິດທ່ີວ່າ ຄວນນໍາໃຊ້ການເກືອດຫ້າມສໍາລັບຄວາມປະພຶດຝLາຍ
ດຽວຕ່ໍທCລະກິດທ່ີມີ “ອໍານາດໃຫຍ່ໃນຕະຫຼາດ” ເທ່ົານັ້ນ. ການກະທໍາຝLາຍດຽວຂອງທCລະກິດທ່ີມີອໍານາດຕະຫຼາດ
ໃນລະດັບທ່ີສNງແມ່ນມັກຈະບິດເບືອນຂະບວນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ມີຜົນຕ່ໍຕ້ານການແຂ່ງຂັນຫຼາຍກວ່າຄວາມປະພຶດ
ຂອງທCລະກິດທ່ີບໍ່ມີ ຫືຼ ມີອໍານາດຕະຫຼາດເລັກນ້ອຍ. ໂດຍປ_ກກະຕິແລ້ວຢNLໃນເສດຖະສາດນັ້ນ, ນິຍາມຂອງອໍານາດ
ໃນຕະຫຼາດຄືຄວາມສາມາດຂອງທCລະກິດທ່ີຈະຮັກສາລາຄາຂອງຜະລິດຕະພັນ (ຫືຼ ຜະລິດຕະພັນຫຼາຍຢLາງ) ຂອງຕົນ
ໃຫ້ຢNLເໜືອລາຄາແຂ່ງຂັນໂດຍມີຜົນກໍາໄລເປGນໄລຍະເວລາຍາວນານ.  

2.2. ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ພາສາທ່ີແຕກຕ່າງກັນຖືກນໍາໃຊ້ທ່ົວໂລກເພ່ືອລະບCຂອບເຂດເລີ່ມຕ້ົນຂອງອໍານາດຕະຫຼາດ 
ເຊິ່ງຄວາມປະພຶດຝLາຍດຽວຄວນຈະຖືວ່າເປGນໄພຕ່ໍການແຂ່ງຂັນ ແລະ ສາມາດລະເມີດກົດໝາຍຄC້ມຄອງການ
ແຂ່ງຂັນ. ຢNLໃນເອີຣົບ ແລະ ເຂດອໍານາດຈໍານວນໜ່ຶງທ່ົວໂລກ, ຂອບເຂດເລີ່ມຕ້ົນນີ້ແມ່ນ ‘ອໍານາດ’. ກົດໝາຍ
ລັດຖະບານກາງຂອງສະຫະລັດອາເມຣິການໍາໃຊ້ຂອບເຂດເລີ່ມຕ້ົນຂອງ ‘ການຜNກຂາດທ່ີຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ການ
ພະຍາຍາມຜNກຂາດ’. ຂອບເຂດເລີ່ມຕ້ົນຂອງອົດສະຕາລີແມ່ນ ‘ອໍານາດໃຫຍ່ໃນຕະຫຼາດ’. ໃນເຂດອໍານາດ
ສ່ວນໃຫຍ່ໃນ ASEAN, ຂອບເຂດເລີ່ມຕ້ົນແມ່ນ ‘ອໍານາດ’. ເຖິງແມ່ນຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງເຫ່ົຼານີ້, ລະບອບ
ການແຂ່ງຂັນໄດ້ຈC້ມກັນຢNLທ່ີແນວຄິດທ່ີວ່າ ຄວນນໍາໃຊ້ການເກືອດຫ້າມສໍາລັບຄວາມປະພຶດຝLາຍດຽວຕ່ໍ
ທCລະກິດທ່ີມີອໍານາດໃຫຍ່ໃນຕະຫຼາດ, ເພ່ືອໃຫ້ງ່າຍຕ່ໍການກ່າວເຖິງ ຂອບເຂດເລີ່ມຕ້ົນຈະຖືກກ່າວເຖິງໃນນາມ 
‘ອໍານາດ’ ຫືຼ ‘ອໍານາດໃຫຍ່ໃນຕະຫຼາດ’ ຕະຫຼອດແບບຮຽນຂ້ັນຕ້ົນສະບັບນີ້. 

2.3. ເພ່ືອທ່ີຈະປະເມີນລະດັບອໍານາດທ່ີທCລະກິດມີພາຍໃນຕະຫຼາດ, ມັນຈໍາເປGນທ່ີຈະໃຫ້ນິຍາມຕະຫຼາດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກ່ອນ. 
ນິຍາມຂອງຕະຫຼາດໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕ່ໍຂອບເຂດການແຂ່ງຂັນຢLາງໃກ້ຊິດ, ຄວາມສາມາດທົດແທນໄດ້ລະຫວ່າງ
ຜະລິດຕະພັນ ຫືຼ ຂອບເຂດການແຂ່ງຂັນກັນລະຫວ່າງຄN່ແຂ່ງ, ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບທັງແນວຄິດທາງດ້ານ
ເສດຖະສາດ ແລະ ຄວາມເປGນຈິງໃນການຄ້າຂາຍ. ຕົວຢLາງ: ຖ້າຮ້ານພິດຊ່າແຫ່ງດຽວໃນເມືອງເພ່ີມລາຄາຂອງຕົນ
ຂ້ຶນ, ລNກຄ້າກໍອາດປLຽນໄປກິນເບີເກີ ຫືຼ ຮ້ານພິດຊ່າຂອງເມືອງໃກ້ຄຽງອາດຂະຫຍາຍພ້ືນທ່ີການຈັດສົ່ງຂອງຕົນ. ຖ້າ
ການທົດແທນເປGນເບີເກີ ແລະ/ຫືຼ ຜN້ຂາຍພິດຊ່າໃນເມືອງອ່ືນປaອງກັນບໍ່ໃຫ້ຮ້ານພິດຊ່າດ່ັງກ່າວເພ່ີມລາຄາເພ່ືອໄດ້ຜົນ
ກໍາໄລ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຜN້ຂາຍເຫ່ົຼານັ້ນຈະຖືກລວມໃນຕະຫຼາດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.  

2.4. ດ່ັງທ່ີສະແດງໃນຕົວຢLາງນີ້, ນິຍາມຂອງຕະຫຼາດມັກຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜN້ພິພາກສາພິຈາລະນາເຖິງຜະລິດຕະພັນ 
(ເຊັ່ນ: ພິດຊ່າ ທຽບກັບ ອາຫານດ່ວນ) ແລະ ຂອບເຂດດ້ານພNມສາດ (ເຊັ່ນ: ໜ່ຶງເມືອງທຽບກັບ ຫຼາຍເມືອງ) 
ເຊິ່ງລວມເຖິງການນໍາໃຊ້ຫັຼກການ:  

a. ການທົດແທນດ້ານອCປະສົງ, ໄດ້ແກ່ການທົດແທນລະຫວ່າງສິນຄ້າ ຫືຼ ການບໍລິການຈາກມCມມອງຂອງ
ລNກຄ້າ; ແລະ  

b. ໃນບາງເຂດອໍານາດແມ່ນການທົດແທນດ້ານອCປະທານ, ໄດ້ແກ່ການທົດແທນລະຫວ່າງສິນຄ້າ ຫືຼ ການບໍລິການ
ຈາກມCມມອງຂອງຜN້ສະໜອງ. ການທົດແທນດ້ານອCປະທານອາດຖືກພິຈາລະນາໃນບາງເຂດອໍານາດໃຫ້ເປGນ
ນິຍາມຂອງຕະຫຼາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຖ້າມີຜົນສະທ້ອນຕ່ໍພຶດຕິກໍາການແຂ່ງຂັນຂອງຜN້ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງແມ່ນ
ທຽບເທ່ົາກັບພຶດຕິກໍາໃນການທົດແທນດ້ານອCປະສົງ. ເຂດອໍານາດອ່ືນພຽງແຕ່ພິຈາລະນາການທົດແທນດ້ານອC
ປະທານ ເມື່ອປະເມີນຜົນການແຂ່ງຂັນ.  



2.5. ຂ້ຶນຢNLກັບກົດໝາຍຄC້ມຄອງການແຂ່ງຂັນທ່ີຖືກບັງຄັບໃຊ້, ຫັຼກຖານດ່ັງຕ່ໍໄປນີ້ອາດຖືກພິຈາລະນາໂດຍຜN້
ພິພາກສາໃນການປະເມີນອໍານາດ:  

a. ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ, ລວມທັງສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມທົນທານຂອງຕະຫຼາດ;  

b. ອCປະສັກຕ່ໍການເຂ້ົາ ຫືຼ ການຂະຫຍາຍ;  

c. ຄວາມສາມາດຂອງຜN້ຊື້ທ່ີຈະມີອິດທິພົນຕ່ໍເງື່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບການ (ອໍານາດຕອບໂຕ້ຂອງຜN້ຊື້); 

d. ຄCນລັກສະນະຂອງຕະຫຼາດ, ລວມທັງການເປbດຕ່ໍການນໍາເຂ້ົາ; ແລະ  

e. ຄCນລັກສະນະທCລະກິດ, ລວມທັງຂະໜາດທຽບຄຽງ, ລະດັບກໍາໄລ, ການລວມກິດຈະການໃນສາຍ
ຕ້ັງ, ຊັບພະຍາກອນທ່ີສາມາດໃຊ້ໄດ້ ແລະ ການປະຢGດຕ່ໍຂະໜາດ.  

2.6. ການມີຕໍາແໜ່ງອໍານາດ ຫືຼ ອໍານາດໃຫຍ່ໃນຕະຫຼາດແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກເກືອດຫ້າມ. ກົດໝາຍຄC້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ
ເກືອດຫ້າມພຽງແຕ່ຄວາມປະພຶດຝLາຍດຽວທ່ີອາດເປGນອັນຕະລາຍຕ່ໍການແຂ່ງຂັນເພາະມັນເທ່ົາກັບການສວຍໃຊ້
ຕໍາແໜ່ງອໍານາດ.  

 

3. ການສວຍໃຊ້ ‘ອໍານາດ’ ຫືຼ ‘ອໍານາດໃຫຍ່ໃນຕະຫຼາດ’ 
 

3.1. ການສວຍໃຊ້ຕໍາແໜ່ງອໍານາດມີລັກສະນະເປGນຄວາມປະພຶດທ່ີມີຜົນ ຫືຼ ເປGນຜົນສະທ້ອນທ່ີເປGນໄປໄດ້ຈາກ
ການແຂ່ງຂັນທ່ີເປGນອັນຕະລາຍ.  

3.2. ໃນຂະນະທ່ີມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢLາງຫຼວງຫຼາຍທ່ົວເຂດອໍານາດກ່ຽວກັບຂອບເຂດຄວາມປະພຶດທ່ີອາດ
ຖືວ່າເປGນການສວຍໃຊ້ອໍານາດ, ຕົວຢLາງປະກອບມີ:  

a. ການກໍານົດລາຄາເພ່ືອກໍາຈັດຄN່ແຂ່ງ – ກໍານົດລາຄາຕ່ໍາຊົ່ວຄາວໂດຍມີຈCດປະສົງເພ່ືອກໍາຈັດ ຫືຼ 
ເຮັດໃຫ້ຄN່ແຂ່ງອ່ອນແອ;  

b. ການປະຕິເສດທ່ີຈະຄ້າຂາຍ ຫືຼ ການຄ້າຂາຍແບບພິເສດ – ການຈັດແຈງທ່ີມີຈCດປະສົງເພ່ືອ
ຈໍາກັດອິດສະຫຼະພາບຂອງຝLາຍຕ່າງໆໃນການຕັດສິນໃຈວ່າພວກເຂົາຈະຄ້າຂາຍກັບຜN້ໃດ, 
ຄ້າຂາຍຫຍັງ ຫືຼ ຄ້າຂາຍຢNLໃສ;  

c. ການຜNກມັດ, ການຂາຍເປGນຊຸດ ແລະ ກົນອCບາຍເພ່ືອສ້າງຄວາມຈົງຮັກພັກດີ – ເຊື່ອມໂຍງການຂາຍ
ສິນຄ້າ ຫືຼ ການບໍລິການທ່ີແຍກອອກຈາກກັນ ໂດຍມີຄວາມຄິດເຫັນເພ່ືອກີດກັນການແຂ່ງຂັນ;  

d. ການກົດໃຫ້ສ່ວນຕ່າງກໍາໄລຕ່ໍາ – ວິສາຫະກິດທ່ີຮວມກິດຈະການໃນສາຍຕ້ັງທ່ີຂາຍວັດສະດC
ຈໍາເປGນໃຫ້ແກ່ຄN່ແຂ່ງ ເຊິ່ງຫຸຼດຜ່ອນລາຄາປາຍທາງ ແລະ/ຫືຼ ເພ່ີມລາຄາຕ້ົນທາງເພ່ືອ ‘ກົດ’ ສ່ວນ
ຕ່າງກໍາໄລໃນລະດັບປະຕິບັດການໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ລະດັບຕະຫຼາດ; ແລະ  

e. ຄວາມປະພຶດທ່ີຂNດຮີດ – ເງື່ອນໄຂທ່ີບໍ່ຍCຕິທໍາ, ການແບ່ງແຍກດ້ານລາຄາ, ການຫຸຼດການຜະລິດ, ນະ
ວັດຕະກໍາ ຫືຼ ຄCນນະພາບ.  



 

4. ການທົດສອບທາງກົດໝາຍສໍາລັບການສວຍໃຊ້ອໍານາດ  
 

4.1. ຢNLໃນຫຼາຍປະເທດແມ່ນມີວິທີການບົນພ້ືນຖານຂອງຜົນສະທ້ອນ ໂດຍໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຜົນກະທົບດ້ານ
ເສດຖະກິດທ່ີຄວາມປະພຶດທ່ີໄດ້ຖືກກວດສອບແລ້ວມີຕ່ໍລNກຄ້າ ແລະ ການແຂ່ງຂັນ. ປະເທດອ່ືນໆອີກຈໍານວນໜ່ຶງ
ໃຊ້ວິທີການບົນພ້ືນຖານຂອງຮNບລັກສະນະ ເຊິ່ງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນແກ່ວິທີການຈັດແບ່ງປະເພດຄວາມປະພຶດພາຍໃຕ້
ກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນກໍລະນີດ່ັງກ່າວ, ການວິເຄາະເສດຖະກິດຍັງມີບົດບາດທ່ີສໍາຄັນໃນເຂດອໍານາດເຫ່ົຼານັ້ນ, 
ແຕ່ມັນບໍ່ຈໍາເປGນທ່ີຈະກໍານົດວ່າ ຄວາມປະພຶດທ່ີຈໍາກັດການແຂ່ງຂັນຢLາງແທ້ຈິງແມ່ນການລະເມີດກົດໝາຍ.  

4.2. ໃນຂະນະທ່ີວິທີການບົນພ້ືນຖານຂອງຮNບລັກສະນະອາດມີຄວາມແນ່ນອນທາງດ້ານກົດໝາຍຫຼາຍກວ່າ ແລະ ມີວິທີ
ແກ້ໄຂໄວກວ່າວິທີການບົນພ້ືນຖານຂອງຜົນສະທ້ອນ, ມັນອາດສ້າງຜົນກະທົບທ່ີບໍ່ເໝາະສົມ, ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຜົນ
ສະທ້ອນໃນຕະຫຼາດຕົວຈິງ. ແນ່ນອນ ການປະຕິບັດສ່ວນໃຫຍ່ໃນກໍລະນີໃດໜ່ຶງແມ່ນສາມາດເປGນການສວຍໃຊ້ຕໍາ
ແໜ່ງອໍານາດເພ່ືອຕ່ໍຕ້ານການແຂ່ງຂັນ, ສາມາດມີຜົນສະທ້ອນທ່ີສະໜັບສະໜNນການແຂ່ງຂັນ ຫືຼ ມີປະສິດທິພາບ
ໃນກໍລະນີອ່ືນໆ.  

4.3. ເຄື່ອງມືທ່ີໃຊ້ເພ່ືອກໍານົດຄວາມເສຍຫາຍທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນໄດ້ຕ່ໍການແຂ່ງຂັນແມ່ນການວິເຄາະທ່ີຖືກດໍາເນີນ
ການໂດຍອີງໃສ່ການທົດສອບແບບຂັດແຍ່ງຂ້ໍເທັດຈິງ.  

4.4. ການທົດສອບແບບຂັດແຍ່ງຂ້ໍເທັດຈິງປະກອບມີການປຽບທຽບສະພາວະການແຂ່ງຂັນທ່ີເປGນໄປໄດ້ໃນຕະຫຼາດທ່ີມີ 
ແລະ ບໍ່ມີຄວາມປະພຶດໃດໜ່ຶງທ່ີຖືກອ້າງວ່າປະກອບເປGນການສວຍໃຊ້ຕໍາແໜ່ງອໍານາດ. ມັນອາດເປGນປະໂຫຍດຕ່ໍ
ການປະເມີນການສNນເສຍ ຫືຼ ຄວາມເສຍຫາຍ. ການທົບສອບອ່ືນໆອີກຈໍານວນໜ່ຶງທ່ີໜ່ວຍງານ ແລະ ສານສາມາດ
ນໍາໃຊ້ໄດ້ ໃນກໍລະນີທ່ີມີການສວຍໃຊ້ອໍານາດແມ່ນ: ການທົດສອບເຫ່ົຼານີ້ປະກອບມີການທົດສອບການເສຍສະຫຼະ
ຜົນກໍາໄລ, ການທົດສອບຄວາມບໍ່ມີສໍານຶກດ້ານເສດຖະກິດ, ການທົດສອບທCລະກິດທ່ີມີປະສິດທິພາບທຽບເທ່ົາກັນ 
ແລະ ການທົດສອບຄວາມສົມດCນສະຫວັດດີການຂອງລNກຄ້າອີກຫຼາກຫຼາຍຢLາງ. ມີຂ້ໍຕົກລົງທ່ົວໄປວ່າ ບໍ່ມີການ
ທົດສອບໃດໜ່ຶງເໝາະສົມສໍາລັບທCກປະເພດກໍລະນີ.  

4.5. ການວິເຄາະຂັດແຍ່ງຂ້ໍເທັດຈິງບໍ່ແມ່ນວິທະຍາສາດທ່ີແນ່ນອນ. ໃນບາງກໍລະນີ, ມັນອາດເປGນໄປໄດ້ທ່ີຈະສະຫຸຼບ
ວ່າ ສະພາວະການແຂ່ງຂັນພາຍໃນຕະຫຼາດຈະຖືກສະຫງວນໄວ້ໃຫ້ກັບຄວາມປະພຶດທ່ີຖືກສົງໄສເທ່ົານັ້ນ.ຕົວຢLາງ
ໃນກໍລະນີອ່ືນໆອີກເຊັ່ນ: ເມື່ອຄວາມປະພຶດຖືກກ່າວອ້າງວ່າໄດ້ຂັດຂວາງຄN່ແຂ່ງໃໝ່, ມັນອາດສ້າງຄວາມ
ຫຍC້ງຍາກທ່ີຈະຄາດເດົາຢLາງເຊື່ອຖືໄດ້ວ່າ ຄN່ແຂ່ງໃໝ່ຈະເຂ້ົາສN່ຕະຫຼາດໂດຍບໍ່ມີຄວາມປະພຶດທ່ີຖືກສົງໄສ ຫືຼ ບໍ່ 
ແລະ ຖ້າເປGນແບບນັ້ນ ຜN້ເຂ້ົາຮ່ວມໃໝ່ຈະມີຜົນສະທ້ອນຫຍັງຕ່ໍສະພາວະການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.  

4.6. ບໍ່ວ່າຈະນໍາໃຊ້ການທົດສອບ ຫືຼ ມາດຕະຖານໃດກໍຕາມເພ່ືອກໍານົດວ່າ ຄວາມປະພຶດດ່ັງກ່າວບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, 
ເຂດອໍານາດຫຼາຍແຫ່ງດໍາເນີນການວິເຄາະໂດຍພິຈາລະນາປະສິດທິພາບດ້ານກໍາໄລ ຫືຼ ຂ້ໍອ້າງເປGນກາງທ່ີພໍຟGງໄດ້ວ່າ
ຖືກຕ້ອງໃນບາງຄັ້ງ, ແມ່ນແຕ່ເຫດຜົນທ່ີສະໜັບສະໜNນການແຂ່ງຂັນຂອງຄໍາຖາມທ່ີວ່າ ເປGນຫຍັງທCລະກິດທ່ີມີ
ອໍານາດຈຶ່ງມີຄວາມປະພຶດແບບນັ້ນ. ຂ້ໍອ້າງເປGນກາງແມ່ນກໍລະນີພິເສດໂດຍພ້ືນຖານ ທ່ີກ່າວອ້າງຄວາມປະພຶດທ່ີບໍ່
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເຊັ່ນ: ການພິຈາລະນາຢLາງເປbດເຜີຍ (ເຊັ່ນ: ເຫດຜົນດ້ານສCຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ). 
ຕົວຢLາງປະສິດທິພາບຈະປະກອບມີຄື: ການປະຢGດຕ່ໍຂະໜາດ ຫືຼ ການສົ່ງເສີມໃຫ້ມີນະວັດຕະກໍາ. ອາດຍັງມີການ
ປ_ກປaອງຄວາມປະພຶດໂດຍຖືກຄວບຄCມ ເຊິ່ງອະນCຍາດໃຫ້ມີການຄC້ມກັນເພ່ືອຕ່ໍຕ້ານການຜNກຂາດ ໃນກໍລະນີທ່ີຖືກ
ຮຽກຮ້ອງໂດຍກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານກາງ ຫືຼ ຂອງລັດ. ການປ_ກປaອງຄວາມປະພຶດໂດຍຖືກຄວບຄCມຮັບປະກັນ 



ວ່າ ລັດດ່ັງກ່າວສາມາມດໃຊ້ອໍານາດອະທິປະໄຕຂອງຕົນເພ່ືອນໍາໃຊ້ກົດລະບຽບທ່ີຖືວ່າຖືກຕ້ອງດ້ວຍເຫດຜົນດ້ານ
ເສດຖະກິດ ແລະ/ຫືຼ ດ້ານສັງຄົມ ເຖິງແມ່ນວ່າກົດລະບຽບດ່ັງກ່າວອາດຂັດແຍ່ງກັບນະໂຍບາຍຄC້ມຄອງການ
ແຂ່ງຂັນ. ໂດຍປ_ກກະຕິແລ້ວ ໃນເຂດອໍານາດດ່ັງກ່າວ ພາລະການພິສNດມີການປLຽນແປງເພ່ືອໃຫ້ມັນຂ້ຶນກັບທCລະກິດ
ທ່ີຢNLພາຍໃຕ້ການສືບສວນທ່ີຈະສະແດງເຖິງການມີຢNLຂອງປະສິດທິພາບ ຫືຼ ຂ້ໍອ້າງເປGນກາງເຫ່ົຼານີ້, ເພ່ືອສະແດງວ່າ
ຄວາມປະພຶດທ່ີຖືກສົງໄສນັ້ນຈໍາເປGນ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ປະສິດທິພາບດ່ັງກ່າວແມ່ນບໍ່ສາມາດບັນລCໄດ້ຜ່ານ
ທາງວິທີການຕ່ໍຕ້ານການແຂ່ງຂັນທ່ີໜ້ອຍລົງ.  

 

5. ແຫ່ຼງທ່ີມາຂອງຫັຼກຖານ ແລະ ບັນຫາ  
 

5.1. ສໍາລັບທCກກໍລະນີການແຂ່ງຂັນ, ສານຈະນໍາໃຊ້ກົດໝາຍໃນເຂດອໍານາດຂອງຕົນ ແລະ ກົດເກນຂອງຫັຼກຖານ
ຂອງຕົນເພ່ືອກໍານົດລັກສະນະ ແລະ ຂອບເຂດຂອງຫັຼກຖານທ່ີຈໍາເປGນໃນການກໍານົດການສວຍໃຊ້ຕໍາແໜ່ງ
ອໍານາດ. ແຫ່ຼງທ່ີມາຂອງຫັຼກຖານທ່ີອາດເປGນປະໂຫຍດຕ່ໍສານໄດ້ແມ່ນປະກອບມີ:  

a. ຫັຼກຖານຈາກຜN້ເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ຜN້ສັງເກດການໃນຕະຫຼາດ ເຊິ່ງລວມເຖິງຫັຼກຖານຈາກຄN່ແຂ່ງ, ຜN້ທ່ີ
ອາດເຂ້ົາຮ່ວມຕະຫຼາດ, ຜN້ສະໜອງ ແລະ ລNກຄ້າ;  

b. ເອກະສານພາຍໃນ ແລະ ບົດບັນທຶກທາງທCລະກິດເຊັ່ນ: ບັນຊີ ແລະ ເອກະສານຂອງຄະນະກໍາມະການ; ແລະ  

c. ຫັຼກຖານຈາກຜN້ຊ່ຽວຊານ, ລວມທັງຜN້ຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ອCດສາຫະກໍາ. ຫັຼກຖານຈາກຜN້
ຊ່ຽວຊານແມ່ນຈະໄດ້ສົນທະນາໃນລາຍລະອຽດຫຼາຍຂ້ຶນໃນ ແບບຮຽນຂ້ັນຕ້ົນການແຂ່ງຂັນ CLIP 
(CLIP Competition Primer) ທ່ີກ່ຽວກັບ ‘ຫັຼກຖານຈາກຜN່ຊ່ຽວຊານ (Expert evidence)’. 

5.2. ໃນການປະເມີນອໍານາດ, ມັນເປGນເລື່ອງປ_ກກະຕິທ່ີສານຈະອີງຕາມຫັຼກຖານທາງອ້ອມ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງສ້າງຂອງ
ຕະຫຼາດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເປGນຫັຼກເຊັ່ນ: ຫັຼກຖານດ້ານສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ, ອCປະສັກໃນການເຂ້ົາ ແລະ ການຂະຫຍາຍ ແລະ 
ອໍານາດຕອບໂຕ້. ອາດອີງໃສ່ຫັຼກຖານທາງກົງເພ່ືອເພ່ີມເຕ່ີມໃຫ້ກັບຫັຼກຖານທາງອ້ອມ, ແຕ່ບໍ່ອາດຈະກໍານົດອໍານາດ
ໄດ້ຢLາງເດັດຂາດ. ຕົວຢLາງເຊັ່ນ: ຫັຼກຖານດ້ານກໍາໄລຂອງທCລະກິດອາດເປGນປະໂຫຍດໃນສ່ວນຂອງບໍລິບົດ ແລະ 
ອາດຖືກຕີຄວາມໝາຍໄດ້ຢLາງແຕກຕ່າງ. ການນໍາໃຊ້ຫັຼກຖານທາງອ້ອມ/ຫັຼກຖານແວດລ້ອມແມ່ນຈະຖືກສົນທະນາ
ດ້ວຍລາຍລະອຽດທ່ີຫຼາຍຂ້ຶນຢNLໃນ CLIP Competition Primer ກ່ຽວກັບ ‘ຫັຼກຖານແວດລ້ອມ 
(Circumstantial evidence)’. 

5.3. ໃນບາງກໍລະນີ, ຜົນຕ່ໍຕ້ານການແຂ່ງຂັນ ຫືຼ ຜົນທ່ີເປGນໄປໄດ້ອາດຖືກກໍານົດຂ້ຶນໂດຍຫັຼກຖານທາງກົງທ່ີສາມາດ
ເຊື່ອຖືໄດ້. ເມື່ອບໍ່ມີຫັຼກຖານດ່ັງກ່າວ, ຜN້ພິພາສາສາມາດອີງໃສ່ຫັຼກຖານແວດລ້ອມ ແລະ ຂະບວນການລົງຄວາມ
ເຫັນ. ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຜິດປ_ກກະຕິທ່ີຈະມີການທັບຊ້ອນຢLາງສໍາຄັນລະຫວ່າງຫັຼກຖານທ່ີໃຊ້ເພ່ືອກໍານົດອໍານາດ 
ແລະ ຫັຼກຖານທ່ີໃຊ້ເພ່ືອກໍານົດຈCດປະສົງ ຫືຼ ຜົນທ່ີເປGນໄປໄດ້. 

5.4. ໃນກໍລະນີໃດກໍຕາມທ່ີເປGນໄປໄດ້, ການຄC້ມຄອງກໍລະນີເພ່ືອຄວບຄCມສາມາດເປGນປະໂຫຍດຕ່ໍຜN້ພິພາກສາທ່ີຈັດການ
ກັບຫັຼກຖານຊັບຊ້ອນ ແລະ ມີຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃນກໍລະນີຄວາມປະພຶດຝLາຍດຽວ. ຜN້ພິພາກສາຄວນພິຈາລະນາວ່າ 
ມີເຄື່ອງມືຄC້ມຄອງກໍລະນີໃດແດ່ທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ປະເດັນແຄບເຂ້ົາໃນການໂຕ້ແຍ້ງ, ຄວບຄCມຂອບເຂດ ແລະ ຮNບ
ລັກສະນະຂອງຫັຼກຖານ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມປະພຶດຢLາງເປGນລະບົບລະບຽບໃນການພິຈາລະນາຄະດີ.  



 

6. ຂ້ໍສັນນິຖານທ່ີອີງຕາມສ່ວນແບ່ງໃນຕະຫຼາດ  
 

6.1. ໃນບາງເຂດອໍານາດ ແມ່ນອາດນໍາໃຊ້ຂອບເຂດເລີ່ມຕ້ົນຂອງສ່ວນແບ່ງໃນຕະຫຼາດຂອງທັງສອງສົ້ນຂອງສະ
ເປGກຕຣໍາເພ່ືອວິເຄາະວ່າທCລະກິດມີຕໍາແໜ່ງອໍານາດ ຫືຼ ອໍານາດໃຫຍ່ໃນຕະຫຼາດ ຫືຼ ບໍ່. 

6.2. ສ່ວນແບ່ງໃນຕະຫຼາດຕາມມາດຕະຖານຂ້ໍບັງຄັບອາດຖືກກໍານົດວ່າ ທCລະກິດໃດໜ່ຶງທ່ີມີສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຕ່ໍາ
ກວ່າມາດຕະຖານຂ້ໍບັງຄັບນັ້ນຈະຖືກສັນນິຖານວ່າບໍ່ມີຕໍາແໜ່ງອໍານາດ ຫືຼ ອໍານາດໃຫຍ່ໃນຕະຫຼາດ.  

6.3. ຂອບເຂດເລີ່ມຕ້ົນຂອງສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດອາດຖືກກໍານົດຢNLຂ້າງເທິງ ເຊິ່ງທCລະກິດໃດໜ່ຶງຈະຖືກສັນນິຖານວ່າມີຕໍາ
ແໜ່ງອໍານາດ ຫືຼ ອໍານາດໃຫຍ່ໃນຕະຫຼາດ.  

6.4. ມາດຕະຖານຂ້ໍບັງຄັບ ແລະ ຂອບເຂດເລີ່ມຕ້ົນຂອງອໍານາດບົນພ້ືນຖານສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດອາດສ້າງສັນນິຖານທ່ີເປGນ
ຂ້ໍສະຫຸຼບ ຫືຼ ສາມາດຫັກລ້າງໄດ້. ຕາມກົດລະບຽບແລ້ວ ຂ້ໍສັນນິຖານດ່ັງກ່າວໃນເຂດອໍານາດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສາມາດ
ຫັກລ້າງໄດ້. ສິ່ງນີ້ເປGນຈິງໂດຍສະເພາະສໍາລັບຂ້ໍສັນນິຖານທ່ີສ້າງຂອບເຂດເລີ່ມຕ້ົນຂອງອໍານາດ, ຍ້ອນສ່ວນແບ່ງ
ຕະຫຼາດແມ່ນເຄື່ອງມືຊັກຊ້າທ່ີບໍ່ສາມາດສະແດງອໍານາດຕະຫຼາດຢLາງເດັດຂາດ. ສະນັ້ນ ສ່ວນແບ່ງທ່ີສNງໃນຕະຫຼາດ
ພຽງລໍາພັງກໍບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງພິສNດທ່ີເດັດຂາດວ່າ ທCລະກິດໃດໜ່ຶງມີອໍານາດໃຫຍ່ໃນຕະຫຼາດ, ເຖິງແມ່ນວ່າການວິເຄາະ
ສ່ວນແບ່ງໃນຕະຫຼາດສາມາດເປGນປະໂຫຍດໄດ້ໃນຂ້ັນຕອນທໍາອິດຂອງການວິເຄາະການແຂ່ງຂັນ. ຕົວຢLາງເຊັ່ນ: 
ການຢNLເກີນຂອບເຂດເລີ່ມຕ້ົນຂອງສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດອາດສ້າງຂ້ໍສັນນິຖານອໍານາດທ່ີບໍ່ສາມາດຫັກລ້າງໄດ້ ໂດຍປLຽນ
ພາລະການພິສNດຈາກຜN້ຄວບຄCມໃຫ້ກາຍເປGນທCລະກິດທ່ີຖືກສົງໄສ.  

 

7. ຄວາມປະພຶດທ່ີຖືວ່າເປGນການສວຍໃຊ້ອໍານາດ  
 

7.1. ຢNLໃນອົດສະຕາລີ, ສານໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າຄວາມປະພຶດດ່ັງຕ່ໍໄປນີ້ເປGນການສວຍໃຊ້ຕໍາແໜ່ງອໍານາດ:  

a. ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍລາຍໃຫຍ່ແຫ່ງໜ່ຶງປະຕິເສດທ່ີຈະຄ້າຂາຍກັບຜN້ສະໜອງເຂ້ົາຈີ່ ຖ້າພວກເຂົາຍັງຂາຍ
ເຂ້ົາຈີ່ໃຫ້ແກ່ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍແບບອິດສະຫຼະບໍລິເວນໃກ້ຄຽງໃນລາຄາສ່ວນຫຸຼດ. ຄວາມປະພຶດນີ້ເຮັດ
ໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍC້ງຍາກສໍາລັບຮ້ານຂາຍເຄື່ອງອິດສະຫຼະທ່ີຈະແຂ່ງຂັນກັບຮ້ານຂາຍເຄື່ອງລາຍໃຫຍ່ໃນ
ການຂາຍເຂ້ົາຈີ່ໃຫ້ແກ່ລNກຄ້າ;  

b. ຜN້ໃຫ້ບໍລິການຈອງປb້ສໍາລັບງານບັນເທີງສົດປfດຊົ່ວຄາວ ຫືຼ ປະຕິເສດທ່ີຈະໃຫ້ປb້ສ່ວນຫຸຼດໃນນາທີສCດທ້າຍຕາມ
ການຮຽກຮ້ອງຂອງຜN້ຈັດງານ ຍ້ອນປb້ສ່ວນຫຸຼດຈະຖືກສົ່ງເສີມໂດຍຄN່ແຂ່ງ. ຄວາມປະພຶດນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມ
ຫຍC້ງຍາກທ່ີຄN່ແຂ່ງຈະຂາຍປb້ສ່ວນຫຸຼດໃນນາທີສCດທ້າຍໃຫ້ແກ່ລNກຄ້າ;  

c. ຜN້ຜະລິດທ່ີມີອໍານາດໃນຕະຫຼາດນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອ ແຕ່ບໍ່ມີອໍານາດໃນຕະຫຼາດນໍ້າຢາຂັບຂອງເສຍຈາກເລືອດ 
ໃຫ້ສ່ວນຫຸຼດກັບໂຮງໝໍທ່ີສັນຍາວ່າຈະຊື້ຜະລິດຕະພັນທັງສອງແບບລວມຊຸດ. ຄວາມປະພຶດນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດ
ຄວາມຫຍC້ງຍາກຂ້ຶນສໍາລັບຄົນຂາຍນໍ້າຢາຂັບຂອງເສຍຈາກເລືອດທ່ີຈະແຂ່ງຂັນໃນການຂາຍໃຫ້ກັບ
ໂຮງໝໍ. 



 

8. ການຄວ້ໍາບາດ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ 
 

8.1. ມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍລະຫວ່າງການຄວ້ໍາບາດ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ. ໂດຍປ_ກກະຕິແລ້ວ ການຄວ້ໍາບາດແມ່ນມີ
ເຈດຕະນາເພ່ືອປaອງກັນຄວາມປະພຶດທ່ີບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນອະນາຄົດ ແລະ ໃນບາງເຂດອໍານາດກໍຍັງ
ບັງຄັບໃຫ້ຜN້ລະເມີດຢCດຕິຜົນປະໂຫຍດທ່ີຜິດກົດໝາຍຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຊົດເຊີຍໃຫ້ກັບຜN້ເຄາະຮ້າຍ. ວິທີ
ແກ້ໄຂຮັກສາ, ກວດແກ້ ຫືຼ ປaອງກັນຄວາມປະພຶດທ່ີບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ໃນຂະນະທ່ີການຄວ້ໍາບາດປGບໄໝ 
ຫືຼ ລົງໂທດຄວາມປະພຶດປະເພດນັ້ນ. ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ ວິທີແກ້ໄຂໂດຍກົດໝາຍຄC້ມຄອງການແຂ່ງຂັນມີ
ຈCດປະສົງເພ່ືອຢCດພຶດຕິກໍາທ່ີຜິດກົດໝາຍຂອງຜN້ລະເມີດ, ຜົນຕ່ໍຕ້ານການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການເຮັດຊໍ້າອີກ ແລະ 
ອາດສະແຫວງຫາເພ່ືອຟi້ນຟNຂະບວນການແຂ່ງຂັນ.  

8.2. ການຄວ້ໍາບາດ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂທ່ີສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ໃນກໍລະນີທ່ີປາກົດມີການສວຍໃຊ້ຕໍາແໜ່ງອໍານາດ 
ແມ່ນຂ້ຶນຢNLກັບກົດໝາຍຄC້ມຄອງການແຂ່ງຂັນຂອງເຂດອໍານາດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ປະເພດຂອງການຄວ້ໍາບາດ ແລະ 
ວິທີແກ້ໄຂດ່ັງຕ່ໍໄປນີ້ອາດຈະມີໃຫ້ຄື:  

a. ວິທີແກ້ໄຂດ້ານໂຄງສ້າງ – ອາດສັ່ງໃຫ້ມີການຂາຍສ່ວນທັງໝົດ ຫືຼ ສ່ວນໃດໜ່ຶງຂອງທCລະກິດ ຫືຼ ຂອງ
ຊັບສິນໃດໜ່ຶງເພ່ືອຟi້ນຟNຕະຫຼາດໃຫ້ກັບຄືນສN່ສະພາວະແຂ່ງຂັນ;  

b. ວິທີແກ້ໄຂດ້ານພຶດຕິກໍາ – ອາດສັ່ງໃຫ້ຄວບຄCມ ຫືຼ ບັງຄັບຄວາມປະພຶດໃດໜ່ຶງເພ່ືອຄວບຄCມຄວາມປະພຶດ
ຕ່ໍຕ້ານການແຂ່ງຂັນ ແລະ ເພ່ືອຊີ້ນໍາພຶດຕິກໍາໃນອະນາຄົດ;  

c. ການລົງໂທດ – ການຄວ້ໍາບາດ, ບໍ່ວ່າຈະເປGນທາງດ້ານການເງິນ ຫືຼ ອາຊະຍາກໍາ ແລະ ແນໃສ່ນິຕິບCກຄົນຕາມ
ກົດໝາຍ ຫືຼ ບCກຄົນທ່ີມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ; ແລະ  

d. ຄວາມເສຍຫາຍສໍາລັບການສNນເສຍ – ການຊໍາລະເງິນຊົດເຊີຍສໍາລັບການສNນເສຍ ຫືຼ ຄວາມເສຍຫາຍທ່ີເກີດ
ຈາກຄວາມປະພຶດທ່ີຖືກເກືອດຫ້າມ ແລະ ການຢCດຕິກໍາໄລທ່ີໄດ້ຮັບຈາກຄວາມປະພຶດທ່ີຖືກສົງໄສ.  

8.3. ການແກ້ໄຂບັນເທົາທ່ີຖືກກໍານົດຂ້ຶນອາດພິຈາລະນາເຖິງຄວາມຮ້າຍແຮງ, ຄວາມຮCນແຮງ ແລະ ໃນບາງກໍລະນີແມ່ນ
ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດຈາກການລະເມີດ. ໃນບາງເຂດອໍານາດ ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ແນວຄິດແບບສັດສ່ວນເພ່ືອ
ຮັບປະກັນວ່າ ການແກ້ໄຂບັນເທົາທ່ີຖືກກໍານົດໂດຍເຈົ້າໜ້າທ່ີຄC້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ ແລະ ສານຈະບໍ່ກ້າວກ່າຍ
ຂະບວນການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດ ຫືຼ ບິດເບືອນຕະຫຼາດຫຼາຍເກີນໄປ. ຂອບເຂດ ແລະ ຮNບລັກສະນະຂອງການແກ້ໄຂ
ບັນເທົາແບບສັດສ່ວນບໍ່ຄວນມີຢNLເກີນສິ່ງທ່ີຈໍາເປGນເພ່ືອບັນລCຈCດປະສົງຂອງກົດໝາຍຄC້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ.  

8.4. ເຂດອໍານາດສ່ວນໃຫຍ່ອະນCຍາດໃຫ້ສານ ແລະ/ຫືຼ ໜ່ວຍງານຄC້ມຄອງການແຂ່ງຂັນໄດ້ກໍານົດໃຫ້ມີທັງວິທີແກ້ໄຂ
ດ້ານພຶດຕິກໍາ ແລະ ໂຄງສ້າງ, ແຕ່ບາງເຂດອໍານາດກໍພຽງແຕ່ອະນCຍາດໃຫ້ມີວິທີແກ້ໄຂດ້ານໂຄງສ້າງ ເມື່ອບໍ່ມີວິທີ
ແກ້ໄຂດ້ານພຶດຕິກໍາທ່ີມີປະສິດທິພາບທຽບເທ່ົາກັນ ຫືຼ ເມື່ອວິທີແກ້ໄຂດ່ັງກ່າວຈະເປGນພາລະໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼາຍ
ກວ່າວິທີແກ້ໄຂດ້ານໂຄງສ້າງ. ໃນຫຼາຍກໍລະນີ, ວິທີແກ້ໄຂດ້ານພຶດຕິກໍາກໍພຽງພໍທ່ີຈະສິ້ນສCດການລະເມີດການ
ແຂ່ງຂັນຢLາງມີປະສິດທິພາບ. ເຖິງຢLາງໃດກໍຕາມ ໃນບາງກໍລະນີ ວິທີແກ້ໄຂດຽວທ່ີມີປະສິດທິພາບ ຫືຼ ເປGນພາລະ
ໜ້ອຍກວ່າແມ່ນວິທີແກ້ໄຂດ້ານໂຄງສ້າງ.  



 

9. ແຫ່ຼງຂ້ໍມNນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
 

9.1. ຊັບພະຍາກອນດ່ັງຕ່ໍໄປນີ້ໃຫ້ຂ້ໍມNນເພ່ີມເຕ່ີມກ່ຽວກັບການສວຍໃຊ້ຕໍາແໜ່ງອໍານາດ. ເນື້ອຫາອາດມີ
ປະໂຫຍດເປGນບ່ອນອ້າງອີງທ່ົວໄປສໍາລັບຜN້ພິພາກສາໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊ່ຽນ: 

a. ກອງປະຊຸມໂຕະມົນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຄC້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ OECD (OECD 
Competition Policy Roundtables), ບັນຫາກ່ຽວກັບຫັຼກຖານໃນການພິສNດອໍານາດ, 
2006 

b. ກອງປະຊຸມໂຕະມົນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຄC້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ OECD (OECD 
Competition Policy Roundtables), ກໍລະນີວິທີແກ້ໄຂ ແລະ ການຄວ້ໍາບາດຕ່ໍການ
ສວຍໃຊ້ອໍານາດ, 2006 

c. ກອງປະຊຸມໂຕະມົນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຄC້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ OECD (OECD 
Competition Policy Roundtables), ມາດຕະຖານຂ້ໍບັງຄັບ ແລະ ຂ້ໍສັນນິຖານທາງ
ກົດໝາຍໃນກົດໝາຍຄC້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ, 2017 

d. ເຄື່ອຂ່າຍຄC້ມຄອງການແຂ່ງຂັນສາກົນ (International Competition Network), ການປະຕິບັດ
ແນະນໍາກ່ຽວກັບການປະເມີນອໍານາດ/ອໍານາດໃຫຍ່ໃນຕະຫຼາດ 

e. ເຄື່ອຂ່າຍຄC້ມຄອງການແຂ່ງຂັນສາກົນ (International Competition Network), ປj້ມຄN່ມືຄວາມ
ປະພຶດຝLາຍດຽວ
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ຫັຼກຖານແວດລອ້ມໃນບລໍບິດົຂອງກດົໝາຍຄ<ມ້ຄອງການແຂ່ງຂັນ 
 

1. ຄໍານໍາ 
 

1.1. ແບບຮຽນຂ້ັນຕ້ົນສະບັບນີ້ແມ່ນມີຈ<ດປະສົງເພ່ືອ: 

a. ເປKນເອກະສານທ່ີອີງໃສ່ຫັຼກການເພ່ືອໃຫ້ສະມາຊິກຝNາຍຕ<ລາການຂອງແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິກຢPNໃນ ສະມາຄົມ
ປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (Association of Southeast Asian Nations (‘ASEAN’)) 
ໄດ້ນໍາໃຊ້; 

b. ສະໜອງຄP່ມືພາກປະຕິບັດ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮP້ແກ່ຜP້ພິພາກສາ ໂດຍໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຄວາມທ້າທາຍ ແລະ 
ບັນຫາທ່ີພົບພ້ໍໃນການປະເມີນຫັຼກຖານທ່ີຊັບຊ້ອນຢNາງຊ່ຽວຊານຕາມແນວທາງການຕັດສິນ ແລະ ທົບທວນ
ການຕັດສິນ ຢPNພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຄ<້ມຄອງການແຂ່ງຂັນຢPNໃນປະເທດສະມາຊິກ (Member States) ອາຊ່ຽນ 

(ASEAN); ແລະ 

c. ຊ່ວຍພັດທະນານິຕິກໍາກ່ອນກົດໝາຍຄ<້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ ເຊິ່ງເພ່ີມຄວາມແນ່ນອນດ້ານກົດໝາຍ, ສົ່ງເສີມ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ສະໜັບສະໜPນຄວາມສະໝ່ໍາສະເໝີ ແລະ ຄວາມສາມາດຄາດການໄດ້ພາຍໃນປະເທດ
ສະມາຊິກ ASEAN ແລະ ໃນທ່ີສ<ດແລ້ວກໍປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການກໍານົດນະໂຍບາຍຄ<້ມຄອງການ
ແຂ່ງຂັນທ່ີເຂ້ັມແຂງ.  

1.2. ແບບຮຽນຂ້ັນຕ້ົນຖືກພັດທະນາໃນບໍລິບົດທ່ີມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຂ້ັນຕອນຕ່າງໆຂອງການພັດທະນາ
ກົດໝາຍຄ<້ມຄອງການແຂ່ງຂັນຢPNໃນປະເທດສະມາຊິກ ASEAN. ມັນບໍ່ໄດ້ມີເຈດຕະນາທ່ີຈະໃຫ້ໃຫ້ຂ້ໍມPນທ່ີ
ສະເພາະເຈາະຈົງຂອງປະເທດໃດໜ່ຶງ. 

1.3. ແບບຮຽນຂ້ັນຕ້ົນສະບັບນີ້ຖືກພັດທະນາໂດຍຜP້ພິພາກສາໃນສານກາງແຫ່ງອົດສະຕຣາລີ ໃຫ້ແກ່ຜP້ພິພາກສາໃນ
ປະເທດສະມາຊິກ ASEAN ໂດຍຮ່ວມມືກັນຢNາງໃກ້ຊິດກັບ OECD. ມັນແມ່ນໜ່ຶງໃນຊຸດແບບຮຽນຂ້ັນຕ້ົນ
ກ່ຽວກັບກົດໝາຍຄ<້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ ເຊິ່ງຖືກພັດທະນາໂດຍການລິເລີ່ມຂອງ ຄະນະກໍາມະການຄ<້ມຄອງການ
ແຂ່ງຂັນເຂດການຄ້າເສລີລະຫວ່າງອາຊ່ຽນ-ອົດສະຕາລີ-ນິວຊີແລນ (ASEAN Australia New Zealand 
Free Trade Area Competition Committee) ໃຫ້ເປKນສ່ວນໜ່ຶງຂອງ ໂຄງການປະຕິບັດນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ
ຄ<້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ (Competition Law Implementation Program (‘CLIP’)). 

 ແບບຮຽນຂ້ັນຕ້ົນຂອງການແຂ່ງຂັນສໍາລັບຜP້ພິພາກສາອາຊ່ຽນ 
 ຖືກພັດທະນາໃຫ້ເປKນສ່ວນໜ່ຶງຂອງໂຄງການປະຕິບັດນໍາໃຊ້ກົດໝາຍຄ<້ມຄອງການແຂ່ງຂັນຂອງ AANZFTA             
-(AANZFTA Competition Law Implementation Program) 
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2. ແມ່ນຫຍັງຄືຫັຼກຖານແວດລ້ອມ? 
 

2.1. ຝNາຍໃດໜ່ຶງອາດພິສPດຂ້ໍເທັດຈິງຢPNໃນບັນຫາທ່ີຢPNໃນຂະບວນພິຈາລະນາໃດໜ່ຶງ:  

a. ດ້ວຍຫັຼກຖານທາງກົງໂດຍການນໍາເອົາຫັຼກຖານຂອງຂ້ໍເທັດຈິງນັ້ນມາ; ຫືຼ 

b. ດ້ວຍຫັຼກຖານແວດລ້ອມໂດຍການນໍາເອົາຫັຼກຖານຂອງໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍຂ້ໍເທັດຈິງນັ້ນມາ ເຊິ່ງອາດເຊີນໃຫ້ສານມາ
ລົງຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບຂ້ໍເທັດຈິງໃດໜ່ຶງໃນບັນຫານັ້ນ.  

2.2. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຫັຼກຖານທາງກົງ ແລະ ຫັຼກຖານແວດລ້ອມກໍຄື ຫັຼກຖານທາງກົງບໍ່ຈໍາເປKນຕ້ອງມີ
ຂະບວນການໃຫ້ເຫດຜົນທ່ີໄດ້ຈາກການລົງຄວາມເຫັນ. ໃນກໍລະນີການຮ່ວມກ<່ມເພ່ືອຄອບງວໍາຕະຫຼາດ, ຫັຼກຖານ
ທາງກົງຈະລະບ<ການປະຊຸມ ຫືຼ ການສື່ສານລະຫວ່າງຫົວຂ້ໍຕ່າງໆ ແລະ ອະທິບາຍເຖິງແກ່ນສານໃນຂ້ໍຕົກລົງຂອງພວກ
ເຂົາ. ຫັຼກຖານແວດລ້ອມຈະບໍ່ລະບ<ອົງປະກອບເຫ່ົຼານີ້ເປKນພິເສດ, ແຕ່ຈະປNອຍໃຫ້ສານລົງຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບ
ຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເກີດຂ້ຶນ, ຜP້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນຂ້ໍຕົກລົງ ແລະ ເນື້ອຫາໃນຂ້ໍຕົກລົງ. ຕົວຢNາງເຊັ່ນ: ພະນັກງານເສີບຍິງຄົນໜ່ຶງຢPNທ່ີ
ການພົບປະຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງລະຫວ່າງຄP່ແຂ່ງສາມຄົນອາດໃຫ້ຫັຼກຖານວ່າ ລາວໄດ້ຍິນພວກເຂົາສອງຄົນເວ້ົາ
ເຖິງຂ້ໍຕົກລົງການຮ່ວມກ<່ມເພ່ືອຄອບງວໍາຕະຫຼາດ ແລະ ເຫັນທັງສາມຄົນຕົບຫັຼງກັນໃນຊ່ວງສ<ດທ້າຍຂອງການພົບປະ
ກັນ. ເຖິງແມ່ນເຫດການນີ້ພຽງແຕ່ໃຫ້ຫັຼກຖານທາງກົງກ່ຽວກັບຂ້ໍຕົກລົງລະຫວ່າງຄP່ແຂ່ງສອງຄົນ, ຜP້ພິພາກສາສາມາດ
ລົງຄວາມເຫັນວ່າເປKນຂ້ໍຕົກລົງການຮ່ວມກ<່ມເພ່ືອຄອບງວໍາຕະຫຼາດລະຫວ່າງສາມຝNາຍຈາກກໍລະນີດ່ັງກ່າວ. 

 

3. ບົດບາດຂອງຫັຼກຖານແວດລ້ອມໃນກໍລະນີກົດໝາຍຄ<້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ  
 

3.1. ຫາຍາກທ່ີກໍລະນີກົດໝາຍຄ<້ມຄອງການແຂ່ງຂັນຈະອີງໃສ່ຫັຼກຖານທາງກົງເປKນພິເສດ. ກົງກັນຂ້າມ, ໂດຍທ່ົວໄປ
ແລ້ວ ກໍລະນີກົດໝາຍຄ<້ມຄອງການແຂ່ງຂັນແມ່ນອີງຕາມການປະສົມກັນຂອງທັງຫັຼກຖານແວດລ້ອມ ແລະ 
ຫັຼກຖານທາງກົງ ຫືຼ ອີງຕາມຫັຼກຖານແວດລ້ອມໂດຍສິ້ນເຊີງ. ໃນກໍລະນີທ່ີມີຫັຼກຖານທາງກົງ, ຫັຼກຖານແວດລ້ອມ
ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜP້ພິພາກສາປະເມີີນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຫັຼກຖານນັ້ນ. ຕົວຢNາງເຊັ່ນ: ຫັຼກຖານທາງກົງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບການປະຊຸມລະຫວ່າງຄP່ແຂ່ງອາດຖືກຢ^ນຢKນ ຫືຼ ໂຕ້ແຍ້ງໂດຍຫັຼກຖານແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ບັນທຶກການເດີນທາງ.  

3.2. ຫັຼກຖານແວດລ້ອມແມ່ນເປKນທ່ີຍອມຮັບໃນທ<ກໆປະເທດຂອງ OECD ແລະ ໃນອີກຫຼາຍເຂດອໍານາດ. ສິ່ງນີ້
ສະທ້ອນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຫັຼກຖານປະເພດນີ້ສໍາລັບການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຄ<້ມຄອງການແຂ່ງຂັນຢNາງປະສົບ
ຜົນສໍາເລັດ.  

3.3. ໃນກໍລະນີການຮ່ວມກ<່ມເພ່ືອຄອບງວໍາຕະຫຼາດ, ຜP້ດໍາເນີນການຮ່ວມກ<່ມທ່ີມີປະສົບການຮັບຮP້ວ່າ ຄວາມປະພຶດ
ຂອງພວກເຂົາບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລPກຄ້າຂອງພວກເຂົາຈະຄັດຄ້ານຄວາມປະພຶດດ່ັງກ່າວ ຖ້າຫາກພວກ
ເຂົາຮP້ຈັກເຖິງຄວາມປະພຶດນັ້ນ. ພວກເຂົາອາດນໍາໃຊ້ມາດຕະການເພ່ືອປ_ດບັງຄວາມປະພຶດຂອງພວກເຂົາ ແລະ 
ຫີຼກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ເຂ້ົາສP່ການຈັດແຈງທ່ີເປKນທາງການ ແລະ ມີລາຍລັກອັກສອນ. ແນ່ນອນ ເປKນເລື່ອງປ`ກກະຕິທ່ົວ
ເຂດອໍານາດ, ການຮ່ວມກ<່ມເພ່ືອຄອບງວໍາຕະຫຼາດປະກອບມີຂ້ໍຕົກລົງທ່ີບໍ່ເປKນທາງການ, ຄວາມເຂ້ົາໃຈກັນ, 
“ສັນຍາທາງໃຈ (meeting of minds)” ຫືຼ “ສັນຍາບາງຢNາງທ່ີຖືກສ້າງຂ້ຶນຢNາງມີສະຕິຕ່ໍກົນອ<ບາຍທ່ີມີຮ່ວມກັນ”. 
ຄວາມພະຍາຍາມເພ່ືອປ_ດບັງນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ອາດບໍ່ມີຫັຼກຖານທາງກົງຂອງຂ້ໍຕົກລົງການຮ່ວມກ<່ມເພ່ືອຄອບງວໍາ 
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ຕະຫຼາດຢNາງເປKນທາງການ. ໃນກໍລະນີດ່ັງກ່າວ, ຫັຼກຖານທ່ີດີທ່ີສ<ດທ່ີອາດມີຢPNສໍາລັບຂ້ໍຕົກລົງລະຫວ່າງຄP່ແຂ່ງ
ແມ່ນຫັຼກຖານແວດລ້ອມຂອງການສື່ສານລະຫວ່າງພວກເຂົາ.  

3.4. ປະເທດທ່ີມີລະບອບການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໃໝ່ ແລະ/ຫືຼ ຂາດວັດທະນະທໍາການແຂ່ງຂັນທ່ີເຂ້ັມແຂງອາດປະສົບກັບ
ອ<ປະສັກໃດໜ່ຶງໃນການເກັບກໍາຫັຼກຖານ ແລະ ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນຫັຼກຖານທາງກົງຂອງຄວາມປະພຶດຕ່ໍຕ້ານການ
ແຂ່ງຂັນ. ປະເທດດ່ັງກ່າວອາດບໍ່ມີແຜນການຜ່ອນຜັນຢNາງມີປະສິດທິພາບ (ແຫ່ຼງທ່ີມາຫັຼກຂອງຫັຼກຖານທາງກົງ) ຫືຼ 
ບໍ່ສາມາດສ້າງການຮ່ວມມືກັບບ<ກຄົນ ຫືຼ ທ<ລະກິດທ່ີມີສ່ວນໃນກິດຈະກໍາທາງເສດຖະກິດທ່ີສາມາດສ້າງຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແກ່ການເກັບກໍາຫັຼກຖານ. ຍ່ິງໄປກວ່ານັ້ນ ການເກັບກໍາຫັຼກຖານທາງກົງຂອງຂ້ໍຕົກລົງການຮ່ວມກ<່ມເພ່ືອ
ຄອບງວໍາຕະຫຼາດອາດຈໍາເປKນຕ້ອງມີອໍານາດ, ເຄື່ອງມື ແລະ ເຕັກນິກການສືບສວນທ່ີພິເສດ ເຊິ່ງອາດບໍ່ມີໃຫ້ໃຊ້ໂດຍ
ເຈົ້າໜ້າທ່ີໆອ່ອນປະສົບການ ຫືຼ ເຈົ້າໜ້າທ່ີໃໝ່. ນີ້ອາດໝາຍຄວາມວ່າ ໜ່ວຍງານຄ<້ມຄອງການແຂ່ງຂັນໃນເຂດ
ອໍານາດດ່ັງກ່າວຈະມີຄວາມຫຍ<້ງຍາກຫຼາຍກວ່າໃນການສ້າງຫັຼກຖານທາງກົງ ໃນກໍລະນີຂອງການຮ່ວມກ<່ມເພ່ືອຄອບ
ງວໍາຕະຫຼາດ ແລະ ຈໍາເປKນຕ້ອງອາໄສຫັຼກຖານແວດລ້ອມຫຼາຍກວ່າ.  

3.5. ແນວຄິດຜິດໆທ່ີມັກເກີດຂ້ຶນຢPNສະເໝີກໍຄື ກໍລະນີທ່ີອາໄສຫັຼກຖານທາງກົງຕ້ອງໜັກແໜ້ນກວ່າກໍລະນີທ່ີອາໄສ
ຫັຼກຖານແວດລ້ອມ. ແນວຄິດນີ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງຢPNສະເໝີ. ກໍລະນີທ່ີອາໄສຫັຼກຖານທາງກົງຂອງພະຍານໜ່ຶງຄົນ ຫືຼ ຫຼາຍ
ກວ່ານັ້ນຢNາງສິ້ນເຊີງຈະຕົກເຮ່ຍ ຖ້າສານພົບວ່າຫັຼກຖານຂອງພວກເຂົາຂາດຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື. ໃນຂະນະດຽວກັນ, 
ຫັຼກຖານແວດລ້ອມສາມາດບົ່ງຊີ້ເຖິງການຝNາຝ^ນກົດຢNາງຮ<ນແຮງຫຼາຍ ຈົນບໍ່ມີການລົງຄວາມເຫັນທ່ີສົມເຫດສົມຜົນ
ອ່ືນຫົຼງເຫືຼອຢPN.  

3.6. ອີງຕາມມາດຕະຖານການພິສPດທ່ີຈໍາເປKນໃນກໍລະນີໃດໜ່ຶງ, ການລົງຄວາມເຫັນທ່ີສານຖືກເຊີນໃຫ້ສະຫຸຼບຈາກ
ຫັຼກຖານ ແມ່ນອາດຈໍາເປKນຕ້ອງເປKນການລົງຄວາມເຫັນແບບສົມເຫດສົມຜົນທ່ີມີຢPNເທ່ົານັ້ນ ຫືຼ ການລົງຄວາມ
ເຫັນທ່ີເປKນໄປໄດ້ຫຼາຍທ່ີສ<ດເທ່ົານັ້ນ.  

 

4. ປະເພດຂອງຫັຼກຖານແວດລ້ອມທ່ີແຕກຕ່າງກັນ  
 

4.1. ມີປະເພດຂອງຫັຼກຖານແວດລ້ອມທ່ີແຕກຕ່າງກັນທ່ີອາດຈໍາເປKນປະໂຫຍດຕ່ໍສານ. ຕົວຢNາງເຊັ່ນ: ໃນກໍລະນີການ
ຮ່ວມກ<່ມເພ່ືອຄອບງວໍາຕະຫຼາດ, ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ ຫັຼກຖານແວດລ້ອມອາດແບ່ງອອກເປKນຫັຼກຖານຈາກການສື່
ສານ ແລະ ຫັຼກຖານທາງເສດຖະກິດ.  

4.2. ຫັຼກຖານແວດລ້ອມຈາກການສື່ສານແມ່ນຫັຼກຖານທ່ີເກີດມີການສື່ສານລະຫວ່າງຄP່ແຂ່ງ, ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຈໍາເປKນ
ຕ້ອງມີເນື້ອຫາຂອງການສື່ສານ. ຫັຼກຖານແວດລ້ອມຈາກການສື່ສານອາດຈະລວມມີ:  

a. ບັນທຶກໂທລະສັບເຊັ່ນ: ການໂທເຂ້ົາອອກ ແລະ ຂ້ໍມPນຕິດຕາມຕໍາແໜ່ງ;  

b. ການບັນທຶກປະຈໍາວັນ ຫືຼ ປະຕິທິນ;  

c. ບັນທຶກດ້ານການເງິນເຊັ່ນ: ໃບຮັບເງິນສໍາລັບອາຫານ ຫືຼ ການພັກເຊົາ, ເຮັດໃຫ້ມີຄP່ແຂ່ງຢPNໃນສະຖານທ່ີ
ດຽວກັນໃນເວລາດຽວກັນ;  

d. ບົດບັນທຶກຈາກການປະຊຸມ, ເຊິ່ງອາດບັນທຶກການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ຫົວຂ້ໍລວມໆຂອງການ
ສົນທະນາ; ແລະ  
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e. ເອກະສານພາຍໃນທ່ີບົ່ງບອກເຖິງການສື່ສານທ່ີເກີດຂ້ຶນລະຫວ່າງຄP່ແຂ່ງ.  

4.3. ຫັຼກຖານແວດລ້ອມດ້ານເສດຖະກິດປະກອບມີຫັຼກຖານດ້ານຄວາມປະພຶດ ແລະ ຫັຼກຖານຈາກໂຄງສ້າງ. ຫັຼກຖານ
ທັງສອງປະເພດຄວນຖືກພິຈາລະນາຢNາງເໝາະສົມທ່ີສ<ດ.  

4.4. ຫັຼກຖານດ້ານຄວາມປະພຶດແມ່ນຫັຼກຖານທ່ີຄP່ແຂ່ງປະພຶດ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບການມີຢPNຂອງຂ້ໍຕົກລົງການຮ່ວມກ<່ມ
ເພ່ືອຄອບງວໍາຕະຫຼາດຕາມທ່ີຖືກກ່າວຫາ. ຫັຼກຖານດ້ານຄວາມປະພຶດຈະເປKນຕາເຊື່ອທ່ີສ<ດ ຖ້າມັນບໍ່ສາມາດຖືກ
ອະທິບາຍໂດຍພະລັງງານທ່ີປ`ກກະຕິໃນຕະຫຼາດ ຫືຼ ພຶດຕິກໍາການແຂ່ງຂັນໃນທ<ລະກິດ. ຜP້ພິພາກສາຄວນພິຈາລະນາ
ວ່າ ພຶດຕິກໍາໃດໜ່ຶງຈະເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ບໍ່ ຖ້າບໍ່ມີການຮ່ວມກ<່ມເພ່ືອຄອບງວໍາຕະຫຼາດ ເມື່ອເວ້ົາເຖິງຜົນປະໂຫຍດຝNາຍ
ດຽວດ້ານການຄ້າ ແລະ ດ້ານເສດຖະກິດຂອງຄP່ແຂ່ງ. ຫັຼກຖານດ້ານຄວາມປະພຶດສາມາດປະກອບມີຫັຼກຖານຂອງ
ຄວາມປະພຶດທ່ີສອດຄ່ອງກັນ, ຮPບແບບການຜPກມັດ, ການແລກປNຽນຂ້ໍມPນລະຫວ່າງຄP່ແຂ່ງ, ກໍາໄລຖາວອນທ່ີສPງ
ເກີນປ`ກກະຕິ ແລະ ການລະເມີດກົດໝາຍຄ<້ມຄອງການແຂ່ງຂັນໃນອະດີດ.  

4.5. ຫັຼກຖານດ້ານໂຄງສ້າງແມ່ນຫັຼກຖານທ່ີອະທິບາຍວ່າເປKນຫຍັງຄ<ນລັກສະນະຂອງໂຄງສ້າງໃດໜ່ຶງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດ
ສ່ຽງຕ່ໍຄວາມປະພຶດໃນການຮ່ວມກ<່ມເພ່ືອຄອບງວໍາຕະຫຼາດ. ຫັຼກຖານດ້ານໂຄງສ້າງບໍ່ພຽງພໍທ່ີຈະສະແດງການມີຢPN
ຂອງຄວາມປະພຶດໃນການຮ່ວມກ<່ມເພ່ືອຄອບງວໍາຕະຫຼາດ, ແຕ່ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ໍການປະເມີນຂອງຜP້
ພິພາກສາສໍາລັບຄວາມເປKນໄປໄດ້ຂອງຄວາມປະພຶດດ່ັງກ່າວໃນຕະຫຼາດໃດໜ່ຶງ. ຫັຼກຖານດ້ານໂຄງສ້າງປະກອບມີ
ຫັຼກຖານກ່ຽວກັບຈໍານວນຄP່ແຂ່ງ, ຈ<ດສົນໃຈຂອງຕະຫຼາດ, ອ<ປະສັກຕ່ໍການເຂ້ົາ, ການຮວມກິດຈະການໃນສາຍຕ້ັງ, 
ຄວາມໂປງໃສຂອງລາຄາ ແລະ ຄວາມຄ້າຍຄືກັນຂອງຜະລິດຕະພັນ. ມັນຄືຕົວຢNາງປ`ກກະຕິຂອງຫັຼກຖານດ້ານ
ເສດຖະກິດ ເຊິ່ງຖືກສົນທະນາດ້ວຍລາຍລະອຽດຫຼາຍຂ້ຶນໃນ ແບບຮຽນຂ້ັນຕ້ົນການແຂ່ງຂັນ CLIP (CLIP 
Competition Primer) ກ່ຽວກັບ ‘ເສດຖະກິດ (Economics)’ ແລະ ‘ຫັຼກຖານຈາກຜP້ຊ່ຽວຊານ (Expert 
evidence)’. 

 

5. ການປະເມີນພະຍານຫັຼກຖານແບບຄົບຖ້ວນສົມບPນ  
 

5.1. ຫັຼກຖານແວດລ້ອມສ່ວນໃດໜ່ຶງສາມາດສະໜັບສະໜPນການລົງຄວາມເຫັນຈໍານວນໜ່ຶງ, ຫັຼກຖານບາງສ່ວນອາດ
ຂັດແຍ່ງກັນ (ເບິ່ງທ່ີ 5.2 ແລະ ຂ້ໍຕ່ໍໆມາໃນ CLIP Competition Primer ກ່ຽວກັບ ‘ການສວຍໃຊ້ອໍານາດ 
(Abuse of Dominance)’). ຕົວຢNາງເຊັ່ນ: ການຫຸຼດລາຄາສາມາດມີເຫດຜົນທ່ີຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດການລົງຄວາມ
ເຫັນວ່າເປKນການກໍານົດລາຄາເພ່ືອກໍາຈັດຄP່ແຂ່ງ ຫືຼ ການລົງຄວາມເຫັນວ່າເປKນຄວາມປະພຶດແຂ່ງຂັນ. ຍ້ອນເຫດຜົນ
ນັ້ນ, ຫັຼກຖານແວດລ້ອມບໍ່ຄວນຖືກປະເມີນໂດຍບໍ່ມີພ້ືນຖານ.  

5.2. ການລົງຄວາມເຫັນ ຫືຼ ການລົງຄວາມເຫັນຫຼາຍຂ້ໍທ່ີຖືກສະຫຸຼບຈາກຫັຼກຖານແວດລ້ອມຄວນຖືກປະເມີນໂດຍຜP້
ພິພາກສາຢNາງຄົບຖ້ວນສົມບPນທ່າມກາງການເປcດເຜີຍຂອງຫັຼກຖານທັງໝົດທ່ີມີຢPN. ຍົກຕົວຢNາງແມ່ນກໍລະນີການ
ຮ່ວມກ<່ມເພ່ືອຄອບງວໍາຕະຫຼາດ ເຊິ່ງເປKນກໍລະນີທ່ີຫັຼກຖານສະແດງເຖິງ:  

a. ການໂທລະສັບລະຫວ່າງຄP່ແຂ່ງໃນສາມວັນທີທ່ີແຕກຕ່າງກັນ;  

b. ການເພ່ີມລາຄາຢNາງສອດຄ່ອງກັນໂດຍຄP່ແຂ່ງເຫ່ົຼານັ້ນ ໃນເວລາສອງສາມວັນຫັຼງຈາກການໂທລະສັບແຕ່ລະຄັ້ງ; 
ແລະ  
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c. ໂຄງສ້າງຕະຫຼາດຜPກມັດໂດຍຜP້ຂາຍໜ້ອຍຄົນ.  

5.3. ໃນຕົວຢNາງຂ້າງເທິງ ແລະ ພິຈາລະນາເປKນການສ່ວນຕົວ, ບໍ່ມີຫັຼກຖານແວດລ້ອມສ່ວນໃດທ່ີຈະໃຫ້ພ້ືນຖານພຽງພໍ
ເພ່ືອລົງຄວາມເຫັນດ້ວຍຕົວມັນເອງວ່າເປKນການສົມຮP້ຮ່ວມຄິດ. ເຖິງຢNາງໃດກໍຕາມ ການປະເມີນທ່ີສະສົມຂອງທັງ
ສາມຄົນອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດການລົງຄວາມເຫັນຢNາງສົມເຫດສົມຜົນວ່າເປKນຄວາມປະພຶດໃນການຮ່ວມກ<່ມເພ່ືອຄອບ
ງວໍາຕະຫຼາດ. ການພິຈາລະນານີ້ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນຫຼາຍສະຖານະການທ່ີອາໄສຫັຼກຖານແວດລ້ອມ ຍ້ອນໂດຍ
ປ`ກກະຕິແລ້ວ ຫັຼກຖານແວດລ້ອມໃດໜ່ຶງພຽງລໍາພັງອາດບໍ່ໃຫ້ການລົງຄວາມເຫັນທ່ີສະຫຸຼບວ່າເປKນຄວາມປະພຶດ
ຕ່ໍຕ້ານການແຂ່ງຂັນ.  

 

6. ຕົວຢNາງຫັຼກຖານແວດລ້ອມໃນກໍລະນີການຮ່ວມກ<່ມເພ່ືອຄອບງວໍາຕະຫຼາດ 
 

6.1. ຢPNໃນອົດສະຕາລີ, ສິ່ງດ່ັງຕ່ໍໄປນີ້ແມ່ນຕົວຢNາງບາງສ່ວນຂອງກໍລະນີການຮ່ວມກ<່ມເພ່ືອຄອບງວໍາຕະຫຼາດ ເຊິ່ງ
ຫັຼກຖານແວດລ້ອມໄດ້ເຮັດບົດບາດທ່ີສໍາຄັນ:  

a. ຫັຼກຖານທາງກົງຂອງຂ້ໍຕົກລົງລະຫວ່າງຜP້ຈັດການໂຮງແຮມເພ່ືອຢ<ດໃຫ້ສ່ວນຫຸຼດດ້ານລາຄາຂາຍເບຍເປKນຊຸດ
ຂອງພວກເຂົາ ຕົກເຮ່ຍໃນການພິຈາລະນາຄະດີຫັຼງຈາກທ່ີພະຍານສໍາຄັນບໍ່ສໍາເລັດທ່ີຈະປະຕິບັດຕາມຄໍາ
ຖະແຫຼງກ່ອນໜ້າຂອງລາວ. ການມີຢPNຂອງຂ້ໍຕົກລົງທ່ີຖືກກ່າວຫາຍັງສາມາດຖືກລົງຄວາມເຫັນໄດ້ ເຊິ່ງລວມ
ເຖິງຫັຼກຖານແວດລ້ອມຈາກການສື່ສານ ແລະ ຫັຼກຖານດ້ານຄວາມປະພຶດ.  

b. ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງປະມPນໂຄງການຂອງລັດຖະບານຖືກຄົ້ນພົບວ່າໄດ້ມີການສົມຮP້ຮ່ວມຄິດໃນລະຫວ່າງຂະບວນການ
ປະມPນ. ບໍລິສັດແຫ່ງໜ່ຶງທ່ີບໍ່ຕ້ອງການຊະນະການຍ່ືນປະມPນໄດ້ສະແຫວງຫາ “ລາຄາປ`ກປ_ດ” ສໍາລັບໂຄງການດ່ັງ
ກ່າວ. ມັນຖືກລົງຄວາມເຫັນວ່າ ມີຂ້ໍຕົກລົງຕ່ໍຜົນສະທ້ອນທ່ີວ່າ ບໍລິສັດທ່ີກໍາລັງສະແຫວງຫາລາຄາປ`ກປ_ດຈະ
ປະມPນເກີນລາຄານັ້ນ, ໃນຂະນະທ່ີບໍລິສັດດ່ັງກ່າວທ່ີສະໜອງໃຫ້ຈະປະມPນຕ່ໍາກວ່າລາຄານັ້ນ.  

c. ຜP້ຜະລິດສາຍເຄເບິນຖືກຄົ້ນພົບວ່າໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົມຍອມສະເໜີລາຄາສໍາລັບການສະໜອງສາຍເຄ
ເບິນໜ້າດິນທ່ີມີແຮງດັນໄຟຟeາສPງໄປຫາໂຄງການພະລັງງານໄຟຟeາ. ມັນຖືກລົງຄວາມຄິດເຫັນວ່າ ຜP້ຜະລິດທ່ີ
ຖືກສົງໄສຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ “ສິດທິພິເສດ” ໃນການຍ່ືນປະມPນສໍາລັບໂຄງການດ່ັງກ່າວ, ດ່ັງນັ້ນຈຶ່ງສົ່ງຜົນສະທ້ອນ
ຕ່ໍການຈັດແຈງການຮ່ວມກ<່ມເພ່ືອຄອບງວໍາຕະຫຼາດທ່ົວໂລກລະຫວ່າງຜP້ສະໜອງສາຍເຄເບິນເອີຣົບ ແລະ ຍ່ີປ<Nນ
ເພ່ືອຈັດແບ່ງປKນສ່ວນສໍາລັບໂຄງການທ່ົວໂລກ. 
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7. ແຫ່ຼງຂ້ໍມPນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
 

7.1. ຊັບພະຍາກອນດ່ັງຕ່ໍໄປນີ້ໃຫ້ຂ້ໍມPນເພ່ີມເຕ່ີມກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຫັຼກຖານແວດລ້ອມໃນກໍລະນີກົດໝາຍຄ<້ມຄອງ
ການແຂ່ງຂັນ. ເນື້ອຫາອາດມີປະໂຫຍດເປKນບ່ອນອ້າງອີງທ່ົວໄປສໍາລັບຜP້ພິພາກສາໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊ່ຽນ: 

a. ກອງປະຊຸມໂຕະມົນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຄ<້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ OECD (OECD 
Competition Policy Roundtables), ການຮ້ອງຟeອງການຮ່ວມກ<່ມເພ່ືອຄອບງວໍາຕະຫຼາດ
ໂດຍບໍ່ມີຫັຼກຖານທາງກົງ, 2006 

b. ບົດສະຫຸຼບໂດຍຫຍ້ໍຂອງນະໂຍບາຍ OECD (OECD Policy Brief), ການຮ້ອງຟeອງການຮ່ວມກ<່ມເພ່ືອ
ຄອບງວໍາຕະຫຼາດໂດຍບໍ່ມີຫັຼກຖານທາງກົງຂອງຂ້ໍຕົກລົງ, ມິຖຸນາ 2007 

c. ຈັສຕິສ ແມນຟ_ວ, ໂອກາດ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍ: ຫັຼກຖານໃນກໍລະນີທ່ີຢPNພາຍໃຕ້ກົດໝາຍປະຕິບັດການຄ້າປc 
1974, 24 ພຶດສະພາ 2008 

d. ຄະນະກໍາມະການຄ<້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຜP້ບໍລິໂພກແຫ່ງອົດສະຕາລີ (Australian Competition 
and Consumer Commission), ກໍລະນີສຶກສາ ແລະ ກໍລະນີທາງກົດໝາຍຂອງການຮ່ວມກ<່ມເພ່ືອ
ຄອບງວໍາຕະຫຼາດ 

e. ເຄື່ອຂ່າຍຄ<້ມຄອງການແຂ່ງຂັນສາກົນ (International Competition Network), ການພິສPດຂ້ໍຕົກລົງ ຫືຼ 
ການປະຕິບັດຮ່ວມກັນດ້ວຍຫັຼກຖານທາງອ້ອມ 
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ຫັຼກຖານຈາກຜ0້ຊ່ຽວຊານໃນບໍລິບົດຂອງກໍລະນີກົດໝາຍຄA້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ 

1. ຄໍານໍາ 
 

1.1. ແບບຮຽນຂ້ັນຕ້ົນສະບັບນີ້ມີຈAດປະສົງເພ່ືອ: 

a. ເປNນເອກະສານທ່ີອີງໃສ່ຫັຼກການເພ່ືອໃຫ້ສະມາຊິກຝPາຍຕAລາການຂອງປະເທດສະມາຊິກຢ0Pໃນສະມາຄົມ
ປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (Association of Southeast Asian Nations (‘ASEAN’)) 
ໄດ້ນໍາໃຊ້; 

b. ສະໜອງຄ0່ມືພາກປະຕິບັດ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ0້ແກ່ຜ0້ພິພາກສາ ໂດຍໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຄວາມທ້າທາຍ ແລະ 
ບັນຫາທ່ີພົບພ້ໍໃນການປະເມີນຫັຼກຖານທ່ີຊັບຊ້ອນຢPາງຊ່ຽວຊານ ຕາມແນວທາງການຕັດສິນ ແລະ ທົບ
ທວນການຕັດສິນ ຢ0Pພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຄA້ມຄອງການແຂ່ງຂັນຢ0Pໃນປະເທດສະມາຊິກຂອງ (Member 

States) ອາຊ່ຽນ (ASEAN); ແລະ  

c. ຊ່ວຍພັດທະນານິຕິກໍາກ່ອນກົດໝາຍຄA້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ ເຊິ່ງເພ່ີມຄວາມແນ່ນອນດ້ານກົດໝາຍ, ສົ່ງເສີມ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ສະໜັບສະໜ0ນຄວາມສະໝ່ໍາສະເໝີ ແລະ ຄວາມສາມາດຄາດການໄດ້ພາຍໃນປະເທດ
ສະມາຊິກ ASEAN ແລະ ໃນທ່ີສAດແລ້ວກໍປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການກໍານົດນະໂຍບາຍຄA້ມຄອງການ
ແຂ່ງຂັນທ່ີເຂ້ັມແຂງ. 

1. ແບບຮຽນຂ້ັນຕ້ົນຖືກພັດທະນາໃນບໍລິບົດທ່ີມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຂ້ັນຕອນຕ່າງໆຂອງການພັດທະນາ
ກົດໝາຍຄA້ມຄອງການແຂ່ງຂັນຢ0Pໃນປະເທດສະມາຊິກ ASEAN. ມັນບໍ່ໄດ້ມີເຈດຕະນາທ່ີຈະໃຫ້ໃຫ້ຂ້ໍມ0ນທ່ີ
ສະເພາະເຈາະຈົງຂອງປະເທດໃດໜ່ຶງ. 

2. ແບບຮຽນຂ້ັນຕ້ົນສະບັບນີ້ຖືກພັດທະນາໂດຍຜ0້ພິພາກສາໃນສານກາງແຫ່ງອົດສະຕາລີ ໃຫ້ແກ່ຜ0້ພິພາກສາໃນ
ປະເທດສະມາຊິກ ASEAN ໂດຍຮ່ວມມືກັນຢPາງໃກ້ຊິດກັບ OECD. ມັນແມ່ນໜ່ຶງໃນຊຸດແບບຮຽນຂ້ັນຕ້ົນ
ກ່ຽວກັບກົດໝາຍຄA້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ ເຊິ່ງຖືກພັດທະນາໂດຍການລິເລີ່ມຂອງ ຄະນະກໍາມະການຄA້ມຄອງການ
ແຂ່ງຂັນເຂດການຄ້າເສລີລະຫວ່າງອາຊ່ຽນ-ອົດສະຕາລີ-ນິວຊີແລນ (ASEAN Australia New Zealand 
Free Trade Area Competition Committee) ໃຫ້ເປNນສ່ວນໜ່ຶງຂອງ ໂຄງການປະຕິບັດນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ
ຄA້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ (Competition Law Implementation Program (‘CLIP’)). 

 ແບບຮຽນຂ້ັນຕ້ົນຂອງການແຂ່ງຂັນສໍາລັບຜ0້ພິພາກສາອາຊ່ຽນ 
  ຖືກພັດທະນາໃຫ້ເປNນສ່ວນໜ່ຶງຂອງໂຄງການປະຕິບັດນໍາໃຊ້ກົດໝາຍຄA້ມຄອງການແຂ່ງຂັນຂອງ AANZFTA    
|(AANZFTA Competition Law Implementation Program) 
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2. ບົດບາດປ]ກກະຕິຂອງຫັັຼກຖານຈາກຜ0້ຊ່ຽວຊານໃນກໍລະນີກົດໝາຍຄA້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ 
 

2.1. ໃນຫຼາຍເຂດອໍານາດ, ລວມທັງ ASEAN, ສານປະສົບກັບບັນຫາກ່ຽວກັບກົດໝາຍຄA້ມຄອງການແຂ່ງຂັນໂດຍ

ຕ້ົນຕໍແມ່ນໃນບໍລິບົດຂອງການທົບທວນຈາກຝPາຍຕAລາການກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈໂດຍເຈົ້າໜ້າທ່ີຄA້ມຄອງການ
ແຂ່ງຂັນ. ມີການທົບທວນຈາກຝPາຍຕAລາການສອງປະເພດຕ້ົນຕໍທ່ີສານອາດຈະຕ້ອງດໍາເນີນການ. ປະເພດທໍາອິດ
ຂອງການທົບທວນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕັດສິນວ່າຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫືຼ ບໍ່. ສິ່ງນີ້ອາດຈະຕ້ອງມີການກວດ
ສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງການກະທໍາຂອງເຈົ້າໜ້າທ່ີໂດຍອີງໃສ່ພ້ືນຖານທ່ີຈໍາກັດສະເພາະ ເຊິ່ງໂດຍ
ປ]ກກະຕິແລ້ວຈະແມ່ນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ບໍ່ຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ, ຄວາມສົມເຫດສົມຜົນ ຫືຼ ຄວາມບໍ່
ສົມເຫດສົມຜົນ ຫືຼ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫືຼ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງການກະທໍາທ່ີຖືກໂຕ້ແຍ້ງໃນຂະບວນການ. ການທົບທວນ
ບົນພ້ືນຖານເຫ່ົຼານັ້ນທ່ີຍັງສາມາດລວມເຖິງການກວດສອບຂ້ໍເທັດຈິງ ແລະ ຫັຼກຖານທ່ີມີລາຍລະອຽດຢPາງເປNນທໍາ 
ແລະ ຄວາມເໝາະສົມຂອງການກະທໍາທ່ີເກີດຂ້ຶນບົນພ້ືນຖານເຫ່ົຼານັ້ນ. ການທົບທວນຈາກຝPາຍຕAລາການຍັງ
ສາມາດເປNນຄAນຄວາມດີໄດ້ເຊັ່ນ: ທາດແທ້ຂອງການກະທໍາ ຫືຼ ການຕັດສິນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະເມີນຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຄືນໃໝ່ຢPາງຄົບຖ້ວນ. ຂອບເຂດການພິຈາລະນາຄAນຄວາມດີຄືນໃໝ່ທ່ີສາມາດໄດ້ຮັບອະນAຍາດແມ່ນມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງເຂດອໍານາດ. 

2.2. ການທົບທວນຈາກຝPາຍຕAລາການທັງສອງປະເພດ,ພ້ອມທັງກໍລະນີອ່ືນໆທ່ີອາດກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາທາງກົດໝາຍ
ຄA້ມຄອງການແຂ່ງຂັນອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສານກໍານົດຕະຫຼາດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຫືຼ ປະເມີນຜົນກະທົບຂອງການແຂ່ງຂັນ. 
ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ສິ່ງນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສານນໍາໃຊ້ແນວຄວາມຄິດທາງເສດຖະສາດ ແລະ ເສດຖະກິດ, ພ້ອງທັງມີວິທີການ
ສະເພາະດ້ານເຕັກນິກ ຫືຼ ອAດສະຫະກໍາ, ເຖິງແມ່ນວ່າອາດຈະຕ້ອງມີຄວາມຊັບຊ້ອນໃນການວິເຄາະທ່ີແຕກຕ່າງກັນ
ໂດຍຂ້ຶນກັບກໍລະນີ. ສິ່ງນີ້ອາດຈະບໍ່ຈໍາເປNນໃນທAກກໍລະນີ. ແນວຄວາມຄິດທາງເສດຖະກິດສາມາດຊ່ວຍແຈ້ງການ
ກວດກາຂອງບັນຫາສະເພາະໃນໜ່ຶງທ່ີຄະດີທ່ີນໍາສະເໜີ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມຮ0້ກ່ຽວກັບຊຸດຂ້ໍເທັດຈິງທ່ີຊັບຊ້ອນ. 
ຕົວຢPາງ: ກົດໝາຍຄA້ມຄອງການແຂ່ງຂັນປະກອບມີແນວຄວາມຄິດເຊັ່ນ: "ຕະຫຼາດ (market)", "ການຈໍາກັດການ
ແຂ່ງຂັນ (restriction of competition)", "ການຍຶດຊັບສິນທ່ີຈໍານອງ (foreclosure)", "ການສວຍໃຊ້ອໍາ
ນາດ (abuse of dominance)"  ແລະ ອ່ືນໆ ເຊິ່ງອາດຈະບໍ່ຄA້ນເຄີຍຕ່ໍຜ0້ພິພາກສາທ່ີຈັດການກັບກໍລະນີໃນຮ0ບ
ແບບອ່ືນໆ. ບັນດາແນວຄວາມຄິດເຫ່ົຼານີ້ແມ່ນບໍ່ສາມາດຕີຄວາມໂດຍເບິ່ງທ່ີຄວາມໝາຍທໍາມະດາຂອງຄໍາເວ້ົາ ແຕ່
ຕ້ອງມີຄວາມເຂ້ົາໃຈດ້ານເສດຖະສາດທ່ີຮັບຮອງ ແລະ ແຈ້ງແນວຄວາມຄິດເຫ່ົຼານີ້. ຍ່ິງໄປກວ່ານັ້ນ, ແນວຄວາມຄິດ
ເຫ່ົຼານີ້ອາດຈະພັດທະນາໄປຕາມເວລາຍ້ອນການວິໄຈທາງເສດຖະກິດຍ່ິງພັດທະນາຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບບົດບາດ
ຂອງການແຂ່ງຂັນເພ່ືອຊ່ວຍໃນວຽກງານຕະຫຼາດ. 

2.3. ສະນັ້ນ, ມາດຖານທາງດ້ານເສດຖະກິດມີບົດບາດສໍາຄັນໃຈກາງໃນນະໂຍບາຍຄA້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການ
ບັງຄັບໃຊ້ ແລະ ການຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍຄA້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ, ຜ0້ພິພາກສາອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອຈາກ
ການພິຈາລະນາແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຫັຼກການທາງເສດຖະກິດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. 

2.4. ຜ0້ພິພາກສາອາດຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການອະທິບາຍຂອງຜ0້ຊ່ຽວຊານທ່ີເປNນກາງ ແລະ ການຕີຄວາມໝາຍ
ຂອງແນວຄວາມຄິດທາງເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານໃນອAດສະຫະກໍາ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງຕ່ໍຄໍາຖາມ ຫືຼ ບັນຫາ
ໃດໜ່ຶງທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນກໍລະນີກົດໝາຍຄA້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ. 

2.5. ບົດບາດເບື້ອງຕ້ົນຂອງຂອງພະຍານທ່ີຊ່ຽວຊານໃນກໍລະນີກົດໝາຍຄA້ມຄອງການແຂ່ງຂັນແມ່ນການຊ່ວຍເຫືຼອສານ 



ກັນຍາ 2018 ໜ້າທີ  ໃນ 83

ໂດຍໃຫ້ຈAດປະສົງ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນທ່ີເປNນກາງກ່ຽວກັບຄໍາຖາມ ຫືຼ ບັນຫາທ່ີຢ0Pພາຍໃນຂະແໜງຄວາມຮ0້
ວິຊາການຂອງຜ0້ຊ່ຽວຊານ. ບົດບາດຂອງສານແມ່ນການປະເມີນຫັຼກຖານຈາກຜ0້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ຫາຂ້ໍສະຫຸຼບ
ດ້ວຍຕົນເອງກ່ຽວກັບຄໍາຖາມຂ້ໍແທ້ຈິງ ແລະ ກົດໝາຍ. ເຖິງຢPາງໃດກໍຕາມ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບທ່ີຊັດເຈນຂອງ
ສານແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະເຂດອໍານາດ ແລະ ມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນການນໍາໃຊ້ຂອງຜ0້ຊ່ຽວຊານ 
ແລະ ໃນຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຜ0້ພິພາກສາ ແລະ ຜ0້ຊ່ຽວຊານ ທ່ົວເຂດອໍານາດ. ໃນເຂດອໍານາດຂອງທັງ
ກົດໝາຍປະເພນີ ແລະ ກົດໝາຍແພ່ງ, ຜ0້ພິພາກສາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເດັດຂາດໃນການປະເມີນຫັຼກຖານຈາກ
ຜ0້ຊ່ຽວຊານ. ຄວາມແຕກຕ່າງຕ້ົນກ່ຽວຂ້ອງກັບວິທີການນໍາສະເໜີຫັຼກຖານຈາກຜ0້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ຜ0້ພິພາກສາມີ
ອໍານາດຄວບຄAມຫຼາຍສໍ່າໃດຕ່ໍການສ້າງຫັຼກຖານຈາກຜ0້ຊ່ຽວຊານ. ໃນລະບົບກົດໝາຍປະເພນີ, ມັນແມ່ນໜ້າທ່ີ
ຂອງຝPາຍຕ່າງໆທ່ີຈະນໍາສະເໜີ ແລະ ຄັດຄ້ານນຫັຼກຖານ ແລະ ບົດບາດຂອງຜ0້ພິພາກສາໃນຂ້ັນຕອນນີ້ໂດຍຕ້ົນຕໍ
ແມ່ນການຄວບຄAມຫັຼກຖານທ່ີຝPາຍຕ່າງໆນໍາສະເໜີນັ້ນເປNນທ່ີຍອມຮັບ ຫືຼ ບໍ່.ໃນທາງກົງກັນຂ້າມໃນເຂດອໍານາດ
ກົດໝາຍແພ່ງ, ມັນເປNນເລື່ອງປ]ກກະຕິຫຼາຍກວ່າທ່ີຜ0້ພິພາກສາຈະຕັດສິນວ່າ ຄວນນໍາສະເໜີຫັຼກຖານຈາກຜ0້
ຊ່ຽວຊານໃດ ແລະ ເລືອກຜ0້ຊ່ຽວຊານ. 

2.6. ໃນທ່ົວໂລກ, ບົດບາດຂອງພະຍານທ່ີຊ່ຽວຊານບໍ່ແມ່ນເພ່ືອເຮັດໜ້າທ່ີເປNນຜ0້ສະໜັບສະະໜ0ນໃຫ້ກັບຝPາຍໃດ
ໜ່ຶງ. ບໍ່ວ່າຜ0້ໃດກໍ່ຕາມທ່ີຈ້າງບໍລິການຂອງພວກເຂົາ, ໜ້າທ່ີສໍາຄັນຂອງພະຍານທ່ີຊ່ຽວຊານແມ່ນເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອ
ສານ. 

2.7. ຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງຫັຼກຖານທາງເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມເປNນກາງຂອງພະຍານທ່ີຊ່ຽວຊານ
ໄດ້ສ້າງຄວາມທ້າທາຍກ່ຽວກັບວິທີການຈັດການ ແລະ ປະເມີນຫັຼກຖານດ່ັງກ່າວ. ຄວາມທ້າທາຍດ່ັງກ່າວຈະນໍາໄປ
ສ0່ການພັດທະນາເຕັກນິກຄA້ມຄອງຄະດີທ່ົວຫຼາຍເຂດອໍານາດ, ລວມທັງກົດລະບຽບທ່ີກ່ຽວກັບ: 

a. 	 ຄAນສົມບັດຂອງຜ0້ຊ່ຽວຊານ; 

b. 	 ຄວາມສາມາດຍອມຮັບໄດ້ຂອງຫັຼກຖານຈາກຜ0້ຊ່ຽວຊານ; 

c.	  ການກວດສອບຫັຼກຖານຈາກຜ0້ຊ່ຽວຊານ; ແລະ 

d. 	 ການແຕ່ງຕ້ັງຜ0້ຊ່ຽວຊານຮ່ວມ ຫືຼ ຜ0້ຊ່ຽວຊານທ່ີສານແຕ່ງຕ້ັງ. 

2.8. ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງສານທ່ີມີແຫ່ຼງຊ່ຽວຊານທາງເສດຖະກິດພາຍໃນ ແລະ 
ຄວາມພະຍາຍາມທ່ີຈະພັດທະນາສະມັດຕະພາບ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກນິກຂອງຜ0້ພິພາກສາການ
ແຂ່ງຂັນ. 

2.9. ເຂດອໍານາດສານທ່ີແຕກຕ່າງກັນໄດ້ນໍາໃຊ້ວິທີການທ່ີແຕກຕ່າງໃນການຄA້ມຄອງກໍລະນີຂອງຫັຼກຖານຈາກຜ0້
ຊ່ຽວຊານ. ແບບຮຽນຂ້ັນຕ້ົນນີ້ສົນທະນາເຖິງຄວາມເຂ້ົາໃຈຈໍານວນໜ່ຶງທ່ີໂດຍຕ້ົນຕໍແມ່ນເກີດຈາກປະສົບການຂອງ
ຜ0້ພິພາກສາໃນອົດສະຕາລີ ເຊິ່ງອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບສະມາຊິກຝPາຍຕAລາການໃນລັດທ່ີເປNນສະມາຊິກຂອງ ASEAN. 

2.10. ສໍາລັບບົດບາດຂອງພະຍານທ່ີຊ່ຽວຊານແມ່ນເພ່ືອຊ່ວຍສານ, ມັນເປNນເລື່ອງປ]ກກະຕິໃນທ່ົວໂລກທ່ີສານຈະ
ສາມາດອອກຄໍາສັ່ງການແຕ່ງຕ້ັງພະຍານຊ່ຽວຊານທ່ີເປNນເອກະລາດເພ່ືອເຄື່ອນໄຫວດ້ວຍຕົນເອງ. ໃນບາງລະບົບ, 
ມີພຽງຜ0້ຊ່ຽວຊານທ່ີໄດ້ຖືກແຕ່ງຕ້ັງຈາກສານເທ່ົານັ້ນທ່ີໄດ້ຮັບອະນAຍາດ ແລະ ມັນເປNນສິ່ງສໍາຄັນທ່ີຈະໃຫ້ການ
ແຕ່ງຕ້ັງຜ0້ຊ່ຽວຊານດ່ັງກ່າວເປNນກາງ ແລະ ໂປPງໃສ. ຂ້ໍບົກພ່ອງຫັຼກຂອງວິທີການນີ້ຄືມັນອາດຈະຂັດຂວາງສານບໍ່
ໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງ 
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ຫຼາຍມAມມອງທ່ີຖືກຕ້ອງ, ເຖິງແມ່ນວ່າສາມາດຫຸຼດຜ່ອນເຫດການນີ້ໄດ້ໂດຍການແຕ່ງຄະນະຜ0້ຊ່ຽວຊານ ຫືຼ ຜ່ານ
ການແຊກແຊງຂອງຝPາຍຕ່າງໆໃນລະຫວ່າງຂະບວນການພິຈາລະນາ. 

 

3. ເງື່ອນໄຂຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການຍອມຮັບເອົາຫັຼກຖານຄວາມຄິດເຫັນຈາກຜ0້ຊ່ຽວຊານ 

 

3.1. ເມື່ອກົດໝາຍຂອງເຂດອໍານາດໃດໜ່ຶງອະນAຍາດໃຫ້ຝPາຍຕ່າງໆນໍາສືບຫັຼກຖານຈາກຜ0້ຊ່ຽວຊານ, ສານອາດປະຕິເສດ 
ຫືຼ ຈໍາກັດການນໍາໃຊ້ຫັຼກຖານດ່ັງກ່າວຕາມກົດເກນຂອງຫັຼກຖານຂອງສານເອງ. ຜ0້ຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະກິດທ່ີຖືກ
ຈ້າງເພ່ືອນໍາສະເໜີຫັຼກຖານທາງເສດຖະກິດໃນສານແມ່ນມີແນວໂນ້ມທ່ີຈະຖືກເບິ່ງວ່າເປNນພະຍານທ່ີໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ 
ເປNນກາງ ຖ້າພວກເຂົາຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອະທິບາຍວ່າ ເປNນຫຍັງທິດສະດີເສດຖະສາດບາງຢPາງຈຶ່ງເຂ້ັມແຂງ ແລະ ເປNນ
ຫຍັງຈຶ່ງຄວນນໍາໃຊ້ມັນກັບຂ້ໍເທັດຈິງຂອງກໍລະນີ, ແທນທ່ີຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນໍາໃຊ້ທິດສະດີໃດໜ່ຶງທ່ີມີຈAດປະສົງພຽງ
ແຕ່ເພ່ືອຮັບໃຊ້ປະໂຫຍດຂອງລ0ກຄ້າເທ່ົານັ້ນ. ພວກເຂົາອາດຈະນໍາທັດສະນະໃໝ່ເຂ້ົາມາສ0່ໂຕະພິຈາລະນາ. 

3.2. ສານສາມາດຄົ້ນຫາຫັຼກຖານທ່ີບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ ຫືຼ ມີນໍ້າໜັກນ້ອຍໂດຍຂ້ຶນກັບກົດເກນຂອງຫັຼກຖານທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງ. ຄວນສັງເກດວ່າມີຄວາມແຕກຕ່າງທ່ົວເຂດອໍານາດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຂອບເຂດທ່ີກົດລະບຽບ ແລະ ຂ້ັນ
ຕອນການຄວບຄAມພະຍານທ່ີຊ່ຽວຊານທາງເສດຖະກິດໃນຂະບວນການພິຈາລະນາຂອງສານຖືກການພັດທະນາຂ້ຶນ
ມາ. 

3.3. ຢ0Pໃນອົດສະຕາລີ, ຫັຼກຖານຈາກຜ0້ຊ່ຽວຊານທ່ີຝPາຍຕ່າງໆຍ່ືນອາດຖືກຄົ້ນພົບວ່າບໍ່ສາມາດຍອມຮັບ
ໄດ້ ແລະ ມີນໍ້າໜັກໜ້ອຍ, ຖ້າຫາກວ່າ: 
a. 	 ຄໍາຖາມ ຫືຼ ບັນຫາໃດໜ່ຶງທ່ີຜ0້ຊ່ຽວຊານສະແດງຄວາມຄິດເຫັນນັ້ນຢ0Pນອກຂອບເຂດຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງຜ0້

ຊ່ຽວຊານນັ້ນ; 
b.	 ຄໍາແນະນໍາທ່ີໃຫ້ກັບຜ0້ຊ່ຽວຊານ ບໍ່ຖືກເປ`ດເຜີຍ; 
c.	 ສົມມAດຕິຖານ ຫືຼ ຂ້ໍເທັດຈິງທ່ີເປNນສາລະສໍາຄັນທ່ີອ້າງອີງຄວາມເຫັນນັ້ນຍັງບໍ່ໄດ້ເປ`ດເຜີຍ ຫືຼ ເຮັດໃຫ້ດີໂດຍ

ຫັຼກຖານອ່ືນ; 
d	 ຜ0້ຊ່ຽວຊານບໍ່ສາມາດດໍາເນີນການສອບຖາມທັງໝົດທ່ີຜ0້ຊ່ຽວຊານເຊື່ອວ່າເປNນທ່ີຕ້ອງການ ແລະ ເໝາະສົມ; ຫືຼ 
e.	 ການໃຫ້ເຫດຜົນບໍ່ໄດ້ຖືກກ່າວຢPາງຊັດເຈນ. 

3.4. ໃນບາງເຂດອໍານາດ, ສານຄົ້ນພົບວ່າມັນມີປະໂຫຍດທ່ີຈະພັດທະນາລາຍການຄໍາຖາມທ່ີເປNນປະໂຫຍດໃຫ້ຜ0້ພິພາກສາ

ໄດ້ຖາມຜ0້ຊ່ຽວຊານເພ່ືອປະເມີນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງພວກເຂົາ. ຄໍາຖາມເຫ່ົຼານີ້ອາດໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບບັນຫາ
ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄວາມສະໝ່ໍາສະເໝີພາຍໃນ, ພ້ອມທັງຄໍາຖາມທ່ີວ່າ ທິດສະດີຂ້ັນສ0ງໄດ້
ຖືກຕີພິມໃນສໍານັກພິມທ່ີມີການທົບທວນໂດຍຜ0້ຮ0້ສະເໝີກັນ ຫືຼ ບໍ່. 

4. ຜ0້ຊ່ຽວຊານທ່ີມີຄAນສົມບັດທ່ີເໝາະສົມ 
 

4.1. ຫັຼກຖານຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜ0້ຊ່ຽວຊານຈະເປNນປະໂຫຍດຕ່ໍສານ ຖ້າຫາກວ່າມັນອີງໃສ່ຄວາມຮ0້ວິຊາການທັງໝົດ 
ຫືຼ ຈໍານວນຫຼາຍທ່ີເກີດຂ້ຶນມາຈາກການຝaກອົບຮົມ, ການສຶກສາ ຫືຼ ປະສົບການຂອງຜ0້ຊ່ຽວຊານ.  

4.2. ໃນການປະເມີນນໍ້າໜັັກຂອງຫັຼກຖານຈາກຜ0້ຊ່ຽວຊານທ່ີຖືກຍ່ືນຈາກຝPາຍຕ່າງໆ ຫືຼ ເມື່ອກໍາລັງເລືອກຜ0້ຊ່ຽວຊານທ່ີ
ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕ້ັງຈາກສານ, ຜ0້ພິພາກສາຄວນພິຈາລະນາຄAນສົມບັດຂອງຜ0້ຊ່ຽວຊານ ເພ່ືອສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ
ຕ່ໍຄໍາຖາມ ຫືຼ ບັນຫາໃດໜ່ຶງທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນກໍລະນີ. ຕົວຢPາງ: ນັກວິຊາການໃນຂະແໜງເສດຖະສາດອາດບໍ່ມີ 
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ຄAນສົມບັດເໝາະສົມທ່ີຈະສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຕ່ໍການດໍາເນີນງານຂອງອAດສາຫະກໍາທ່ີສະເພາະໃດໜ່ຶງທ່ີນັກ
ວິຊາການຄົນນັ້ນບໍໄ່ດ້ສຶກສາ ຫືຼ ເຮັດວຽກນໍາ. 

4.3. ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງພະຍານທ່ີຊ່ຽວຊານທ່ີຝPາຍຕ່າງໆເລືອກອາດຈະຖືກສານປະເມີນໃຫ້ເສຍປຽບ ຖ້າຄAນສົມບັດ

ຂອງຜ0້ຊ່ຽວຊານບໍ່ໜັກແໜ້ນ ແລະ ບໍ່ນໍາສະເໜີຫັຼກຖານຢPາງຊັດເຈນ ຫືຼ ຖ້າຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜ0້ຊ່ຽວຊານຄົນດ່ັງ
ກ່າວປາກົດວ່າຂາດຄວາມເປNນກາງ ຫືຼ ເປNນພວກດຽວກັນກັບຝPາຍໃດໜ່ຶງ. 

5. ລາຍງານຈາກຜ0້ຊ່ຽວຊານ 
 

5.1. ມັນເປNນການປະຕິບັດປ]ກກະຕິທ່ົວໂລກທ່ີຈະສົ່ງຫັຼກຖານຈາກຜ0້ຊ່ຽວຊານໃນເລື່ອງການແຂ່ງຂັນເປNນຮ0ບລັກສະນະ
ຂອງລາຍງານຈາກຜ0້ຊຽວຊານ. ຫັຼງຈາກນັ້ນ ເນື້ອໃນຂອງລາຍງານເຫ່ົຼານັ້ນອາດຈະຖືກຄັດຄ້ານ ອີງຕາມກົດເກນ
ຫັຼກຖານຂອງແຕ່ລະເຂດອໍານາດ, ຕົວຢPາງເຊັ່ນ: ຜ່ານການຖາມຄ້ານໃນສານ ຫືຼ ຜ່ານການສົ່ງລາຍງານຈາກຜ0້
ຊ່ຽວຊານຂອງອີກຝPາຍໜ່ຶງ. 

5.2. ລາຍງານຜ0້ຊ່ຽວຊານຈະເປNນປະໂຫຍດຕ່ໍສານຫຼາຍທ່ີສAດ ຖ້າພວກມັນ: 

a. ສະແດງອອກຢPາງຊັດເຈນ, ລວມທັງບົດສະຫຸຼບຫຍ້ໍໃນຕອນເລີ່ມຕ້ົນ ແລະ ຖະແຫຼງເຫດຜົນສໍາລັບຄວາມຄິດ
ເຫັນແຕ່ລະຢPາງ ແລະ ຫີຼກລ້ຽງຄໍາສັບເຕັກນິກສະເພາະໃນບ່ອນທ່ີເປNນໄປໄດ້; 

b. ກັງວົນຢPາງເປNນກາງທ່ີຈະສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຄໍາຖາມ ຫືຼ ບັນຫາທ່ີກໍານົດໄວ້ຢPາງຊັດເຈນ, 
ແທນທ່ີຈະອະທິບາຍແບບນໍ້າທ້ວມທ່ົງ ຫືຼ ນໍາສະເໜີທິດສະດີທ່ົວໄປ; ແລະ 

c. ບໍ່ມີນໍ້າສຽງທ່ີຂັດແຍ່ງ ຫືຼ ໂຕ້ແຍ່ງ. 

5.3. ໂດຍສະເພາະໃນກໍລະນີທ່ີຜ0້ຊ່ຽວຊານຖືກແຕ່ງຕ້ັງຈາກຝPາຍໃດຝPາຍໜ່ຶງ, ສານອາດຈະຕ້ອງພິຈາລະນາວ່າ
ລາຍງານດ່ັງກ່າວລວມມີ: 

a. ຄAນສົມບັດຂອງຜ0້ຊ່ຽວຊານທ່ີຈັດຕຽມລາຍງານດ່ັງກ່າວ; 

b. ຄໍາແນະນໍາແກ່ຜ0້ຊ່ຽວຊານ, ລວມທັງບັນດາຄໍາຖາມສະເພາະທ່ີຂໍໃຫ້ຜ0້ຊ່ຽວຊານຊີ້ແຈງ; 

c. ຂ້ໍສົມມAດຕິຖານ ຫືຼ ຂ້ໍເທັດຈິງທ່ີເປNນສາລະສໍາຄັນເຊິ່ງອີງຕາມຄວາມຄິດເຫັນແຕ່ລະຢPາງ; 

d. ເຫດຜົນ ແລະ ບົດຂຽນອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຫືຼ ເນື້ອຫາອ່ືນໆທີ່ຊ່ວຍໃຊ້ໃນການສະໜັບສະໜ0ນຄວາມຄິດ
ເຫັນແຕ່ລະຢPາງ; 

e. ການກວດສອບ, ການທົດສອບ ຫືຼ ການສືບສວນໃດໜ່ຶງທ່ີຜ0້ຊ່ຽວຊານອາໄສ, ລວມທັງຕົວຕົນ ແລະ ຄAນ
ນະສົນບັດຂອງບAກຄົນທ່ີເຜີຍແຜ່ມັນ; 

f. ລາຍລະອຽດຂອງຄວາມຄິດເຫັນໃດໜ່ຶງທ່ີກ່າວໂດຍບAກຄົນອ່ືນ, ເຊິ່ງເປNນສິ່ງທ່ີຜ0້ຊ່ຽວຊານໄດ້ຍອມຮັບ ແລະ 
ອີງຕາມ;   

g. ຂ້ໍຄວາມປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບທ່ີເໝາະສົມ ຖ້າມີເລື່ອງໃດໜ່ຶງບໍ່ໄດ້ຢ0Pໃນຂະແໜງຄວາມຊໍານານຂອງຜ0້
ຊ່ຽວຊານ ຫືຼ ຄວາມຄິດເຫັນທ່ີຖືກສະຫຸຼບບໍ່ສາມາດສະແດງອອກມາໄດ້ ຍ້ອນຂ້ໍມ0ນບໍ່ພຽງພໍ ຫືຼ ດ້ວຍເຫດຜົນ 
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ອ່ືນ; ແລະ 

h. ຄAນສົມບັດທ່ີເໝາະສົມອ່ືນໆກ່ຽວກັບຄວາມຄິດເຫັນທ່ີສະແດງອອກໃນລາຍງານ ເຊິ່ງຫາກປາສະຈາກ

ສິ່ງນັ້ນລາຍງານອາດຈະບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຫືຼ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. 

6. ການໃຊ້ຫັຼກຖານ ແລະ ພະຍານຈາກຜ0້ຊ່ຽວຊານທ່ີເໝາະສົມ 

 

6.1. ການຄA້ມຄອງຫັຼກຖານຈາກຜ0້ຊ່ຽວຊານມີຄວາມສໍາຄັນໃນກໍລະນີການແຂ່ງຂັນສ່ວນໃຫຍ່. ດ່ັງທ່ີລະບAໄວ້ຂ້າງເທິງ, 
ກົນໄກ ແລະ ອໍານາດທ່ີສານມີໃຫ້ເພ່ືອຄA້ມຄອງຫັຼກຖານຈາກຜ0້ຊ່ຽວຊານແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມເຂດອໍານາດ. 

6.2. ເພ່ືອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ນໍາໃຊ້ຫັຼກຖານຈາກຜ0້ຊ່ຽວຊານຢPາງມີປະສິດທິພາບໃນອົດສະຕາຣີ, ສານອາດ
ສະແຫວງຫາເພ່ືອກໍານົດແຕ່ຫົວທີ: 
a.	 ຈໍານວນຂອງພະຍານຜ0້ຊ່ຽວຊານທ່ີແຕ່ລະຝPາຍສະເໜີໃຫ້ເຊື່ອຖື; 
b.	 ຂອບເຂດຄວາມຊໍານານຂອງພວກເຂົາຕາມລໍາດັບ; 
c.	 ບັນຫານໍາສະເໜີທ່ີຜ0້ຊ່ຽວຊານແຕ່ລະຄົນຈະຊີ້ແຈງ; ແລະ 
d.	 ວິທີການຈັດການຫັຼກຖານຜ0້ຊ່ຽວຊານໃຫ້ດີທ່ີສAດ. 

6.3. ມັນເປNນທ່ີຕ້ອງການໃຫ້ຝPາຍຕ່າງໆພະຍາຍາມຕົກລົງກັນລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບຄໍາຖາມ ຫືຼ ບັນຫາສະເໜີໃຫ້ເປNນຫົວຂ້ໍ
ຂອງຫັຼກຖານຜ0້ຊ່ຽວຊານ ພ້ອມທັງຂ້ໍເທັດຈິງ ແລະ ສົມມAດຕິຖານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ສານອາດພິຈາລະນາອອກຄໍາສັ່ງໃຫ້
ສະໜັບສະໜ0ນເລື່ອງນີ້. 

6.4. ໃນກໍລະນີທ່ີເປNນໄປໄດ້, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສານໃນເບື້ອງຕ້ົນໃນການຄA້ມຄອງຫັຼກຖານຜ0້ຊ່ຽວຊານສາມາດ
ຮັບປະກັນໄດ້ວ່າຄໍາຖາມ ຫືຼ ສົມມAດຕິຖານໃດໜ່ຶງທ່ີມອບໃຫ້ແກ່ຜ0້ຊ່ຽວຊານນັ້ນຈະຢ0Pໃນລັກສະນະທ່ີເປNນກາງ 
ແລະ ໃນລັກສະນະທ່ີຜ0້ຊ່ຽວຊານບໍ່ໄດ້ຈໍາກັດຢ0Pແຕ່ການຊີ້ແຈງບັນຫາທ່ີເປNນສ່ວນຕົວ, ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງ ຫືຼ ບໍ່ມີສາລະ
ສໍາຄັນ. ມັນຍັງສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ອີກວ່າຫັຼກຖານຈາກຜ0້ຊ່ຽວຊານບໍ່ພຽງແຕ່ອະທິບາຍເຖິງທິດສະດີທາງ
ເສດຖະສາດ, ແຕ່ຍັງລວມໄປເຖິງວິທີການທ່ີຈະນໍາໄປໃຊ້ໃນສະຖານະການໃດໜ່ຶງຂອງກໍລະນີກ່ອນອະທິບາຍໃນ
ສານ. 

6.5. ການຄA້ມຄອງກໍລະນີທ່ີດີຍັງສາມາດເອົາຊະນະຄວາມສ່ຽງອ່ືນໆອີກຫຼາຍໃນການນໍາໃຊ້ຫັຼກຖານຜ0້ຊ່ຽວຊານ, 
ລວມທັງການຄA້ມຄອງປະລິມານ, ເວລາຂອງການກະກຽມ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. 

6.6. ໃນວົງກວ້າງຂ້ຶນແມ່ນໄດ້ລະບAຫັຼກການສໍາຄັນຈໍານວນໜ່ຶງໂດຍ OECD ເຊິ່ງອາດຊ່ວຍສານ ເມື່ອຜ0້ຊ່ຽວຊານມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນການພິຈາລະນາຄະດີການແຂ່ງຂັນດ້ານກົດໝາຍ. ຜ0້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານເສດຖະກິດບໍ່ຄວນໄດ້ຮັບ
ຄວາມເຊື່ອຖືໃຫ້ເປNນພະຍານຂ້ໍເທັດຈິງ; ກົງກັນຂ້າມ, ພວກເຂົາຄວນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບການວິເຄາະເສດຖະກິດ 
ຫືຼ ເສດຖະມິຕິຂອງຂ້ໍເທັດຈິງທ່ີນໍາມາສະເໜີແລ້ວ ແລະ ກໍານົດຜ່ານພະຍານອ່ືນໆ. ທິດສະດີທາງເສດຖະກິດ ແລະ 
ລະບຽບວິທີການທ່ີກ້າວໜ້າຄວນຜ່ານການທົດສອບຢPາງພຽງພໍໃນຊຸມຊົນເສດຖະສາດ. ຜ0້ຊ່ຽວຊານບໍ່ຄວນຈໍາ
ກັດຂ້ໍມ0ນທ່ີພວກເຂົາວິເຄາະຢPາງແຄບໆ. ຜ0້ຊ່ຽວຊານເສດຖະກິດບໍ່ຄວນມີຕໍາແໜ່ງສ0ງກວ່າຜ0້ຊ່ຽວຊານດ້ານອAດ
ສະຫະກໍາ, ບໍ່ສະນັ້ນຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍຢPາງແນ່ນອນໃນ
ລະຫວ່າງຂະບວນການພິຈາລະນາ. ສAດທ້າຍນີ້, ມັນເປNນສິ່ງສໍາຄັນທ່ີຕ້ອງຈື່ໄວ້ວ່າຜ0້ຊ່ຽວຊານອາດມີບົດບາດທ່ີ
ໂຈມຕີ ແລະ ປcອງກັນເພ່ືອສະແດງໃນກໍລະນີດ່ັງກ່າວ. 
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7. ແບບຈໍາລອງຂອງຫັຼກຖານຜ0້ຊ່ຽວຊານ 
 

7.1. ອົດສະຕາລີເປNນເຂດອໍານາດຕາມກົດໝາຍປະເພນີທ່ີນໍາໃຊ້ລະບົບກ່າວຫາ. ດ່ັງນັ້ນ, ໃນກໍລະນີຢ0Pຕ່ໍໜ້າສານອົດສະ
ຕາຣີ ແຕ່ຝPາຍທ່ີຈະດໍາເນີນການໂຕ້ແຍ້ງອາດຈະຕ້ອງຮຽກຫັຼກຖານຫັຼກຈາກຜ0້ຊ່ຽວຊານໜ່ຶງຄົນ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າເພ່ືອ
ສະໜັບສະໜ0ນກໍລະນີຂອງພວກເຂົາ. ໂດຍດ້ັງເດີມແລ້ວ, ຫັຼກຖານດ່ັງກ່າວຈະຖືກຄັດຄ້ານໃນໄລຍະການຖາມ
ຄ້ານ. 

7.2. ໃນບາງເລື່ອງ, ວິທີການດ້ັງເດີມຕ່ໍຫັຼກຖານຜ0້ຊ່ຽວຊານນີ້ຈະເປNນແບບຈໍາລອງທ່ີເໝາະສົມທ່ີສAດສໍາລັບການນໍາສະເໜີ
ຂອງຫັຼກຖານຜ0້ຊ່ຽວຊານ. ລະບົບອ່ືນມີວິທີການອ່ືນສໍາລັບຫັຼກຖານຜ0້ຊ່ຽວຊານ ເຊິ່ງຈະເໝາະສົມດີກັບບາງກໍລະນີ
ເຊັ່ນກັນ. ຕົວຢPາງ: ໃນເຂດອໍານາດກົດໝາຍແພ່ງ, ມັນເປNນເລື່ອງປ]ກກະຕິທ່ີຜ0້ຊ່ຽວຊານຈະຖືກແຕ່ງຕ້ັງໂດຍຄ0່ຮ່ວມ
ກໍລະນີຮ່ວມ ຫືຼ ໂດຍສານຜ0້ດຽວ. 

7.3. ໃນເຫດການໃດໜ່ຶງ, ວິທີການອ່ືນຕ່ໍຫັຼກຖານຜ0້ຊ່ຽວຊານອາດຈະເໝາະສົມສໍາລັບແຕ່ລະກໍລະນີ. ໃນອົດສະຕາລີ, 
ເມື່ອສານມີອໍານາດຄA້ມຄອງກໍລະນີຢPາງຄອບຄAມ, ສານດ່ັງກ່າວອາດຈະພິຈາລະນາແບບຈໍາລອງທາງເລືອກສໍາລັບ
ການນໍາສະເໜີຫັຼກຖານຜ0້ຊ່ຽວຊານ. 

7.4. ໜ່ຶງແບບຈໍາລອງທາງເລືອກທ່ີສາມາດພິຈາລະນາໄດ້ແມ່ນການຍ່ືນຫັຼກຖານຜ0້ຊ່ຽວຊານພ້ອມກັນ, ເຊິ່ງເປNນທ່ີຮ0້ຈັກ
ໃນອົດສະຕາຣີວ່າ ‘ອ່າງນໍ້າຮ້ອນ’. ວິທີການນີ້ມັກຖືກນໍາໃຊ້ໃນກໍລະນີກົດໝາຍຄA້ມຄອງການແຂ່ງຂັນຂອງ
ອົດສະຕາລີ, ພ້ອມທັງໃນນິວຊີແລນ ແລະ ໃນສະຫະລາຊະອານາຈັກເປNນບາງໂອກາດ. ມັນກ່ຽວພັນມີຜ0້ຊ່ຽວຊານທ່ີ
ຈະຈັດກຽມລາຍງານຮ່ວມເພ່ືອນໍາສະເໜີບ່ອນໃດທ່ີພວກເຂົາເຫັນດ້ວຍ ຫືຼ ບ່ອນໃດທ່ີພວກເຂົາບໍ່ເຫັນດ້ວຍ. 
ອາດຈະມີການແຕ່ງຕ້ັງຜ0້ຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກແບບເອກະລາດເພ່ືອດ0ແລຂະບວນການນີ້. ໃນມື້ພິຈາລະນາ
ຄະດີ, ຜ0້ຊ່ຽວຊານຈະຖືກເອ້ີນໃຫ້ມອບຫັຼກຖານໃນເວລາດຽວກັນ. ຂະບວນການຫັຼກຖານພ້ອມກັນອະນAຍາດໃຫ້
ມີການແລກປPຽນຢPາງມີເຫດຜົນ ແລະ ເປNນລະບົບລະບົບລະຫວ່າງພະຍານຜ0້ຊ່ຽວຊານຂອງແຕ່ລະຝPາຍ ພ້ອມທັງ
ລະຫວ່າງພະຍານທ່ີຊ່ຽວຊານແຕ່ລະຄົນ, ນັກກົດໝາຍສໍາລັບແຕ່ລະຝPາຍ ແລະ ສານ. ໃນມື້ພິຈາລະນາຄະດີ, 
ພະຍານຜ0້ຊ່ຽວຊານຈະໄດ້ຮັບໂອກາດໃຫ້ສະແດງບົດສະຫຸຼບຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ອະທິບາຍເຖິງສິ່ງທ່ີ
ພວກເຂົາພິຈາລະນາວ່າເປNນບັນຫາຕ້ົນຕໍຂອງການຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຜ0້ຊ່ຽວຊານ ຕາມທ່ີພວກເຂົາເຫັນເປNນຄໍາເວ້ົາ
ຂອງພວກເຂົາເອງ. 
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8. ແຫ່ຼງຂ້ໍມ0ນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
 

8.1. ຊັບພະຍາກອນດ່ັງຕ່ໍໄປນີ້ໃຫ້ຂ້ໍມ0ນເພ່ີມເຕ່ີມກ່ຽວກັບຫັຼກຖານຜ0້ຊ່ຽວຊານໃນສານກາງຂອງອົດສະຕາລີ. ເນື້ອຫາ
ອາດມີປະໂຫຍດເປNນບ່ອນອ້າງອີງທ່ົວໄປສໍາລັບຜ0້ພິພາກສາໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊ່ຽນ: 

a. ຈັສຕິສ ມິດເດີຕັນ, ຫັຼກຖານຊ່ຽວຊານທາງເສດຖະສາດ, 16 ຕAລາ 2007 

b. OECD, ການນໍາສະເໜີທິດສະດີເສດຖະກິດທ່ີຊັບຊ້ອນໃຫ້ແກ່ຜ0້ພິພາກສາ, 2008 

c. OECD, ຄວາມຍAຕິທໍາຂອງຂະບວນການ: ເຈົ້າໜ້າທ່ີຄA້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ, ສານ ແລະ ການ 

ພັດທະນາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ,້ 2011 

d. ຈັສຕິສ ຣາແຣສ, ການນໍາໃຊ້ “ອ່າງນໍ້າຮ້ອນ” - ວິທີທ່ີຫັຼກຖານຊ່ຽວຊານຮ່ວມຊ່ວຍເຫືຼອໃຫ້
ເຂ້ົາໃຈບັນຫາ, 12 ຕAລາ 2013 

e. ສານກາງຂອງອົດສະຕາລີ (Federal Court of Australia), ຂ້ໍສັງເກດການປະຕິບັດຂອງຫັຼກຖານ
ຊ່ຽວຊານ (GPN-EXPT), 25 ຕAລາ 2016 

f. OECD, ວິທີແກ້ໄຂກໍລະນີແຂ່ງຂັນໂດຍສານສະເພາະ ແລະ ສານທ່ົວໄປ: ການກວດປະສົບການສາກົນ 
, 2016 

g. ສານກາງຂອງອົດສະຕາລີ (Federal Court of Australia), ຄ0່ມືຫັຼກຖານຊ່ຽວຊານ ແລະ ພະຍານຊ່ຽວຊານ 
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ເສດຖະສາດສໍາລັບຜ6້ພິພາກສາໃນບໍລິບົດກົດໝາຍຄ>້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ 
 

1. ຄໍານໍາ 
 

1. ແບບຮຽນຂ້ັນຕ້ົນສະບັບນີ້ມີຈ>ດປະສົງເພ່ືອ:  

a. ເປJນເອກະສານທ່ີອີງໃສ່ຫັຼກການເພ່ືອໃຫ້ສະມາຊິກຝOາຍຕ>ລາການຂອງປະເທດສະມາຊິກຢ6Oໃນສະມາຄົມ
ປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (Association of Southeast Asian Nations (‘ASEAN’)) 
ໄດ້ນໍາໃຊ້; 

b. ສະໜອງຄ6່ມືພາກປະຕິບັດ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ6້ແກ່ຜ6້ພິພາກສາ ໂດຍໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຄວາມທ້າທາຍ ແລະ 
ບັນຫາທ່ີພົບພ້ໍໃນການປະເມີນຫັຼກຖານທ່ີຊັບຊ້ອນຢOາງຊ່ຽວຊານ ຕາມແນວທາງການຕັດສິນ ແລະ ທົບ
ທວນການຕັດສິນ ຢ6Oພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຄ>້ມຄອງການແຂ່ງຂັນຢ6Oໃນປະເທດສະມາຊິກຂອງ (Member 

States) ອາຊ່ຽນ (ASEAN); ແລະ  

c. ຊ່ວຍພັດທະນານິຕິກໍາກ່ອນກົດໝາຍຄ>້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ ເຊິ່ງເພ່ີມຄວາມແນ່ນອນດ້ານກົດໝາຍ, ສົ່ງເສີມ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ສະໜັບສະໜ6ນຄວາມສະໝ່ໍາສະເໝີ ແລະ ຄວາມສາມາດຄາດການໄດ້ພາຍໃນປະເທດ
ສະມາຊິກ ASEAN ແລະ ໃນທ່ີສ>ດແລ້ວກໍປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການກໍານົດນະໂຍບາຍຄ>້ມຄອງການ
ແຂ່ງຂັນທ່ີເຂ້ັມແຂງ.  

2. ແບບຮຽນຂ້ັນຕ້ົນຖືກພັດທະນາໃນບໍລິບົດທ່ີມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຂ້ັນຕອນຕ່າງໆຂອງການພັດທະນາ
ກົດໝາຍຄ>້ມຄອງການແຂ່ງຂັນຢ6Oໃນປະເທດສະມາຊິກ ASEAN. ມັນບໍ່ໄດ້ມີເຈດຕະນາທ່ີຈະໃຫ້ໃຫ້ຂ້ໍມ6ນທ່ີ
ສະເພາະເຈາະຈົງຂອງປະເທດໃດໜ່ຶງ.  

3. ແບບຮຽນຊັ້ນຕ້ົນສະບັບນີ້ຖືກພັດທະນາໂດຍຜ6້ພິພາກສາໃນສານກາງແຫ່ງອົດສະຕາລີ ໃຫ້ແກ່ຜ6້ພິພາກສາໃນປະເທດ
ສະມາຊິກ ASEAN ໂດຍຮ່ວມມືກັນຢOາງໃກ້ຊິດກັບ OECD. ມັນແມ່ນໜ່ຶງໃນຊຸດແບບຮຽນຊັ້ນຕ້ົນກ່ຽວກັບ
ກົດໝາຍຄ>້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ ເຊິ່ງຖືກພັດທະນາໂດຍການລິເລີ່ມຂອງ ຄະນະກໍາມະການຄ>້ມຄອງການແຂ່ງຂັນເຂດ
ການຄ້າເສລີລະຫວ່າງອາຊ່ຽນ-ອົດສະຕາລີ-ນິວຊີແລນ (ASEAN Australia New Zealand Free Trade 
Area Competition Committee) ໃຫ້ເປJນສ່ວນໜ່ຶງຂອງ ໂຄງການປະຕິບັດນໍາໃຊ້ກົດໝາຍຄ>້ມຄອງການ
ແຂ່ງຂັນ (Competition Law Implementation Program (‘CLIP’)). 

 ແບບຮຽນຂ້ັນຕ້ົນຂອງການແຂ່ງຂັນສໍາລັບຜ6້ພິພາກສາອາຊ່ຽນ 
 ຖືກພັດທະນາໃຫ້ເປJນສ່ວນໜ່ຶງຂອງໂຄງການປະຕິບັດນໍາໃຊ້ກົດໝາຍຄ>້ມຄອງການແຂ່ງຂັນຂອງ AANZFTA  
-(AANZFTA Competition Law Implementation Program) 
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2. ເສດຖະສາດແມ່ນຫຍັງ ແລະ ເປJນຫຍັງມັນຈຶ່ງສໍາຄັນໃນກົດໝາຍຄ>້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ?  
 

2.1. ສາມາດໃຫ້ນິຍາມເສດຖະສາດວ່າເປJນ “ວິທະຍາສາດສັງຄົມທ່ີກ່ຽວກັບການຜະລິດ, ການແຈກຢາຍ ແລະ ການ
ບໍລິໂພກສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ”. ເສດຖະສາດແມ່ນຖືວ່າເປJນວິທະຍາສາດສັງຄົມ ເພາະມັນນໍາໃຊ້ວິທີການ
ຕ່າງໆໃນວິທະຍາສາດເພ່ືອສຶກສາສັງຄົມ ແລະ ຄວາມສໍາພັນໃນສັງຄົມ. ເສດຖະສາດແມ່ນເຄື່ອງມືທ່ີມີອະນ>ພາບ
ໃນການປະເມີນຜົນສະທ້ອນຂອງຄວາມປະພຶດ ແລະ ການຈັດແຈງໃນຕະຫຼາດ.  

2.2. ການແຂ່ງຂັນແມ່ນແນວຄວາມຄິດທາງເສດຖະສາດທ່ີມີລັກສະນະຂອງຂະບວນການຕະຫຼາດການແຂ່ງຂັນ
ລະຫວ່າງຜ6້ຂາຍເພ່ືອເພ່ີມກໍາໄລຂອງພວກເຂົາ ໂດຍສະເໜີໃຫ້ແກ່ຜ6້ຊື້ດ້ວຍການປະສົມກັນຂອງລາຄາ, 
ຄ>ນນະພາບ ແລະ ການບໍລິການທ່ີດີກວ່າການປະສົມກັນທ່ີຄ6່ແຂ່ງສະເໜີ.  

2.3. ການນໍາສະເໜີກົດໝາຍຄ>້ມຄອງການແຂ່ງຂັນໃຫ້ຕະຫຼາດມີຊຸດ “ກະຕິກາການຫ້ິຼນເກມ” ທ່ີປ_ກປ`ອງຂະບວນການ
ແຂ່ງຂັນດ້ວຍຕົວມັນເອງ, ແທນທ່ີຈະປ_ກປ`ອງຄ6່ແຂ່ງໃນຕະຫຼາດ. ໃນລັກສະນະນີ້, ການສະແຫວງຫາການແຂ່ງຂັນທ່ີ
ຍ>ຕິທໍາ ຫືຼ ມີປະສິດທິພາບຈຶ່ງສາມາດປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນນການປJບປ>ງຢ6Oໃນສະຫວັດດີການ (ທາງເສດຖະສາດ), 
ປະສິດທິພາບ ແລະ ການເຕີບໂຕ ແລະ ການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ.  

2.4. ສະຫວັດດີການແມ່ນແນວຄວາມຄິດມາດຕະຖານທ່ີຖືກໃຊ້ໃນເສດຖະສາດ ເຊິ່ງຮວບຮວມສະຫວັດດີການ (ຫືຼ ສ່ວນ
ເກີນ) ຂອງກ>່ມຕ່າງໆໃນເສດຖະກິດ. ໃນອ>ດສາຫະກໍາໃດໜ່ຶງ, ສະຫວັດດີການແມ່ນສາມາດວັດແທກດ້ວຍສ່ວນ
ເກີນທັງໝົດ, ເຊິ່ງເປJນຜົນບວກຂອງສ່ວນເກີນຜ6້ບໍລິໂພກ (ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສິ່ງທ່ີຜ6້ບໍລິໂພກທັງໝົດເຕັມໃຈ
ທ່ີຈະຈ່າຍໃຫ້ກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ລາຄາທ່ີພວກເຂົາຕ້ອງເສຍຕົວຈິງ) ແລະ ສ່ວນເກີນຜ6້ຜະລິດ (ຜົນລວມຂອງ
ກໍາໄລທັງໝົດທ່ີຜ6້ຜະລິດສ້າງໃນອ>ດສາຫະກໍາ). ການວັດແທກສະຫວັດດີການດ່ັງກ່າວແມ່ນແນວຄວາມຄິດ
ມາດຕະຖານໃນການປະເມີນຜົນຂອງຄວາມປະພຶດ ແລະ ການຈັດແຈງໃນຕະຫຼາດ. 

2.5. ໃນບໍລິບົດຂອງກົດໝາຍຄ>້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ, ເສດຖະສາດໃຫ້ໂຄງສ້າງທ່ີເຂ້ັມແຂງສໍາລັບການວິເຄາະຕະຫຼາດ 
ແລະ ຜົນຂອງຄວາມປະພຶດຕ່ໍຕະຫຼາດ ເຊິ່ງລວມເຖິງ (ຜົນຂອງ) ຄວາມປະພຶດຝOາຍດຽວ ຫືຼ ແບບປະສານງານກັນ
ຂອງຜ6້ເຂ້ົາຮ່ວມຕະຫຼາດ (ຜົນການແຂ່ງຂັນ). ການວິເຄາະເສດຖະສາດຍັງສາມາດເປJນເຄື່ອງມືທ່ີເປJນປະໂຫຍດໃນ
ການລະບ> ແລະ ປະເມີນຂ້ໍເທັດຈິງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນກໍລະນີການແຂ່ງຂັນ. ໃນທ່ົວໂລກ, ຜ6້ຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະສາດ
ມັກໃຫ້ຫັຼກຖານດ້ານເສດຖະສາດໃນນາມຂອງຝOາຍຕ່າງໆໃນກໍລະນີກົດໝາຍຄ>້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ.  

2.6. ຫັຼກຖານດ້ານເສດຖະສາດສາມາດເປJນປະໂຫຍດຕ່ໍສານໂດຍອະທິບາຍ ແລະ ນໍາໃຊ້ແນວຄວາມຄິດດ້ານ
ເສດຖະສາດເຊິ່ງອາດຝJງໄວ້ພາຍໃນກົດໝາຍຄ>້ມຄອງການແຂ່ງຂັນເຊັ່ນ:  

a. ການແຂ່ງຂັນໄດ້ແກ່ການແຂ່ງຂັນດ້ານລາຄາ, ຄ>ນນະພາບ, ການບໍລິການ ແລະ ຕົວປOຽນແປງອ່ືນໆທ່ີມີມ6ນ
ຄ່າໃຫ້ແກ່ຜ6້ບໍລິໂພກ ເພ່ືອບັນລ>ເປ_້າໝາຍທາງທ>ລະກິດເຊັ່ນ: ການເຮັດໃຫ້ກໍາໄລສ6ງສ>ດ;  

b. ສະຫວັດດີການ, ລວມທັງຄ>ນຄ່າສ່ວນບ>ກຄົນ, ການເປJນຢ6O ແລະ ຄວາມພໍໃຈໃນສິດທິພິເສດ; ແລະ  
c. ປະສິດທິພາບໄດ້ແກ່ປະສິດທິພາບດ້ານສະຖິຕິ (ລະດັບປະສິດທິພາບໃນຈ>ດໃດໜ່ຶງຂອງເວລາ ໂດຍໃຫ້ຄວາມ

ສໍາຄັນກັບຜະລິດຕະພັນທ່ີມີຢ6O, ຂະບວນການ ຫືຼ ສະມັດຕະພາບ) ແລະ ປະສິດທິພາບດ້ານຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ 
(ລະດັບປະສິດທິພາບຕະຫຼອດເວລາທ່ີສິ່ງນີ້ປOຽນແປງຜ່ານນະວັດຕະກໍາ, ນໍາໄປສ6່ຜະລິດຕະພັນ, ຂະບວນການ ຫືຼ 
ສະມັດຕະພາບໃໝ່ ຫືຼ ດີກວ່າ). ປະສິດທິພາບດ້ານສະຖິຕິສອງປະເພດຕ້ົນຕໍແມ່ນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນທ່ີ
ມີຢ6Oໃຫ້ມີຄ>ນຄ່າສ6ງທ່ີສ>ດເທ່ົາທ່ີເປJນໄປໄດ້ (ປະສິດທິພາບການຈັດສັນ) ແລະ ການເຮັດໃຫ້ມີຜົນໄດ້ຮັບສ6ງສ>ດ 
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ຈາກຊັບພະຍາກອນທ່ີມີຢ6Oໃນຕ້ົນທຶນທ່ີຕ່ໍາທ່ີສ>ດເທ່ົາທ່ີເປJນໄປໄດ້ (ປະສິດທິພາບການຜະລິດ).  

2.7. ການແຂ່ງຂັນສາມາດສົ່ງເສີມທັງສະຫວັດດີການ ແລະ ປະສິດທິພາບໂດຍເພ່ີມຄ>ນຄ່າ ແລະ ສະໜັບສະໜ6ນ
ໃຫ້ມີການຈັດສັນ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢOາງເໝາະສົມທ່ີສ>ດ. ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ, ແນວຄວາມຄິດດ້ານ
ເສດຖະສາດເຫ່ົຼານີ້ສະໜັບສະໜ6ນ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຮັບຊາບເຖິງຈ>ດປະສົງຂອງກົດໝາຍຄ>້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ.  

 

3. ຄໍາສັບ ແລະ ແນວຄວາມຄິດທາງເສດຖະກິດສໍາລັບປະເມີນການແຂ່ງຂັນ 
 

3.1. ຕະຫຼາດປະກອບມີຜ6້ຊື້ ແລະ ຜ6້ຂາຍທ່ີຄ້າຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ. ຕະຫຼາດແມ່ນສະໜາມການແຂ່ງຂັນ ຫືຼ 
ສະໜາມການແຂ່ງຂັນທ່ີເປJນໄປໄດ້ລະຫວ່າງຜ6້ຂາຍທ່ີຈະຂາຍຜະລິດຕະພັນ ຫືຼ ການບໍລິການຂອງພວກເຂົາ. ຖ້າຜ6້
ຂາຍເພ່ີມລາຄາຜະລິດຕະພັນ ຫືຼ ການບໍລິການຂອງຕົນ (ທຽບຄຽງກັບຕ້ົນທຶນຂອງຕົນ), ກໍາໄລສໍາລັບທ>ກຫົວໜ່ວຍ
ທ່ີໄດ້ຂາຍກໍຈະເພ່ີມຂ້ຶນ, ແຕ່ການຂາຍຕ່ໍລ6ກຄ້າໃດໜ່ຶງອາດສ6ນເສຍໄປ ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ເຕັມໃຈທ່ີຈະຊື້ຜະລິດຕະພັນ ຫືຼ 
ການບໍລິການທ່ີມອບໃຫ້ໃນລາຄາທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນ ແລະ ຈະປOຽນໄປຫາຜ6້ຂາຍ, ຜະລິດຕະພັນ ຫືຼ ການບໍລິການອ່ືນແທນ.  

3.2. ກິດຈະກໍາການສ້າງຕ້ັງຕະຫຼາດທ່ີີກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງຖືກເອ້ີນວ່າ ການກໍານົດຕະຫຼາດ ໄດ້ໃຫ້ໂຄງສ້າງດ້ານການວິເຄາະ
ສໍາລັບການສອບຖາມພ້ືນຖານວ່າ ຄວາມປະພຶດໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ການຄ້າຂາຍໃດໜ່ຶງເປJນໄປໄດ້ທ່ີຈະສ້າງຜົນຕ່ໍຕ້ານການ
ແຂ່ງຂັນ ຫືຼ ບໍ່.  

3.3. ຕະຫຼາດອາດຖືກກໍານົດໂດຍມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຂອບເຂດພ6ມສາດຂອງຕົນ, ລວມທັງການ
ພິຈາລະນາຜະລິດຕະພັນທົດແທນໃນເສດຖະກິດທ່ີມີຢ6Oໃນອ>ປະສົງ ແລະ ອ>ປະທານ. ຂອບເຂດຜະລິດຕະພັນກໍານົດ
ຜະລິດຕະພັນແຂ່ງຂັນທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງຄວນຖືວ່າຢ6Oໃນຕະຫຼາດດຽວກັນ; ຂອບເຂດພ6ມສາດກໍານົດຂອບເຂດ
ພ້ືນທ່ີໃນພ6ມສາດທ່ີຄວນຖືວ່າຢ6Oໃນຕະຫຼາດດຽວກັນ. ຕົວຢOາງ: ເມືອງໜ່ຶງອາດມີຮ້ານພິດຊ່າໜ່ຶງຮ້ານ, ແຕ່ສິ່ງນີ້ບໍ່
ສາມາດເປJນການຜ6ກຂາດໄດ້ ເພາະຖ້າຮ້ານດ່ັງກ່າວເພ່ີມລາຄາຂອງຕົນຫຼາຍ, ຜ6້ບໍລິໂພກກໍອາດປOຽນໄປກິນເບີເກີ ຫືຼ 
ຮ້ານພິດຊ່າຂອງເມືອງທ່ີຢ6Oໃກ້ຄຽງອາດຂະຫຍາຍພ້ືນທ່ີການສົ່ງຂອງຕົນ. ຖ້າການທົດແທນເປJນເບີເກີ ແລະ/ຫືຼ ຜ6້
ຂາຍພິດຊ່າໃນເມືອງອ່ືນໆປ`ອງກັນເຈົ້າຂອງຮ້ານພິດຊ່າບໍ່ໃຫ້ເພ່ີມລາຄາຢOາງໄດ້ຜົນປະໂຫຍດ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ 
ຜ6້ຂາຍເຫ່ົຼານີ້ກໍຈະຖືກລວມເຂ້ົາໃນຕະຫຼາດກ່ຽວຂ້ອງດ່ັງກ່າວ.  

3.4. ອໍານາດຕະຫຼາດແມ່ນອີກໜ່ຶງແນວຄວາມຄິດຕ້ົນຕໍໃນກົດໝາຍຄ>້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຢ6Oໃນເສດຖະສາດ. 
ໂດຍທ່ົວໄປ, ມັນຖືກໃຫ້ນິຍາມວ່າເປJນຄວາມສາມາດຂອງທ>ລະກິດທ່ີຈະຮັກສາລາຄາໃຫ້ຢ6Oເໜືອ ຫືຼ ລະດັບ
ຄ>ນນະພາບໃຫ້ຢ6Oລ>່ມລະດັບການແຂ່ງຂັນ. ຜົນປະໂຫຍດຂອງອໍານາດຕະຫຼາດກະຕ>້ນໃຫ້ທ>ລະກິດແຂ່ງຂັນກັນເພ່ືອ
ຮັບເອົາມັນມາ. ອໍານາດຕະຫຼາດອາດຈະຖືກຮັບເອົາ, ຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ໂດຍບໍ່ມີບັນຫາກັບກົດໝາຍຄ>້ມຄອງການ
ແຂ່ງຂັນ. ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ ກົດໝາຍຄ>້ມຄອງການແຂ່ງແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ພຽງແຕ່ເມື່ອອໍານາດຕະຫຼາດຖືກຮັບເອົາ, 
ຮັກສາ ແລະ/ຫືຼ ນໍາໃຊ້ໃນລັກສະນະຕ່ໍຕ້ານການແຂ່ງຂັນເທ່ົານັ້ນ.  

3.5. ລະດັບອໍານາດຕະຫຼາດຂອງທ>ລະກິດບໍ່ໄດ້ວັດແທກຢOາງກົງໄປກົງມາແບບງ່າຍໆ. ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດແມ່ນວັດແທກໄດ້
ຂ້ອນຂ້າງງ່າຍ ແລະ ສະນັ້ນ ໃນບາງຄັ້ງມັນຈຶ່ງຖືກໃຊ້ເປJນຕົວບົ່ງຊີ້ ຫືຼ ຕົວແທນຂອງອໍານາດຕະຫຼາດ. ເຖິງຢOາງໃດ
ກໍຕາມ, ຄວນເອົາໃຈໃສ່ກັບວິທີການນີ້ ຍ້ອນສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດອາດຈະໃຫ້ພາບທ່ີບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຫືຼ ຊົ່ວຄາວກ່ຽວກັບ
ອໍານາດຕະຫຼາດຂອງທ>ລະກິດໃດໜ່ຶງ. ປJດໄຈອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງອາດຈະປະກອບມີ:  

a. ອ>ປະສັກຕ່ໍການເຂ້ົາ ແລະ/ຫືຼ ການຂະຫຍາຍ, ໄດ້ແກ່ ຄວາມສະດວກສະບາຍທ່ີຄ6່ແຂ່ງສາມາດເຂ້ົາສ6່ຕະຫຼາດ ຫືຼ  
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ຄ6່ແຂ່ງທ່ີມີຢ6Oສາມາດຂະຫຍາຍໃນຕະຫຼາດ ຖ້າລາຄາໃນຕະຫຼາດນັ້ນຂ້ຶນສ6ງກວ່າລະດັບການແຂ່ງຂັນ. ຄວາມໄປ
ເປJນໄດ້ອັນນີ້ທ່ີທ>ລະກິດໃໝ່ຈະເຂ້ົາສ6່ຕະຫຼາດ ຫືຼ ຄ6່ແຂ່ງໃນປJດຈ>ບັນຈະຂະຫຍາຍ, ປ`ອງກັນ ຫືຼ ເຮັດໃຫ້ເກີດ
ຄວາມຫຍ>້ງຍາກຫຼາຍຂ້ຶນສໍາລັບທ>ລະກິດທ່ີຈະຄິດໄລ່ລາຄາສ6ງເກີນລະດັບການແຂ່ງຂັນ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ຖ້າ
ອ>ປະສັກໃນການເຂ້ົາ ແລະ ການຂະຫຍາຍມີຕ່ໍາ, ແລ້ວທ>ລະກິດທ່ີດໍາລົງຕໍາແໜ່ງກໍຈະບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ອໍານາດ
ຕະຫຼາດໄດ້ຢOາງຍືນຍົງ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາມີສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດທ່ີໃຫຍ່ກໍຕາມ;  

b. ອໍານາດ ‘ຕອບໂຕ້ (countervailing)’ (ຂອງຜ6້ຊື້) ໄດ້ແກ່ ກໍາລັງການຕ່ໍລອງລາຄາຂອງຜ6້ຊື້ໃນການເຈລະຈາ

ກັບຜ6້ຂາຍ. ຕົວຢOາງ: ເນື່ອງຈາກຂະໜາດຂອງຜ6້ຊື້, ຄວາມສໍາຄັນດ້ານການຄ້າຂອງຕົນຕ່ໍຜ6້ຂາຍ ຫືຼ ຄວາມ
ສາມາດທ່ີຈະສະໜອງໃຫ້ກັບຕົນເອງ ຫືຼ ສົ່ງເສີມການເຂ້ົາສ6່ຕະຫຼາດໃໝ່ຂອງຜ6້ຂາຍອີກຄົນ, ຄວາມສາມາດ
ຂອງຜ6້ຊື້ທ່ີຈະເຈລະຈາກັບຜ6້ຂາຍຈຶ່ງເຮັດໜ້າທ່ີເປJນກໍາລັງບັງຄັບ ແລະ ສົ່ງເສີມພຶດຕິກໍາການແຂ່ງຂັນໃນດ້ານ
ອ>ປະທານ;  

c. ຂ້ໍກໍານົດທາງເສດຖະສາດສາມາດເປJນປJດໄຈທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເຊິ່ງຍົກຕົວຢOາງແມ່ນກໍລະນີທ່ີ
ລະດັບລາຄາ ແລະ/ຫືຼ ຄ>ນນະພາບຖືກຄວບຄ>ມໂດຍເຈົ້າໜ້າທ່ີລັດຖະບານ. ສິ່ງນີ້ສາມາດຈໍາກັດຂອບເຂດທ່ີ
ທ>ລະກິດສາມາດເອົາປຽບອໍານາຕະຫຼາດຂອງພວກເຂົາ; ແລະ  

d. ຄ>ນລັກສະນະຂອງທ>ລະກິດ ແລະ ຕະຫຼາດໃດໜ່ຶງ ເຊິ່ງລວມເຖິງການກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງສ້າງຕະຫຼາດທ່ີ
ເໝາະສົມ.  

 

4. ແບບຈໍາລອງທາງເສດຖະສາດສໍາລັບປະເມີນຜົນການແຂ່ງຂັນ  
 

4.1. ນັກເສດຖະສາດມັກໃຊ້ແບບຈໍາລອງທາງເສດຖະສາດເພ່ືອອະທິບາຍເຖິງໂລກຄວາມເປJນຈິງຜ່ານການອະທິບາຍໃຫ້
ງ່າຍ ແລະ ແນວຄວາມຄິດແບບນາມມະທໍາຈໍານວນໜ່ຶງ. ມີແບບຈໍາລອງຕະຫຼາດໃນເສດຖະສາດທ່ີແຕກຕ່າງກັນທ່ີ
ອາດນໍາໃຊ້ເພ່ືອປະເມີນຜົນການແຂ່ງຂັນ. ແບບຈໍາລອງທ່ີເໝາະສົມແມ່ນຂ້ຶນກັບຂ້ໍເທັດຈິງຂອງກໍລະນີໃດໜ່ຶງ. ແບບ
ຈໍາລອງຕະຫຼາດພ້ືນຖານສີ່ແບບໃນເສດຖະສາດ, ເຊິ່ງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນເລື່ອງຂອງຈໍານວນການແຂ່ງຂັນທ່ີ
ເກີດຂ້ຶນໃນຕະຫຼາດ ແມ່ນຖືກລະບ>ໄວ້ພ້ອມກັບລາຍລະອຽດເພ່ີມເຕ່ີມຢ6Oຂ້າງລ>່ມ.  

4.2. ແບບຈໍາລອງການແຂ່ງຂັນແບບສົມບ6ນ (ໂດຍສົມມ>ດຕິຖານ) ອະທິບາຍໂຄງສ້າງຕະຫຼາດ ທ່ີການແຂ່ງຂັນຢ6Oໃນ
ລະດັບສ6ງທ່ີສ>ດເທ່ົາທ່ີເປJນໄປໄດ້. ມັນຖືກກໍານົດໂດຍສະພາບຕະຫຼາດຫຼາຍຢOາງໃນອ>ດົມຄະຕິ, ລວມທັງຕົວຢOາງ
ເຊັ່ນ: ຂ້ໍມ6ນສົມບ6ນທ່ີໃຫ້ກັບຜ6້ບໍລິໂພກ ແລະ ຜ6້ຜະລິດທັງໝົດ, ບໍ່ມີອ>ປະສັກໃນການເຂ້ົາ ຫືຼ ການອອກ ແລະ ມີຜ6້
ຊື້ ແລະ ຜ6້ຂາຍສິນຄ້າ ຫືຼ ການບໍລິການທ່ີມີຄ>ນສົມບັດຄືກັນຈໍານວນຫຼາຍ ຜ6້ທ່ີຈະປະຕິບັດຢOາງມີເຫດຜົນໂດຍ
ສິ້ນເຊີງ. ໃນແບບຈໍາລອງນີ້, ບໍ່ມີທ>ລະກິດໃດມີອໍານາດໃຫຍ່ໃນຕະຫຼາດ ຫືຼ ຄວາມສາມາດທ່ີຈະມີອິດທິພົນຕ່ໍ
ລາຄາ. ແບບຈໍາລອງນີ້ໃຫ້ຜົນຕາມມາທ່ີໜ້າເພ່ິງພໍໃຈໃນເລື່ອງຂອງສະຫວັດດີການ ແລະ ປະສິດທິພາບ ແລະ ເປJນ
ເກນມາດຕະຖານໃນການປະເມີນຜົນຂອງຄວາມປະພຶດໃນໂຄງສ້າງຕະຫຼາດການແຂ່ງຂັນທ່ີບໍ່ສົມບ6ນ.  

4.3. ແບບຈໍາລອງການແຂ່ງຂັນແບບຜ6ກຂາດຍັງສັນນິຖານວ່າມີຜ6້ຊື້ ແລະ ຜ6້ຂາຍຈໍານວນຫຼາຍທ່ີສາມາດເຂ້ົາ ແລະ 
ອອກຢOາງງ່າຍດາຍ, ແຕ່ຜະລິດຕະພັນໃນແບບຈໍາລອງນີ້ຍັງບໍ່ມີຄ>ນລັກສະນະຄືກັນ. ການຈໍາແນກຜະລິດຕະພັນ
ອະນ>ຍາດໃຫ້ທ>ລະກິດໃຊ້ອໍານາດຕະຫຼາດບາງຢOາງ ແລະ ຕັດສິນໃຈດ້ານລາຄາຢOາງເອກະລາດ, ເຊິ່ງມີຄວາມເປJນ
ໄປໄດ້ທ່ີຈະນໍາໄປສ6່ລາຄາສ6ງຂ້ຶນ ຫືຼ ສະມັດຕະພາບທ່ີບໍ່ມີປະໂຫຍດເມື່ອປຽບທຽບກັບສະຖານະການໆແຂ່ງຂັນທ່ີ 
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ສົມບ6ນ.  

4.4. ໃນແບບຈໍາລອງການຜ6ກຂາດໂດຍຜ6້ຂາຍຈໍານວນໜ້ອຍ ມີພຽງຜ6້ຂາຍພຽງສອງສາມຄົນທ່ີມີຂະໜາດໃຫຍ່. 
ທ>ລະກິດເຫ່ົຼານີ້ຮ6້ຈັກ ແລະ ພິຈາລະນາການກະທໍາຂອງກັນເອງ ແລະ ປະຕິກິລິຍາທ່ີຄາດຫວັງເມື່ອກໍາລັງກໍານົດ
ລາຄາ ແລະ ການຕັດສິນດ້ານການແຂ່ງຂັນອ່ືນໆ. ສະນັ້ນ ທ>ລະກິດໃນຕະຫຼາດຜ6ກຂາດໂດຍຜ6້ຂາຍຈໍານວນໜ້ອຍ
ຈຶ່ງເພ່ິງພາກັນ. ໃນສະຖານະການຜ6ກຂາດໂດຍຜ6້ຂາຍຈໍານວນໜ້ອຍ, ລະດັບການແຂ່ງຂັນອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ
ຫຼາຍ ໂດຍຂ້ຶນກັບສະຖານະຂອງຕະຫຼາດທ່ີສະເພາະເຈາະຈົງ. ຜ6້ຂາຍອາດຈະແຂ່ງຂັນຢOາງດ>ເດືອດ ຫືຼ ທ>ລະກິດ
ສ່ວນຕົວສາມາດມີອໍານາດຕະຫຼາດຢOາງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຄວາມສາມາດທ່ີຈະຕອບໂຕ້ຢOາງງຽບໆ ໂດຍລວມອໍານາດ
ຕະຫຼາດເພ່ືອຂັບເຄື່ອນລາຄາ ແລະ ກໍາໄລຕ່ໍຄວາມເສື່ອມເສຍຂອງປະສິດທິພາບ ແລະ ສະຫວັດດີການ (ແລະ 
ລ6ກຄ້າ). ຜົນຕາມມາກໍຄື ຜົນຈາກການຜ6ກຂາດໂດຍຜ6້ຂາຍຈໍານວນໜ້ອຍສາມາດມີຄວາມຄ້າຍຄືກັບການຜ6ກ
ຂາດ.  

4.5. ໃນແບບຈໍາລອງການຜ6ກຂາດ, ມີພຽງຜ6້ຂາຍດຽວທ່ີຄວບຄ>ມຕະຫຼາດທັງໝົດຢOາງມີປະສິດທິພາບ. ຜ6້ຂາຍຄົນນັ້ນ
ສາມາດໃຊ້ອໍານາດຜ6ກຂາດໃນຕະຫຼາດຂອງຕົນເພ່ືອຮັກສາລາຄາ ແລະ ກໍາໄລໃຫ້ຢ6Oເກີນລະດັບທ່ີມີປະສິດທິພາບ ແລະ 
ເພ່ືອຜະລິດໄດ້ຕ່ໍາກວ່າປະລິມານທ່ີເໝາະສົມ. ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ ກົດໝາຍຄ>້ມຄອງການແຂ່ງຂັນບໍ່ເກືອດຫ້າມການ
ຜ6ກຂາດ, ພຽງແຕ່ການໃຊ້ອໍານາດຜ6ກຂາດເພ່ືອສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍການແຂ່ງຂັນ. ກົດໝາຍຄ>້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ
ຍັງປ`ອງກັນບໍ່ໃຫ້ການຜ6ກຂາດກໍ່ຕົວຂ້ຶນຈາກຜົນຂອງການຄ້າຂາຍ (ການຄວບກິດຈະການ ຫືຼ ການເຂ້ົາຍຶດ
ກິດຈະການ) ຫືຼ ຄວາມປະພຶດທ່ີຕ່ໍຕ້ານການແຂ່ງຂັນ.  

4.6. ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ກົດໝາຍຄ>້ມຄອງການແຂ່ງຂັນແມ່ນແນໃສ່ຄວາມປະພຶດຂອງທ>ລະກິດທ່ີດໍາເນີນງານໃນ
ຕະຫຼາດຜ6ກຂາດໂດຍຜ6້ຂາຍຈໍານວນໜ້ອຍ ຫືຼ ການຜ6ກຂາດ. ນີ້ກໍຍ້ອນວ່າ ທ>ລະກິດທ່ີດໍາເນີນງານໃນຕະຫຼາດປະເພດ
ເຫ່ົຼານີ້ມີຄວາມເປJນໄປໄດ້ຫຼາຍທ່ີສ>ດທ່ີຈະໃຊ້ອໍານາດຕະຫຼາດຂອງພວກເຂົາເພ່ືອສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍການແຂ່ງຂັນ.  

 

5. ການປະເມີນຜົນການແຂ່ງຂັນ  
 

5.1. ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວການປະເມີນຜົນການແຂ່ງຂັນບໍ່ຈໍາເປJນໃນກໍລະນີການຮ່ວມກ>່ມເພ່ືອຄອບງວໍາຕະຫຼາດ ເພາະໂດຍ
ປ_ກກະຕິແລ້ວ ຂ້ໍຕົກລົງການຮ່ວມກ>່ມເພ່ືອຄອບງວໍາຕະຫຼາດແມ່ນຖືວ່າເປJນການລະເມີດກົດໝາຍຄ>້ມຄອງການ
ແຂ່ງຂັນທ່ີຊົ່ວຮ້າຍທ່ີສ>ດ ແລະ ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວແມ່ນຈະຖືກເກືອດຫ້າມ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປJນຕ້ອງພິຈາລະນາຜົນທ່ີ
ສະເພາະເຈາະຈົງຂອງການຮ່ວມກ>່ມເພ່ືອຄອບງວໍາຕະຫຼາດ. ການຮ່ວມກ>່ມເພ່ືອຄອບງວໍາຕະຫຼາດເກືອບທໍາຮ້າຍຜ6້
ບໍລິໂພກຢ6Oສະເໝີໄປໂດຍການເພ່ີມລາຄາ ແລະ ຈໍາກັດການສະໜອງ, ແລ້ວກໍເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການບໍ່ມີ
ຂາຍໃຫ້ແກ່ຜ6້ຊື້ບາງຄົນໂດຍສິ້ນເຊີງ ແລະ ແພງເກີນຄວາມຈໍາເປJນຕ່ໍຄົນອ່ືນໆ.  

5.2. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໂດຍທໍາມະດາແລ້ວ ການປະເມີນຜົນການແຂ່ງຂັນຍ່ິງຈໍາເປJນຫຼາຍຂ້ຶນໃນການພິຈາລະນາຮ6ບ
ແບບອ່ືນໆ (ທ່ີບໍ່ມີການຮ່ວມກ>່ມເພ່ືອຄອບງວໍາຕະຫຼາດ) ຂອງຄວາມປະພຶດ ຫືຼ ການຈັດແຈງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ພິຈາລະນາການອະນ>ມັດໃຫ້ຄວບກິດຈະການ ແລະ ເຂ້ົາຍຶດກິດຈະການ, ປະເມີນຂ້ໍຕົກລົງທ່ີອາດຈະຫຸຼດຜ່ອນການ
ແຂ່ງຂັນຢOາງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ປະເມີນກໍລະນີການສວຍໃຊ້ອໍານາດ, ເຊິ່ງໂດຍປ_ກກະຕິແລ້ວ ຜົນການສືບຄົ້ນຂອງ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີທັງອໍານາດຕະຫຼາດໃນລະດັບຫຼາຍ ແລະ ຈ>ດປະສົງ ຫືຼ ຜົນຕ່ໍຕ້ານການແຂ່ງຂັນ.  

5.3. ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວໃນການປະເມີນຜົນການແຂ່ງຂັນ, ນັກເສດຖະສາດໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບສະພາວະການແຂ່ງຂັນໃນ 
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ຕະຫຼາດໂດຍລວມ ແທນທ່ີຈະເປJນຜົນຂອງຄວາມປະພຶດກ່ຽວກັບຄ6່ແຂ່ງໃດໜ່ຶງ. ສິ່ງທ່ີມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນການພິຈາລະນາວ່າຄວາມປະພຶດໃດໜ່ຶງສ້າງ, ເພ່ີມ ຫືຼ ຮັກສາອໍານາດຕະຫຼາດໃນຕະຫຼາດ, ຕົວຢOາງ: 
ອ>ປະສັກເພ່ີມຂ້ຶນຕ່ໍການເຂ້ົາ ແລະ ການຂະຫຍາຍ ຫືຼ ການກໍາຈັດຄ6່ແຂ່ງຈາກການແຂ່ງຂັນຢOາງມີປະສິດທິພາບໃນ
ຕະຫຼາດ. ມີການທົດສອງຫຼາຍຢOາງທ່ີອາດເປJນປະໂຫຍດໃນການປະເມີນຜົນການແຂ່ງຂັນ, ລວມທັງ:  

a. ການທົດສອບທ່ີ ‘ມີ ຫືຼ ບໍ່ມີ’ ເຊິ່ງປຽບທຽບສະພາວະທ່ີເປJນໄປໄດ້ຂອງການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດໃດໜ່ຶງກັບ
ຄວາມປະພຶດທ່ີຖືກທົດສອບໃສ່ສະພາວະການແຂ່ງຂັນທ່ີຢ6Oໃນຕະຫຼາດນັ້ນໂດຍບໍ່ມີຄວາມປະພຶດທ່ີຖືກທົດສອບ;  

b. ການທົດສອບ ‘ຄວາມສໍານຶກທາງເສດຖະສາດ (ບໍ່ມີ)’ ເຊິ່ງສອບຖາມວ່າ ຄວາມປະພຶດທ່ີຖືກທົດສອບຈະຍັງ
ເຮັດໃຫ້ຈ>ດປະສົງ ຫືຼ ຜົນຕ່ໍຕ້ານການແຂ່ງຂັນຫາຍໄປຈາກຄວາມສໍານຶກດ້ານເສດຖະສາດ; ແລະ  

c. ການທົດສອບ ‘ການເປJນຄ6່ແຂ່ງທ່ີມີປະສິດທິພາບ’ ເຊິ່ງພິຈາລະນາວ່າ ຄວາມປະພຶດທ່ີຖືກທົດສອບມີແນວ
ໂນ້ມທ່ີຈະກໍາຈັດແມ່ນແຕ່ຄ6່ແຂ່ງເຫ່ົຼານີ້ທ່ີມີປະສິດທິພາບໜ້ອຍທ່ີສ>ດໃນຖານະທ>ລະກິດທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ຄວາມປະພຶດທ່ີຖືກທົດສອບ ຫືຼ ບໍ່, ໃນລັກສະນະທ່ີສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດໂດຍ
ລວມ.  

5.4. ຫາໄດ້ຍາກທ່ີການນໍາໃຊ້ການທົດສອບຂ້າງເທິງເພ່ືອປະເມີນຜົນການແຂ່ງຂັນຈະກົງໄປກົງມາ ແລະ ອາດຈະຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ມີການວິເຄາະ ແລະ ຫັຼກຖານທາງເສດຖະສາດທ່ີຊ່ຽວຊານ. ຕົວຢOາງ: ໃນການນໍາໃຊ້ການທົດສອບ ‘ມີ ຫືຼ ບໍ່ມີ’ 
ຕ່ໍການອະນ>ມດັໃຫ້ຄວບກດິຈະການ, ມນັອາດຈະເປJນໄປບໍໄ່ດ້ທ່ີຈະສນັນຖິານພຽງແຕ່ວ່າ ສະພາວະຂອງການແຂ່ງຂັນ
ໃນປJດຈ>ບນັໃນຕະຫຼາດຈະຖືກສະຫງວນໃຫ້ ‘ບໍ່ມີ’ ການຄວບກິດຈະການ. ໃນການອະນ>ມັດໃຫ້ລວມຕົວເມື່ອບໍ່ດົນ
ມານີ້ໃນອົດສະຕາລີເຊິ່ງກ່ຽວພັນກັບບໍລິການຂົນສົ່ງທາງທະເລ, ມັນຖືກຄົ້ນພົບວ່າ ຫາກປາສະຈາກການຄວບ
ກິດຈະການ ບໍລິການຂົນສົ່ງທາງທະເລທ່ີມີຢ6Oຂອງກິດຈະການເປ_້າໝາຍຈະຢ>ດຕິ ແລະ ໃນກໍລະນີໃດກໍຕາມ ຜ6້ຊື້ທ່ີ
ຄາດຫວັງກໍຈະສາມາດຮັບເອົາສັນຍາລ6ກຄ້າທັງໝົດທ່ີເຮັດໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງຢ6Oລອດໄດ້. ໃນກໍລະນີດ່ັງກ່າວ, ການ
ຄວບກິດຈະກໍາຖືກອະນ>ມັດໂດຍຂ້ຶນກັບສະພາບການ, ຄໍາສັນຍາ ແລະ ຂ້ໍຜ6ກພັນເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຜົນຕ່ໍຕ້ານການ
ແຂ່ງຂັນຂອງຕົນ.  

5.5. ມັນຈໍາເປJນຢ6Oສະເໝີທ່ີຈະພິຈາລະນາຜົນການແຂ່ງຂັນໂດຍຄໍານຶງເຖິງນິຕິກໍາທ່ີຈະນໍາໃຊ້ ແລະ ຈ>ດປະສົງຂອງນິຕິ
ກໍານັ້ນ. ການວິເຄາະ ແລະ ຫັຼກຖານທາງເສດຖະສາດສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ປາກົດເຫັນຜົນສະທ້ອນທ່ີມີຕ່ໍການແຂ່ງຂັນ 
ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງຕະຫຼາດຈາກຄວາມປະພຶດ ຫືຼ ການຈັດແຈງທ່ີຖືກສົງໄສ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ມັນສໍາຄັນທ່ີ
ຈະບໍ່ໃຫ້ແນວຄວາມຄິດເຕັກນິກທາງເສດຖະສາດແທນທ່ີພາສານິຕິກໍາ.  
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6. ແຫ່ຼງຂ້ໍມ6ນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
 

6.1. ຊັບພະຍາກອນດ່ັງຕ່ໍໄປນີ້ໃຫ້ຂ້ໍມ6ນເພ່ີມເຕ່ີມກ່ຽວກັບເສດຖະສາດໃນບໍລິບົດຂອງກົດໝາຍຄ>້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ. 
ເນື້ອຫາອາດມີປະໂຫຍດເປJນບ່ອນອ້າງອີງທ່ົວໄປສໍາລັບຜ6້ພິພາກສາໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊ່ຽນ: 

a. OECD, ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບສະພາ OECD ກ່ຽວກັບການກະທໍາທ່ີມີປະສິດທິພາບຕ່ໍການຮ່ວມກ>່ມເພ່ືອ
ຄອບງວໍາຕະຫຼາດຂ້ັນຮ>ນແຮງ, 1998 

b. ມາຊິໂມ ມັອດຕາ, ນະໂຍບາຍຄ>້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ; ທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດ, 2004 

c. ກອງປະຊຸມໂຕະມົນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຄ>້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ OECD (OECD Competition Policy 
Roundtables), ອ>ປະສັກຕ່ໍການເຂ້ົາ, 2005 

d. ກອງປະຊຸມໂຕະມົນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຄ>້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ OECD (OECD Competition Policy 
Roundtables), ປະລິມານຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍການແຂ່ງຂັນໂດຍສານແຫ່ງຊາດ ແລະ ໜ່ວຍງານຄ>້ມຄອງ
ການແຂ່ງຂັນ, 2011 

e. ກອງປະຊຸມໂຕະມົນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຄ>້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ OECD (OECD Competition Policy 
Roundtables), ນິຍາມຕະຫຼາດ, 2012 

f. OECD, ປະມວນຄໍາສັບທາງສະຖິຕິ 

g. ເຄື່ອຂ່າຍຄ>້ມຄອງການແຂ່ງຂັນສາກົນ (International Competition Network), ການຝbກອົບຮົມ
ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ, ລວມທັງບົດຮຽນກ່ຽວກັບອໍານາດຕະຫຼາດ, ຜົນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ເສດຖະສາດ
ຂອງອໍານາດ 

http://www.oecd.org/daf/competition/abuse/36344429.pdf
http://www.oecd.org/daf/competition/Marketdefinition2012.pdf
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