
 

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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