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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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