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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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