
ຊ ື່ໂຄງການ 
ໂຄງການສ ົ່ງເສີມຄວາມອາດສາມາດໃນການ

ແຂ່ງຂັນພາຍໃຕ້ກອບແຜນງານຂ ໍ້ລິເລີື່ມ 

ໃຫທ້ນຶໂດຍ 

ກະຊວງຮ່ວມມ ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການ

ພັດທະນາ ແຫ່ງສະຫະພັນສາທາລະນະລັດເຢຍ

ລະມັນ (BMZ)   

ເຂດເປ ົ້າໝາຍ ກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ 

ຜູ້ຮ່ວມງານໂຄງການ 
ສະມາຄ ມປະຊາຊາດ ແຫ່ງ ອາຊີຕາເວັນ

ອອກສຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ)  

ໄລຍະເວລາໂຄງການ 2018 - 2022 

ຄວາມເປນັມາ 

ການກໍາຈັດອຸປະສັກການຄ້າດ້ານບ ລິການ ແລະ ການສ້າງລະບອບການ

ແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ ທີື່ມີປະສິດທິຜ ນແມ່ນ ສອງ ອ ງປະກອບຫ ັກທີື່ສໍາຄັນ

ຂອງປະຊາຄ ມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC) ເພ ື່ອສ້າງຕະຫ າດໃຫ້ເປັນໜຶື່ງ

ດຽວ ແລະ ມີການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດທີື່ສູງຂຶ ື່ນ.     
 

ການຫ ຼຸດຜ່ອນຂ ໍ້ຈໍາກັດທາງການຄ້າ ຈະສ ົ່ງຜ ນໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະ

ກິດທີື່ສູງຂຶ ນ ເຊິື່ງເປັນຜ ນດີຕ ໍ່ຂະແໜງການບ ລິການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຕ ໍ່ຜູ້

ບ ລິໂພກໃນກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, 

ການເປີດຕະຫ າດການຄ້າດ້ານບ ລິການ ອາດນໍາໄປສູ່ຄວາມສ່ຽງທີື່ສູງຂຶ ນ ເຊິື່ງ

ເຮັດໃຫ້ເກີດການລວມຕ ວຂອງຕະຫ າດ ໂດຍເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ແຂ່ງຂັນທາງທຸລະ

ກິດໜ້ອຍ ແລະ ການສວຍໃຊ້ອໍານາດທາງການຕະຫ າດທີື່ບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງ.   

ໂຄງການສ ົ່ງເສມີຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂງ່ຂນັ 
ພາຍໃຕ້ກອບແຜນງານຂ ໍ້ລເິລີື່ມການເຊ ື່ອມໂຍງອາຊຽນ 

ກອງປະຊຼຸມ ສ້າງຮ່າງກອບແຜນງານພັດທະນາຄະນະກໍາມະການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດມຽນມາ 

ໃນເດ ອນ ມັງກອນ 2020 

ຮູບໂດຍ: © GIZ/COMPETE 

ຈດຸປະສ ງ 

ປະເທດກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ ງປະຕິບັດສັນຍາ

ອາຊຽນ ທີື່ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເອ  ອອໍານວຍ ໃຫ້ແກ່ການລ ງທຶນ ແລະ 

ສ ົ່ງເສີມການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ ໃນຂ ງເຂດ “ການຄ້າດ້ານບ ລິການ” ແລະ 

“ນະໂຍບາຍການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ”.   

ວິທີດໍາເນີນວຽກງານ 

ໂຄງການແມ່ນໄດ້ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ ງປະຕິບັດ ໃນຂ ງເຂດນະໂຍບາຍ

ການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ ແລະ ການຄ້າດ້ານບ ລິການ ໃນບັນດາປະເທດ

ສະມາຊິກອາຊຽນ. ຍຸດທະສາດເຫ  ົ່ານີ  ໄດ້ຫ  ໍ່ຫ ອມກອບວຽກງານ ຂອງສະຖາ

ບັນສໍາລັບການລ ງທຶນ ແລະ ການສ ົ່ງເສີມການຈັດຕັ ງປະຕິບັດນິຕິກໍາ ທາງ

ດ້ານການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ ໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ນໍາໄປສູ

ການລວມຕ ວທາງເສດຖະກິດທີື່ເພີື່ມຂຶ ນ. 

 
 
 

ການແຂງ່ຂນັທາງທລຸະກິດ ເຮດັໃຫກ້ານທາໍງານຂອງຕະຫ າດອາຊຽນດຂີຶ ນ : 

1 



2 

 
 

ໃນນີ , ໂຄງການ ແມ່ນເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ອ ງກອນຂະແໜງການຂອງ

ອາຊຽນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໜ່ວຍງານຊ່ຽວຊານດ້ານການ

ແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດອາຊຽນ (AEGC) ແລະ ຄະນະກໍາມະການປະສານງານ

ການຄ້າດ້ານບ ລິການ(CCS).   
 

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ໂຄງການຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ປະເທດກໍາປູເຈຍ, ສປປ 

ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃນການປັບປຸງສະຖາບັນຕ່າງໆທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມ  

ໃນການຈັດຕັ ງປະຕິບັດ ບັນດາກ ດໝາຍດ້ານການຄ້າ ແລະ ສັນຍາອາຊຽນ

ດ້ານການຄ້າການບ ລິການ ແລະ ການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ.    

ສິື່ງທີື່ພວກເຮ າບນັລ ຸ

ປັດຈຸບັນ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ໄດ້ຮັບຮອງເອ າກ ດໝາຍ  ວ່າ

ດ້ວຍການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ ແລະ ໄດ້ສ້າງຕັ ງອ ງກອນຄຸ້ມຄອງການ

ແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ ເພ ື່ອຮັບມ ກັບບັນຫາການຕ ກລ ງກັນທີື່ມີລັກສະນະ

ຕ້ານການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ, ການສວຍໃຊ້ອໍານາດໃນທາງທີື່ຜິດ ລວມ

ເຖິງການຊ   ແລະ ການຮວມຕ ວກັນ ທີື່ມີລັກສະນະຕ້ານການແຂ່ງຂັນທາງ

ທຸລະກິດ. 

 

  

 

 

ກຽ່ວກບັ GIZ 
 

ການບ ລິການຂອງ GIZ ແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຊ່ຽວຊານໃນລະດັບພາກ

ພ  ນ ແລະ ຄວາມຊໍານານດ້ານວິຊາການ ພ້ອມທັງຄວາມຮູ້ດ້ານການຄຸ້ມ

ຄອງບ ລິຫານ ທີື່ໄດ້ຜ່ານການທ ດລອງ ແລະ ທ ດສອບມາແລ້ວ. ໃນ

ນາມເປັນວິສາຫະກິດຂອງລັດ, ພວກເຮ າຊ່ວຍ ລັດຖະບານເຢຍລະມັນ 

ໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສ ງ ໃນຂ ງເຂດການຮ່ວມມ ສາກ ນ ເພ ື່ອການພັດທະນາ

ແບບຍ ນຍ ງ. 

 

 

ສໍາລັບເວທີປຶກສາຫາລ ໃໝ່ເຊັົ່ນ: ກອງປະຊຼຸມການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ

ອາຊຽນ (ACC) ແລະ ເຄ ອຂ່າຍຜູ້ຈັດຕັ ງປະຕິບັດກ ດໝາຍ ການແຂ່ງຂັນ

ທາງທຸລະກິດອາຊຽນ ຈະເປັນເວທີຫ ັກໃຫ້ແກ່ອ ງການຄຸ້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ

ທາງທຸລະກິດ ໃນພາກພ  ນອາຊຽນ ເພ ື່ອແລກປ່ຽນປະສ ບການ ແລະ ສິື່ງທ້າຍ

ທາຍຕ່າງໆ. 

ສ ື່ສິື່ງພິມຂອງອາຊຽນຫ າກຫ າຍເຊັົ່ນ: “ບ ດແນະນໍາພາກພ  ນກ່ຽວກັບ

ນະໂຍບາຍການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ” ແມ່ນສະໜັບສະໜູນປະເທດ

ສະມາຊິກອາຊຽນ ເພ ື່ອກ້າວໄປສູ່ຄວາມສອດຄ່ອງກັນດ້ານກ ດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ

ການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງອາຊຽນ (https://
www.asean-competition.org/publication)  
 

ບ ດບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດແຂງ່ຂນັ 

ບ ດບາດຍິງ-ຊາຍ ໄດ້ກາຍເປັນສ່ວນໜຶື່ງຂອງຍຸດທະສາດ ໃນການພັດທະນາ

ບຸກຄະລາກອນ. ໂດຍຈຸດປະສ ງ ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ອ ງປະກອບຂອງການ

ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ (ການຄັດເລ ອກ, ການຝຶກອ ບຮ ມ, ການເລ ື່ອນຊັ ນ 

ແລະ ອ ື່ນໆ) ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ການເຂ  າເຖິງຂອງ ຍິິງ-ຊາຍ ໃຫ້ມີຄວາມເທ ົ່າ

ທຽມກັນ.  

ກອງປະຊຼຸມແຂ່ງຂັນອາຊຽນຄັ ງທີ 8, ຢູ່ນະຄອນຫ ວງ ພະນ ມເປນ 

ຮູບໂດຍ: © GIZ/COMPETE 

ຈັດພິມໂດຍ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ລ ງວັນທີ 

ອອກແບບໂດຍ 

ຮູບຖ່າຍໂດຍ 

ຂຽນໂດຍ 

ບຸກຄ ນຕິດຕ ໍ່ 

GIZ/COMPETE 

ແຟຣງ ທິບິທັນເຊິນ 

ແຟຣງ ທິບິທັນເຊິນ 
(frank.tibitanzl@giz.de) 

Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

ສໍານັກງານຂຶ ນທະບຽນ ບອນ ແລະ ເອຈ໌ບອນ, ປະເທດເຢຍລະມັນ 

ໂຄງການສ ົ່ງເສີມຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ 
ພາຍໃຕ້ກອບແຜນງານຂ ໍ້ລິເລີື່ມການເຊ ື່ອມໂຍງອາຊຽນ 
ຊັ ນ 5, ອາຄານພຣີເມຍ, ຖະໜ ນເສດຖາທິລາດ, 
ໜ່ວຍ 10, ບ້ານ ເພຍວັດ, ເມ ອງສີສັດຕະນາກ, 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 
ໂທ: +856 21 226 000 

www.giz.de/laos (EN); www.giz.de/laos-la (LA) 

ພຶດສະພາ 2022 
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