สรุปผลการประชุมและศึกษาดูงาน
การประชุม Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law
and Policy, sixth session และ Intergovernmental Group of Experts on
Competition Law and Policy, twentieth session
ณ กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปวินี ไพรทอง1
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade
and Development หรือ UNCTAD) ได้จัดให้มีการประชุมของประเทศสมาชิกแบบเผชิญหน้า ณ กรุงเจนีวา
สวิสเซอร์แลนด์ โดยดิฉันได้เข้าร่วมการประชุมในฐานะนักวิชาการมหาวิทยาลัย (Academia) 2 การประชุม
ได้แก่
1. Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy, sixth
Session การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18- 19 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง XVII, Palais des Nations
2. Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy, twentieth
Session การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20- 22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง XVII, Palais des Nations
สรุปผลการประชุม ดังนี้
1. Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy,
sixth Session
การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระหว่างรัฐบาลด้านกฎหมายและนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค ณ กรุงเจนี
วา สวิสเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2565 เป็นการประชุมเพื่อกำหนดนโยบายด้า นการ
คุ้มครองผู้บริโภคของประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ โดยการประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกจากประเทศ
ต่าง ๆ ทั่วโลกกว่า 100 ประเทศร่วมประชุมด้วย โดยที่ประชุมกำหนดให้หัวหน้าคณะผู้แทนระดับหัวหน้าส่วน
ราชการขึ้นไป แถลงผลงานและรายงานความคืบหน้าในโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศกับ UNCTAD
ซึ่งเมื่อการประชุมที่ผ่านมา สมัชชาสหประชาชาติได้มีมติมอบหมายให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญระหว่างรัฐบาลด้าน
กฎหมายและนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค ดำเนินการทบทวนกฎหมายและนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ระดับชาติตามที่หน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศสมาชิกได้ดำเนินการ
การประชุมนี้เป็นการประชุมของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญประเทศสมาชิกจากทั่วโลก ว่าด้วยกฎหมายและ
นโยบายคุ้มครองผู้บริโภค เป็นการรายงานกฎหมายการคุมครองผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงของสถาณ
การณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายหลังจากการประชุมครั้งที่ 5 โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากที่เกิดวิกฤติการ
โครระบาด COVID-19 และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญร่วมกันพิจารณาปรึกษานโยบายในการคุ้มครองผู้บริโภคและการ
ตกลงร่วมกันที่จะนำแนวนโยบายนั้นไปบังคับใช้ในแต่ละประเทศ โดยมีวาระการประชุมและสรุปผลการ
ประชุม ดังนี้
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1) รายงานการปฏิบัติตามแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคของสหประชาชาติโดยประเทศ

สมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
เป็นการรายงานของการประชุมและการปฏิบัติตามแนวทางจากการประชุมในครั้งที่แล้ว ของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญระหว่างรัฐบาล (IGE) ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมาย เมื่อวันที่ 5 และ 6 กรกฎาคม พ.ศ.
2564 ได้มีมติว่าให้คณะทำงานว่าด้วยความปลอดภัยสินค้าอุปโภคบริโภคทำงานต่อในปีต่อมา ด้วยนโยบาย
“เดินหน้าเสริมสร้างความปลอดภัยสินค้าอุปโภคบริโภค” ด้วย ซึ่งมีกรอบการทำงานในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศและการปรับปรุงความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผู้บริโภคจากอันตรายต่อสุขภาพและ
ความปลอดภัย กลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้ เสนอแนวทางปฏิบัติในการป้องกันผู้บริโภคจากสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ไม่
ปลอดภัยและแนวทางการสกัดกั้นสินค้านั้นมิให้กระจายสู่ตลาดโลก2
2) รายงานของคณะทำงานเรื่อง: ความปลอดภัยของสินค้าอุปโภคบริโภค การคุ้มครองผู้บริโภค

ในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบของการตรวจสอบโดยสมัครใจของ UNCTAD เกี่ยวกับกฎหมายและ
นโยบายการแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภค
คณะทำงานว่าด้วยความปลอดภัยสินค้าอุปโภคบริโภค ทำงานภายใต้นโยบาย “เดินหน้าเสริมสร้าง
ความปลอดภัยสิน ค้าอุปโภคบริโ ภค” ซึ่งมีกรอบการทำงานในระดับภูมิภาคและระดับประเทศและการ
ปรับปรุงความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผู้บริโภคจากอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนวทางปฏิบัติในการป้องกันผู้บริโภคจากสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยและแนว
ทางการสกัดกั้นสินค้านั้นมิให้กระจายสู่ตลาดโลก3
3) แนวทางสำหรับการดำเนินการตามคำแนะนำในการป้องกันการกระจายสินค้า

อุปโภคบริโภคที่ไม่ปลอดภัยที่เป็นที่รู้จักข้ามพรมแดน
ผู้บริโภคทุกคนควรมีสิทธิในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตราย การคุ้มครองผู้บริโภคจากอันตราย
ต่อสุขภาพและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกสำหรับประเทศสมาชิก UNCTAD ข้อเสนอแนะการ
ป้องกันการจำหน่ายสินค้าข้ามพรมแดนของผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งเป็นข้อสรุปจากการ
ประชุมเดือนตุลาคม ค.ศ. 2020 โดยการประชุมระดับชาติเพื่อทบทวนทุกแง่มุมของข้อตกลงพหุภาคีที่เท่า
เทียมกันในการสร้าง “หลักการและกฎเกณฑ์” สำหรับการควบคุมการดำเนินธุรกิจ ที่ผลิตสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
ประเทศสมาชิกต้องสร้างเครื่องมือที่เป็นกลไกในการกำหนดมาตรการตรวจสอบและป้องกัน เกี่ยวกับสินค้าที่
เป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกได้เสนอแนะประสบการณ์ในการป้องกัน
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยภายในประเทศและต่างประเทศโดยการนำเสนอและอภิปรายวิธีการสร้าง
ความตระหนักในหมู่ผู้บริโภคและธุร กิจ นอกจากนี้ ปัญหาของรัฐสมาชิกที่พบคือนี้คือ ความจำเป็นในการ
ปรับปรุงความร่วมมือระหว่างประเทศและแนวทางสำหรับความร่วมมือและการดำเนินการ4
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The Report of the Working Group on Consumer Product Safety to the sixth session of the Intergovernmental Group of
Experts on Consumer Protection Law and Policy.
3 The Report of the Working Group on Consumer Product Safety to the sixth session of the Intergovernmental Group of
Experts on Consumer Protection Law and Policy.
4 Modalities for the implementation of the recommendation on preventing the cross-border distribution of known unsafe
consumer products.
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4) การคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงิน รวมถึงการศึกษาทางการเงินและการรู้หนังสือของ

ประชาชน
แนวทางการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคของสหประชาชาติให้เป็นรูปธรรม โดยได้มีคำแนะนำเพื่อ
ปกป้องผู้บริโภคทางการเงิน ประเทศสมาชิกต้องมีแผนการจัดการระบบการเงินของประชาชน โดยควรมีกรอบ
กฎหมายและนโยบายที่ดี กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการปกป้องการเข้าถึงบริการทางการเงินของผู้บริโภค
ในขณะที่ควบคุมการดำเนินงานของผู้ให้บริการ จำเป็นต้องมีสถาบันกำกับดูแลและบังคับใช้เพื่อให้แน่ใจว่า
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และตลาดการเงินจะต้องสร้างประโยชน์ให้กับผู้บริโภค สำหรับประเทศสมาชิกใหม่
ควรมีการวางแผนด้านต่างๆ ดังนี้ แผนทางการเงินของผู้บริโภค แผนการศึกษาและการรู้หนังสือของประชาชน
การโอนเงิน ควรมีความรู้ทางการเงิน ต้องไม่มีหนี้จนไม่สามารถจ่ายได้ (หนี้ไม่ท่ วมตัว) และการเปลี่ยนแปลง
เป็นดิจิทัล
5) การทบทวนกฎหมายและนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคแบบสมัครใจโดยประเทศไทย

ในส่วนของประเทศไทยนั้นเป็นการดำเนินการโดยความสมัครใจเข้ารับการประเมิน การประชุมครั้งนี้
นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
พร้อมด้วย ผู้แทนจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้นำเสนอผลงานและรายงานความก้าวหน้าการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคของ
ประเทศไทยต่อที่ประชุมฯ และได้กล่าวว่า ประเทศได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคณะกรรมการประเมินฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของ
หน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจากหลายประเทศ เช่น สวีเดน เม็กซิโก และแอฟริกาใต้ เป็นผู้ให้ความเห็น
และข้อเสนอแนะด้วย ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวชื่นชมการนำเสนอผลการดำเนินงานการคุ้มครอง
ผู้บริโภคของประเทศไทย และขอให้นำกรณีศึกษาของประเทศไทยไปพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกทั่วโลกในระยะต่อไป
6) การทบทวนการเสริมสร้างขีดความสามารถและความช่วยเหลือด้านเทคนิคเกี่ยวกับกฎหมาย

การแข่งขันทางการค้าและนโยบายคุ้มครองผู้บริโภค
UNCTAD ได้ให้ การสนับสนุนทางด้านเทคนิคแก่กลุ่มประเทศสมาชิกในการเตรียมตัวการปรับใช้
แนวทางของ UNCTAD ทั้งในส่วนของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริม
สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องดังกล่าวให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
นำแนวทางของ UNCTAD กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและการคุ้มครองผู้บริโภคไปปรับใช้ได้อย่างเป็น
ประโยชน์
UNCTAD มีการติดตามการสนับสนุนทางด้านเทคนิคในการนำแนวทางไปบังคับใช้ในประเทศของ
กลุ่มสมาชิกรวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและการคุ้มครองผู้บริโภคยกตัวอย่างเช่น
สหประชาชาติได้ จัดโครงการสนับสนุนและการช่วยกลุ่มประเทศสมาชิกแก้ปัญหาในช่วงการได้รับผลกระทบ
ของการแพร่กระจายของเชื้อเวลาต โควิด -19 ขึ้นในปีค.ศ. 2020 โดยแบ่งการช่วยเหลือเป็นแผนย่อย 5 แผน
ด้ว ยกัน ซึ่งหนึ่งในสองของแผน UN นี้ ได้แก่ Global Initiative towards post-Covid-19 resurgence of
the MSMEs sector (micro, small and medium enterprises ) เพื่อเป็นการให้คำแนะนำและเสริมสร้าง
ความสามารถของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาให้มีความแข็งแกร่งในตลาดในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว
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นอกจากจะให้การสนับสนุนแล้ว UNCTAD ยังได้รวบรวมข้อมูล ของกลุ่มประเทศสมาชิกเพื่อนำไป
พัฒนาเพื่อแก้ปัญหาให้กับกลุ่มประเทศสมาชิกบางประเทศเช่น บราซิล แอฟริกาใต้ รวมถึงประเทศไทย
นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มเพื่อปรึกษาซึ่งกันและกันอีกด้วย5
2. Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy, twentieth
Session
การประชุมนี้เป็นการประชุมของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญประเทศสมาชิกจากทั่วโลก ว่าด้วยกฎหมายและ
นโยบายการแข่งขันทางการค้า เป็นการรายงานกฎหมายว่าด้วยนโยบายการแข่งขันทางการค้าในหลายประทศ
ภายหลังจากการประชุมครั้งที่ 19 โดยเฉพาะการเปลี่ยนนแปลงภายหลังจากที่เกิดวิกฤติการโครระบาด
COVID-19 และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญร่วมกันพิจารณาปรึกษานโยบายว่าด้วยการป้องกันการแข่งขันทางการค้า และ
การตกลงร่วมกันที่จะนำแนวนโยบายนั้นไปบังคับใช้ในแต่ละประเทศ โดยมีวาระการประชุมและสรุปผลการ
ประชุม ดังนี้
1) รายงานการดำเนินการตามนโยบายและขั้นตอนที่เป็นแนวทางภายใต้หัวข้อ F และตกลงกฎเกณฑ์

กลางระหว่างพหุภาคีสำหรับการควบคุมการดำเนินธุรกิจบางประเภท (Restrictive Business
Practices) (GPP)
สถานการณ์ ภายหลังจากมี โยบายในการนำ GPP ไปใช้ ในประเทศสมาชิกในเดือนตุลาคมค.ศ. 2020
UNCTAD ได้รับการรายงานความต้องการของ 2 กลุ่ม ที่ต้องการให้สหประชาชาติสนับสนุน คือแอฟริกาใต้
และ The Eurasian Economic Commission
แนวทางการแนะนำของ UNCTAD แนะนำให้พัฒนาในสองเรื่อง
1. หนึ่งวางแผนผู้ที่สนับสนุนสำหรับ GPP ที่จะนำมาใช้ในประเทศกำลังพัฒนา
2. รวบรวมและแบ่งปันข้อมูล ของกลุ่มประเทศสมาชิก ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการแข่งขันทาง
การค้ารวมถึงองค์กรที่กำกับดูแลเพื่อการนำไปปรับใช้และความเข้าใจที่ตรงกันอันเป็นการสร้างกลไกที่ดีใน
ระดับสากลให้แต่ละ ประเทศสมาชิกได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
2) รายงานของคณะทำงานเรื่อง: การค้าข้ามพรมแดน (Cross-border cartels)รูปแบบของ

การตรวจสอบโดยสมัครใจของ UNCTAD เกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายการแข่งขันทางการค้าและการ
คุ้มครองผู้บริโภค
มีการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกปรึกษากันระหว่างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการแข่งขันทาง
การค้าและคณะกรรมการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าเพื่อหาแนวทางร่วมกัน และได้รายงานกิจกรรมใน
การปรึกษาหารือเรื่องดังกล่าวในกลุ่มประเทศสมาชิกในหลายประเด็นในช่วงปีค.ศ. 2021-20226
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3) บทบาทของกฎหมายและนโยบายการแข่งขันทางการค้าในการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSMEs) ในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัวหลังเกิดโรคระบาด
ช่วงกลางปี ค.ศ. 2022 UNCTAD ได้นำเสนอ 2 แผนงานซึ่งเป็นการสนับสนุนการนำแนวนโยบายของ
UNCTAD ใช้ในประเทศสมาชิกที่มีผู้ประกอบการรายเล็กและกลางที่มีการแข่งขันในตลาด (MSMEs) ที่ได้รับ
ผลกระทบมาก7 ได้แก่
(1) การนำเสนอรูปแบบออนไลน์ ของกลุ่มประเทศที่มีผู้ประกอบการรายเล็กและกลางที่มีการ
แข่งขันในตลาด (MSMEs) และให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายการแข่งขันทางการค้า
(2) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าถึงผู้ประกอบการรายเล็กและกลางที่มีการแข่งขันในตลาด
(MSMEs) ให้กลับมาแข่งขันในตลาดได้ ด้วยวิธีการ 5 รูปแบบ
1. ขับเคลื่อนระบบนิเวศของผู้ประกอบการและเสริมสร้างทักษะทางธุรกิจ
2. ลดความซับซ้อนของการจดทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกในการพัฒนาธุรกิจ
3. ปรับปรุงการเข้าถึงความรู้ทางการเงิน/การเงิน
4. เพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
5. เพิ่มการเข้าถึงตลาด
4) ทบทวนการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า บทเรียนจากการเกิดโรคระบาด โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในตลาดที่มีความสำคัญทางสังคม – ความท้าทายและโอกาสสำหรับการปรับตัวในช่วงการเกิดโรค
ระบาดและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงหลังเกิดโรคระบาด
โรคระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าทั่วโลกเป็น
อย่างมากทำให้หลายประเทศต้องปรับตัวภายหลังเกิดวิกฤตการณ์ของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสดังกล่าวในการ
ทบทวนกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ที่บังคับใช้ในประเทศตนเองทำให้ UN ต้องทำการสำรวจเพื่อ ทราบ
แนวโน้มในการปรับตัวของแต่ละประเทศว่ามีแนวทางอย่างไรบ้าง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของโรคระบาดเชื้อไวรัส โควิด -19 ทำให้รัฐบาลต้องสร้างมาตรการในการ
คุ้มครองการแข่งขัน ในตลาด เพื่อไม่ให้ราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากในสถานการณ์
วิกฤตมีการยกเว้นกฎบางข้อในช่วงนี้ ผลการรวบรวมข้อมูลของ UNCTAD ในปี 2564 แสดงให้เห็นว่าการ
บังคับใช้กฎหมายการแข่งขันยังคงมีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19
อย่างไรก็ตาม ความยืดหยุ่น ในการประยุกต์ใช้ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดที่มี อยู่นั้นจำเป็น มากน้ อยเพี ย งใด
ยกตัวอย่างเช่น
สาธารณรัฐอาร์เมเนีย ได้มีการออกกฎหมายคุ้มครองการแข่งขันทางเศรษฐกิจฉบับใหม่ในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยได้บัญญัติกฎหมายเพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมาย สำหรับความท้าทายที่สำคัญ
ออสเตรเลีย แคนาดา จีน ไอซ์แลนด์ และสหภาพยุโรป ใช้กลยุทธ์ใหม่ในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อ
บรรเทาสถานการณ์วิกฤตในประเทศ ในขณะเดียวกันก็ได้สร้างมาตรการชั่วคราวเพื่อป้องกันการผูกขาดใน
ตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้น มีการปรับทั้งขั้นตอนและการบังคับใช้ กฎหมายเพื่อให้ภายหลังสถานการณ์วิกฤต
โรคระบาดนี้ตลาดสามารถดำเนินการต่อได้
สหรัฐอเมริกา ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประธานาธิบดีออกคำสั่งให้หน่วยงานกำกับดูแลการ
ผูกขาดแก้ไขแนวทางการควบรวมกิจการ
7
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เวียดนาม หลายบริษัทในเวียดนามได้ ควบรวมกิจการเพื่อความอยู่รอดในตลาด รวมทั้งการลด
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
เปรู เพื่อ สนับ สนุน การแข่งขัน อย่างเสรี Secretariat of the Commission for the Defense of
Free Competition ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับตลาดการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะในด้านความต้องการออกซิเจน
ทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วย Covid-19 และพบว่าตลาดมีความต้องการอย่างมากในช่วงปี ค.ศ. 2020 โดยพบว่า
ในโรงพยาบาลรัฐหนึ่งแห่งทำการจัดซื้อจัดจ้างออกซิเจนทางการแพทย์ จากบริษัทเดียวมากถึงร้อยละ 80 ของ
ปริมาณทั้งหมดที่มี จากการสำรวจทำให้ทราบว่ามีการกำหนดราคาที่แพงเกินจริงเนื่องจกไม่มีการแข่งขันใน
ตลาดที่มากพอ รัฐจึงสั่งตรวจสอบและห้ามการใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดของการครอบงำตลาด (misuse of
domination) เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างยุติธรรมและสมเหตุสมผล
5) การทบทวนกฎหมายและนโยบายการแข่งขันทางการค้าแบบสมัครใจโดยประเทศบังคลาเทศ

บังคลาเทศได้บัญญัติกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ขึ้นในปี ค.ศ. 2012 (The Competition Law
2012) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ประเทศบังคลาเทศและคณะกรรมการของประเทศมีส่วนร่วมในเวที การค้า
ระดั บ โลก ซึ ่ ง รั ฐ บาลได้ ย กร่ า งกฎหมายและนำเสนอต่ อ IMF (International Monetary Fund ) และ
ธนาคารโลก (World Bank) ปัจ จุบ ัน นโยบายของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าได้ถูกบรรจุใน “Vision
2041” ซึ่งเป็นแผนที่ใช้ในระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้าซึ่งแผนนี้มีวัตถุประสงค์ในการกำจัด
ความยากจนและการเข้าถึงการกระจายรายได้ของชนชั้นกลางค่อนข้างสูง (upper-middle income) ก่อนปี
ค.ศ. 2031 และเข้าถึงผู้มีรายได้ระดับสูง (high income) ก่อนก่อนปี ค.ศ. 2041 เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายที่
เรียกว่ายุคทองของบังคลาเทศ (Golden Bangladesh) เพื่อฉลอง 70 ปีของการเป็นอิสระจากการเป็นเมืองขึ้น
โดยแผน 20 ปีนี้ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ และ ขอบเขตอำนาจหน้าที่การดำเนินงานของหน่วยที่เกี่ยวข้อง
หลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงพลังงาน หน่วยงานดูแลสุขภาพของประชาชนในประเทศ รวมถึงหน่วยงาน
ทางด้านผลผลิตเกษตรกรรม ในระหว่างนี้เป็นช่วงแผนห้าปี 2021-2025 เป้าหมายหลักของแผนนี้คือฟื้นฟู
เศรษฐกิจภายหลังจากการได้รับผลกระทบของการแพร่กระจายเชื้อไวรัส โควิด -19 เพิ่มจีดีพีของประเทศการ
จ้างงานในประเทศและการขจัดความยากจน ลักษณะของแผนเป็นการลงพื้นที่ของประเทศแบบกว้างและใช้
ระบบการจัดการแบบยั่งยืนเป็นแกนหลักในการพัฒนาและยกระดับการศึกษาของประชากรในประเทศให้
สูงขึ้น
6) การทบทวนการเสริมสร้างขีดความสามารถและความช่วยเหลือด้านเทคนิคเกี่ยวกับกฎหมายการ

แข่งขันทางการค้า และนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค
UNCTAD ได้ให้ การสนับสนุนทางด้านเทคนิคแก่กลุ่มประเทศสมาชิกในการเตรียมตัวการปรับใช้
แนวทางของ UNCTAD ทั้งในส่วนของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริม
สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องดังกล่าวให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
นำแนวทางของ UNCTAD กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและการคุ้มครองผู้บริโภคไปปรับใช้ได้อย่างเป็น
ประโยชน์
UNCTAD มีการติดตามการสนับสนุนทางด้านเทคนิคในการนำแนวทางไปบังคับใช้ในประเทศของ
กลุ่มสมาชิกรวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและการคุ้มครองผู้บริโภคยกตัวอย่างเช่น
สหประชาชาติได้ จัดโครงการสนับสนุนและการช่วยกลุ่มประเทศสมาชิกแก้ปัญหาในช่ วงการได้รับผลกระทบ
ของการแพร่กระจายของเชื้อเวลาต โควิด -19 ขึ้นในปีค.ศ. 2020 โดยแบ่งการช่วยเหลือเป็นแผนย่อย 5 แผน

7
ด้ว ยกัน ซึ่งหนึ่งในสองของแผน UN นี้ ได้แก่ Global Initiative towards post-Covid-19 resurgence of
the MSMEs sector (micro, small and medium enterprises ) เพื่อเป็นการให้คำแนะนำและเสริมสร้าง
ความสามารถของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาให้มีความแข็งแกร่งในตลาดในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการแพ ร่
ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวนอกจากจะให้การสนับสนุนแล้ว UNCTAD ยังได้รวบรวมข้อมูล ของกลุ่มประเทศ
สมาชิกเพื่อนำไปพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาให้กับกลุ่มประเทศสมาชิกบางประเทศเช่นบราซิลเสาร์แอฟริการวมถึง
ประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มเพื่อปรึกษาซึ่งกันและกันอีกด้วย

