
ตารางสรุปประเด็นที่แสดงความคิดเห็น 
ร่างประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  

เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) 
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ลำดับ เรื่อง/ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อสังเกต คำชี้แจง  
1. ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น ๓๐ วัน 

นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนมากเห็นด้วย ทั้งนี้ มีประเด็นสอบถามและ 
ความคิดเห็น ดังนี้ 
• ควรให้เวลาคู่ค้าในการปรับตัวนานขึ้น เช่น 90 วัน 60 วัน 
หรือ 180 วัน  
• การกำหนดระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของประกาศใหม่ไว้
เพียง 30 วัน อาจส่งผลให้เกิดความลักลั ่นต่อผู ้ประกอบธุรกิจ 
SMEs บางรายที่อยู่ระหว่างการได้รับประโยชน์ตามประกาศเดิม  
แต่ต้องสิ้นสถานะดังกล่าวก่อนที่จะครบกำหนด Credit Term  
ที่ได้รับอยู ่เดิม (กรณีเช่น Credit Term ของผู ้ประกอบธุรกิจ 
SMEs นั้นเริ่มนับระยะเวลา 45 วัน ในวันที่ประกาศนี้ถูกประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาพอดี ดังนั้น เมื่อถึงวันที่ 30 ซึ่งเป็นวันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ดังกล่าวจะไม่ถือ
เป็นผู ้ประกอบธุรกิจ SMEs ที ่ได ้ร ับประโยชน์ตามประกาศ 
อีกต่อไป แต่ Credit Term ที่ได้รับเดิมยังไม่ครบกำหนดเวลา จึง
อาจเป็นเหตุให้คู่ค้าของผู้ประกอบธุรกิจ SMEs นั้น ใช้เป็นข้ออ้าง
เพ่ือการขอปรับ Credit Term ระหว่างทางได้) จึงเห็นว่าประกาศ
ดังกล่าวควรมีผลบังคับใช้อย่างน้อย 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา (สอดคล้องกับประกาศฯ ข้อ 5 (2)) หรือกำหนด

 
 
• เห็นควรคงเดิม เนื่องจากเป็นการแก้ไขซ่ึงมีผลเป็น
การผ่อนปรนภาระของผู้ประกอบธุรกิจ และไม่สร้าง
ภาระเพิ ่มแก่ผู ้ประกอบธุรกิจที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง 
ตามประกาศฯ ประกอบกับผู้แสดงความเห็นส่วนมาก
เห็นด้วยหรือไม่ขัดข้องกับระยะเวลาดังกล่าว  
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ลำดับ เรื่อง/ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อสังเกต คำชี้แจง  
ระยะเวลาอื่นใดที่ไม่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ที่มี
คุณสมบัติและได้รับประโยชน์อยู่ตามประกาศฉบับเดิม 
 
• ควรบังค ับใช้ทันทีเม ื ่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 
เนื่องจาก ปัจจุบันมีหลายบริษัทที่เข้าข่ายรอการแก้ไข เพราะส่วน
ใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติ และบริษัทที่มีกรุ๊ปขนาด
ใหญ่อยู่แล้ว 
 

2. ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า  
“ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(Small and Medium Enterprises หรื อ 
SMEs)” ในข้อ 2 ของประกาศณะกรรมการ
การแข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทางพิจารณา
การปฏิบัต ิทางการค้าที ่ เป ็นธรรมเกี ่ยวกับ
ระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) 
กรณ ีผ ู ้ประกอบธ ุรก ิจขนาดกลางและ 
ขนาดย ่ อม  (SMEs)  เป ็ นผ ู ้ ข ายส ินค้ า 
หรือบริการ ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ผู ้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (Small and Medium Enterprises หรือ 
SMEs)” หมายความว่า ผู ้ประกอบธุรกิจที ่มี
ลักษณะกิจการ ดังต่อไปนี้ 

ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนมากเห็นด้วย ทั้งนี้ มีประเด็นสอบถามและ 
ความคิดเห็น ดังนี้ 
 
• กรณีประสงค์ที ่จะอ้างอิงเกณฑ์รายได้เป็นหลัก  ตามร่าง
ประกาศฯ ต้องอ้างอิงจากเกณฑ์รายได้เป็นหลัก จึงอาจพิจารณา
ยกเลิกการระบุเกณฑ์จำนวนการจ้างงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจน 
นอกจากนี้ เมื ่อพิจารณานิยามของ SMEs ในร่างประกาศฯ แล้ว 
จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะพิจารณานิยามของ SMEs ตามเงื่อนไขในข้อใด  ๆแล้ว
สุดท้ายจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู ้ขายสินค้าหรือบริการ 
ตามเกณฑ์รายได้เป็นเกณฑ์ตัดสินทั้งสิ้น โดยอาจพิจารณาแก้ไข
ข้อความ เป็น  
     “ผู้ประกอบธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and 
Medium Enterprises หรือ (SMEs) หมายความว่า ผู ้ประกอบ
ธุรกิจที่มีลักษณะกิจการดังต่อไปนี้ 
       (๑) การผลิตสินค้าซึ่ง มีรายได้ต่อปีไม่เกินห้าร้อยล้านบาท 
      (๒) การให้บริการ กิจการค้าส่ง หรือกิจการค้าปลีก ซึ่งมี
รายได้ต่อปีไม่เกินสามร้อยล้านบาท” 

 
 
 
• เห็นควรแก้ไขร่างประกาศฯ เป็น “ผู้ประกอบธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย ่อม  (Small and Medium 
Enterprises หรือSMEs) หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจ
ที่มีลักษณะกิจการ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) การผลิตสินค้าซึ่งมีการจ้างงานไม่เกินสองร้อยคน 
และมีรายได้ต่อปีไม่เกินห้าร้อยล้านบาท 
    (๒) การให้บร ิการ ก ิจการค้าส ่ง หร ือกิจการค้าปลีก 
ซึ่งมีการจ้างงานไม่เกินหนึ่งร้อยคน และมีรายได้ต ่อปี 
ไม่เกินสามร้อยล้านบาท”  

เพ่ือให้สอดคล้องกับความคิดเห็นที่ได้รับจากการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป และ
เก ิดความช ัดเจนมากย ิ ่ งข ึ ้ น โดยในการพ ิจารณา 
จะพิจารณาทั้งการจ้างงานและรายได้ของผู ้ประกอบ
ธุรกิจประกอบกัน 
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ลำดับ เรื่อง/ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อสังเกต คำชี้แจง  
(๑) การผลิตสินค้าซึ่งมีการจ้างงาน

ไม่เกินสองร้อยคน หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน
ห้าร้อยล้านบาท  

(๒) การให้บริการ กิจการค้าส่ง หรือ
กิจการค้าปลีกซึ่งมีการจ้างงานไม่เกินหนึ่ง
ร้อยคน หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกินสามร้อย
ล้านบาท 
     กรณีที่ผู ้ประกอบธุรกิจรายใดมีจำนวน 
การจ้างงานตามลักษณะกิจการ (1) หรือ 
(2) แต่มีรายได้ต่อปีเกินกว่าที ่กำหนดไว้  
ในแต่ละลักษณะกิจการข้างต ้น ไม่เป็น 
ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” 

     กรณีที่มีความประสงค์ที่จะใช้ทั้งเกณฑ์การจ้างงานและเกณฑ์
รายได้ การกำหนดให้พิจารณานิยามของ SMEs โดยกำหนดให้
พิจารณาจากทั ้งสองเกณฑ์ประกอบกัน เพื ่อลดขอบเขตของผู้
ประกอบธุรกิจที่อาจถือเป็น SMEs ลง โดยการแก้ไขดังกล่าวก็จะ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการช่วยจำกัดไม่ให้ธุรกิจที่มีการจ้าง
งานในจำนวนน้อยแต่มีรายได้สูงมากถือว่าเป็น SMEs ได้ โดยอาจ
พิจารณาแก้ไขข้อความ เป็น  
    “ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and 
Medium Enterprises หรือSMEs) หมายความว่า ผู ้ประกอบ
ธุรกิจที่มีลักษณะกิจการ ดังต่อไปนี้ 
     (๑) การผลิตสินค้าซึ่งมีการจ้างงานไม่เกินสองร้อยคน และ  
มีรายได้ต่อปีไม่เกินห้าร้อยล้านบาท 
      (๒) การให้บริการ กิจการค้าส่ง หรือกิจการค้าปลีกซึ่งมีการจ้างงาน
ไม่เกินหนึ่งร้อยคน และ มีรายได้ต่อปีไม่เกินสามร้อยล้านบาท” 
 
• ควรยึดที่เงื่อนไขเดียวเพื่อความง่ายและชัดเจนในการตัดสินใจ
ว่าเข้าข่าย SME หรือไม่ คือ ยอดขายปีที่ล่าสุดตาม DBD โดยไม่
ต้องดูเรื่องจำนวนพนักงาน 
 
• ควรเขียนกำหนด “ให้ใช้นิยามตามกฎกระทรวงของสำนักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม…” เพื่อให้สอดคล้อง
กับนิยามของ สสว. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• การพิจารณาการเป็นผู ้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมตามประกาศฯ พิจารณาทั ้ง เกณฑ์ 
การจ้างงานและเกณฑ์รายได้ของผู ้ประกอบธุรกิจ
ประกอบกัน 
 

• การอ้างอิงคำนิยามตาม ลักษณะของกิจการวิสาหกิจ
ขนาดลางและขนาดย ่อม ตามกฎกระทรวงของ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
อาจเกิดปัญหาในทางปฏิบัต ิ เนื ่องจากต้องอ้างอิง
กฎหมาย 2 ฉบับ และการใช้คำที่แตกต่างกันอาจทำให้
เกิดความสับสน 
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ลำดับ เรื่อง/ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อสังเกต คำชี้แจง  
• ควรให้ความสำคัญกับสัญญาและความสมัครใจของคู ่ค้า 
ที่มีอยู ่เดิมก่อนประกาศมีผลบังคับใช้และกรณี SMEs ยินดีให้ 
เครดตินานกว่าที่ประกาศกำหนด 
 
 
• ควรที ่จะมีวิธีการที่ชัดเจนเพื ่อให้ภาคเอกชนขนาดใหญ่ที ่มี
ค ู ่ส ัญญาจำนวนมาก ได้ร ับทราบว่าคู ่ส ัญญาเป็น SMEs ตาม
ประกาศ เช่น กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีใบรับรองจาก
สำนักงาน กขค. เพื ่อยืนยันว่าตนเป็น SMEs จริง ทำเว็บไซต์
เพ่ือให้ SMEs ที่เข้าหลักเกณฑ์มาลงทะเบียน และผู้ประกอบการ
สามารถตรวจสอบได้ด้วยการค้นหารายชื่อ SMEs ที่ลงทะเบียน
เป็นต้น 

 
 
 
 

 
• ปัจจุบันยังไม่มีแนวปฏิบัติที ่ชัดเจนว่าเหตุผลใดบ้างที่ทำให้
ภาคเอกชนสามารถกำหนด Credit Term เกินกว่าที ่ประกาศ
กำหนด จึงขอนำเสนอ ให้สำนักงาน กขค. ออกคู่มือหรือแนวปฏิบัติ
สำหรับประชาชน เพื ่อความชัดเจนสำหรับภาคเอกชนในการ
ปฏิบัติตามประกาศนี ้  
 
• ควรพิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (SMEs) ในปัจจุบันว่ามีการจ้างงานหรือมีรายได้ต่อปี

• การกำหนดระยะเวลาแตกต ่างจากที่ประกาศ
กำหนดสามารถกระทำได้ โดยการตกลงร่วมกันระหว่าง
คู่สัญญา ทั้งนี้ ต้องมีเหตุผล ที่สามารถรับฟังได้ในทาง
ธุรกิจ การตลาดหรือ เศรษฐศาสตร์ ตามข้อ 4 (1) วรรค
ท้ายของประกาศฯ  
• ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
จะต้องแสดงเอกสารหลักฐาน แสดงจำนวนการจ้างงาน
และเอกสารแสดงรายได้ เพื ่อยืนยันสถานะการเป็น 
ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ผู้
ประกอบธุรกิจซึ ่งเป็นคู่ค้าทราบ โดยอาจยื ่นเอกสาร
รับรองของหน่วยงานรัฐได เชน เอกสารรับรองการ 
เปนสมาชิกของ สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (สสว.) หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน 
ผูประกอบการ SMEs เพื ่อการจัดซื ้อจัดจ างภาครัฐ 
(THAI SME-GP) โดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจสำนักงาน 
กขค. ในการรับรองสถานะการเป็นผู ้ประกอบธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
• เหตุผลที่สามารถกำหนดระยะเวลา Credit Term 
เกินกว่าที่ประกาศกำหนดนั้น คณะกรรมการการแขงขัน
ทางการคาจะพิจารณาตามเหตุผลอันสมควรที่อธิบายได
ดวยเหตุผลทางธุรกิจ การตลาดหรือเศรษฐศาสตร  
จากข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนเปนรายกรณ ี

 

• คำน ิ ยามตามร ่ า งประกาศฯ สอดคล ้ อ ง กั บ
กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง
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ลำดับ เรื่อง/ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อสังเกต คำชี้แจง  
เป็นอย่างไรในภาพรวมและประสงค์จะให้การประกอบธุรกิจ 
SMEs ในลักษณะใดต้องปฏิบัติตามร่างประกาศ กขค. ฉบับนี้ 
รวมทั้งควรคำนึงถึงความหมายของ “วิสาหกิจขนาดกลาง” และ 
“ว ิสาหก ิจขนาดย ่อม” ตามกฎกระทรวงกำหนดล ักษณะ 
ของว ิสาหก ิจขนาดกลางและขนาดย ่อม พ.ศ.  2562 มา
ประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อมิให้ขัดแย้งและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับหน่วยงานอื ่นในการกำหนดนโยบายการส่งเสริม 
สนับสนุน และการรวบรวมข้อมูลเชิงธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
 
• ควรเพิ่มเติมประเด็นว่า ถ้ามีการจ้างงานไม่เกินตามปริมาณ 
ที่กำหนด แต่เป็นบริษัทลูกของบริษัทแม่ขนาดใหญ่ หรือบริษัท
ข้ามชาติ ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

 
 
 

 

• สำหรับกิจการที่มีการจ้างงานเกินตามปริมาณที่กำหนด แต่มี
รายได้ต่อปีไม่เกินจำนวนตามที่กำหนด ยังมีข้อเท็จจริงบาง
ประการที ่เป็นประเด็น กรณีมีการจ้างงานเกินตามปริมาณที่
กำหนด แต่มีรายได้ต่อปีไม่เกินจำนวน แต่รายได้นั้นมี 2 ส่วนคือ  
ส่วนที่เป็นค่าแรงบวกส่วนที่เป็นค่าวัตถุดิบ ซึ่งวัตถุดิบได้มีการซื้อ
ไปมาระหว่างกัน สามารถให้แยกรายได้ได้หรือไม่ เพราะให้ส่วนที่
เป็นค่าแรงชำระภายในกรอบ 45 วัน ส่วนที่เป็นค่าวัตถุดิบที่ได้
ซื้อไปมาระหว่างกัน ไม่จำเป็นต้องอยู่ภายในกรอบนี้ เพราะเมื่อ

และขนาดย ่ อม พ.ศ .  2562  โดยบ ั งค ับ ใช ้ กั บ  
“ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง” และ “ผู้ประกอบธุรกิจ
ขนาดย่อม” โดยมีเงื ่อนไขเดียวกันและไม่มีการแยก
ประเภทของ SMEs  

 

 

 

 
 

• นิติบุคคลที่จดทะเบียนแยกต่างหากจากบริษัทแม่ 
ซึ่งมีขนาดใหญ่ หรือเป็นบริษัทข้ามชาติ หากเข้าเงื่อนไข
การเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตาม
ประกาศฯ ย่อมอยู่ภายใต้บังคับของประกาศฯ เนื่องจาก
ไม่ได้พิจารณาความสัมพันธ์กันทางนโยบายหรืออำนาจ
สั่งการของผู้ประกอบธุรกิจ 
 

• การกำหนดระยะเวลาแตกต่างจากที ่ประกาศ
กำหนดสามารถกระทำได้ โดยการตกลงร่วมกันระหว่าง
คู ่ส ัญญา ทั ้งนี้ ต้องมีเหตุผล ที ่สามารถรับฟังได ้ใน 
ทางธุรกิจ การตลาดหรือ เศรษฐศาสตร์ ตามข้อ 4 (1) 
วรรคท้ายของประกาศฯ 
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ลำดับ เรื่อง/ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อสังเกต คำชี้แจง  
เวลาที่หักการซื้อขายระหว่างกันในส่วนของวัตถุดิบ ไม่ได้ทำให้ 
ธุรกิจ SME เสียเปรียบแต่อย่างใด ตามตัวอย่าง  
    บริษัท A ขายวัตถุดิบ 100 บาท ให้ บริษัท B (SME) ซื ้อ
วัตถุดิบจากบริษัท A มา 100 บาท  
     เอกสารฉบับ 1 เป็นขายวัตถุดิบ 100 บาท มีเครดิตเทอม 
90 วัน  
     บริษัท B (SME) วัตถุด ิบ 100 + ค่าแรง 20 บาท ขาย
ชิ้นงาน ให้บริษัท A 125 บาท  
     เอกสารฉบับ 1 เป็นค่าวัตถุดิบ 100 บาท มีเครดิตเทอม 
90 วัน  
     เอกสารฉบับ 2 เป็นค่าแรง 20 บาท มีเครดิตเทอม 45 วัน 
  

ซึ่งตามปกติจะนำเอกสารค่าวัตถุดิบมา Net กันที่ 90 วัน สำหรับ
ค่าแรงเป็น 45 วัน อย่างนี้สามารถขยายให้ดำเนินการในลักษณะ
เช่นนี้ได้ก็จะเพ่ิมสภาพคล่องให้กับกิจการได้มากข้ึน  
 

• ลักษณะกิจการผลิตสินค้า ควรกำหนดเกณฑ์รายได้ต่อปี ไม่เกิน
สามร้อยล้านบาท เช่นเดียวกับกิจการให้บริการ กิจการค้าส่งหรือ
กิจการค้าปลีก  

 
• ควรแยกประเภทของสินค้า โดยพิจารณาจากการหมุนเวียน
สินค้าซึ ่งต ่างกัน ไม่เช่นนั ้นอาจเป็นการผลักภาระค่าใช้จ่าย 
ในการเก็บสินค้าให้กับผู้ขาย และส่งผลถึงกำลังซื้อของผู้ขาย 
 
• วิธีในการพิจารณาจำนวนการจ้างงานและรายได้ตามนิยามนี้  
ให้พิจารณาจากหลักฐานใด โดยอาจใช้หลักฐานเช่นเดียวกับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
• เห็นควรคงร่างเดิมในส่วนนี้ เนื่องจากกิจการผลิตสินค้า
ที่กำหนดรายได้ต่อปีไม่เกินห้าร้อยล้านบาท สอดคล้อง
กับกฎกระทรวงของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
• หากเป็นกรณีที่มีเหตุผล ที่สามารถรับฟังได้ในทาง
ธุรกิจ การตลาดหรือ เศรษฐศาสตร์ สามารถกำหนด
ระยะเวลาแตกต่างจากที่ประกาศกำหนดได้ โดยจะ
พิจารณาจากข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี 
• หลักฐานการแสดงจำนวนการจางงานพิจารณาขณะ
ทำสัญญา สวนเอกสารแสดงรายไดตอป พิจารณาในป
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ลำดับ เรื่อง/ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อสังเกต คำชี้แจง  
กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งระบุรอบปีบัญชีที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน 
เช่น จำนวนการจ้างงานให้พิจารณาจากหลักฐานแสดงจำนวนการ
จ้างงานที่ได้จัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด จำนวนรายได้ให้
พิจารณาจากรายได้รวมที่ระบุไว้ในงบการเงินที่ได้จัดทำขึ้นตามที่
กฎหมายว่าด้วยการบัญชีกำหนด หรือเอกสารบัญชีแสดงรายได้ 
ในรอบปีบัญชีล่าสุด 
 
 
 
 
• ควรกำหนดให้ชัดเจนว่าจะต้องเป็นรายได้ต่อปีที่ผู ้ประกอบ
ธุรกิจ SMEs ได้รับมาจากการประกอบธุรกิจหลักเท่านั ้น และ
กำหนดข้อยกเว้นเพิ ่มเติม ไม่ให้รวมรายได้พิเศษหรือรายได้  
ที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะคราว เช่น รายได้จากการขายที่ดินหรือ
เครื่องจักร เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ที่บางปีอาจมีรายได้
เพ่ิมเติม ไม่เสียประโยชน์ที่ควรได้รับตามประกาศฯ ในปีดังกล่าว 
 
• ควรกำหนดคำนิยามคำว่า “ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม” เสียใหม่ โดยให้ความหมายของ SMEs แยกออกจาก
กันโดยชัดแจ้ง เพื่อความเข้าใจของประชาชนและให้ง่ายต่อการ
จำแนกแยกประเภทของ SMEs 
• ควรใช้คำว่า “วิสาหกิจขนาดกลาง” และ “วิสาหกิจขนาดย่อม” 
เช่นเดียวกับกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง

ที ่ผานมา เชน แบบรายการแสดงการสงเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม แบบแสดงรายการยื่นภาษีเงินได
ในปที่ผานมา เปนตน หรือยื่นเอกสารรับรองอื่น ๆ เชน 
เอกสารรับรองการเปนสมาชิกของสำนักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) หนังสือ
รับรองการขึ้นทะเบียนผูประกอบการ SMEs เพื่อการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ (THAI SME-GP) เอกสารรับรอง
การเปน SMEs ที่หนวยงานอื ่นรับรอง หรือเอกสาร
แสดงการจางงานและแสดงรายไดที่จัดทำขึ้นเองและ
รับรองความถูกตอง ของเอกสารใหแกคูคาตามที่ตกลงกัน 
เปนตน 
• รายได้ หมายความถึง รายรับทั ้งหมดที่ไดมาจาก 
การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ตามปกติวิสัยทั้งทางตรง 
ที ่เก ิดจากการขายสินค าและบริการและรายได อ่ืน 
หรือรายร ับทางอ อม เช น ดอกเบี ้ย หรือการขาย 
สินทรัพยของกิจการที่ไมไดใชแลว รายไดจากการขาย
เศษวัสดุเหลือใช เปนตน 
 
 

• เห็นควรคงร่างเดิมในส่วนนี้ เนื่องจาก ร่างประกาศฯ 
บังคับใช้กับ “ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง” และ “ผู้
ประกอบธุรกิจขนาดย่อม” โดยมีเงื่อนไขเดียวกันและไม่
มีการแยกประเภทของ SMEs 
 

• เห็นควรใช้คำว่าผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 
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ลำดับ เรื่อง/ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อสังเกต คำชี้แจง  
และขนาดย่อม พ.ศ. 2562 เพื่อให้ความหมายไปในทางเดียวกัน 
เพื ่อไม่ให้ประชาชนทั่วไปหรือผู ้ที ่เกี ่ยวข้องซึ ่งต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายนี้ ต้องสับสนหรือเข้าใจ
คลาดเคลื่อน 

 
 

 

• ควรกำหนดความหมายของคำนิยามให้ชัดเจนเกี ่ยวกับผู ้ที่
ประกอบธุรกิจที่เข้าข่ายเป็น SMEs จะต้องมีการขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบการ SMEs และได้รับหนังสือรับรองที่ออกโดยสำนักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมว่าเป็นผู้ประกอบการ 
SMEs จริง อันเป็นกระบวนการที่พิสูจน์และคัดกรองมาแล้วจาก
หน่วยงานภาครัฐ และนำหนังสือรับรองนั ้นมาประกอบการทำ
ธุรกรรมหรือนิติกรรมสัญญากับคู่ค้าเพื่อเป็นเงื่อนไขในการได้รับ
ประโยชน์เกี ่ยวกับ Credit Term เนื่องจาก การที่ SMEs แสดง
หลักฐานการจ้างงานหรือรายได้ ต่อคู ่ค้าก่อนเพื ่อประโยชน์ที่
เกี ่ยวกับ Credit Term เป็นการไม่สะดวกและรวดเร็วในการทำ
ธุรกรรมและนิติกรรมต่อกัน เสียเวลาและค่าใช้จ่ายที่จะต้องมา
พิจารณาตรวจสอบข้อมูล และหาก SMEs จัดทำหลักฐานขึ้นมาเอง
เพื่อแสดงให้คู ่ค้าพิจารณา ก็ไม่อาจเชื่อได้อย่างสนิทใจว่า ข้อมูล
ดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วหรือไม่ อันเป็นช่องว่างที่เปดิให้ 
SMEs ฉ้อฉลคู่ค้าเพื่อต้องการได้รับประโยชน์อันเกี่ยวกับ Credit 
Term เอาได้ 
• ควรต้องกำหนด Credit Term ระหว่าง SMEs กับผู้ที่รับจ้าง
ผลิตหรือให้บริการกับ SMEs ซึ่ง SMEs มีหน้าที่จะต้องจ่ายเงินให้มี
มาตรฐาน Credit Term ที่เท่ากันด้วย เนื่องจาก ตามประกาศฯ มีผล

และประกาศฯ อื่น และพระราชบัญญัติการแข่งขันทาง
การค้า พ.ศ. 2560 กำหนดนิยาม คำว่า “ผู้ประกอบ
ธ ุรก ิจ” ไว ้ว ่า หมายความว ่า ผ ู ้จ ําหน ่าย ผ ู ้ผลิต 
เพื่อจําหน่าย ผู้สั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักร  เพ่ือ
จําหน่าย ผู้ซื้อเพื่อผลิตหรือจําหน่ายต่อซึ่งสินค้า หรือ 
ผู้ให้บริการในธุรกิจ 
• การยืนยันสถานะการเป็นผู ้ประกอบธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม อาจยื่นเอกสารรับรอง เชน เอกสาร
รับรองการเปนสมาชิกของสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) หนังสือรับรองการขึ้น
ทะเบียนผูประกอบการ SMEs เพื ่อการจัดซื ้อจัดจาง
ภาครัฐ (THAI SME-GP) เอกสารรับรองการเปน SMEs 
ที่หนวยงานอื่นรับรอง หรือเอกสารอื่น เช่น แบบรายการ
แสดงการสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม แบบแสดง
รายการยื่นภาษีเงินไดในปที่ผานมา เปนตน ทั้งนี้ การ
กำหนดให้ประกอบธุรกิจที่เข้าข่ายเป็น SMEs จะต้องมี
การขึ ้นทะเบียนเป็นผู ้ประกอบการ SMEs และได้รับ
หนังสือรับรองที ่ออกโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น อาจเป็นการสร้างภาระแก่
ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs 

 
 

• ร่างประกาศฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพ
คล่องในการดำเนินธุรกิจ ให้ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ที่เป็นผู้จัดส่งสินค้าและวัตถุดิบ
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ลำดับ เรื่อง/ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อสังเกต คำชี้แจง  
ทำให้คู่ค้าของ SMEs ต้องจ่ายเงินเร็วขึ้น เพ่ือให้ SMEs มีเงินทุนไป
หมุนเวียนในกิจการ โดยคู่ค้าของ SMEs ย่อมถูกผลกระทบด้วย 
เพราะต้นทุนท่ีสูงกว่า การจ้างแรงงานมากกว่า และค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ใช้มากกว่า จึงเห็นสมควรที ่จะกำหนด Credit Term เสียใหม่ 
เพ่ือให้คู่ค้าของ SMEs ได้รับความยุติธรรมด้วยเช่นกัน 

 

• ควรแก้ไขเพิ ่มเติมในร่างประกาศนี ้ SMEs ที ่จะได้ร ับสิทธิ
ประโยชน์สินเชื่อการค้า (Credit Term) จะต้องเป็น SMEs ที่จด
ทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และจดทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบการ SMEs ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย ่อม พ.ศ. 2562 ซ ึ ่ งจะเป ็นประโยชน ์กับ 
ทางหน่วยงานรัฐ เช่น การติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ควบคุม 
ดูแล กำกับ และสอดส่องพฤติกรรมหรือทิศทางของ SMEs และ
เป็นการบังค ับให ้ผ ู ้ประกอบธุรก ิจที ่ เข ้าข ่ายเป ็น SMEs ไป
ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็น SMEs โดยทางอ้อมอันเป็นการทำให้ผู้
ประกอบธุรกิจเข้าข่ายเป็น SMEs และรัฐบาลได้รับประโยชน์อย่าง
สูงสุดด้วย 

การผลิต (Supplier) ที ่ม ีอำนาจต่อรองที ่ด ้อยกว่า 
ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นคู่ค้า ซึ่งเป็นผู้ได้รับสินเชื่อการค้า 
โดยหากคู ่ค้า SMEs เป็น SMEs เช่นกัน ต้องกำหนด
ระยะเวลาการให ้  Credit Term ให ้ เป ็นไปตามที่
ประกาศฯ กำหนดเช่นกัน 
 
• ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
บางส่วนไม่ได้จดทะเบียนจัดตั ้งเป็นนิต ิบ ุคคลตาม
กฎหมาย การกำหนดตามข้อเสนอจะส่งผลให้ SMEs 
บางส ่วนไม ่ เข ้า เง ื ่อนไขและไม ่ ได ้ประโยชน ์ตาม
เจตนารมณ์ของประกาศฯ ที่มีวัตถุประสงค์เพื ่อเพ่ิม
สภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ให้ผู้ประกอบธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย ่อม (SMEs) และการกำหนดให้
ประกอบธุรกิจที่เข้าข่ายเป็น SMEs จะต้องจดทะเบียน
การเป็นผู ้ประกอบการ SMEs ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562  
อาจเป็นการสร้างภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs 
 

3. ข้อ 3 บรรดาการใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
หรือสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้าในวันก่อนวันที ่ประกาศนี ้ใช้
บ ั งค ับ ให ้ถ ือปฏ ิบ ัต ิตามแนวทางของ
ประกาศคณะกรรมการการแข่งข ันทาง
การค้า เรื ่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติ

ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนมากเห็นด้วย ทั้งนี้ มีประเด็นสอบถามและ 
ความคิดเห็น ดังนี้ 
การดำเนินการของผู้ประกอบการ ที่ปรับลด Credit Term ตาม
ประกาศฉบับเก่า ที่บริษัทดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาไป
แล้ว จะมีผลย้อนหลังหรือไม่ ต้องทำเช่นไร อยากให้ภาครัฐที่ 
แทรกแซงการทำงานของภาคเอกชนทางออกตรงจ ุดน ี ้ ให้
ภาคเอกชนด้วย 

 
 
• ไม่ม ีผลเป็นการย ้อนหลัง บริษัทไม่จำเป ็นต ้อง
ดำเนินการใดอีก ซึ่งการปรับระยะเวลา Credit Term 
ของบริษัท เป็นประโยชน์และเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อ
การกำหนดสภาพคล่องและการบริหารจัดการวงจรเงิน
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ลำดับ เรื่อง/ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อสังเกต คำชี้แจง  
ทางการค้าที่เป็นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลา
การให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) กรณีผู้
ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) เป ็นผ ู ้ ขายส ินค ้ าหร ื อบร ิ ก าร 
ป ร ะก า ศ  ณ  ว ั น ท ี ่  2 4  พฤ ษ ภ า ค ม  
พ.ศ. 2564 ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 
 
 

• ขอความชัดเจนว่า การตีความข้อนี้หมายถึงร่างประกาศฉบับ
ใหม่จะไม่ม ีผลย้อนหลังบังคับกับการดำเนินการใด  ๆ ของ
คณะกร รมกา รก า รแข ่ ง ข ั นท า งก ารค ้ าหร ื อ ส ำน ั ก ง าน
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าที ่ดำเนินการก่อนร่าง
ประกาศฉบับใหม่มีผลใช้บังคับหรือไม่ และจะขยายไปถึงกรณี
ธุรกรรมของผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ที่เข้าเงื ่อนไขตามประกาศ
ฉบับเดิม แต่ไม่เข้าเงื่อนไขตามร่างประกาศฉบับนี้ การประกาศใช้
ร่างประกาศฉบับนี้จะไม่มีผลกระทบต่อธุรกรรมดังกล่าวที่ยังคง
ดำเนินอยู่หรือไม่ 
• ขอให้ทบทวนในการพิจารณาตัดออก เนื่องจาก หากมีประเด็น
ใดที่อยู่ในระหว่างดำเนินการของคณะกรรมการการแข่งขันทาง
การค้า จะเป็นการดำเนินการภายใต้ความคลุมเคลือไม่ชัดเจน และ
ทำให้เสียทรัพยากรโดยไม่จำเป็นในการดำเนินการ ตัวอย่างในการ
ปฏิบัติที ่มีความยากลำบาก เช่น การนับระยะเวลาการให้สินเชื่อ
การค้า ซึ่งตามปกติในการทำธุรกรรมทางธุรกิจจะดำเนินการโดย
เอกสารที่ส่งภายในเดือนใดจะถือว่าเป็นให้สินเชื่อภายใน 45 วัน
หลังจากสิ้นเดือนที่ส่งเอกสาร คือ End of Month ซึ่งในการร่าง
เงินให้สอดคล้องกับกฎหมายนี้ ถ้าจะให้ถูกต้องตามกฎหมายคือ 
ทุกวัน ซึ ่งเป็นความลำบากมาก แต่ถ้าจะทำให้น้อยลงคือต้อง
แบ่งเป็น 4 ช่วงในเดือน แต่ก็จะเกิดผลคือ ต้องจ่ายชำระเงินก่อน 
45 วัน เพื่อไม่ให้ผิดกฎหมาย จากเมื่อก่อน ใน 1 เดือน ชำระ 1 
ครั้ง ประเด็นนี้ยังเป็นภาระในปัจจุบันที่สร้างความสิ้นเปลืองใหก้ับ

สดของภาคธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับประเทศ 
• ร่างประกาศฉบับใหม่จะไม่มีผลย้อนหลังบังคับกับ
การดำเนินการใด ๆ ของคณะกรรมการการแข่งขันทาง
การค้าหรือสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทาง
การค้าที่ดำเนินการก่อนร่างประกาศฉบับใหม่มีผลใช้
บังคับ และร่างประกาศฯ จะไม่มีผลขยายไปถึงธุรกรรม
ของผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศ
ฉบับเดิม แต่ไม่เข้าเงื่อนไขตามร่างประกาศฉบับนี้ 
 
 
 
 
 
 

• ร่างประกาศฯ ข้อ 3 หมายความถึง การใดที ่อยู่
ระหว่างดำเนินการของคณะกรรมการการแข่งขันทาง
การค้าหรือสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทาง
การค้า เช่น การแสวงหาข้อเท็จจริง หากอยู่ระหว่าง
ดำเนินการในวันก่อนวันที่ร่างประกาศนี้ใช้บังคับจะใช้
เงื่อนไขความเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย ่อม (SMEs)  ตามประกาศฯ ฉบ ับลง ว ันท ี ่  24 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จนกว่าการดำเนินการนั้นจะ
แล้วเสร็จ  
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ลำดับ เรื่อง/ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อสังเกต คำชี้แจง  
องค์กรถ้ามองในภาพรวมระดับประเทศถือว่ามูลค่ามหาศาลถ้ามี
การเก็บตัวเลข ที่เกิดจากผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้ ที่ยังไม่ได้
รับการแก้ไข ถ้าประกาศข้อ 3 นี้มาบังคับใช้ก็จะทำให้เกิดเสีย
ทรัพยากรในการต่อสู้กันโดยไม่จำเป็นเช่นกัน 

 
 

 
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 

กรกฎาคม 2565 


