
เร�่อง แนวทางพ�จารณาการปฏิบัติทางการค�าที่เป�นธรรม
เกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า (Credit Term) 
กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) 
เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ

ประกาศคณะกรรมการการแข�งขันทางการค�าประกาศคณะกรรมการการแข�งขันทางการค�า



คำอธิบายประกาศคณะกรรมการการแข�งขันทางการค�า 
เร�่อง แนวทางพ�จารณาการปฏิบัติทางการค�า

ที่เป�นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า (Credit Term) 
กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ



 ผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เปนหนวยธุรกิจหนึ่งที่มีความสำคัญตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของประเทศ ดังนั้น การเติบโตและขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs จึงเปนตัวแปรสำคัญที่จะนำไปสูการเสริมสราง

ความมั่นคงใหแกรากฐานทางเศรษฐกิจ โดยในปจจุบันพบวาประเทศไทยมีผูประกอบธุรกิจ SMEs มากถึง 3.1 ลานราย หรือ

ประมาณรอยละ 99.5 ของจำนวนผู ประกอบธุรก ิจท ั ้งหมด และพบวาป ญหาหลักของผู ประกอบธุรก ิจ SMEs 

คือ “การขาดสภาพคลองทางการเงิน” อันนำไปสู ปญหาดานหนี ้สินและการสูญเสียความสามารถทางการแขงขัน 

โดยปญหาท่ีสงผลกระทบโดยตรงตอสภาพคลองทางการเงินของผูประกอบธุรกิจ SMEs คือ “การถูกคูคายืดหรือขยายระยะเวลา

การชำระสินเชื่อการคา (Credit Term) ” ดังนั้น เพื่อสรางกลไกในการแกไขและบรรเทาปญหาสภาพคลองใหแกภาคธุรกิจ 

รวมถึงลดความเหลื่อมล้ำของอำนาจตอรองระหวางผูประกอบธุรกิจ SMEs และคูคาโดยเฉพาะในชวงการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนยบริหารสถานการณเศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (ศบศ.) จึงมีมติมอบหมายใหสำนักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคาดำเนินการโดยเห็นวาเกณฑมาตรฐานระยะเวลา

การใหสินเชื่อการคา (Credit Term) ที่เหมาะสมควรเปน 30 ถึง 45 วันตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติและธนาคารแหงประเทศไทยเสนอ คณะกรรมการการแขงขันทางการคาภายใตการดำเนินการของคณะอนุกรรมการ

พิจารณากำหนดมาตรฐานระยะเวลาการใหสินเชื่อการคา (Credit Term) สำหรับผูประกอบธุรกิจ SMEs จึงออกประกาศ

คณะกรรมการการแขงขันทางการคา เรื ่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการคาที ่เปนธรรมเกี ่ยวกับระยะเวลา

การใหสินเชื่อการคา (Credit Term) กรณีผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เปนผูขายสินคาหรือบริการ

ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ซึ่งจะมีผลใชบังคับในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 โดยหากมีการกระทำที่มีลักษณะเปนการฝาฝน

ประกาศดังกลาว กรณีอาจเขาขายเปนความผิดตามมาตรา 57 ประกอบมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา 

พ.ศ. 2560 อันมีโทษปรับทางปกครองในอัตราไมเกินรอยละ 10 ของรายไดในปที่กระทำความผิด

 ดังนั้น เพื่อเสริมสรางความเขาใจและเตรียมความพรอมตลอดจนเปนแนวทางในการพิจารณาเกณฑมาตรฐาน

การใหสินเชื่อการคา (Credit Term) ใหแกผูประกอบธุรกิจซึ่งมีคูคาเปนผูประกอบธุรกิจ SMEs สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

ครบถวนและปองกันมิใหมีการปฏิบัติทางการคาท่ีไมเปนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการแขงขันทางการคาจึงจัดทำคำอธิบาย

ประกาศคณะกรรมการการแขงขันทางการคา เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการคาที่เปนธรรมเกี่ยวกับระยะเวลา

การใหสินเชื่อการคา (Credit Term) กรณีผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เปนผูขายสินคาหรือบริการ

ฉบับนี้ขึ้น และหวังวาจะเปนประโยชนตอประชาชนทั่วไปที่สนใจดวย

คณะทำงานจัดทำคำอธิบายประกาศคณะกรรมการการแข�งขันทางการค�า 
เร�่อง แนวทางพ�จารณาการปฏิบัติทางการค�าที่เป�นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า (Credit Term) 

กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ
เดือนพฤศจ�กายน 2564
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01 บทนำ



SMEsบร�ษัทใหญ�

55 - 62 วัน

SMEs SMEs

30 - 45 วัน

ระยะเวลาเฉลี่ยของการชำระหนี้ หร�อระยะเวลา 

Credit Term ใน ประเทศไทย

01 บทนำ
จากการศึกษา ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทยและธนาคารแหงประเทศไทยพบวา ผูประกอบธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จำนวนมากมีปญหาการขาดสภาพคลองทางการเงิน ซึ่งมีสาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือ 

การกำหนดระยะเวลาการใหสินเชื่อการคา (Credit Term) ที่ยาวนาน โดยจากขอมูลงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน

ในป พ.ศ. 2559 พบวา ระยะเวลาการใหสินเชื่อการคา (Credit Term) ของบริษัทขนาดใหญอยูที่ประมาณ 55 วัน 

สวนบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีระยะเวลายาวนานถึง 62 วัน ซึ่งสูงกวาระยะเวลาการใหสินเชื่อการคา 

(Credit Term) ระหวางผู ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ดวยกันเองซึ ่งอยู ที ่ 30 – 45 วัน 

อีกทั้งปรากฏวาระยะเวลาการใหสินเชื่อการคา (Credit Term) ของบริษัทขนาดใหญมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

โดยในป พ.ศ. 2563 ระยะเวลาการใหสินเชื่อการคา (Credit Term) ไดเพิ่มขึ้นโดยมีระยะเวลาเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 60 วัน 

ในบางธุรกิจมีการขยายระยะเวลาสูงมากถึง 120 วัน ซึ่งเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยระยะเวลาของประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟกพบวามีระยะเวลาเฉลี ่ยเพียง 32 วัน นอกจากนี ้ย ังพบวาผู ประกอบธุรกิจขนาดใหญมีแนวโนม

ในการใชอำนาจตอรองที่เหนือกวาเพื่อตอรองขยายระยะเวลาการใหสินเชื่อการคา (Credit Term) ที่ยาวนานขึ้น1

  รศ.ดร.เสาวณีย ไทยรุงโรจน และคณะ, FAQ 175 ขอเสนอแนะการกำหนดเกณฑมาตรฐานระยะเวลาการใหสินเชื่อการคา (Credit term) ในประเทศไทย. มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและธนาคารแหงประเทศไทย. สิงหาคม 2563.

  มติที่ประชุมศูนยบริหารสถานการณเศรษฐกิจจากผลกระทบความระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ครั้งที่ 3/2563 วันพุธที่ 16 กันยายน 2563

1
2

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 รัฐบาลโดยศูนยบริหารสถานการณเศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (ศบศ.) ไดเล็งเห็นความสำคัญของปญหาดังกลาว โดยเฉพาะในหวงระยะเวลาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 จึงไดเห็นชอบเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดเกณฑมาตรฐานระยะเวลาการใหสินเชื่อการคา (Credit Term) 

ที่เหมาะสมในชวง 30 ถึง 45 วัน สำหรับผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ตามที่สำนักงานสภาพัฒนา

การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและธนาคารแหงประเทศไทยเสนอ โดยมีมติมอบหมายใหกระทรวงพาณิชยรวมกับสำนักงาน

คณะกรรมการการแขงขันทางการคาดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของเพื่อเพิ่มสภาพคลองในการดำเนินธุรกิจใหกับผูประกอบธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)2

ระยะเวลาเฉลี่ยของการชำระหนี้ หร�อระยะเวลา Credit Term

ในภูมิภาค เอเชียเเปซิฟ�ก
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เช�นนี้  เพื่อเปนการดำเนินการตามกรอบนโยบายของรัฐบาลอันสอดคลองกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการการแขงขัน

ทางการคา ตามมาตรา 17 (3) แหงพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2560 โดยคำนึงถึงการปฏิบัติทางการคา

ที่เปนธรรมตามที่บัญญัติไวในมาตรา 57 ซึ่งหามมิใหผูประกอบธุรกิจกระทำการใด ๆ อยางไมเปนธรรม อันเปนผลใหเกิด

ความเสียหายแกผูประกอบธุรกิจรายอื่นในลักษณะที่เปนการกีดกันการประกอบธุรกิจรายอื่น การใชอำนาจตลาดหรืออำนาจ

ตอรองที่เหนือกวา หรือกำหนดเงื่อนไขทางการคาอันเปนการจำกัดหรือขัดขวางการประกอบธุรกิจของผูอื่น จึงไดออกประกาศ

คณะกรรมการการแขงขันทางการคา เร่ือง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการคาท่ีเปนธรรมเก่ียวกับระยะเวลาการใหสินเช่ือการคา 

(Credit Term) กรณีผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เปนผูขายสินคาหรือบริการ ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2564  

ซ่ึงจะมีผลบังคับใชในวันท่ี 16 ธันวาคม 2564 อันถือเปน “กฎ” ท่ีมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไปแกผูประกอบธุรกิจทุกรายตองปฏิบัติ

ตามประกาศนี้ และครอบคลุมรูปแบบการประกอบธุรกิจในภาคการผลิต การคาและการบริการ เพื่อใหระยะเวลาการใหสินเชื่อ

การคา กรณีผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เปนผูขายสินคาหรือบริการ มีความเหมาะสมและเปนธรรม

เพื่อชวยเพิ่มสภาพคลองทางการเงิน โดยที่คู คายังคงสามารถถือปฏิบัติตามแนวทางการคาปกติในเรื ่องตาง ๆ ตอไปได 

เทาที่ไมขัดหรือแยงกับหลักการและเหตุผลภายใตกรอบของประกาศฯ

โดยกระบวนการจัดทำประกาศดังกลาวไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดมาตรฐานระยะเวลา

การใหสินเชื ่อการคา (Credit Term) สำหรับผู ประกอบธุรกิจ SMEs เพื ่อพิจารณายกรางประกาศ ทั้งนี ้ ในการจัดทำ

ไดมีการศึกษาแนวปฏิบัติของตางประเทศ และรับฟงขอมูลจากผูประกอบธุรกิจผานสภาหอการคาไทย สภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย สมาคมผูคาปลีกไทย และสมาพันธเอสเอ็มอีไทย รวมทั้งหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของทั้งจากสำนักงานสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ธนาคารแหงประเทศไทย ตลอดจนนักวิชาการ เพ่ือรับทราบถึงพฤติกรรมของผูประกอบธุรกิจ 

สวนแนวปฏิบัติของตางประเทศ ไดมีการนำแนวทางการพิจารณาสำหรับภาคธุรกิจ (Business guidance) กลาวคือ ขอปฏิบัติ

ในการชำระเงินของซัพพลายเออรออสเตรเลีย (Australian Supplier Payment Code) โดยสภาธุรกิจแหงออสเตรเลีย 

(Business Council of Australia) ที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติเพื่อใหผูประกอบธุรกิจขนาดเล็กไดรับการชำระเงินตรงเวลา

ซ่ึงชวยใหสามารถแขงขันและสามารถเติบโตไดมาใชเปนแนวทางการพิจารณา นอกจากน้ีสำนักงานฯ ยังไดนำรางประกาศดังกลาว

ออกรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียและประชาชนทั่วไปกอนเขาสูกระบวนการพิจารณากลั่นกรองของคณะอนุกรรมการ

พิจารณากฎหมายลำดับรองดานการกำกับดูแลการแขงขันทางการคาท่ีออกตามพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2560 

และคณะกรรมการการแขงขันทางการคาตามลำดับ ทั้งนี้ เพื่อใหการบังคับใชประกาศดังกลาวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตามเปาหมายที่ตั้งไว ตลอดจนไมเปนการสรางภาระเกินสมควรแกผูที่อยูภายใตบังคับของประกาศในสภาวการณปจจุบัน 

และจะเปนการสรางมาตรฐานระยะเวลาการใหสินเช่ือการคาท่ีเปนธรรมแกผูประกอบธุรกิจทุกฝาย ทุกขนาดและทุกประเภทธุรกิจ 

ไมวาจะเปนการผลิตในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ โดยการสรางความสมดุลของระยะเวลาสินเชื่อการคา

ตลอดหวงโซอุปทาน จะเปนการชวยลดความเหลื่อมล้ำของอำนาจตอรองระหวาง SMEs กับ ธุรกิจขนาดใหญซึ่งจะสงผลให 

ผูประกอบธุรกิจ SMEs สามารถบริหารจัดการวงจรเงินสดในการทำธุรกิจไดดียิ่งขึ้น สามารถรักษาสภาพคลองทางการเงิน

และลดปญหาหน้ีสินจากการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินเพ่ิมเติม หรือปญหาเก่ียวกับการขอสินเช่ือจากสถาบันการเงินทำใหธุรกิจ

มีความเขมแข็งและมีโอกาสเติบโตอยางยั่งยืนอันจะทำใหรายไดของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศเติบโตขึ้นในที่สุด

 

คำอธิบายประกาศคณะกรรมการการแข�งขันทางการค�า 
เร�่อง แนวทางพ�จารณาการปฏิบัติทางการค�าที่เป�นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า (Credit Term) 

กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ
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ผลที่คาดว�าจะได�รับ
 สงผลกระทบตอธุรกิจขนาดใหญที่ตองปรับตัวจากระยะเวลาการชำระหนี้ที่ลดลง  ระยะเวลาการไดรับชำระหนี้

จากคูคาที่สั้นลง โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญทำให SMEs ไดรับเงินหมุนเวียนเร็วขึ้นและมีสภาพคลองทางการเงินที่เพิ่มขึ้น

คำอธิบายประกาศคณะกรรมการการแข�งขันทางการค�า 
เร�่อง แนวทางพ�จารณาการปฏิบัติทางการค�าที่เป�นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า (Credit Term) 
กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ

ประกาศดังกล�าว กำหนดใหผูประกอบธุรกิจซ่ึงเปนคูคากับผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

ตองคำนึงถึงการปฏิบัติทางการคาที ่ไมเปนการใชอำนาจตอรองที่เหนือกวา ไมเปนการเลือกปฏิบัติ ไมเปนการกีดกัน 

มีบรรทัดฐานชัดเจน มีหลักฐานเปนหนังสือและเปนการดำเนินการตามธุรกิจปกติอันมีเหตุผลที ่สามารถอธิบายได 

หรืออีกนัยหนึ่ง คือ จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Ethics) หรือขอพึงปฏิบัติตอคูคาตามธุรกิจปกติที่ตองตระหนักถึง

ความเปนธรรม ความเสมอภาคโปรงใส ความซื ่อสัตยในการดำเนินธุรกิจโดยไมเลือกปฏิบัติระหวางคู คา อยางไรก็ดี 

ในสวนของบรรทัดฐานท่ีชัดเจนหรือหลักฐานเปนหนังสือ อาจหมายความรวมถึง แนวทางปฏิบัติหรือธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ

ของผูประกอบธุรกิจ (Code of Conduct) โดยเฉพาะอยางย่ิงการดูแลผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของท้ังหมด เน่ืองเพราะประกาศฯ 

มิไดกำหนดในสวนของแบบหรือหลักฐานเปนหนังสือในการกำหนดบรรทัดฐานของผูประกอบธุรกิจแตอยางใด

30-45 วัน

ผู�ประกอบธุรกิจ SMEs

ผู�ประกอบธุรกิจซึ่งเป�นคู�ค�ากับผู�ประกอบธุรกิจ SMEs

30-45 วัน

30-45 วัน

30-45 วัน

ผู�ประกอบธุรกิจ SMEsผู�ประกอบธุรกิจ SMEs

ผู�ประกอบธุรกิจ SMEs
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02 นิยาม



02 นิยาม

ประเภทกิจการ การจ�างงาน รายได�ต�อป�

1. การผลิตสินค�า ไม�เกิน 2 ร�อยคน ไม�เกิน 500 ล�านบาท

2. การให�บร�การ กิจการค�าส�ง
หร�อกิจการค�าปลีก

ไม�เกิน 1 ร�อยคน ไม�เกิน 300 ล�านบาท

 ประกาศคณะกรรมการการแข�งขันทางการค�า เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติ

ทางการคาท่ีเปนธรรมเก่ียวกับระยะเวลาการใหสินเช่ือการคา (Credit Term) กรณีผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

เปนผูขายสินคาหรือบริการ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564  กำหนดคำนิยามไว 3 คำ ดังนี้

 1.“ผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (Small and Medium Enterprises หร�อ SMEs)” 

หมายความวา ผูประกอบธุรกิจที่มีลักษณะกิจการ ดังตอไปนี้

  1.1 การผลิตสินคาซึ่งมีการจางงานไมเกินสองรอยคน หรือมีรายไดตอปไมเกินหารอยลานบาท

  1.2 การใหบริการ กิจการคาสง หรือกิจการคาปลีกซึ่งมีการจางงานไมเกินหนึ่งรอยคน หรือมีรายไดตอป

ไมเกินสามรอยลานบาท

 จากนิยามขางตน เห็นไดวาประกาศฉบับดังกลาวใชบังคับแกกรณีผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

เปนผูขายสินคาหรือบริการ ซึ่งผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามนิยามนี้ กำหนดลักษณะตามเกณฑการจางงาน

หรือรายได ภายใต กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2562 ที ่ออกตาม

พระราชบัญญัต ิพระราชบัญญัต ิส งเสร ิมว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 มาปร ับใช โดยอนุโลม

ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเจตนารมณของประกาศฯ กลาวคือ ประกาศฯ มีความมุงหมายที่จะใหครอบคลุมจำนวน

ผูประกอบธุรกิจ SMEs จำนวนมาก เพื่อประโยชนสูงสุดในการเสริมสรางสภาพคลองและกระแสเงินสดที่ใชหมุนเวียนสำหรับ

การดำเนินธุรกิจตอไป โดยหลักในการพิจารณาคุณสมบัติของการเปนผู ประกอบธุรกิจ SMEs ตามประกาศฯ ฉบับนี้

ใหพิจารณาจากเงื่อนไขการจางงานหรือรายไดเพียงเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเทานั้น ดังนี้
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ตัวอย�างเช�น
 1. บริษัท ก. เปนผู ผลิตกลวยแปรรูปมีการจางงานไมเกิน 200 คน แตมีรายไดตอปเกิน 500 ลานบาท 

กรณีนี้พิจารณาไดวาบริษัท ก. เปนผูประกอบธุรกิจ SMEs ตามนิยามของประกาศฯ 

 2. บริษัท ข. เปนผูใหบริการซอมเคร่ืองใชไฟฟามีการมีการจางงานเกิน 100 คน แตมีรายไดตอปไมเกิน 300 ลานบาท 

กรณีนี้พิจารณาไดวาบริษัท ข. เปนผูประกอบธุรกิจ SMEs ตามนิยามของประกาศฯ

คำอธิบายประกาศคณะกรรมการการแข�งขันทางการค�า 
เร�่อง แนวทางพ�จารณาการปฏิบัติทางการค�าที่เป�นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า (Credit Term) 

กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ

 ท้ังน้ี “การจ�างงาน” หมายความถึง การจางใหทำงานหรือบริการแลกคาจางซ่ึงทำใหเกิดความสัมพันธ

ระหวางนายจางกับลูกจาง กลาวคือ เปนการจางแรงงานมิใชการจางทำของหรือการจางเหมาบริการ 

ดังน้ัน หาก SMEs มีการจางพนักงานทำความสะอาดหรือพนักงานรักษาความปลอดภัย จะนับรวมเปนการจางงาน

ของ SMEs แตหากมีการจางบริษัทรักษาความปลอดภัย หรือบริษัทรับทำความสะอาด จะไมนับรวมพนักงาน

รักษาความปลอดภัยหรือพนักงานทำความสะอาดของบริษัทดังกลาวเปนการจางงานของ SMEs

 ในสวนของ “รายได�” หมายความถึง รายรับทั้งหมดที่ไดมาจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ

ตามปกติวิสัยทั้งทางตรงที่เกิดจากการขายสินคาและบริการและรายไดอื่นหรือรายรับทางออม เชน ดอกเบี้ย

หรือการขายสินทรัพยของกิจการที ่ไมไดใชแลว รายไดจากการขายเศษวัสดุเหลือใช เปนตน 

โดยเปนรายรับที่ไมหักคาใชจาย 
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บร�ษัท ก. ผู�ผลิต

เป�น SMEs ตามประกาศฯ
รายได�ต�อป�
เกิน 500 ล�านบาท

การจ�างงาน 
200 คน

เป�น SMEs ตามประกาศฯ

บร�ษัท ข. ผู�ให�บร�การ

รายได�ต�อป�
ไม�เกิน 300 ล�านบาท

การจ�างงาน
เกิน 100 คน



 3. บริษัท ค. เปนท้ังผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟารวมถึงใหบริการซอมเคร่ืองใชไฟฟา โดยบริษัท ค. มีการจางงาน 150 คน 

และมีรายไดจากการผลิตเครื่องใชไฟฟา 500 ลานบาทและมีรายไดจากการใหบริการซอมเครื่องใชไฟฟา 100 ลานบาท 

การพิจารณาวาบริษัทน้ันเปนผูประกอบธุรกิจ SMEs ตามกิจการประเภทใดในประกาศฯ โดยหลักจะพิจารณาจากกิจการหลัก

ของบริษัทท่ีมีสัดสวนรายไดมากกวาเปนหลัก ดังน้ัน ในกรณีน้ีบริษัท ค. จึงเปนผูประกอบธุรกิจ SMEs ตามกิจการผลิตสินคา

คำอธิบายประกาศคณะกรรมการการแข�งขันทางการค�า 
เร�่อง แนวทางพ�จารณาการปฏิบัติทางการค�าที่เป�นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า (Credit Term) 
กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ
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 2. “สินเชื่อการค�า” หมายความวา ขอตกลงในการใหสินเชื่อการคาระหวางผูประกอบธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (SMEs) ซ่ึงเปนผูขายสินคาหรือบริการกับผูซ้ือสินคาหรือบริการ โดยรวมถึงกรณีการฝากขาย (Consignment) 

หรือการซื้อขายในลักษณะอื่นใด อันจะมีการชำระเงินคาสินคา หรือบริการภายหลังตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ตกลงกันไว

เปนหนังสือ

 หากมีขอตกลงเปนหนังสือในการใหสินเช่ือการคาท่ีฝายผูขายสินคาหรือบริการเปน SMEs แลว ไมวาผูซ้ือจะเปน SMEs 

หรือผูประกอบธุรกิจขนาดใหญ ตางก็มีหนาที่ปฏิบัติตามประกาศฯ เนื่องจากในบางกรณีอาจเกิดการที่ผูประกอบธุรกิจ SMEs 

มีการใชอำนาจตอรองท่ีเหนือกวาในการกำหนดหรือประวิงเวลาการจายสินเช่ือการคาแกคูคาได เชนน้ีประกาศฯ จึงใชบังคับกับ

ธุรกรรมระหวาง SMEs ดวยเพื่อความเปนธรรมและตลอดหวงโซอุปทาน 

 อยางไรก็ตาม สินเชื่อที่ผูซื้อไดรับจากผูขายสินคาและบริการซึ่งเปน SMEs โดยตรงยอมทำใหผูซื้อไมตองกูยืมเงิน

หรือขอสินเช่ือจากธนาคารพาณิชยเพ่ือนำไปชำระคาสินคาหรือบริการ และใชบังคับแกการทำธุรกรรมซ้ือขายสินคาหรือบริการ

ทุกลักษณะ รวมถึงการฝากขายซ่ึงผูขายไดนำสินคาของตนไปฝากใหตัวแทนนายหนา ผูใหบริการกิจการคาสง หรือกิจการคาปลีก 

เปนผูขายสินคาให โดยกรรมสิทธ์ิในสินคายังเปนของผูขายและจะถูกโอนก็ตอเม่ือมีการขายไดจริง แตไมรวมถึงการใชใบแจงหน้ี

หรือใบกำกับภาษีเพ่ือขอสินเช่ือธุรกิจ (Invoice Factoring) หรือการขายลดลูกหน้ีการคาเพ่ือขอรับเงินสดลวงหนากับธนาคาร

พาณิชยซึ่งเปนการโอนสิทธิเรียกรองมิใชการซื้อขายที่ผูขายโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินใหแกผูซื้อและผูซื้อตกลงวาจะใชราคา

ทรัพยสินนั้นใหแกผูขายอันเปนการประกอบธุรกิจการเงินของธนาคารพาณิชยที่มีกฎหมายเฉพาะที่กำกับดูแลโดยธนาคาร

แหงประเทศไทย

 

รายได�รวม
600 ล�านบาท

การจ�างงาน 
150 คน

บร�ษัท ค. ผู�ผลิตเเละผู�ให�บร�การ รายได�หลักมาจากการผลิต = ใช�เกณฑ�การผลิตสินค�า

เป�น SMEs ตามประกาศฯ



คำอธิบายประกาศคณะกรรมการการแข�งขันทางการค�า 
เร�่อง แนวทางพ�จารณาการปฏิบัติทางการค�าที่เป�นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า (Credit Term) 

กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ
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 3.“ระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า (Credit Term)” หมายความวา ระยะเวลาที ่ผู ขายสินคา 

หรือบริการใหผูซื้อสินคาหรือบริการชำระเงินคาสินคาหรือบริการภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว โดยมีหลักฐานเปนหนังสือ

 คำวา “มีหลักฐานเปนหนังสือ” ตามนิยามขางตน มิไดเปน “แบบ” หรือ “หลักฐานเปนหนังสือ” ซึ่งกำหนดไว

ตามกฎหมายแพงและพาณิชยซึ ่งจะมีผลทำใหขอตกลงหรือระยะเวลาการใหสินเชื ่อทางการคาตกเปน “โมฆะ” 

หรือ “ฟองรองไมได” กลาวคือ กรณีการใหสินเชื่อการคาหากมีการตกลงระยะเวลาการใหสินเชื่อการคา โดยไมมีหลักฐาน

เปนหนังสืออาจสงผลตอการพิจารณาหากมีการรองเรียนและสอบสวนการกระทำความผิด ตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติ

การแขงขันทางการคา พ.ศ. 2560



03   ระยะเวลา
การให�สินเชื่อการค�า
(Credit Term)



1. หลักเกณฑ�การพ�จารณาการกำหนดระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า 
 การกำหนดระยะเวลาการใหสินเชื่อการคานี้ตามประกาศคณะกรรมการการแขงขันทางการคา เรื่อง แนวทางพิจารณา

การปฏิบัติทางการคาที่เปนธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการใหสินเชื่อการคา (Credit Term) กรณีผูประกอบธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (SMEs) เปนผู ขายสินคาหรือบริการ ลงวันที ่ 24 พฤษภาคม 2564  หลักในการพิจารณาระยะเวลา

การใหสินเชื่อการคานั้นจะพิจารณาจากสินคาหรือบริการวาเปนประเภทใด กลาวคือ หากเปนสินคาหรือบริการใด ๆ ที่มิใช

สินคาเกษตรหรือผลิตภัณฑทางการเกษตร จะใชหลักเกณฑระยะเวลาการใหสินเชื ่อการคาตามที ่กำหนดในประกาศ 

และในกรณีที ่ เป นสินคาเกษตร หรือผลิตภัณฑทางการเกษตรอันเปนขอยกเวนจะใชหลักเกณฑระยะเวลาสินคา

หรือบริการทางการเกษตรตามประกาศฯ กำหนด 

 อยางไรก็ดี แมประกาศฯ จะไมมีผลบังคับใชยอนหลังกับเงื่อนไขระยะเวลาภายใตสัญญาซึ่งเกิดขึ้นกอนที่ประกาศฯ

จะมีผลใชบังคับ หากแตในกรณีที ่สัญญาเดิมยังไมสิ ้นผลการบังคับ ณ วันที ่ประกาศมีผลบังคับใช ผู ประกอบธุรกิจ

จะตองมีการทบทวนเพ่ือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขระยะเวลาการใหสินเช่ือการคาภายใตสัญญาใหสอดคลองกับระยะเวลาตามประกาศฯ 

โดยหากไมมีการทบทวนหรือเปล่ียนแปลงภายหลังการมีผลบังคับใชของประกาศฯ กรณีอาจถูกหยิบยกข้ึนเปนประเด็นขอพิพาท

ในภายหลังได

 2. ระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า (Credit Term) 
 ระยะเวลาการใหสินเชื ่อการคาตามประกาศคณะกรรมการการแขงขันทางการคา เรื ่อง แนวทางพิจารณา

การปฏิบัติทางการคาที่เปนธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการใหสินเชื่อการคา (Credit Term) กรณีผูประกอบธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (SMEs) เปนผู ขายสินคาหรือบริการ ลงวันที ่ 24 พฤษภาคม 2564 กำหนดไวไมเกิน 30 - 45 วัน 
ซึ่งเกณฑการกำหนดระยะเวลาสามารถแบงไดจากประเภทสินคาที่ทำการคา การผลิต หรือบริการที่ผู ประกอบธุรกิจนั้น

ขายหรือใหบริการ ดังตอไปนี้

 2.1 กรณีสินค�าหร�อบร�การท่ัวไป ตามขอ 4 (1) (ก) กำหนดระยะเวลาไว ไมเกิน 45 วัน 

 ภาคการคา ภาคการผลิต หรือภาคบริการท่ัวไป หมายถึง ผูประกอบธุรกิจท่ีเขาตามหลักเกณฑนิยามผูประกอบธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ซึ่งผลิตสินคาหรือใหบริการทุกประเภท เชน ธุรกิจขายอาหาร ธุรกิจขายของอุปโภค

หรือธุรกิจขนสงโลจิสติก เปนตน

 2.2 กรณีสินค�าเกษตรบร�การที่เกี่ยวกับสินค�าเกษตรหร�อผลิตภัณฑ�ทางการเกษตร ตามขอ 4 (1) (ข) 

กำหนดระยะเวลาไว ไมเกิน 30 วัน

 

03 ระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า (Credit Term)

ระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า

ภาคการค�า
ภาคการผลิต
ภาคบร�การ

ภาคการค�า
ภาคการผลิต
ภาคบร�การ

สินค�าเกษตร
หร�อผลิตภัณฑ�
ทางการเกษตร

สินค�าเกษตร
หร�อผลิตภัณฑ�
ทางการเกษตร

สินค�าหร�ือบร�การทั่วไปสินค�าหร�ือบร�การทั่วไป สินค�าเกษตรสินค�าเกษตร
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เช�น

หร�อ

20

 สินค�าเกษตร หมายถึง สิ่งที่ไดจากการทำเกษตรกรรม การประมง การปศุสัตว หรือการปาไม เชน ขาว 

ขาวโพด หรือปลา เปนตน 

 ผลิตภัณฑ�ทางการเกษตร หมายถึง การนำสินคาเกษตรไปผานกระบวนการแปรรูปตาง ๆ อยางงาย 

เชน เนื้อสัตวตากแหง หรือผลไมอบแหง เปนตน 

 ทั้งนี้ การผลิตหรือการแปรรูปสินคาเกษตรหรือผลิตภัณฑทางเกษตรในความหมายของประกาศฯ ขอนี้จะตอง

เปนสินคาเกษตรหรือผลิตภัณฑทางการเกษตรแปรรูปขั้นตนที่มีลักษณะเนาเสียงายมีกระบวนการที่ไมซับซอน 

กลาวคือ ตองเปนกระบวนการซึ่งมีขั้นตอนการผลิตหรือการแปรรูปที่ไมมากนัก มีการใชเทคโนโลยี เครื่องมือ หรือ

อุปกรณในการผลิตหรือแปรรูปเพียงเล็กนอย เชน สินคาหรือผลิตภัณฑท่ีไดจากการทอด อบแหง หรือตากแหง เปนตน 

เนื่องจากสินคาหรือผลิตภัณฑประเภทนี้สวนใหญเปนสินคาที่เนาเสียไดงาย การกำหนดระยะเวลาการใหสินเชื่อการคา

จึงตองมีระยะเวลาที่สั้นกวากรณีสินคาหรือบริการทั่วไป

 อยางไรก็ตาม หากคูคาไดตกลงระยะเวลาการใหสินเช่ือการคาไวนอยกวาระยะเวลาท่ีกำหนดในสองกรณีขางตน 

ใหใชระยะเวลาที่คูคาไดตกลงกันนั้นเปนระยะเวลาสินเชื่อทางการคา 

ตัวอย�าง 
 บริษัท ก. (SMEs) ประกอบธุรกิจขายผลิตภัณฑกลวยแปรรูป ไดตกลงทำสัญญาขายกลวยแปรรูปใหกับบริษัท ข. 

โดยในสัญญามีกำหนดระยะเวลาใหสินเชื่อการคาแกบริษัท ข. ใหชำระเงินแกบริษัท ก. ภายใน 20 วัน นับแตสงมอบ

สินคาและเอกสารที่ตกลงเสร็จสมบูรณ

คำอธิบายประกาศคณะกรรมการการแข�งขันทางการค�า 
เร�่อง แนวทางพ�จารณาการปฏิบัติทางการค�าที่เป�นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า (Credit Term) 
กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ

การประมง การปศุสัตว�

การป�าไม� ปลา

ข�าวโพดข�าว

เนื้อสัตว�ตากแห�ง ผลไม�อบแห�ง
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 ดังนี้ แมในประกาศฯ ขอ 4 (1) (ก) จะกำหนดระยะเวลาการใหสินเชื ่อการคาใหคู คากำหนดไดไมเกิน 45 วัน 

แตหากคู ค าตกลงระยะเวลาการใหสินเชื ่อการคากันเปนระยะเวลา 20 วัน ซึ ่งเปนระยะเวลาที ่นอยกวาประกาศฯ 

จะตองใหใชระยะเวลา 20 วันตามขอตกลงเดิมเปนระยะเวลาการใหสินเชื่อการคา

 3. การกำหนดระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�าที่แตกต�างจากระยะเวลาที่ประกาศกำหนด 
 เนื ่องจากประกาศฯ ถือเปน “กฎ” ที ่มีผลบังคับใชเปนการทั่วไป การเขียนขอยกเวน ใหกับบางอุตสาหกรรม

หรือบางธุรกิจน้ันจึงไมอาจทำได เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุผลหรือความจำเปนอยางหลีกเล่ียงไมไดหรืออาจสงผลกระทบอยางรายแรง

ตอธุรกิจในการปฏิบัติตามประกาศฯ ตามขอ 4 (1) วรรคทาย คณะกรรมการการแขงขันทางการคาสามารถพิจารณา

เปนรายกรณีตามเหตุผลอันสมควรท่ีอธิบายไดดวยเหตุผลทางธุรกิจ การตลาดหรือเศรษฐศาสตร ภายใตเง่ือนไขขอบังคับแหงสัญญา

 นอกจากนี้ ในกรณีที่คูสัญญากำหนดระยะเวลาการใหสินเชื่อการคาเกินกวาที่กำหนดในประกาศฯ แมทั้งสองฝาย

ตกลงยินยอมกัน และไมมีการรองเรียนในเรื่องดังกลาวนี้ คณะกรรมการการแขงขันทางการคายังคงมีอำนาจและหนาที่

ในการตรวจสอบและพิจารณาการกระทำผิด ดังนั้น แมขอตกลงในสัญญาระหวางผูประกอบธุรกิจทั้งสองฝายจะถือเปนหลัก

อิสระทางแพงที่คูสัญญาจะตกลงกันอยางไรก็ได แตระหวางคูสัญญาจะตองคำนึงถึงกรอบที่จะไมเปนการใชอำนาจตอรอง

ที่เหนือกวา หรือเงื่อนไขทางการคาที่ไมเปนธรรมอันจะเปนความผิดดวย

คำอธิบายประกาศคณะกรรมการการแข�งขันทางการค�า 
เร�่อง แนวทางพ�จารณาการปฏิบัติทางการค�าที่เป�นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า (Credit Term) 

กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ
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                            โดยเม่ือประกาศฯ มีผลบังคับใชแลว ผูประกอบธุรกิจซ่ึงเปนคูคากับผูประกอบธุรกิจ

          ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จะตองกำหนดระยะเวลาการใหสินเชื ่อการคา 

                            (Credit Term) ใหสอดคลองกับประกาศฯ ไมวาสัญญาเดิมจะครบกำหนดแลวหรือไมก็ตาม 

เวนเเตกรณี

 1. มีการตกลงระยะเวลาการใหสินเชื่อการคาที่นอยกวาอยูกอนแลว

 2. มีเหตุผลอันสมควรที่สามารถรับฟงไดทางธุรกิจ การตลาด หรือเศรษฐศาสตร ภายใตเงื่อนไข

ขอบังคับแหงสัญญา

 ดังนั้น ผูประกอบธุรกิจจึงควรพิจารณากำหนดระยะเวลาสินเชื่อการคาไมใหเกินระยะเวลา

ที่ประกาศฯ กำหนด เพื่อปองกันการรองเรียนการกระทำความผิดที่เขาขายเปนการปฏิบัติทางการคา

ที่ไมเปนธรรม โดยอาจจะมีกำหนดระยะเวลาสินเชื ่อการคาที่เทากันไดในกรณีที ่ผู ประกอบธุรกิจ

เปนทั้งผูซื้อและผูขายในหวงโซอุปทาน

ตัวอย�าง  บริษัท ก. (SMEs) กับ บริษัท ข. สินเช่ือการคา 30 วัน บริษัท ข. กับ บริษัท ค. (ไมใช SMEs) 

สินเชื่อการคา 30 วัน

Tip

สินเชื่อการค�า 
30 วัน 

วัตถุดิบ ผู�ซื้อ / ผู�ขาย

บร�ษัท ข.

SMEs / ไม� ใช� SMEs

บร�ษัท ก.

(SMEs)

สินค�าสำเร็จรูป

บร�ษัท ค.

(ไม�ใช� SMEs)
สินเชื่อการค�า 

30 วัน 



04 การนับระยะเวลา
การให�สินเชื่อการค�า



04 การนับระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า
 สิทธิและหนาที่ระหวางผูซื้อและผูขายเปนไปตามกฎหมายและขอตกลงในสัญญาไมวาจะเปนเรื่องการสงมอบสินคา 

เอกสาร และการชำระเงิน โดยผูประกอบธุรกิจยังคงถือปฏิบัติตามแนวทางการคาปกติ (Normal practice) ในเรื่องตาง ๆ 

ท่ีเคยทำกันมากอนได ท้ังน้ี ประกาศคณะกรรมการการแขงขันทางการคา เร่ือง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการคาท่ีเปนธรรม

เก่ียวกับระยะเวลาการใหสินเช่ือการคา (Credit Term) กรณีผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เปนผูขายสินคา

หรือบริการ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ไดกำหนดเพิ่มเติมเพียงเกณฑมาตรฐานระยะเวลาการใหสินเชื่อการคาเทานั้น

โดยแบงได 2 กรณี ดังนี้ 

 1. กรณีการขายสินค�าหร�อบร�การทั่วไปและการเกษตรแปรรูปขั้นต�นที่มีกระบวนการผลิตที่ ไม�ซับซ�อน 
กำหนดใหเริ่มนับตั้งแตที่มีการสงมอบสินคาและเอกสาร โดยมีรายละเอียดการพิจารณาสงมอบ ดังนี้

  1.1 ผูขายสงมอบสินคาหรือผูใหบริการไดใหบริการถูกตองครบถวน ตามจำนวน ประเภท คุณภาพ

มาตรฐานของสินคาหรือบริการท่ีคูสัญญาไดตกลงกันไวสำเร็จเรียบรอยแลว กลาวคือ เม่ือไดรับมอบสินคาหรือการงานท่ีจาง

หรือบริการแลวเสร็จ สิทธิหนาท่ีและความรับผิดของผูซ้ือและผูขาย หรือขอโตแยงเร่ืองการสงมอบสำเร็จเม่ือใด มีการรับมอบสินคา

หรือการงานท่ีจางหรือบริการหรือไม  ใหเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มิใชกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา

หรือประกาศนี้ เชน หากสินคาดังกลาวบกพรองไมครบถวนถูกตองตามที่ตกลงกัน ผูซื้อมีสิทธิที่จะรับไวหรือปดไมรับเอาเลย 

แลวแตกรณี ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 4654  เปนตน 

 สวนเร่ืองการกำหนดระยะเวลาการตรวจสอบสินคาหรือบริการท่ีผูซ้ือไดรับมอบน้ีเปนเร่ืองระหวางคูสัญญาท่ีไดตกลงกัน

หรือตามแนวปฏิบัติทางการคาของแตละธุรกิจ โดยหลักสุจริตและปกติประเพณีที่ไดปฏิบัติกัน เเละ

  1.2  ผูขายสงมอบเอกสารถูกตองครบถวน โดย เอกสาร หมายถึง เอกสารทุกชนิดตามปกติทางการคา

ที่คูสัญญาเคยปฏิบัติกันมากอน ซึ่งจะตองเปนเอกสารที่มีการเขียนรายละเอียดตาง ๆ ไว ทั้งราคา รายการสินคาหรือบริการ 

หรือเง ื ่อนไขการชำระเง ิน เช น ใบแจงหนี ้  (invoice) ที ่ม ีรายละเอียดใบกำกับภาษีการลงนามถูกตองครบถวน 

หรือใบสงมอบสินคา (D/O) ที่มีการลงนามรับสินคาหรือบริการแลว เปนตน 

ตัวอย�างเช�น
 บริษัท ก. (SMEs) ไดตกลงขายเครื่องดื่มใหกับ บริษัท ข. โดยมีขอตกลงในสัญญาวาบริษัท ก. ใหระยะเวลาสินเชื่อ

ทางการคาแกบริษัท ข. เปนเวลา 45 วัน นับแตสงมอบสินคาและสงมอบเอกสารที่ตกลงกันครบถวนแลว 

 4 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

         มาตรา 465 ในการซื้อขายสังหาริมทรัพยนั้น

        (1) หากวาผูขายสงมอบทรัพยสินนอยกวาที่ไดสัญญาไว ทานวาผูซื้อจะปดเสียไมรับเอาเลยก็ได แตถาผูซื้อรับเอาทรัพยสินนั้นไว ผูซื้อก็ตองใชราคาตามสวน

        (2) หากวาผูขายสงมอบทรัพยสินมากกวาที่ไดสัญญาไว ทานวาผูซื้อจะรับเอาทรัพยสินนั้นไวแตเพียงตามสัญญา และนอกกวานั้นปดเสียก็ได หรือจะปดเสียทั้งหมดไมรับเอาไวเลยก็ได ถาผูซื้อ

 รับเอาทรัพยสินอันเขาสงมอบเชนนั้นไวทั้งหมด ผูซื้อก็ตองใชราคาตามสวน

       (3) หากวาผูขายสงมอบทรัพยสินตามที่ไดสัญญาไวระคนกับทรัพยสินอยางอื่นอันมิไดรวมอยูในขอสัญญาไซร ทานวาผูซื้อจะรับเอาทรัพยสินไวแตตามแตตามสัญญา และนอกกวานั้นปดเสียก็ได

 หรือจะปดเสียทั้งหมดก็ได
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คำอธิบายประกาศคณะกรรมการการแข�งขันทางการค�า 
เร�่อง แนวทางพ�จารณาการปฏิบัติทางการค�าที่เป�นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า (Credit Term) 
กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ

 ดังน้ัน หากบริษัท ก. (ผูขาย) สงมอบสินคาและเอกสารใหบริษัท ข. (ผูซ้ือ) ครบถวนตามท่ีตกลงกัน ในวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 

ระยะเวลาการใหสินเชื่อทางการคาจะตองเริ่มนับตั้งแตวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยนับตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 193/35 เรื่อยไปจนครบกำหนดเวลา 45 วันที่ตกลงกัน สิ้นสุดวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ซึ่งเปนวันสุดทายที่ผูซื้อจะตอง

ชำระคาสินคาใหแกผูขาย 

 2. กรณีการฝากขาย (Consignment) ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่ขายสินคาครบตามจำนวนหรืออัตราที่ตกลงกันไว 

ทั้งนี้ตามธรรมเนียมปฏิบัติทางการคาปกติของผูประกอบธุรกิจนั้น เนื่องจากผูประกอบธุรกิจแตละรายมีการกำหนดขอตกลง

หรือเปาหมายการขายท่ีแตกตางกันออกไป เชน การตกลงชำระเปนงวด ๆ  หรือชำระเม่ือจำหนายครบตามรอยละท่ีตกลง เปนตน

 อยางไรก็ตาม การสงมอบสินคาหรือบริการและเอกสารทั้งในกรณีการขายสินคาหรือบริการ รวมถึงกรณีการฝากขาย 

หากคูสัญญาจงใจไมรับมอบสินคาหรือบริการและเอกสารตามท่ีตกลงกัน ตรวจสอบสินคาลาชา รับมอบลาชาเกินกวาท่ีตกลงกัน

โดยไมใชความผิดของผูขายหรือโดยไมมีเหตุอันควร หรือกระทำการใด ๆ อันสงผลใหการเร่ิมนับระยะเวลาดังกลาวตองเล่ือนออกไป 

การกระทำของคู ส ัญญาฝายนั ้นอาจเขาขายเปนลักษณะการปฏิบัติทางการคาที ่ไมเปนธรรมได ซึ ่งจะกลาวตอไป

ในสวนของพฤติกรรมที่อาจเขาขายเปนลักษณะการปฎิบัติทางการคาที่เปนธรรมในกรณีเกี่ยวของกับการใหสินเชื่อการคา
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5ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

      มาตรา 193/3 ถากำหนดระยะเวลาเปนหนวยเวลาที่สั้นกวาวันใหเริ่มตนนับในขณะที่เริ่มการนั้น  

     ถากำหนดระยะเวลาเปนวัน สัปดาห เดือนหรือป มิใหนับวันแรกแหงระยะเวลานั้นรวมเขาดวยกัน เวนแตจะเริ่มการในวันนั้นเองตั้งแตเวลา

ที่ถือไดวาเปนเวลาเริ่มตนทำการงานกันตามประเพณี



05   
การชำระสินเชื่อการค�า



 โดยปกติคูคาจะมีการกำหนดขอตกลงเรื่องกระบวนการชำระสินเชื่อการคาในสัญญา แตทั้งนี้เพื่อใหเกิดความชัดเจน 

ประกาศคณะกรรมการการแขงขันทางการคาแนวทางการพิจารณาการปฏิบัติทางการคาที่เปนธรรมเกี่ยวกับระยะเวลา

การใหสินเชื่อการคา (Credit Term) กรณีผูประกอบธุรกิจขนาดกลางเเละขนาดยอม (SMEs) เปนผูขายสินคาหรือบริการ 

จึงไดกำหนดกระบวนการชำระสินเชื่อทางการคาไว ดังนี้

1. กระบวนการสำหรับผู�ซื้อสินค�าหร�อบร�การทั้งที่เป�นผู�ประกอบธุรกิจ SMEs และ ไม�ใช� SMEs 
 ตองแสดงรายละเอียดและขั ้นตอนการจายเงินใหชัดเจน โดยจะตองมีการปรับเปลี ่ยนกระบวนการชำระเงิน 

ตลอดจนระบบบัญชีท่ีเก่ียวของ เชน ระบบการวางบิล รอบวันการวางบิล เปนตน ใหชัดเจนและสอดคลองตามกำหนดระยะเวลา

ของประกาศฯ โดยหากกระบวนการชำระเงินเดิมที่มีอยู กอนการมีผลบังคับใชของประกาศฯ มีความชัดเจนสอดคลอง

หรือเปนประโยชนตอผูประกอบธุรกิจ SMEs ซ่ึงเปนผูขายสินคาหรือบริการอยูแลว ใหยึดถือรายละเอียดและข้ันตอนดังกลาว

 ทั้งนี้ กรณีผูซื้อใชอำนาจตอรองที่เหนือกวาตอรองระยะเวลาใหยาวกวาที่กำหนดในประกาศฯ หรือกำหนดเงื่อนไข

พิเศษอื่น เชน การบังคับใหมีสวนลดในการซื้อสินคา รวมถึงกรณีที่ผูซื้อเปนคูคากับ SMEs ที่เปนผูขายสินคาหรือบริการ

ไมแสดงรายละเอียดและขั ้นตอนการจายเงินใหคู คาอีกฝายทราบ เชนนี ้จะถือวาเปนกรณีที ่ไมทำตามกระบวนการ

ชำระสินเชื่อทางการคาอันอาจเปนการปฏิบัติทางการคาที่ไมเปนธรรม ซึ่งจะกลาวตอไปในสวนของพฤติกรรมที่อาจเขาขาย

เปนลักษณะการปฏิบัติทางการคาที่ไมเปนธรรมในกรณีเกี่ยวของกับการใหสินเชื่อการคา

2. กระบวนการสำหรับผู�ขายสินค�าหร�อบร�การที่เป�นผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) 
 ตองแสดงเอกสารหลักฐานแสดงจำนวนการจางงานหรือเอกสารแสดงรายไดตอป เพ่ือยืนยันสถานะวาเปนผูประกอบธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) โดยหลักฐานการแสดงจำนวนการจางงานใหดูขณะทำสัญญา สวนเอกสารแสดงรายไดตอป 

ใหดูในปที่ผานมา ทั้งนี้การแจงรับรองสถานการณเปนผูประกอบธุรกิจ SMEs อาจเปนการแจงเพียงครั้งเดียวใหแกคูคาทราบ

จนกวาธุรกิจจะมีการเปล่ียนแปลงสถานะ โดยเอกสารหลักฐานท่ีสามารถใชยืนยันสถานะ เชน แบบรายการแสดงการสงเงินสมทบ

กองทุนประกันสังคมและหลักฐานการชำระเงิน แบบแสดงรายการยื่นภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในปที่ผานมา

พรอมสำเนาใบเสร็จรับเงินคาภาษีอากรที่กรมสรรพากรออกให หรือเอกสารงบการเงินหรือขอมูลของธุรกิจที ่ยื ่นตอ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนตน

05 การชำระสินเชื่อการค�า 

กระบวนการสำหรับผู�ซื้อ

แสดงรายละเอียดและขั้นตอนการจ�ายเง�น
ตามแนวการค�าปกติของธุรกิจนั้นๆ ให�ชัดเจน

หากไม�ปฏิบัติตาม
ถือเป�นการไม�ทำตามกระบวนการ

อาจเป�นการปฏิบัติทางการค�าที่ไม�เป�นธรรม
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กระบวนการสำหรับผู�ขาย

แสดงเอกสารหลักฐาน แสดงจำนวนการจ�างงาน
หร�อเอกสารแสดงรายได�ต�อป�

เพ�่อยืนยันสถานะการเป�น SMEs

หากไม�ปฏิบัติตามและผู�ซื้อไม�ได�ตกลงยกเว�นให�
ไม�เเสดงเอกสาร อาจถือได�ว�า SMEs สละสิทธิ

การได�รับการคุ�มครองและประโยชน�ตามประกาศฯ

 สวนกรณีที่ SMEs ไมมีหลักฐานขางตน อาจยื่นเอกสารรับรองอื่น ๆ ได เชน เอกสารรับรองการเปนสมาชิกของ

สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  หนังสือรับรองการขึ ้นทะเบียนผู ประกอบการ SMEs 

เพื่อการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (THAI SME-GP) ซึ่งออกโดยสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

เอกสารรับรองการเปน SMEs ท่ีหนวยงานอ่ืนรับรอง หรือเอกสารการจางงานหรือรายไดท่ีจัดทำข้ึนเองและรับรองความถูกตอง

ของเอกสารใหแกคูคาตามที่ตกลงกัน เปนตน อยางไรก็ดีอาจมีการตกลงยกเวนไมตองแสดงเอกสารใด ๆ ก็ได หากคูคาเชื่อถือ

และยอมรับหรือมีวิธีการตรวจสอบของตนอยูแลว 

 ทั ้งนี ้ กรณีที ่ผ ู ขายสินคาหรือบริการที ่เปน SMEs ไมแสดงเอกสารหลักฐานยืนยันสถานะการเปน SMEs 

โดยผู ซื ้อไมไดตกลงยกเวนใหไมตองแสดงเอกสารดังกลาว อาจถือไดวา SMEs ไดสละสิทธิการไดรับความคุ มครอง

และประโยชนตามประกาศฯ และหากกรณีฝายที่เปนคูคากับ SMEs ที่เปนผูขายสินคาหรือบริการ ไมแสดงรายละเอียด

และขั้นตอนการจายเงินใหคูคาอีกฝายทราบหรือไมมีการปรับเปลี่ยนรอบระยะเวลาการวางบิลใหสอดคลองกับระยะเวลา

ของประกาศฯ อาจเปนการปฏิบัติทางการคาที่ไมเปนธรรม  ซึ่งจะกลาวตอไปในสวนของพฤติกรรมที่อาจเขาขายเปนลักษณะ

การปฏิบัติทางการคาที่ไมเปนธรรมในกรณีเกี่ยวของกับการใหสินเชื่อการคา

คำอธิบายประกาศคณะกรรมการการแข�งขันทางการค�า 
เร�่อง แนวทางพ�จารณาการปฏิบัติทางการค�าที่เป�นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า (Credit Term) 

กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ
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06   
     พฤติกรรมที่อาจเข�าข�าย
                 เป�นลักษณะการปฏิบัติ
ทางการค�าที่ ไม�เป�นธรรมในกรณี
เกี่ยวข�องกับการให�สินเชื่อการค�า



06 พฤติกรรมที่อาจเข�าข�ายเป�นลักษณะ
การปฏิบัติทางการค�าที่ ไม�เป�นธรรม
ในกรณีเกี่ยวข�องกับการให�สินเชื่อการค�า
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 เนื่องจาก ประกาศคณะกรรมการการแขงขันทางการคา เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการคาที่เปนธรรม

เกี่ยวกับระยะเวลาการใหสินเชื่อการคา (Credit Term) กรณีผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เปนผูขาย

สินคาหรือบริการ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เปนการกำหนดแนวทางปฏิบัติเฉพาะกรณีที ่ผู ขายสินคาหรือบริการ

เปน SMEs เทานั้น โดยมุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูประกอบธุรกิจใหชำระคาสินคาและบริการใหแกผู ขายเร็วขึ ้น

เพื่อแกไขปญหาผูประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs ขาดสภาพคลองทางการเงิน และมีภาระตนทุนสูงจากผลของระยะเวลา

การชำระคาสินคาและบริการ (Credit term) ที่มีระยะเวลานาน รวมถึงการผิดนัดชำระหนี้จากลูกหนี้การคา โดยในการ

พิจารณาวา การกระทำอยางใดที ่เกี ่ยวของอาจเปนความผิดตามพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2560 

จำเปนตองพิจารณาประกอบมาตรา 57 และประกาศคณะกรรมการการแขงขันทางการคา เรื ่อง แนวทางปฏิบัติ

ในการพิจารณาการกระทำอันเปนผลเสียหายแกผูประกอบธุรกิจรายอื่น พ.ศ. 2561 ดวย

 1. การประว�งเวลาจายคาสินคา หรือบริการเกินกวาระยะเวลาการใหสินเชื่อการคา (Credit Term) ที่กำหนด 

โดยไมมีเหตุผลอันสมควร กลาวคือ เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาที่ตองชำระเงินแลว ผูซื ้อกลับประวิงเวลาไมยอมชำระหนี้ 

โดยไม ม ี เหต ุผลอันสมควร ทำใหระยะเวลาที ่ต องได ร ับชำระเง ินขยายออกไป ซ ึ ่งอาจมีความผิดตามกฎหมาย

วาดวยการแขงขันทางการคา เชน การอางเหตุวาไมอาจชำระหนี ้ไดเนื ่องจากยังไมไดร ับอนุมัติ ทั ้งที ่ไดร ับสินคา

ครบตามจำนวนและคุณภาพที่ตกลงกัน เปนตน 

 ประกาศฯ ไดกำหนดแนวทางพิจารณาสำหรับผูประกอบธุรกิจในสวนพฤติกรรมหรือการกระทำอยางใด

อยางหนึ่งที่เกี่ยวของกับการใหสินเชื่อการคา อันอาจเขาขายเปนลักษณะการปฏิบัติทางการคาที่ไมเปนธรรม ดังนี้



คำอธิบายประกาศคณะกรรมการการแข�งขันทางการค�า 
เร�่อง แนวทางพ�จารณาการปฏิบัติทางการค�าที่เป�นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า (Credit Term) 
กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ

 2. การเปลี่ยนแปลงระยะเวลา การเปล่ียนแปลงระยะเวลาการใหสินเช่ือการคา (Credit Term) หรือเง่ือนไขอ่ืน

ภายใตสัญญาโดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือไมมีการแจงลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 60 วัน กลาวคือ การเปลี่ยนแปลง

ระยะเวลาการใหสินเช่ือการคา (Credit Term) หรือเง่ือนไขอ่ืนภายใตสัญญา ไมวาจะโดยการใชสิทธิฝายเดียว หรือเปนการตกลง

รวมกับผูขายใหเปล่ียนแปลง แตหากเปนไปโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือไมมีการแจงลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 60 วัน 

และเปนผลใหเกิดความเสียหายแกผูประกอบรายอื่น ตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2560 

อาจเปนความผิดไดเชนกัน ซ่ึงไมไดจำกัดเฉพาะความเสียหายแกผูขายซ่ึงเปน SMEs เทาน้ัน เน่ืองจากประกาศฯ มีความมุงหมาย

ที่จะคุมครองผูประกอบธุรกิจทั้งหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ทั้งนี้ คำวา “เงื่อนไขอื่น” จำกัดอยูเฉพาะเงื่อนไขอื่น ๆ 

ที่อาจสงผลใหระยะเวลาการใหสินเชื ่อการคาเปลี ่ยนแปลงไป เชน การเพิ ่มระยะเวลาในการตรวจรับสินคาใหยาวขึ ้น 

ทำใหการเริ่มตนนับระยะเวลาสินเชื่อการคาเลื่อนออกไป อันเปนการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติการใหถูกตองตามขอ 4 (2)

 3. พฤติกรรมในลักษณะอื่น ๆ อันเปนการบังคับโดยผู ประกอบธุรกิจรายใดซึ ่งเปนคู ค ากับ SMEs 

อยางไมเปนธรรม เนื่องจากผูประกอบธุรกิจซึ่งเปนคูคาของ SMEs อาจมีอำนาจตอรองที่เหนือกวาจึงอาจกำหนดเงื่อนไขพิเศษ

เพิ่มเติมได เชน การกำหนดเงื่อนไขพิเศษที่เกี่ยวของกับการใหสินเชื่อการคา ซึ่งอาจเปนการสรางภาระอันไมจำเปนแกคูสัญญา

หรือตองเสียเปรียบอยางมากในขอตกลงอื่น ๆ อาทิ หามจำหนายสินคาหรือบริการใหแกผูประกอบธุรกิจรายอื่นหรือลดสวนลด

การคาที่เคยใหไวตามปกติ เพื่อใหไดรับชำระสินเชื่อการคาตามระยะเวลาที่กำหนดในขอ 4 (1) รวมไปถึงการไมกำหนดระยะ

เวลาการใหสินเชื่อการคา หรือการไมแสดงขั้นตอนการจายเงินตามแนวทางการคาปกติใหชัดเจน หรือการเพิ่มเติมเอกสาร

ที่ตองจัดสงเพื่อใหไดรับชำระเงินมากเกินความจำเปนตามปกติการคาของธุรกิจซึ่งเคยปฏิบัติมากอน หรือไมยอมรับเอกสาร

เพื่อการแสดงสถานะ SMEs อันเปนการหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามขอ 4 (3) เปนตน
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คำอธิบายประกาศคณะกรรมการการแข�งขันทางการค�า 
เร�่อง แนวทางพ�จารณาการปฏิบัติทางการค�าที่เป�นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า (Credit Term) 
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07 บทกำหนดโทษ



 ดังที่ ได�กล�าวมาแล�วว�า หากผูประกอบธุรกิจฝาฝนไมปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการแขงขันทางการคา 

เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการคาที่เปนธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการใหสินเชื่อการคา (Credit Term) 

กรณีผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เปนผูขายสินคาหรือบริการ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

อาจเขาขายมีพฤติกรรมทางการคาที ่เปนการปฏิบัติทางการคาที ่ไมเปนธรรม อันเปนความผิดตามมาตรา 57 

แหงพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2560 ประกอบมาตรา 82 ซึ่งมีโทษทางปกครองในอัตราคาปรับไมเกิน

รอยละ 10 ของรายไดในปที่กระทำความผิด และในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูกระทำความผิด ถาการกระทำความผิด

ของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ีงรับผิดชอบในการดำเนินงาน

ของนิติบุคคลน้ัน หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกลาวมีหนาท่ีตองส่ังการหรือกระทำการและละเวนไมส่ังการหรือไมกระทำการ

จนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้นกระทำผิด ผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสำหรับความผิดดังกลาวดวยตามมาตรา 84

 โดยการฝ�าฝ�นประกาศฯ จะเปนความผิดหรือไมขึ้นอยูกับขอเท็จจริงที่ปรากฏเปนรายกรณี อันจะตอง

พิจารณาประกาศคณะกรรมการการแขงขันทางการคา เร่ืองแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาการกระทำอันเปนผลเสียหาย

แกผูประกอบธุรกิจรายอื่น พ.ศ. 2561 ประกอบดวย ซึ่งประกาศดังกลาวเปนแนวทางการพิจารณาตามมาตรา 57 

แหงพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2560 กลาวคือ กรณีพฤติกรรมที่เขาขายเปนการกระทำความผิด

จะตองพิสูจนความเสียหายท่ีเกิดข้ึน อันจะตองพิจารณาจากความสูญเสียในทางเศรษฐกิจ (Economic Loss) วา SMEs 

มีรายไดที่ลดลง มีตนทุนที่เพิ่มขึ้นหรือตองสูญเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจหรือไมอยางไร เปนตน

 ในการพ�จารณา กำหนดโทษปรับทางปกครองที่ตองชำระนั้น เปนไปตามมาตรา 85 ที่ตองคำนึงถึง

ความรายแรงแหงพฤติกรรมที่กระทำผิด โดยพิจารณาขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแตละกรณี ทั้งนี้ แนวปฏิบัติที่ผานมา

อัตราโทษสูงสุดในอัตรารอยละ 10 ของรายไดในปที่กระทำความผิดโดยพิจารณาจากรายไดในตลาดที่เกี่ยวของ 

กับการกระทำความผิด ทั้งนี ้ เมื ่อไดรับเรื ่องรองเรียนหรือพบวามีการกระทำความผิด สำนักงานคณะกรรมการ

การแขงขันทางการคาจะดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการแขงขันทางการคา วาดวยการรองเรียนและการ

แสวงหาขอเท็จจริงและการดำเนินคดีทางอาญาหรือคดีปกครอง พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติมตอไป 

 อย�างไรก็ดี เพ่ืออำนวยความสะดวกแกการประกอบธุรกิจ ผูประกอบธุรกิจอาจย่ืนคำรองขอตอคณะกรรมการ

เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยเปนการลวงหนาในเร่ืองเก่ียวกับระยะเวลาการใหสินเช่ือการคาได หรือขอยกเวนได ตามมาตรา 59 

แหงพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2560

07 บทกำหนดโทษ 

28



ภาคผนวก



ประกาศคณะกรรมการการแข�งขันทางการค�า
เร�่อง…แนวทางปฏิบัติในการพ�จารณาการกระทำอันเป�นผลเสียหาย

           เเก�ผู�ประกอบธุรกิจรายอื่น พ.ศ. 2561



31

คำอธิบายประกาศคณะกรรมการการแข�งขันทางการค�า 
เร�่อง แนวทางพ�จารณาการปฏิบัติทางการค�าที่เป�นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า (Credit Term) 

กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ
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คำอธิบายประกาศคณะกรรมการการแข�งขันทางการค�า 
เร�่อง แนวทางพ�จารณาการปฏิบัติทางการค�าที่เป�นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า (Credit Term) 
กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ



คำอธิบายประกาศคณะกรรมการการแข�งขันทางการค�า 
เร�่อง แนวทางพ�จารณาการปฏิบัติทางการค�าที่เป�นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า (Credit Term) 

กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ
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คำอธิบายประกาศคณะกรรมการการแข�งขันทางการค�า 
เร�่อง แนวทางพ�จารณาการปฏิบัติทางการค�าที่เป�นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า (Credit Term) 
กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ

34



ประกาศคณะกรรมการการแข�งขันทางการค�า
เร�่อง…แนวทางการพ�จารณาการปฏิบัติทางการค�าที ่เป�นธรรม

          เกี ่ยวกับระยะเวลาการให�สินเชื ่อการค�า (Credit Term)

          กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางเเละขนาดย�อม (SMEs) 

          เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ

 ล�านบาท



คำอธิบายประกาศคณะกรรมการการแข�งขันทางการค�า 
เร�่อง แนวทางพ�จารณาการปฏิบัติทางการค�าที่เป�นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า (Credit Term) 
กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ
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คำอธิบายประกาศคณะกรรมการการแข�งขันทางการค�า 
เร�่อง แนวทางพ�จารณาการปฏิบัติทางการค�าที่เป�นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า (Credit Term) 

กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ

37



คำอธิบายประกาศคณะกรรมการการแข�งขันทางการค�า 
เร�่อง แนวทางพ�จารณาการปฏิบัติทางการค�าที่เป�นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า (Credit Term) 
กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ
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คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดมาตรฐานระยะเวลา
การใหสินเชื่อการคา (Credit term) สำหรับผูประกอบธุรกิจ SMEs

คณะทำงานจัดทำคำอธิบายประกาศคณะกรรมการการแขงขันทางการคา 
เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการคาที่เปนธรรมเกี่ยวกับระยะเวลา

การใหสินเชื่อการคา (Credit Term) กรณีผูประกอบธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) เปนผูขายสินคาหรือบริการ

นายสันติชัย สารถวัลยแพศย   
ศาสตราจารยศักดา ธนิตกุล 
นายภักดิ์ ทองสม
นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ 
นางสาวปยาพัชร ทับอินทร

คณะอนุกรรมการดานกฎระเบียบการแขงขันทางการคา
   นายสันติชัย สารถวัลยแพศย   
   ศาสตราจารยศักดา ธนิตกุล   
   นางอรามศรี รุพันธ
   ผูชวยศาสตราจารยอนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ 
   นายรัฐไกร ลิ้มศิริตระกูล 
  
ที่ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
   นางสาวนุชนาถ เกษมพิบูลยไชย

นายภักดิ์ ทองสม
นางสาวชาลินี ถนัดงาน

นางสาวปยาพัชร ทับอินทร
นางสาวญาดา วรรณไพโรจน

นางสาวปภาวรินท รชตวิริยะกุล
นายกิตติศักดิ์ จิตรีนิตย

นางสาวพรรัตน มุยละมัย



สำนักงานคณะกรรมการการแข�งขันทางการค�า
OFFICE OF TRADE COMPETTITION COMMISSION


