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1.  ผู�ประกอบธุรกิจการผลิตสินค�า
ซึ่งมีการจ�างงานไม�เกินสองร�อยคน 
หร�อมีรายได�ต�อป� ไม�เกินห�าร�อยล�านบาท

         ประกาศฯ มิได�กำหนดให�ผู�ประกอบธุรกิจ SMEs 
จะต�องข�้นทะเบียนการเป�นผู�ประกอบธุรกิจ SMEs กับ สสว. 
กล�าวคือ หากผู�ประกอบธุรกิจ SMEs รายใดมีรายได�หร�อการจ�างงาน
เข�าหลักเกณฑ�ตามประกาศฯ จะถือว�าเป�นผู�ประกอบธุรกิจ SMEs

 2. ผู�ประกอบธุรกิจบร�การ กิจการค�าส�ง
 หร�อกิจการค�าปลีกซึ่งมีการจ�างงานไม�เกินหนึ่งร�อยคน 
 หร�อมีรายได�ต�อป�  ไม�เกินสามร�อยล�านบาท

1.1 ผู�ประกอบธุรกิจใดบ�าง? ที่เข�าข�ายเป�นผู�ประกอบธุรกิจ SMEs 

1.2  ผู�ประกอบธุรกิจจำเป�นต�องได�รับการข�้นทะเบียนการเป�นผู�ประกอบธุรกิจ SMEs 
กับทางสำนักงานส�งเสร�มว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.) 
เพ�่อได�รับสิทธิตามประกาศ กขค. เร�่อง แนวทางพ�จารณาการปฏิบัติทางการค�า
ที่เป�นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า (Credit Term) กรณีผู�ประกอบธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ หร�อไม� ?

คำถามที่พบบ�อย : เกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเช่ือการค�า (Credit Term) 
กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ
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หร�อ

หร�อ

จ�างงาน
ไม�เกิน 100 คน

รายได�ต�อป�
 ไม�เกิน 300 ล�านบาท

จ�างงาน
ไม�เกิน 200 คน

รายได�ต�อป�
 ไม�เกิน 500 ล�านบาท
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         ประกาศฯ นี้ใช�บังคับกรณีผู�ขายเป�น SMEs 
ไม�ว�าฝ�ายผู�ซื้อจะเป�น SMEs หร�อไม�ก็ตาม 

1.3 ประกาศ กขค. เร�่อง แนวทางพ�จารณาการปฏิบัติทางการค�าที่เป�นธรรม
เกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า (Credit Term) กรณีผู�ประกอบธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ คู�สัญญาฝ�ายใด
จะต�องเป�น SMEs จ�งจะสามารถกำหนดระยะเวลาการให�สินเชื่อทางการค�าได�

        กรณีจะต�องยึดระยะเวลาที่ระบุไว�ในสัญญาแต�ต�องไม�เกินระยะเวลาที่ประกาศ กขค.
เร�่อง แนวทางพ�จารณาการปฏิบัติทางการค�าที่เป�นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลา
การให�สินเชื่อการค�า (Credit Term) กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ กำหนดไว� 
อย�างไรก็ตาม หากมีการตกลงระยะเวลาที่แตกต�างจากที่กำหนดในประกาศฯ 
จะต�องพ�จารณาเป�นรายกรณีตามเหตุผลอันสมควรข�้นอยู�กับเหตุผลทางธุรกิจ 
ทางตลาด หร�อเศรษฐศาสตร� ภายใต�เง�่อนไขข�อบังคับแห�งสัญญา

1.4 นิยามระบุว�าเป�น "ระยะเวลา…ที่ตกลงกันไว�โดยมีหลักฐานเป�นหนังสือ" 
กรณีสัญญาระบุ ระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�าต�างจากที่ใช�ปฏิบัติ
ระหว�างคู�สัญญาจร�ง จะยึดเอาระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า
ที่ระบุในสัญญาเป�นหลักหร�อไม�?

        รายได�ที่จะนำมาพ�จารณาให�ใช�รายได�ต�อป�ในป�ที่ผ�านมาได�  
ส�วนการจ�างงานให�ดูขณะทำสัญญา

1.5 รายได�และการจ�างงานที่ใช�เป�นเกณฑ�การพ�จารณา
การเป�น SMEs จะต�องดูในช�วงใด?

คำถามที่พบบ�อย : เกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเช่ือการค�า (Credit Term) 
กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ
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         การพ�จารณาว�าเป�นผู�ประกอบธุรกิจ SMEs ตามประกาศฯ หร�อไม� 
ให�พ�จารณาสถานะของผู�ประกอบธุรกิจรายนั้นขณะที่ทำสัญญากัน 
ดังนั้นแม�เดิมจะเป�นผู�ประกอบธุรกิจรายใหญ�แต�ขณะทำสัญญาเข�าหลักเกณฑ�
การเป�น SMEs ผู�ประกอบธุรกิจรายนั้นย�อมเป�นผู�ประกอบธุรกิจ SMEs ตามประกาศฯ

1.6 หากผู�ประกอบธุรกิจซึ่งเดิมเป�นผู�ประกอบธุรกิจขนาดใหญ�แต�ภายหลัง
มีการลดขนาดการประกอบธุรกิจลง จนเข�าเง�่อนไขการเป�นผู�ประกอบธุรกิจ SMEs 
ตามประกาศ กขค. เร�่อง แนวทางพ�จารณาการปฏิบัติทางการค�าที่เป�นธรรม
เกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า (Credit Term) กรณีผู�ประกอบธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ จะถือว�า
ผู�ประกอบธุรกิจรายนั้นเป�น SMEs ตามประกาศฯ หร�อไม�?

01 : บทนิยาม

คำถามที่พบบ�อย : เกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเช่ือการค�า (Credit Term) 
กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ
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2.1 ประกาศ  กขค. เร�่อง แนวทางพ�จารณาการปฏิบัติทางการค�าที่เป�นธรรม
เกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า (Credit Term) กรณีผู�ประกอบธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ มีผลบังคับใช�เมื่อใด ?

          ประกาศฯ จะมีผลใช�บังคับเมื่อพ�นกำหนด 180 วัน 
นับแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564  
ดังนั้น ประกาศฯ จะมีผลใช�บังคับนับแต�วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เป�นต�นไป

2.2 กรณีมีการทำข�อสัญญาก�อนประกาศ กขค. เร�่อง แนวทางพ�จารณาการปฏิบัติ
ทางการค�าที ่เป�นธรรมเกี ่ยวกับระยะเวลาการให�สินเชื ่อการค�า (Credit Term) 
กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ 
จะมีผลบังคับใช�และมีการกำหนดระยะเวลาการให�สินเช่ือทางการค�าท่ีนานกว�าท่ีกำหนด
ในประกาศฯ คู�ค�าจะต�องมีการปรับระยะเวลาให�เท�ากับประกาศฯ หร�อไม� ?

        เมื่อประกาศฯ มีผลใช�บังคับแล�วและสัญญาดังกล�าวยังไม�สิ�นผล คู�ค�าต�องทบทวน
เปลี ่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการให�สินเชื ่อการค�าให�สอดคล�องกับประกาศฯ 
เว�นแต�มีการตกลงระยะเวลาท่ีน�อยกว�าอยู�ก�อนแล�ว การกำหนดระยะเวลาสินเช่ือการค�า
ที่นานกว�าประกาศฯ จะต�องพ�จารณาเป�นรายกรณีโดยจะต�องมีเหตุผลอันสมควร
ที ่สามารถรับฟ�งได�ในทางธุรกิจ การตลาด หร�อเศรษฐศาสตร� ภายใต�เง � ่อนไข
ข�อบังคับแห�งสัญญา

02 : การบังคับใช�

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

มีผลใช�บังคับตั้งเเต�วันที่ 
16 ธันวาคม 2564 

ระยะเวลา 180 วัน 

คำถามที่พบบ�อย : เกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเช่ือการค�า (Credit Term) 
กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ
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2.3 ประกาศ กขค. เร�่อง แนวทางพ�จารณาการปฏิบัติทางการค�าที่เป�นธรรม
เกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า (Credit Term) กรณีผู�ประกอบธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ 
ใช�กับผู�ขายซึ่งเป�น SMEs ที่มีสถานประกอบการอยู�ในต�างประเทศด�วยหร�อไม�?

         ประกาศฯ ใช�บังคับกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) ตามกฎหมายไทยเท�านั้น 
กล�าวคือ เป�นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหร�อเป�นนิติบุคคลที่จัดตั้งข�้น
ตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย� หร�อตามกฎหมายเฉพาะอื ่น

2.4 ธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะกำกับดูแลอยู�แล�วจะต�องอยู�ภายใต�ประกาศ กขค.
เร�่อง แนวทางพ�จารณาการปฏิบัติทางการค�าที่เป�นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลา
การให�สินเชื ่อการค�า (Credit Term) กรณีผู �ประกอบธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ หร�อไม�

         สำหรับบางธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะกำกับดูแลในเร�่องการแข�งขันทางการค�า
และเป�นกรณีที่มีหลักเกณฑ�เร�่องกำหนดระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�าอยู�แล�ว 
ธุรกิจดังกล�าวจะต�องพ�จารณาตามบทบัญญัติแห�งกฎหมายนั้นๆ เป�นหลัก

02 : การบังคับใช�

คำถามที่พบบ�อย : เกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเช่ือการค�า (Credit Term) 
กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ
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2.5 กรณีธุรกรรมที่ออกใบสั่งซื้อและใบเร�ยกเก็บเง�นก�อนวันที่ 16 ธันวาคม 2564 
ซึ่งเป�นวันที่ ประกาศ กขค. เร�่อง แนวทางพ�จารณาการปฏิบัติทางการค�าที่เป�นธรรม
เกี ่ยวกับระยะเวลาการให�สินเชื ่อการค�า (Credit Term) กรณีผู �ประกอบธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู �ขายสินค�าหร�อบร�การ มีผลบังคับใช� 
แต�มีการส�งเอกสารและส�งมอบสินค�าภายหลังวันที ่ประกาศฯ มีผลบังคับใช� 
กรณีดังกล�าวจะอยู�ภายใต�บังคับประกาศฯ หร�อไม�?

         การเร� �มนับระยะเวลาการให�สินเชื ่อการค�าตามประกาศฯ มีเง� ่อนไขในการ
เร��มนับระยะเวลาเมื่อมีการส�งมอบสินค�าและเอกสารครบถ�วน ดังนั้น หากเป�นกรณีที่
มีการส�งมอบสินค�าและเอกสารครบถ�วนก�อนวันที ่ประกาศฯ มีผลบังคับใช�
กรณีจะไม�อยู�ภายใต�บังคับแห�งประกาศฯ แต�หากเป�นกรณีที่มีการส�งมอบสินค�า
และเอกสารภายหลังวันที่ประกาศฯ มีผลใช�บังคับกรณีจะต�องอยู�ภายใต�บังคับ
แห�งประกาศฯ นี้ 

2.6 ประกาศ กขค.  เร�่อง แนวทางพ�จารณาการปฏิบัติทางการค�าที่เป�นธรรม
เกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า (Credit Term) กรณีผู�ประกอบธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู �ขายสินค�าหร�อบร�การ ใช�บังคับ
กับการจัดซื้อจัดจ�างของภาครัฐหร�อไม�?

          ประกาศฯ มิได�ใช�บังคับกับการจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐ 

02 : การบังคับใช�

procurement

คำถามที่พบบ�อย : เกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเช่ือการค�า (Credit Term) 
กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ
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ระยะเวลา
การให�สินเชื่อการค�า

03



        1.  ภาคการค�า ภาคการผลิต 
และภาคบร�การทั่วไป ไม�เกิน 45 วัน 

3.1 ระยะเวลาการให�สินเชื่อทางการค�าตามประกาศ กขค. เร�่อง แนวทางพ�จารณา
การปฏิบัติทางการค�าที่เป�นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า (Credit Term) 
กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ 
คือเท�าใด?

03 : ระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า

        2.  ภาคการค�า ภาคการผลิต และภาคบร�การ 
เฉพาะที่เกี่ยวข�องกับสินค�าเกษตร 
หร�อผลิตภัณฑ�ทางการเกษตรแปรรูป
ขั้นต�นที่มีกระบวนการผลิต
ไม�ซับซ�อน ไม�เกิน 30 วัน 

ภาคการค�า
ภาคการผลิต
ภาคบร�การ

ภาคการค�า
ภาคการผลิต
ภาคบร�การ

สินค�าเกษตร
หร�อผลิตภัณฑ�
ทางการเกษตร

สินค�าเกษตร
หร�อผลิตภัณฑ�
ทางการเกษตร

อย�างไรก็ตาม หากคู�ค�ามีการตกลงกำหนดระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า
ที่น�อยกว�าที่กำหนดในสองกรณีข�างต�น ให�ระยะเวลาเป�นไปตามที่ตกลงกัน

คำถามที่พบบ�อย : เกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเช่ือการค�า (Credit Term) 
กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ
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3.2 หากผู�ประกอบธุรกิจ SMEs ที่เป�นผู�ขายต�องการกำหนดให�ระยะเวลา
การให�สินเชื่อการค�านานกว�าที่ประกาศ กขค. เร�่อง แนวทางพ�จารณาการปฏิบัติ
ทางการค�าที่เป�นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า (Credit Term) 
กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�า
หร�อบร�การกำหนดสามารถทำได� หร�อไม�?

         ผู�ประกอบธุรกิจ SMEs ที่เป�นผู�ขายสามารถกำหนดระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า
นานกว�าประกาศฯ กำหนด โดยอาจถือได�ว�าผู�ประกอบธุรกิจ SMEs ซึ่งเป�นผู�ขายไม�ประสงค�
ที่จะได�รับสิทธิในระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�าของผู�ประกอบธุรกิจ SMEs ตามประกาศฯ 
อย�างไรก็ดีกรณีข�้นอยู�กับข�อเท็จจร�งในแต�ละกรณีด�วย

3.3 หากมีการกำหนดระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�าที่ยาวกว�า 30 หร�อ 45 วันมาก�อนแล�ว 
และในภายหลัง SMEs ได�มีการแสดงหลักฐานว�าตนเป�น SMEs 
และขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดังกล�าว คู�ค�าจะต�องให�สิทธิในการเปลี่ยนแปลงหร�อไม� 
หร�อสามารถใช�ระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�าที่มีการตกลงกันตามเดิมได�

         ประกาศฯ นี้มีวัตถุประสงค�เพ�่อเพ��มสภาพคล�องของผู�ประกอบธุรกิจ SMEs 
หากเดิมมีการกำหนดระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�าที่ยาวกว�า 30 หร�อ 45 วัน 
และกรณีเป�นคู�ค�ากับผู�ประกอบธุรกิจ SMEs ซึ่งเป�นผู�ขาย จะต�องมีการเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�าให�เป�นไปตามประกาศฯ เว�นแต�มีเหตุผลอันสมควร
ที่สามารถรับฟ�งได�ในทางธุรกิจ ทางตลาด หร�อเศรษฐศาสตร� 
ภายใต�เง�่อนไขข�อบังคับแห�งสัญญาซึ่งจะต�องมีการพ�จารณาเป�นรายกรณี

03 : ระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า

คำถามที่พบบ�อย : เกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเช่ือการค�า (Credit Term) 
กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ
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04 : การเร��มนับระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า

4.1 ระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า
เร��มนับตั้งแต�เมื่อใด?

        กรณีการขายสินค�าหร�อบร�การทั่วไปและการเกษตรแปรรูปขั้นต�น 
ให�เร� �มนับตั้งแต�วันส�งมอบสินค�าหร�อให�บร�การ ตามจำนวน ประเภท 
คุณภาพมาตรฐานของสินค�าหร�อบร�การที่ ได�ตกลงกันไว�และส�งมอบเอกสาร
ที่คู�สัญญาตกลงกันถูกต�องครบถ�วน

4.2 เอกสารที่ต�องส�งมอบให�ถูกต�องครบถ�วนนี้ 
หมายถึงเอกสารใดบ�าง?

        เอกสารทุกชนิดที่คู�สัญญาได�ตกลงกัน หร�อตามธรรมเนียมปฏิบัติทางการค�า
ปกติของคู�สัญญา โดยจะต�องเป�นเอกสารท่ีมีการเข�ยนรายละเอียดต�าง ๆ ไว� ท้ังราคา 
รายการสินค�าหร�อบร�การ หร�อเง� ่อนไขการชำระเง�น เช�น ใบแจ�งหนี้ (invoice) 
ท่ีมีรายละเอียดใบกำกับภาษีการลงนามถูกต�องครบถ�วน หร�อใบส�งมอบสินค�า (D/O) 
ที่มีการลงนามรับสินค�าหร�อบร�การแล�ว เป�นต�น

        กรณีการฝากขาย (Consignment) ให�เร��มนับระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า 
นับตั้งแต�วันที่ขายสินค�าครบตามจำนวนหร�ออัตราที่ตกลงกันไว�ตามธรรมเนียม
ปฏิบัติทางการค�าปกติ

INVOICE D/O ส�งมอบสินค�า

คำถามที่พบบ�อย : เกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเช่ือการค�า (Credit Term) 
กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ
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04 : การเร��มนับระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า

4.3 หากผู�ซื้อไม�ยอมรับมอบสินค�าและเอกสารให�ถูกต�องครบถ�วนตามที่ตกลงกัน 
เป�นผลให�การเร��มนับระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�าต�องเลื่อนออกไป คู�สัญญาฝ�ายนั้น
มีความผิดตามประกาศ กขค. เร�อ่ง แนวทางพ�จารณาการปฏิบัติทางการค�าท่ีเป�นธรรม
เก่ียวกับระยะเวลาการให�สินเช่ือการค�า (Credit Term) กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ หร�อไม�?

        หากผู�ซื้อไม�ยอมรับมอบสินค�าและเอกสารให�ถูกต�อง โดยไม�ใช�ความผิดของผู�ขาย
หร�อโดยไม�มีเหตุผลอันสมควร อาจเป�นการปฏิบัติทางการค�าที ่ ไม�เป�นธรรมได� 
ตามข�อ 5 (1) ของประกาศฯ กรณีการประว�งเวลาจ�ายค�าสินค�าหร�อบร�การเกินกว�า
ระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า (Credit Term) ที่กำหนดโดยไม�มีเหตุผลอันสมควร
ประกอบมาตรา 57 และมีบทลงโทษ ตามมาตรา 82 แห�งพระราชบัญญัติการแข�งขัน
ทางการค�า พ.ศ. 2560

4.4 หากระเบียบของบร�ษัทกำหนดให�ส�งใบเร�ยกเก็บเง�นเป�นรอบ หร�อกำหนดจ�ายเง�นเป�นรอบ 
ซึ่งอาจส�งผลให�เกินระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า 30 หร�อ 45 วันตามประกาศฯ กำหนด
ในกรณีนี้จะถือว�าเป�นเหตุผลทางธุรกิจอันสมควรได�หร�อไม�?

        กรณีไม�อาจยกเป�นเหตุกล�าวอ�างได�ว�าเป�นเหตุผลอันสมควรที่สามารถรับฟ�งได�
ในทางธุรกิจ ทางตลาด หร�อเศรษฐศาสตร� เช�นนี้ บร�ษัทฯ จ�งจะต�องปรับเปลี่ยนระยะเวลา
และระบบการชำระเง�นให�สอดคล�องตามที่ประกาศฯ กำหนด

4.5 หากต�องมีการตรวจสอบเอกสารหลังจากได�รับเอกสารและสินค�าแล�ว 
ระยะเวลาในการตรวจสอบสินค�าจะต�องนับรวมกับระยะเวลา
การให�สินเชื่อการค�าด�วยหร�อไม�?

        การนับระยะเวลาเร��มนับตั้งแต�ผู�ซื้อได�รับสินค�าตามที่ตกลงกันครบถ�วนแล�ว 
ซึ ่งก�อนคู �ค�าจะได�รับสินค�าครบถ�วนนี ้ต�องมีการตรวจสอบสินค�าก�อนอยู �แล�ว 
อย�างไรก็ตามหากมีการตรวจสอบสินค�าและเอกสารการส�งมอบสินค�าล�าช�าเกินสมควร
โดยไม�มีเหตุอันสมควรทำให�การเร��มนับระยะเวลาการให�สินเช่ือการค�าต�องเล่ือนออกไป
อาจเข�าข�ายเป�นลักษณะการปฏิบัติทางการค�าที่ไม�เป�นธรรมได�

คำถามที่พบบ�อย : เกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเช่ือการค�า (Credit Term) 
กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ
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05 : การชำระสินเชื่อการค�า

5.1 เอกสารหลักฐานรายได�และการจ�างงานของ SMEs 
ที่ใช�ในการยืนยันการเป�น SMEs คือเอกสารหลักฐานอะไรบ�าง?

        เอกสารหลักฐานที่สามารถใช�ยืนยันสถานะ เช�น แบบรายการแสดงการส�งเง�น
สมทบกองทุนประกันสังคมและหลักฐานการชำระเง�น แบบแสดงรายการยื่นภาษีเง�นได�
บุคคลธรรมดาหร�อนิติบุคคลในป�ที่ผ�านมาพร�อมสำเนาใบเสร็จรับเง�นค�าภาษีอากร
ที่กรมสรรพากรออกให� หร�อเอกสารงบการเง�น หร�อข�อมูลของธุรกิจที่ยื่นต�อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค�า เป�นต�น

5.2 เอกสารแสดงจำนวนการจ�างงาน หร�อรายได�ที่ไม�ได�ระบุข�อมูลส�วนบุคคลเชิงลึก 
เช�น ระบุเพ�ยงจำนวนลูกจ�าง ชื่อสกุล ตำแหน�ง แต�ไม�ระบุที่อยู� หมายเลขโทรศัพท� 
อีเมล จะสามารถใช�เอกสารนีย้ืนยันความเป�น SMEs ได�หร�อไม� ?

        สามารถใช�ได� เนื่องจากเอกสารที่ใช�ยืนยันการเป�น SMEs นั้น 
ประกาศฯ กำหนดเพ�ยงต�องแสดงจำนวนการจ�างงาน 
และรายได�เท�านั้น ไม�ได�ระบุว�าจะต�องมีการแสดงข�อมูลอื่น ๆ ด�วย

 ส�วนกรณีที ่ SMEs ไม�มีหลักฐานข�างต�น อาจยื ่นเอกสารรับรองอื ่น ๆ ได� 
เช�น เอกสารรับรองการเป�นสมาชิกของสำนักงานส�งเสร�มว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.)
หนังสือรับรองการข�น้ทะเบียนผู�ประกอบการ SMEs เพ�อ่การจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ (THAI SME-GP) 
ซ่ึงออกโดยสำนักงานส�งเสร�มว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (สสว.) เอกสารรับรองการเป�น SMEs
ที่หน�วยงานอื่นรับรอง หร�อเอกสารการจ�างงาน หร�อรายได�ที่จัดทำข�้นเองและรับรองความถูกต�อง
ของเอกสารให�แก�คู�ค�าตามที่ตกลงกัน เป�นต�น 
 อย�างไรก็ดี อาจมีการตกลงยกเว�นไม�ต�องแสดงเอกสารใด ๆ ก็ ได� หากคู�ค�าเชื ่อถือ
และยอมรับหร�อมีว�ธีการตรวจสอบของตนอยู�แล�ว

คำถามที่พบบ�อย : เกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเช่ือการค�า (Credit Term) 
กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ
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6.1 กรณีคู�ค�าของผู�ประกอบธุรกิจ SMEs ฝ�าฝ�นไม�ปฏิบัติตามประกาศ กขค.
เร�่อง แนวทางพ�จารณาการปฏิบัติทางการค�าที่เป�นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลา
การให�สินเชื ่อการค�า (Credit Term) กรณีผู �ประกอบธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การจะมีความผิดอย�างไร?

        กรณีอาจเข�าข�ายเป�นลักษณะการปฏิบัติทางการค�าท่ีไม�เป�นธรรมตามข�อ 5
แห�งประกาศฯ ประกอบมาตรา 57 ซึ่งมีโทษต�องชำระค�าปรับทางปกครอง
ในอัตราไม�เกินร�อยละสิบของรายได�ในป�ที่กระทำความผิด ตามมาตรา 82 
แห�งพระราชบัญญัติการแข�งขันทางการค�า พ.ศ. 2560

6.2 กรณีผู�ประกอบธุรกิจ SMEs ท่ีเป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การไม�แสดงหลักฐาน
การเป�น SMEs ตามประกาศ กขค.  เร�อ่ง แนวทางพ�จารณาการปฏิบัติทางการค�า
ที่เป�นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า (Credit Term) กรณีผู�ประกอบธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ จะมีผลอย�างไร?

       หากผู�ประกอบธุรกิจ SMEs ที่เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การไม�แสดงหลักฐาน
การเป�นผู�ประกอบธุรกิจ SMEs กรณีอาจถือได�ว�าผู�ประกอบธุรกิจ SMEs สละสิทธิ
ไม�ประสงค�จะรับสิทธิในระยะเวลาสินเชื่อการค�าตามประกาศฯ 
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คำถามที่พบบ�อย : เกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเช่ือการค�า (Credit Term) 
กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ
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6.3 หากมีการกำหนดระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�ายาวกว�าที่กำหนดในประกาศ กขค.
เร�่อง แนวทางพ�จารณาการปฏิบัติทางการค�าที่เป�นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลา
การให�สินเชื่อการค�า (Credit Term) กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) 
เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ SMEs จะต�องพ�สูจน�ความเสียหายก�อนหร�อไม�?

        การฝ�าฝ�นประกาศฯ จะเป�นความผิดหร�อไม�ข�้นอยู�กับข�อเท็จจร�งเป�นรายกรณี 
โดยจะต�องพ�จารณาการกระทำตามข�อ 5 แห�งประกาศฯ ประกอบมาตรา 57 
แห�งพระราชบัญญัติการแข�งขันทางการค�า พ.ศ.2560 และประกาศ กขค.
เร�่อง แนวทางปฏิบัติในการพ�จารณาการกระทำอันเป�นผลเสียหาย
แก�ผู�ประกอบธุรกิจรายอื่น พ.ศ. 2561 ด�วย 

6.4 ค�าเสียหายซึ่งเป�น Economic Loss ที่ SMEs จะต�องพ�สูจน�ว�าเกิดข�้นนั้น
มีตัวอย�างในทางปฏิบัตไิด�แก�ค�าเสียหายใดบ�าง?
และสามารถพ�สูจน�ได� ด�วยเอกสารประเภทใดบ�าง? 

        ตามข�อ 5 แห�งประกาศ กขค. เร�่องแนวทางปฏิบัติในการพ�จารณา
การกระทำอันเป�นผลเสียหายแก�ผู�ประกอบธุรกิจรายอื่น พ.ศ. 2561 
กำหนดให�พ�จารณาความสูญเสียในทางเศรษฐกิจ (Economic Loss) 
ที่ปรากฏตามข�อเท็จจร�ง เช�น การสูญเสียรายได�ของผู�ประกอบธุรกิจ 
การสูญเสียมูลค�าตลาดของสินค�าหร�อบร�การ การส�งผลให�เกิดการขาดสภาพคล�อง
ทางการเง�น หร�อมีต�นทุนทางการเง�นที่เพ��มสูงข�้น การสูญเสียโอกาส
ในการผลิตสินค�าหร�อบร�การ เป�นต�น 
ทั้งนี้ สามารถนำพยานหลักฐานทุกชนิดมาประกอบการพ�จารณา
เพ�่อพ�สูจน�ความเสียหายได�

คำถามที่พบบ�อย : เกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเช่ือการค�า (Credit Term) 
กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ
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        โดยหลักกฎหมายกำหนดให�พ�จารณากำหนดอัตราค�าปรับ
จากรายได�ในป�ที่กระทำความผิด อย�างไรก็ดี กรณีจะต�องพ�จารณาจาก
ข�อเท็จจร�งเป�นรายกรณีตามส�วนที่เกี่ยวข�องกับการกระทำความผิด

6.6 คณะกรรมการการแข�งขันทางการค�า
มีหลักเกณฑ�ในการพ�จารณากำหนดอัตราค�าปรับอย�างไรบ�าง?

        การพ�จารณากำหนดโทษปรับทางปกครองเป�นไปตามมาตรา 85 
แห�งพระราชบัญญัติการแข�งขันทางการค�า พ.ศ. 2560 
โดยต�องคำนึงถึงความร�ายแรงแห�งพฤติกรรมที่กระทำผิด 
และพ�จารณาข�อเท็จจร�งที่เกิดข�้นในแต�ละกรณี

คำถามที่พบบ�อย : เกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเช่ือการค�า (Credit Term) 
กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ

22



การร�องเร�ยน
เมื่อผู�ประกอบธุรกิจ SMEs 
ไม� ได�รับความเป�นธรรมเกี่ยวกับ
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07 : การร�องเร�ยนเมื่อผู�ประกอบธุรกิจ SMEs 
ไม� ได�รับความเป�นธรรมเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า

7.1 คณะกรรมการการแข�งขันทางการค�าจะทราบได�อย�างไร? 
หากเกิดกรณีการไม�ปฏิบัติตามประกาศ กขค. เร�่อง แนวทางพ�จารณา
การปฏิบัติทางการค�าที่เป�นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า (Credit Term) 
กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ

        คณะกรรมการการแข�งขันทางการค�าสามารถตรวจสอบ
กรณีการปฏิบัติทางการค�าที่ไม�เป�นธรรมได�ทุกกรณี 
โดยคณะกรรมการการแข�งขันทางการค�าสามารถทราบได�จาก 2 กรณี คือ
         1) คู�ค�าที่ไม�ได�รับความเป�นธรรมและได�รับความเสียหายอาจร�องเร�ยน
ต�อสำนักงานคณะกรรมการการแข�งขันทางการค�า หร�อ
         2) คณะกรรมการการแข�งขันทางการค�าพบว�ามีพฤติกรรมที่อาจเข�าข�าย
การกระทำความผิดเกิดข�้นก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายได� 

7.2 หากผู�ประกอบธุรกิจถูกร�องเร�ยนตามประกาศ กขค. เร�่อง แนวทางพ�จารณา
การปฏิบัติทางการค�าที่เป�นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า (Credit Term)
กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ 
สำนักงานคณะกรรมการการแข�งขันทางการค�าจะมีการดำเนินการอย�างไรต�อไป?

        เมื่อสำนักงานฯ ได�รับเร�่องร�องเร�ยนแล�วพนักงานเจ�าหน�าที่จะดำเนินการ
แสวงหาข�อเท็จจร�ง รวบรวมพยานหลักฐานเพ�่อให�ทราบข�อเท็จจร�ง
และพฤติการณ�อันเกี่ยวกับการกระทำความผิด และดำเนินการขั้นตอนต�าง ๆ 
ตามที่ระเบียบคณะกรรมการการแข�งขันทางการค�า ว�าด�วยการร�องเร�ยน
และการแสวงหาข�อเท็จจร�งและการดำเนินคดีทางอาญาหร�อคดีปกครอง พ.ศ. 2562
และที่แก�ไขเพ��มเติม กำหนด

คำถามที่พบบ�อย : เกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเช่ือการค�า (Credit Term) 
กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ

24



07 : การร�องเร�ยนเมื่อผู�ประกอบธุรกิจ SMEs 
ไม� ได�รับความเป�นธรรมเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�า

7.3 ขอทราบว�ธีการและแนวปฏิบัติในการร�องเร�ยน
ต�อสำนักงานคณะกรรมการการแข�งขันทางการค�า

        สามารถร�องเร�ยนได� 3 ช�องทาง 

 ร�องเร�ยนเป�นหนังสือโดยยื่นด�วยตนเองหร�อส�งทางไปรษณีย� 

อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 
ศูนย�ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
เลขที่ 120 ถนนแจ�งวัฒนะ แขวงทุ�งสองห�อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

0 2199 5444

ร�องเร�ยนทางโทรศัพท� 

1

2

ร�องเร�ยนผ�านทางระบบเคร�อข�ายสารสนเทศของสำนักงาน 
(www.tcct.or.th) โดยการร�องเร�ยนต�องใช�ถ�อยคำสุภาพ 
และต�องมีรายละเอียดอย�างน�อยดังต�อไปนี้

1. ชื่อและที่อยู�ของผู�ร�องที่สามารถติดต�อได�
2. ชื่อของผู�ถูกร�อง หากทราบที่อยู�ของผู�ถูกร�อง 
     ให�ระบุที่อยู�ของผู�ถูกร�องด�วย
3. ข�อเท็จจร�งเกี่ยวกับรายละเอียดและพฤติการณ�
    การกระทำความผิดและพยานหลักฐาน 
    หร�ออ�างพยานหลักฐานเท�าที่ทราบ
4. วัน เวลา และสถานที่ ที่ได�มีการกระทำความผิด
    ตามกฎหมายว�าด�วยการแข�งขันทางการค�า
5. ความเสียหายที่ได�รับ (ถ�ามี)
6. ในกรณีการร�องเร�ยนเป�นหนังสือ
    ต�องมีลายมือชื่อผู�ร�องด�วย

3

คำถามที่พบบ�อย : เกี่ยวกับระยะเวลาการให�สินเช่ือการค�า (Credit Term) 
กรณีผู�ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) เป�นผู�ขายสินค�าหร�อบร�การ
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