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 แนวทางพจิารณาการปฏบิตัทิางการคา้ที�ไม่เป็นธรรมระหวา่งผูป้ระกอบธุรกจิคา้
สง่คา้ปลกีกบัผูผ้ลติหรอืผูจ้าํหน่าย 

 

แนวทางพิจารณาการปฏิบตัิทางการค้าที�ไม ่เป็นธรรมระหว่างผ ู้
ประกอบธรุกิจค้าส่งค้าปลีกกบัผ ูผ้ลิตหรือผ ูจ้าํหน่าย 

เมื�อวนัที� () กรกฎาคม +,-+ คณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ไดอ้อกประกาศ
คณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ เรื�อง แนวทางพจิารณาการปฏบิตัทิางการคา้ที�ไม่เป็นธรรม
ระหวา่งผูป้ระกอบธรุกจิคา้สง่คา้ปลกีกบัผูผ้ลติหรอืผูจ้าํหน่าย พ.ศ. +,-+ ในราชกจิจานุเบกษา 
ซึ�งมผีลบงัคบัใชเ้มื�อวนัที� +7 กรกฎาคม +,-+ โดยมแีนวทางในการพจิารณาการปฏบิตัทิาง
การคา้ของผูป้ระกอบธรุกจิคา้สง่คา้ปลกีซึ�งอาจเขา้ขา่ยเป็นการกระทาํอนัเป็นผลใหเ้กดิความ
เสยีหายแก่ผูผ้ลติหรอืผูจ้าํหน่ายอยา่งไม่เป็นธรรม ดงัต่อไปนี9 

1. การกําหนดราคาที�ไม่เป็นธรรม โดยการกาํหนดราคารบัซื9อหรอืกดราคารบัซื9อสนิคา้ตํ�ากวา่
ราคารบัซื9อปกต ิหรอืบงัคบัใหล้ดราคาสนิคา้ที�สง่มอบและรบัมอบแลว้โดยไม่มเีหตุผล 

2. การเรยีกรบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิที�ไม่เป็นธรรม โดยบงัคบัใหจ่้ายผลประโยชน์และให้
หมายรวมถงึเงนิ ทรพัยส์นิ หรอืบรกิารบางอยา่ง  

3. การคนืสนิคา้ที�ไม่เป็นธรรมทั 9งหมดหรอืบางสว่นโดยไม่มเีหตุผล ซึ�งไม่ใช่ความผดิหรอืเหตุ
บกพรอ่งของผูผ้ลติหรอืผูจ้าํหน่าย หรอืไม่ไดม้ขีอ้ตกลงกนัไวล่้วงหน้า หรอืไม่ไดเ้ป็นความ



ยนิยอมของผูผ้ลติหรอืผูจ้าํหน่าย ซึ�งหมายรวมถงึการกระทาํในลกัษณะที�เทยีบเทา่กบัการคนื
สนิคา้  

4. การใชส้ญัญาฝากขายที�ไม่เป็นธรรม โดยบงัคบัใหย้อมรบัสญัญาการขายฝากสนิคา้ ซึ�ง
กาํหนดเงื�อนไขที�ไม่เป็นธรรม ซึ�งทาํใหผู้ผ้ลติหรอืผูจ้าํหน่ายเสยีเปรยีบอยา่งมากจาก
ประเพณีการคา้ปกตทิั �วไปในการฝากขายสนิคา้ หรอืบงัคบัใหท้าํสญัญาฝากขายสนิคา้แทน
การทาํสญัญาซื9อขายตามปกต ิเพื�อใหไ้ดร้บัผลตอบแทนจากสญัญาฝากขายสนิคา้เหมอืนกบั
สญัญาซื9อขาย ซึ�งโดยทั �วไปผลตอบแทนของสญัญาฝากขายและสญัญาซื9อขายไม่เท่ากนั 

5. การบงัคบัใหซ้ื9อหรอืใหจ้า่ยคา่บรกิาร (coercion to purchase) อยา่งไม่เป็นธรรม โดยบงัคบั
ใหต้อ้งซื9อสนิคา้หรอืตอ้งจา่ยคา่บรกิารตามที�กําหนด เพื�อประโยชน์ของผูป้ระกอบธุรกจิคา้สง่
คา้ปลกี อนัเป็นการเพิ�มภาระคา่ใชจ่้ายหรอืตน้ทุน โดยไมม่เีหตุผลอนัสมควร 

6. มอบหมายใหพ้นักงานของผูผ้ลติหรอืผูจ้าํหน่ายปฏบิตังิานอยา่งไม่เป็นธรรม โดยผูผ้ลติหรอื
ผูจ้าํหน่ายไม่ไดย้นิยอม หรอืไม่ไดเ้ป็นขอ้ตกลงกนัไวล้่วงหน้า 

7. การปฏเิสธการรบัสนิคา้ที�ส ั �งซื9อหรอืผลติพเิศษเป็นการเฉพาะของผูส้ ั �งผลติ (private brand) 
หรอืเป็นตราเฉพาะของผูป้ระกอบธุรกจิคา้สง่คา้ปลกี (house brand) อยา่งไม่เป็นธรรม  

8. การปฏบิตัทิางการคา้ที�ไม่เป็นธรรมอื�นๆ เชน่  

 การประวงิเวลาจา่ยคา่สนิคา้  
 ลดปรมิาณการสั �งซื9อสนิคา้  
 การถอดสนิคา้ออกจากชั 9นวางสนิคา้ (delisting) อยา่งไมม่เีหตุผลสมควร หรอืไม่

เป็นไปตามขอ้ตกลงที�ทาํไวล้่วงหน้า  
 การนําขอ้มลูหรอืความลบัทางการคา้หรอืเทคโนโลยขีองคูค่า้ เพื�อผลติสนิคา้ตราของ

ตนเอง (house brand) แลว้นํามาวางจาํหน่ายแขง่ขนักบัสนิคา้ตราปกต ิหรอื 
 พฤตกิรรมในลกัษณะอื�นๆ อนัเป็นการปฏบิตัทิางการคา้ที�ไมเ่ป็นธรรม โดยกระทาํการ

บงัคบั กาํหนดเงื�อนไขพเิศษ จาํกดัหรอืกดีกนัการประกอบธรุกจิของผูป้ระกอบธรุกจิ
อื�นจนอาจเกดิความเสยีหาย 
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