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กาํหนดเง่ือนไขการให้สินเช่ือทางการค้า (Credit Term) สาํหรบัการประกอบธรุกิจกบัผู้

ประกอบธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

 

คณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้ไดป้ระกาศแนวทางพจิารณาการปฏบิตัทิางการคา้ทีเ่ป็นธรรม

เกีย่วกบัระยะเวลาการใหส้นิเชื่อการคา้ (“Credit Term”) กรณีผูป้ระกอบธุรกจิขนาดกลางและขนาด

ย่อม (“SMEs”) เป็นผูข้ายสนิคา้หรอืบรกิาร โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิการปฏบิตัทิางการคา้ที่

เป็นธรรมกบัผูจ้ดัหาสนิคา้SMEs โดยประกาศฉบบัน้ีไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาเมื่อวนัที ่ 18 

มถุินายน พ.ศ. 2564 และจะมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่16 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

 

ข้อควรพิจารณาเม่ือซ้ือสินค้าหรือบริการจากผู้ขายท่ีเป็น SMEs 

 

การกาํหนด Credit Term: เมื่อซื้อสนิคา้หรอืบรกิารจาก SMEs ผูป้ระกอบธุรกจิไม่สามารถกําหนด 

Credit Term ไดน้านกว่า 45 วนั สาํหรบัธุรกจิการคา้ทัว่ไป การผลติ และการบรกิาร และไม่เกนิ 30 

วนัสาํหรบัธุรกจิในภาคการเกษตรหรอืผลติภนัฑท์างการเกษตรแปรรูปทีม่กีระบวนการผลติทีไ่ม่

ซบัซอ้น อย่างไรกต็าม หากมเีหตุผลอนัสมควรในทางธุรกจิ การตลาด หรอืเศรษฐศาสตร ์ผูป้ระกอบ

ธุรกจิอาจกําหนด Credit Term ทีแ่ตกต่างออกไปได ้

 การนับระยะเวลา Credit Term ตามประกาศฉบบัน้ีใหเ้ริม่ตัง้แต่วนัทีไ่ดส้่งมอบสนิคา้หรอืบรกิาร

ครบถว้นตามทีไ่ดต้กลงกนัไว ้ในกรณีฝากขาย ใหเ้ริม่ตัง้แต่วนัทีข่ายสนิคา้ครบตามจํานวนหรอือตัรา

ทีต่กลงกนัไวต้ามธรรมเนียมปฏบิตัทิางการคา้ปกต ิ

การชาํระสินเช่ือการค้า: ผูป้ระกอบการจะตอ้งแสดงขัน้ตอนการชําระเงนิตามแนวทางการคา้ปกติ

ทัว่ไปใหช้ดัเจน และ SMEs ทีเ่ป็นผูข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิารทีต่อ้งการจะไดร้บัประโยชน์ในการกําหนด

เรื่อง Credit Term ภายใตป้ระกาศฉบบัน้ี จะตอ้งแสดงสถานะของการเป็น SMEs โดยแสดงหลกัฐาน

เกีย่วกบัจํานวนการจา้งงานพนักงานหรอืจํานวนรายไดต้่อปีใหก้บัผูป้ระกอบการทีม่าซื้อสนิคา้หรอื

บรกิารจาก SMEs 

http://www2.deloitte.com/us/en.html


การกระทาํท่ีเข้าข่ายลกัษณะการปฎิบติัทางการค้าท่ีไม่เป็นธรรม: ภายใต้ประกาศฉบบัน้ี การ

ประวงิเวลาชําระเงนิเกินกว่าเวลาที่กําหนดโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร การเปลี่ยนแปลงระยะเวลา

การให้สินเชื่อ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นภายใต้สญัญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือไม่แจ้ง

ล่วงหน้าก่อน 60 วนั หรอืการกระทําอื่นใดที่บงัคบัให ้SMEs ต้องแบกรบัภาระอนัไม่จําเป็น จะถือ

เป็นการกระทําทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการปฎบิตัทิางการคา้ทีไ่ม่เป็นธรรม 

 

ผู้ท่ีได้รบัผลกระทบจากประกาศฉบบัน้ี 

 

ผูท้ีป่ระกอบธุรกจิการคา้ การผลติ การบรกิาร หรอืการฝากขายกบั SMEs จะตอ้งปฏบิตัติาม

ขอ้กําหนดเกีย่วกบั Credit Term ภายใตป้ระกาศฉบบัน้ี การไม่ปฏบิตัติามขอ้กําหหนดอาจถอืว่าเป็น

การกระทําทีเ่ขา้ขา่ยลกัษณะการปฏบิตัทิางการคา้ทีไ่ม่เป็นธรรม และหากผูป้ระกอบธุรกจิมี

พฤตกิรรมทางการคา้ทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการปฏบิตัทิางการคา้ทีไ่ม่เป็นธรรมจะถอืว่าเป็นการกระทําทีเ่ป็น

ความผดิตามพระราชบญัญตักิารแขง่ขนัทางการคา้ซึง่มกํีาหนดโทษทางปกครอง 

Credit Terms ทีใ่ชอ้ยูร่ะหว่างผูป้ระกอบธุรกจิกบั SMEs ก่อนทีป่ระกาศฉบบัน้ีจะมผีลใชบ้งัคบั จะ

ไม่ไดร้บัการยกเวน้ใหใ้ชต้่อไป และเมื่อประกาศฉบบัน้ีมผีลใชบ้งัคบัตัง้แต ่ 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

เป็นตน้ไป หาก SMEs จะขอใชร้ะยะเวลา Credit Term ใหส้ัน้ลงตามกําหนดระยะเวลา Credit Term 

ภายใตป้ระกาศฉบบัน้ี และสามารถแสดงหลกัฐานการเป็น SMEs ได ้ ผูป้ระกอบธุรกจิจะตอ้ง

ปรบัเปลีย่น Credit Term ตามทีเ่คยไดต้กลงกนัไวก่้อนหน้าใหเ้ป็นไปตามระยะเวลาตามประกาศ

ฉบบัน้ี 

 

ข้อเสนอแนะเบือ้งต้น 

 

ก่อนทีป่ระกาศฉบบัน้ีจะมผีลบงัคบัใช้ในเดอืนธนัวาคม 2564 ผูป้ระกอบธุรกิจทีท่ําธุรกรรมซื้อขาย

และบรกิารกบั SMEs ควรทีจ่ะเตรยีมความพรอ้มทีจ่ะปฏบิตัติามขอ้กําหนดเรื่อง Credit Term ทัง้น้ี 

เพื่อลดความเสีย่งจากการกระทําทีเ่ป็นการปฏบิตัทิางการคา้ทีไ่ม่เป็นธรรม ซึง่อาจนําไปสูบ่ทลงโทษ

ภายใตพ้ระราชบญัญตักิารแขง่ขนัทางการคา้ 

 

ผู้ประกอบธุรกิจที่มีข้อตกลงการทําธุรกรรมการค้าขายหรือการบริการที่มีผลบังคับอยู่แล้ว อยู่

ระหว่างรอดําเนินการ หรอืมแีนวโน้มที่จะทําธุรกรรมกบั SMEs ควรเริม่พจิารณาเพื่อประเมินและ

แก้ไขขอ้ตกลงเพื่อใหแ้น่ใจว่าขอ้สญัญานัน้สอดคล้องกบัขอ้กําหนดใหม่ แมว่้า SMEs จะต้องแสดง

หลกัฐาน และพสิูจน์สถานะเมื่อขอใชส้ทิธกิารไดร้บั Credit Term ภายใต้ประกาศฉบบัน้ี ผูป้ระกอบ

ธุรกจิควรมคีวามพรอ้มเมื่อไดร้บัคํารอ้งขอโดยทําการประเมนิเบื้องตน้ว่าผูข้ายสนิคา้หรอืบรกิารทีม่ ี

อยู่ในปัจจุบนัของตนนัน้เป็น SMEs หรอืไม่  การเตรยีมความพร้อมจะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบ

ธุรกจิสามารถจดัการกบักระแสเงนิสดของตนไดห้ากมคีาํขอใชส้ทิธจิาก SMEs เพื่อลด Credit Term 

ใหส้ัน้ลงกว่าระยะเวลาทีต่กลงกนัไวก่้อนหน้าน้ี 
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