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สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  
(ทีดีอาร์ไอ) ได้เผยแพร่ “รายงานทดีีอาร์ไอ” 
(ชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ไอ”) มา
ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2536 โดยคัดสรร
กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�าเสนออย่าง
เรียบง่ายเพ่ือจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์
วิจารณ์
 “รายงานทีดอีาร์ไอ” มีโอกาสรบัใช้สงัคม
ไทยมาตลอด ท้ังเป็นรายสะดวก และปรบัมา
เป็นรายเดือนในระยะต่อมา อย่างไรก็ตาม 
ต้ังแต่ฉบับท่ี 118 เป็นต้นไป “รายงานทีดี 
อาร์ไอ” จะมาพบผู ้อ ่านเป็นรายสะดวก 
พร้อมทั้งยังคงน�าเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่าง
เรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความสนใจใคร่รู้
ของผู้อ่านทั่วไปเช่นเดิม
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ธรุกิจค้าปลีกค้าส่งถอืว่าเป็นธรุกิจท่ีมีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ

อย่างมาก โดยมีผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) คดิเป็นสดัส่วนถงึร้อยละ 
16 ของ GDP ทั้งประเทศ และมีจ�านวนการจ้างงานมากถึง 6.2 ล้านคน 

ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของไทยสามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ โดยรูปแบบ
แรกเป็นร้านค้าปลีกค้าส่งแบบดั้งเดิม เป็นการท�าธุรกจิที่เจ้าของร้านไม่มรีะบบการ
บริหารจัดการ รูปแบบที่สอง เป็นร้านค้าปลีกค้าส่งแบบสมัยใหม่ที่มีการจัดรูปแบบ
ร้านที่ทันสมัย มีการน�าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการร้าน และรูปแบบ
ที่สาม เป็นธุรกิจค้าปลีกค้าส่งแบบออนไลน์ ทั้งนี้ ร้านค้าปลีกรูปแบบที่สองซึ่งคือ
ร้านค้าปลีกค้าส่งแบบสมัยใหม่สามารถจ�าแนกได้เป็น 6 ประเภท คือ 1) ร้านค้า
ปลีกขนาดใหญ่ 2) ร้านค้าส่งบริการตนเอง 3) ซูเปอร์มาร์เก็ต 4) ร้านสะดวกซื้อ 5) 
ร้านสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น โฮมโปร ดูโฮม วัตสัน ฯลฯ และ 6) ห้างสรรพสินค้า ซึ่ง
เป็นแหล่งรวมร้านค้าปลีกสินค้าหลายประเภทในสถานที่แห่งเดียว 

ทั้งนี้ จากพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 
กอปรกับข้อจ�ากัดของเวลาท�าให้ผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าหลายประเภทในท่ี
เดียวกันทัง้อาหารและส่ิงของทีใ่ช้ในครวัเรอืน รวมทัง้ความสะดวกสบายในการเลือก
ซื้อสินค้า เช่น ความสะอาดของร้านค้า ความเย็นจากเคร่ืองปรับอากาศ เป็นต้น 
ท�าให้การเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคได้มากกว่าร้านค้าปลีกค้าส่งแบบดั้งเดิม นอกจากนั้นการใช้บริการสั่ง
ซือ้สนิค้าออนไลน์ทีมี่บรกิารจดัส่งสนิค้าถงึจดุหมายก็เป็นการตอบโจทย์พฤตกิรรม
ของผูบ้รโิภคท่ีไม่ต้องการเสยีเวลาในการเดินทางไปเลอืกซือ้สินค้าด้วยเช่นกัน ด้วย
เหตนุีจ้งึท�าให้ธรุกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่และธรุกิจออนไลน์เตบิโตขึน้อย่างรวดเร็ว 
ซึ่งจากการวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่จะ
เห็นได้ชัดว่าอัตราการเติบโตรายได้ของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่มีแนวโน้มเพิ่ม
ขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื้อซึ่งมีอัตราการเติบโตของรายได้
เฉลี่ยต่อปีท่ีร้อยละ 10.2 และอัตราการเติบโตของธุรกิจร้านออนไลน์ก็มีแนวโน้ม
การเติบโตท่ีสูงมากเช่นกัน กล่าวคือ มีอัตราการเติบโตของรายได้เฉล่ียต่อปีมาก
ถึงร้อยละ 17.1 

อนึ่ง การเติบโตของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกค้าส่งดังกล่าวเป็นผลมาจากการ
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ขยายสาขาร้านค้าไปตามพื้นท่ีต่างๆ ทั้งในเขตเมืองและ
ชุมชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลีกค้าส่งแบบด้ังเดิม
และร้านค้าปลีกค้าส่งในแต่ละชุมชนอย่างมาก แต่เนื่องจาก
ประเทศไทยยังไม่มีมาตรการควบคุมการประกอบธุรกิจค้า
ปลกีค้าส่งโดยเฉพาะ จงึท�าให้การคุ้มครองผูป้ระกอบธรุกจิค้า
ปลีกค้าส่งแบบด้ังเดิมจ�าเป็นต้องใช้กฎหมายควบคุมอาคาร
และผังเมืองมาเป็นเคร่ืองมือในการก�ากับดูแลการขยายตัว
ของร้านค้าปลกีค้าส่ง แต่กฎหมายควบคุมอาคารและผงัเมือง
ก็สามารถใช้ได้เพียงการควบคุมร้านค้าปลีกค้าส่งที่มีขนาด
ใหญ่เท่านั้น  

อย่างไรกต็าม ผลกระทบของการขยายตวัของธรุกิจ
ค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ไม่ได้เกิดเฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั้น 
แต่เกิดขึ้นในเกือบทุกประเทศท่ัวโลก การให้ความคุ้มครอง
แก่ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งแบบด้ังเดิมและธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
ขนาดเล็กจึงเป็นประเด็นปัญหาที่ทุกประเทศให้ความส�าคัญ
ไม่ต่างกัน ทั้งนี้ การก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้า
ส่งของต่างประเทศไม่ได้ค�านึงถึงเพียงปัญหาการคุ้มครองผู้
ประกอบการขนาดเล็กเท่านั้น แต่ยังค�านึงถึงผลกระทบด้าน
อืน่ทีอ่าจจะตามมาอกีด้วย เช่น ปัญหาการจราจร และปัญหา
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

จากการศึกษาการก�ากับดูแลในรายประเทศ 5 
ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา อิตาลี และ
อินโดนีเซีย พบว่า การขยายตัวของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
เกดิขึน้มาอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้รฐับาลของแต่ละประเทศมีการ
ออกกฎหมายเพือ่ควบคมุการขยายตวัของร้านค้าปลกีขนาด
ใหญ่ แต่ก็ไม่สามารถจะควบคุมได้เท่าทีค่วรจะเป็น เนือ่งจาก
ผู้ประกอบการมักจะเลี่ยงกฎหมายด้วยการลดขนาดพื้นที่
และลดขนาดอาคารลงให้อยู่ภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมาย 
นอกจากนี้การจ�ากัดการขยายตัวของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
ของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยเป็นการเร่งรัดทางอ้อม
ให้กลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ลดขนาดลงมาแข่งกับร้านค้า
ปลีกรายย่อยมากขึ้น รวมทั้งยังสามารถกระจายตัวไปตาม
แหล่งชุมชนได้มากกว่าเดิมด้วย 

การขยายตัวจากกลุ่มธุรกิจดังกล่าวไม่เพียงแต่
สร้างผลกระทบต่อร้านค้าปลกีรายย่อยเท่านัน้ แต่ยังสร้างผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมทั้งยังอาจเป็นการเพิ่ม
อ�านาจการต่อรองในการซือ้สินค้าจากซพัพลายเออร์ด้วย ใน
หลายประเทศไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา อิตาลี หรือ

ญี่ปุ่นต่างประสบปัญหาเร่ืองท่ีร้านค้าปลีกขนาดใหญ่มักใช้
อ�านาจต่อรองบังคับให้ผูผ้ลิตสนิค้าหรือซพัพลายเออร์ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขหรือข้อเรียกร้องต่างๆ อย่างไม่เป็นธรรม ดัง
นั้น การก�ากับดูแลร้านค้าปลีกค้าส่งในต่างประเทศโดยมาก
แล้วจึงมุ่งเน้นการก�ากับดูแลใน 2 มิติ คือ การก�ากับดูแลผล 
กระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับส่ิงแวดล้อม และการก�ากับดูแลเก่ียว
กับพฤติกรรมท่ีไม่เป็นธรรมทางการค้าระหว่างร้านค้าปลีก
ที่มีอ�านาจต่อรองสูงกับซัพพลายเออร์

อนึ่ง จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาการประกอบ
ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่าง
ประเทศ พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็มิได้มีความ
แตกต่างจากของต่างประเทศมากนกั ดังนัน้การหามาตรการ
เพือ่ใช้เป็นแนวทางการก�ากับดูแลธรุกจิค้าปลกีค้าส่งของไทย
นอกจากจะเป็นการก�ากับดูแลในมิติของสิ่งแวดล้อมและการ
ก�ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมระหว่างร้าน
ค้าปลีกที่มีอ�านาจต่อรองสูงกับซัพพลายเออร์แล้ว ควรต้อง
มีมาตรการในการส่งเสริมผูป้ระกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย
ให้สามารถแข่งขันกับรายใหญ่ได้อย่างย่ังยืนด้วยเพื่อเป็น
แต้มต่อส�าคัญให้ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกค้าส่งในท้องถิ่น
สามารถประกอบธุรกิจและท�าการค้าได้ในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม แม้ปัญหาการประกอบธุรกิจค้าปลีก
ค้าส่งในประเทศไทยจะเก่ียวโยงกับปัญหาของการท�าธุรกิจ
ออนไลน์และแฟรนไชส์ หากแต่มิติในการก�ากับดูแลร้านค้า
ออนไลน์และการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เป็นปัญหาที่มิได้
เกิดข้ึนเพียงในสาขาค้าปลีกค้าส่งเท่านั้น แต่เป็นปัญหาที่
เกิดขึ้นกับทุกประเภทธุรกิจ ดังนั้นมิติการก�ากับดูแลร้านค้า
ออนไลน์และแฟรนไชส์จึงควรแยกออกจากการก�ากับดูแล
ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 

อนึง่ มาตรการก�ากับดแูลการประกอบธรุกิจค้าปลกี
ค้าส่งควรมุ่งเป้าไปที่ 3 ประเด็น ได้แก่ การก�ากับดูแลด้านสิ่ง
แวดล้อม การก�ากับดูแลด้านพฤติกรรมทางการค้า และการ
ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถประกอบธุรกิจได้
อย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

าร า ด อ ด อ

การก�ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมไม่จ�าเป็นต้องออก
กฎหมายใหม่หรือมาตรการใดๆ มาเพื่อบังคับใช้ เนื่องจาก
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มีกฎหมายว่าด้วยผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารก�ากับดูแลการก่อสร้างร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในเขต
เมืองอยู่แล้ว ส่วนการก�ากับดูแลร้านค้าปลีกที่มีขนาด 300-
1,000 ตารางเมตร แม้จะสามารถก่อสร้างในเมืองได้แต่กต้็อง
สร้างในเขตที่ก�าหนดไว้เท่านั้น 

นอกจากนี้ยั ง มีประกาศกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก�าหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการท่ีต้องจดัท�ารายงานผลกระทบต่อส่ิง
แวดล้อม ซึ่งก�าหนดให้อาคารท่ีใช้ในการประกอบกิจการค้า
ส่งค้าปลีกที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000-10,000 ตารางเมตร ต้องท�า
รายงานการประเมินผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมเบ้ืองต้น (IEE) 
และอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปต้องท�า
รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเต็มรูปแบบ (EIA)
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การก�ากับดูแลธุรกิจค้าปลีกค้าส่งจะมุ่งเน้นไปท่ี
การก�ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้าระหว่างร้านค้าปลีกท่ีมี
อ�านาจการต่อรองสูงกับซัพพลายเออร์เป็นหลัก เนื่องจาก
ความพยายามในการจ�ากัดการขยายตัวของร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่ไม่ประสบความส�าเร็จมากนกั สาเหตสุ่วนหนึง่เกิด
จากร้านค้าปลีกขนาดใหญ่สามารถปรับรูปแบบร้านค้าให้มี
ขนาดเล็กลงและยงักระจายตวัไปสู่เขตพืน้ทีช่มุชนได้อกีด้วย

นอกจากนี้ การจ�ากัดการขยายตัวของร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่ยังอาจท�าให้ตลาดค้าปลีกค้าส่งกระจุกตัวมากข้ึน 
เนื่องจากไม่มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาในตลาดท�าให้ผู้
ประกอบการรายเดิมที่มีอยู่มีอ�านาจการต่อรองสูงขึ้น ดังนั้น 
การก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งจึงให้ความ
ส�าคัญกับพฤติกรรมการใช้อ�านาจต่อรองท่ีไม่เป็นธรรม
ระหว่างร้านค้าปลีกกับซัพพลายเออร์เป็นหลัก

ทั้งนี้ การก�ากับดูแลพฤติกรรมระหว่างร้านค้าปลีก
ที่มีอ�านาจต่อรองสูงกับซัพพลายเออร์ดังกล่าวนี้จะเป็นการ
ก�ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้าใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ 
ลักษณะแรก เป็นการก�ากับดูแลตนเอง (self-regulation) โดย
จัดท�ามาตรฐานการก�ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้าร่วมกัน
ระหว่างร้านค้าปลีกกับซัพพลายเออร์ หรือจัดท�าแนวปฏิบัติ
ที่ดี (code of conduct) เพื่อเป็นมาตรฐานบังคับใช้ในการท�า

ธุรกรรมร่วมกันระหว่างร้านค้าปลีกกับซัพพลายเออร์ 
ขณะที่การก�ากับดูแลลักษณะท่ีสองเป็นการก�ากับ

ดูแลโดยภาครัฐซึ่งจะเป็นการก�ากับดูแลพฤติกรรมทางการ
ค้าท่ีไม่เป็นธรรมของร้านค้าปลีกที่สร้างความเดือดร้อนให้
กับคู่ค้า ทั้งนี้การก�ากับดูแลลักษณะนี้เป็นการก�ากับดูแล
พฤตกิรรมทางการค้าทีเ่กิดข้ึนแล้ว (ex post regulation) โดย
อาศัยบทบัญญัติของกฎหมายแข่งขันทางการค้าในส่วนของ
การก�ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม (unfair 
trade practice) มาบังคับใช้ แต่จะต้องมีการออกกฎหมายลกู
โดยใช้บทบัญญตัดัิงกล่าวในการก�ากับดูแลปัญหาพฤติกรรม
การค้าที่ไม่เป็นธรรมส�าหรับธุรกิจค้าปลีกเป็นการเฉพาะ  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

าร ดทา ทีดี า ร ร า ี า

วัตถุประสงค์หลักของการมีแนวปฏิบัติที่ดี คือ
เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาข้อพิพาทระหว่างร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่กับซัพพลายเออร์ ที่อาจน�าไปสู่กระบวนการทาง
กฎหมายที่ต้องใช้ทรัพยากรทั้งบุคลากรและค่าใช้จ่ายท่ีค่อน
ข้างสูง ทั้งนี้การจัดท�าแนวปฏิบัติที่ดีส�าหรับธุรกิจค้าปลีกค้า
ส่งสามารถด�าเนินการได้ดังต่อไปนี้

1) การผลกัดนัให้เกดิแนวปฏบัิติทีดี่
ส�านกังานคณะกรรมการแข่งขนัทางการค้าอาจต้อง

เป็นผูริ้เริม่ด�าเนนิการวางระบบการก�ากับดูแลตนเองของร้าน
ค้าปลีกหรือการจัดท�าแนวปฏิบัติท่ีดีส�าหรับธุรกิจค้าปลีกค้า
ส่ง โดยมีขั้นตอนที่ส�าคัญดังนี้

(1) ผลักดันให้มีการตั้งคณะกรรมการร่างแนวปฏิบัติ
ว่าด้วยการรับซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์ของร้าน
ค้าปลีกท่ีมีอ�านาจต่อรองสูง ซึ่งรวมถึงร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่และร้านสะดวกซือ้ขนาดใหญ่ เช่น เซเว่น 
อีเลเว่น ฯลฯ โดย
• ก�าหนดว่าร้านค้าปลีกรายใดเข้าข่ายมีอ�านาจ

ต่อรองสูง โดยอาจใช้ตัวเลขส่วนแบ่งตลาดมา
พิจารณา

• อาจให้สมาชกิสมาคมค้าปลกีและสมาชกิสมาคม
ของซัพพลายเออร์เป็นผู้เสนอชื่อและคัดเลือก
คณะกรรมการร่างแนวปฏิบัติฯ ดังกล่าวกันเอง
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(2)  ผลักดันให้คณะกรรมการร่วมระหว่างร้านค้าปลีกกบั
ซัพพลายเออร์ด�าเนินการดังต่อไปนี้
• ก�าหนดแนวปฏิบัติที่ดีของร้านค้าปลีกในการ

ประกอบธุรกรรมกับซัพพลายเออร์
• ออกแบบแนวทางในการบังคบัใช้แนวปฏิบัตฯิ ดัง

กล่าว เช่น ช่องทางในการร้องเรียนการละเมิด
แนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการไกล่
เกลี่ย การประนีประนอมยอมความ ตลอดจน
อนุญาโตตุลาการ (arbitration)

• ก�าหนดมาตรการในการเยยีวยาหรอืบทลงโทษที่
เหมาะสมในกรณทีีมี่การละเมิดแนวปฏิบัตฯิ เช่น 
อ�านาจในการส่ังยับย้ังพฤติกรรมท่ีอาจเป็นการ
เอาเปรียบคู่ค้าอย่างไม่เป็นธรรม การปรับ การ
ชดเชยค่าเสียหาย ฯลฯ

• ก�าหนดหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในการบังคับใช้แนว
ปฏิบัติฯ โดยอาจพิจารณาให้เป็นหน่วยงานของ
รัฐหรือเอกชนก็ได้ 

2) การจดัท�าแนวปฏบัิติทีดี่
เนื้อหาสาระของแนวปฏิบัติท่ีดีจะเน้นการก�าหนด

มาตรฐานขั้นต�า่ในการท�าธุรกรรมต่างๆ ระหว่างร้านค้าปลีก
กับซัพพลายเออร์ ท้ังนี้อาจปรับใช้จากแนวปฏิบัติท่ีดีของ
ประเทศสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียเพื่อให้เหมาะสม
กับบริบทของประเทศไทยโดยเนื้อหาสาระของแนวปฏิบัติท่ี
ดีอาจจะประกอบด้วย

(1)  การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในสัญญาในการรับซื้อ
สินค้า 
• ร้านค้าปลีกจะต้องไม่แก้เงื่อนไขในการรับซื้อ

สินค้าตามสัญญาที่มีผลย้อนหลัง 
• ร้านค้าปลีกจะต้องไม่ร้องขอให้ซัพพลายเออร์

ยินยอมที่จะให้มีการแก้เงื่อนไขในการซื้อสินค้า
ตามสญัญาทีมี่ผลย้อนหลงั ยกเว้นในกรณทีีมี่การ
ก�าหนดล่วงหน้า

(2) การช�าระค่าสินค้า 
• ร้านค้าปลีกจะต้องช�าระค่าสนิค้าให้กับซพัพลาย-

เออร์ในระยะเวลาตามท่ีได้ตกลงร่วมกันกับ
ซัพพลายเออร์ (เช่น ไม่เกิน 60 วัน หรือ 90 วัน 
เป็นต้น)

(3) การเก็บค่าธรรมเนียมในการท�าการตลาด
• ร้านค้าปลีกจะต้องไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใน

การท�าการตลาดจากซพัพลายเออร์ไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อม เช่น การออกแบบหีบห่อสินค้า 
การปรับปรุงร้านค้า ฯลฯ ยกเว้นในกรณีที่มีการ
ก�าหนดไว้ในสัญญาในการรับซื้อสินค้าที่ชัดเจน 

(4) การเก็บค่าธรรมเนียมกรณีสินค้าสูญหายหรือ 
เสียหาย (shrinkage) 
• สญัญาการรบัซือ้สินค้าจะต้องไม่มีข้อก�าหนดให้ผู้

ผลิตสินค้าต้องรับภาระจากการสูญหายหรือเสีย
หายของสินค้าอันสืบเนื่องมาจากการโจรกรรม
หรือความบกพร่องในการบริหารจัดการสินค้า
ของร้านค้าปลีก

(5) การเก็บค่าวางจ�าหน่ายสินค้าจากซัพพลายเออร์ 
• ร้านค้าปลีกจะต้องไม่เก็บค่าธรรมเนียมในการ

วางจ�าหน่ายสินค้า ยกเว้นในสองกรณี คือ หนึ่ง 
การเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเกี่ยวโยงกับ
การน�าเสนอสิทธิประโยชน์พิเศษในการส่งเสริม
การขาย เช่น การแสดงสินค้าดังกล่าวในจุดวาง
พิเศษ หรือสอง กรณีที่เป็นสินค้าใหม่ที่ไม่มีการ
วางขายในห้างในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

(6) คุณภาพของสินค้า 
• ร้านค้าปลีกจะต้องก�าหนดคุณภาพของสินค้าไว้

ให้ชัดเจน และไม่สามารถปฏิเสธสินค้าที่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไข 

• หากพบว่าสินค้าไม่มีคุณภาพตามที่ตกลงกันไว้ 
ร้านค้าปลีกมีหน้าท่ีจะต้องส่งคนืภายในเวลาตาม
ทีต่กลงร่วมกันกับซพัพลายเออร์นบัแต่เวลาทีไ่ด้
รับสนิค้า (เช่น 24 ชัว่โมง หรือ 48 ชัว่โมง เป็นต้น)

(7) ฉลากสินค้า (Labeling) 
• ร้านค้าปลกีจะต้องก�าหนดเงือ่นไขเก่ียวกับฉลาก 

รวมถึงหีบห่อสินค้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน และต้องบอกกล่าวล่วงหน้าภายในระยะ
เวลาที่เหมาะสมแก่ซัพพลายเออร์ในกรณีที่ร้าน
ค้าปลีกต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลง

(8) การขายพ่วงสินค้าหรือบริการของบุคคลที่สาม 
• ร ้านค้าปลีกจะต้องไม่ก�าหนดเงื่อนไขไม่ว ่า

โดยตรงหรือโดยอ้อมให้ซัพพลายเออร์ต้องเลือก
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ใช้สินค้าหรือบริการจากบุคคลที่สามโดยร้านค้า
ปลีกได้รับค่าตอบแทนจากบุคคลที่สามดังกล่าว 
ยกเว้นในกรณีที่สินค้าหรือบริการท่ีซัพพลาย- 
เออร์เลือกใช้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพท่ี
ร้านค้าปลีกก�าหนดไว้

(9) การเก็บค่าธรรมเนียมในการวางสินค้าในท่ีท่ีดีกว่า
เดิม 
• หากมีการเก็บค่าธรรมเนียมการวางสินค้า ร้าน

ค้าปลีกจะต้องชี้แจงหลักการค�านวณค่าชั้นวาง
สนิค้าอย่างชดัเจนและจะต้องปฏิบัตติามเงือ่นไข
ทีต่กลงอย่างเคร่งครัดโดยไม่เลือกปฏิบัตริะหว่าง
สินค้า 

• ร้านค้าปลีกจะต้องไม่เก็บค่าธรรมเนียมจาก
ซพัพลายเออร์กรณเีปลีย่นพืน้ท่ีในการวางสินค้า
ทีดี่ขึน้หรือการเพิม่พืน้ทีใ่นการวางสินค้า ยกเว้น
เป็นการด�าเนินการเพื่อส่งเสริมการขายในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น

(10) การท�ากิจกรรมส่งเสริมการขายภายในร้านค้าปลีก 
(promotions) 
• ร้านค้าปลีกต้องไม่ผลักภาระต้นทุนส่วนใหญ่

ของกิจกรรมส่งเสริมการขายในร้านค้าให้แก่ 
ซัพพลายเออร์ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม 

• ถ้าหากร้านค้าปลีกมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จะต้องมกีารแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อักษรภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

(11) ความลับทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา 
• ร้านค้าปลกีจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา

ของผู ้ผลิตสินค้าเพื่อพัฒนาสินค้าของตนเอง 
(house brand) 

(12) การถอดสินค้า (de-listing) 
• กรณีที่ร ้านค้าปลีกต้องการยกเลิกการรับซื้อ

สินค้าจากซัพพลายเออร์รายใดจะต้องแจ้งล่วง
หน้าโดยให้เหตผุลในการยกเลกิทีเ่ป็นลายลักษณ์
อักษร และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา

3) การระงบัข้อพิพาทกรณลีะเมิดแนวปฏบัิติทีดี่
นอกจากการก�าหนดมาตรฐานในการท�าธุรกรรม

ร่วมกันระหว่างร้านค้าปลีกขนาดใหญ่กับซัพพลายเออร์แล้ว 

สิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่งคือ ระบบการระงับข้อพิพาทในกรณีที่มี
ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดแนวปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ระบบ
การระงับข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพจะต้องสามารถรักษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าเป็นส�าคัญ โดยการเจรจาโดยตรง
ระหว่างกันหรือผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการแทนการ
ฟ้องร้องคดีกับศาล  

ระบบการระงับข้อพิพาทควรมีรูปแบบดังต่อไปนี้
(1)  มีช่องทางในการร้องเรียนโดยตรงไปยังผู้บริหาร

ของร้านค้าปลีกเพื่อให้รับทราบปัญหาและหาทาง
แก้ไข เนื่องจากในทางปฏิบัติที่ผ่านมา ปัญหาของ
ซัพพลายเออร์มักจะไปไม่ถึงผู้บริหารของร้านค้า
ปลีก แต่จะจบอยู่ที่ฝ่ายกฎหมาย ซึ่งท�าให้ผู้บริหาร
ไม่สามารถรับรู้ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น

(2)  มีกระบวนการในการไกล่เกลี่ยหรือเจรจาโดยตรง
กับร้านค้าปลีกเพื่อหาทางเยียวยาความเสียหายท่ี
เกิดขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการยังคงรักษาความ
สัมพันธ์และด�าเนินธุรกิจร่วมกันต่อไปได้ โดยอาจ
จะเป็นการเจรจาในรูปแบบของคณะกรรมการไกล่
เกล่ียท่ีมีกรรมการเป็นผูแ้ทนจากซพัพลายเออร์และ
สมาคมค้าปลีกค้าส่ง

(3)  มีระบบการร้องเรียนไปยังอนุญาโตตุลาการ ซึ่ง
มีหน้าท่ีโดยตรงในการระงบัข้อพพิาททีเ่กิดจากการ
ละเมิดแนวปฏิบัตโิดยเฉพาะ ทัง้นี ้อนญุาโตตลุาการ
จะมอี�านาจด�าเนนิการจดัท�าข้อเสนอแนะเพือ่ให้ร้าน
ค้าปลีกปฏิบัติตาม (recommendations) หรือสั่งให้
ร้านค้าปลีกที่ละเมดิแนวปฏิบัติต้องจ่ายค่าปรับโดย
เฉพาะในกรณีที่สร้างผลเสียหายรุนแรงหรือกระท�า
ผิดซ�้าซาก 

   ทัง้นี ้อนญุาโตตลุาการอาจตัง้ขึน้มาเป็นการ
เฉพาะ หรือว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษากฎหมายหรือ
บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการระงับข้อพิพาท 
หรอืใช้สถาบันอนญุาโตตลุาการก็ได้ เพือ่ให้มีบุคคล
ทีส่ามเข้ามาช่วยในการระงบัข้อพพิาทเพือ่หลีกเลีย่ง
การน�าเรื่องขึ้นสู่ศาล
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2.2 การออกกฎหมายลูกในการก�ากับดูแลพฤติกรรม
ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมส�าหรับธุรกิจค้าปลีกค้าส่งกับ
ซัพพลายเออร์

พ.ร.บ. แข่งขนัทางการค้า พ.ศ. 2560 มีบทบัญญตัท่ีิ
สามารถใช้ในการก�ากับดูแลพฤติกรรมการค้าของผู้ประกอบ
ธรุกจิค้าปลีกท่ีเป็นการผกูขาดท้ังในแนวตัง้และแนวนอน และ
พฤติกรรมที่เป็นการค้าที่ไม่เป็นธรรม ในส่วนของพฤติกรรม
การผูกขาดนัน้ มาตรา 50 ห้ามผูป้ระกอบการท่ีมีอ�านาจเหนอื
ตลาดมีพฤติกรรมทางการค้าท่ีไม่เป็นธรรมและแทรกแซง
กิจการของคู่ค้าหรือคู่แข่ง ในขณะที่ในส่วนของพฤติกรรม
ทางการค้าท่ีไม่เป็นธรรมนัน้ มาตรา 57 ก�าหนดไว้ว่า “ห้ามมิ
ให้ผูป้ระกอบธรุกิจกระทาํการใดๆ อนัเป็นผลให้เกิดความเสยี
หายแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ (1) กีดกันการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ
รายอื่นอย่างไม่เป็นธรรม (2) ใช้อํานาจตลาดหรืออํานาจต่อ
รองทีเ่หนอืกว่าอย่างไม่เป็นธรรม (3) กําหนดเงือ่นไขทางการ
ค้าอนัเป็นการจาํกัดหรือขดัขวางการประกอบธรุกิจของผูอ้ืน่
อย่างไม่เป็นธรรม (4) กระทําการในลักษณะอื่นตามท่ีคณะ
กรรมการประกาศกําหนด”  

คณะวิจัยมีความเห็นว่า มาตรา 50 สามารถรองรับ
ปัญหาพฤตกิรรมท่ีเป็นการผกูขาดหรือจ�ากดัการแข่งขนัของ
ผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ได้โดยไม่ต้องออกกฎหมาย
ลูก เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายมาตรา 50 นั้นจะต้อง
มีกระบวนการและข้ันตอนในการพิสูจน์อ�านาจเหนือตลาด
และพฤติกรรมที่เป็นการจ�ากัดหรือกีดกันการแข่งขันที่ค่อน
ข้างชัดเจนตามมาตรฐานสากล ตรงกันข้ามกับมาตรา 57 
ว่าด้วยการค้าท่ีไม่เป็นธรรมนัน้ จ�าเป็นต้องมกีารก�าหนดราย
ละเอียดในการบังคับใช้ เนื่องจากมาตรา 57 บังคับใช้กับผู้
ประกอบกิจการทุกรายไม่จ�าเพาะว่าจะต้องเป็นผู้มีอ�านาจ
เหนือตลาดเท่านั้น ท�าให้บทบัญญัติมาตรานี้มีผลกระทบใน
วงกว้าง นอกจากนีรู้ปแบบของพฤตกิรรมของผูป้ระกอบการ
ค้าปลกีรายใหญ่ทีถ่กูร้องเรียนว่าไม่เป็นธรรมก็มีจ�านวนมาก
ท�าให้ต้องมกีารก�าหนดกรอบในการพจิารณาว่าพฤตกิรรมใด
เป็นธรรมและพฤติกรรมใดไม่เป็นธรรม

อนึ่ง การออกอนุบัญญัติภายใต้กฎหมายแข่งขัน
ทางการค้าเพือ่ทีจ่ะก�ากับธรุกิจค้าปลีกเป็นการเฉพาะนัน้เป็น
ทางเลือกที่เหมาะส�าหรับประเทศท่ีไม่มีระบบการก�ากับดูแล
ตนเอง ตัวอย่างเช่น ประเทศฮังการีได้ออกกฎหมายลูกภาย

ใต้กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าเพื่อก�ากับควบคุม
การใช้อ�านาจต่อรองของร้านค้าปลีกรายใหญ่กับซัพพลาย- 
เออร์ของสินค้าทางการเกษตรและอาหาร (ซึ่งมักเป็น
ซัพพลายเออร์รายย่อยที่มีอ�านาจต่อรองน้อย) อนุบัญญัติดัง
กล่าวมีชื่อว่า Prohibition of Unfair Distributional Practices 
Applied to Suppliers with Regard to Agriculture and Food 
Products ตัวอย่างของลักษณะพฤติกรรมไม่เป็นธรรมที่ต้อง
ห้ามในอนุบัญญัติดังกล่าว ได้แก่ 

• การท�าสัญญาให้ซพัพลายเออร์ต้องซือ้สนิค้าคนืหาก
ไม่สามารถจ�าหน่ายได้ตามเป้า

• การจ่ายค่าสินค้าเกินกว่า 30 วัน โดยไม่มีดอกเบี้ย
หรือค่าปรับ หรือ 

• การก�าหนดเงื่อนไขสัญญาท่ีอนุญาตให้ผู ้ค้าปลีก
สามารถเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสญัญาได้ฝ่ายเดียว 

เป็นต้น  

ในขณะเดียวกัน ประเทศญี่ปุ่นได้มีการออก Guide-
lines Concerning Designation of Specific Unfair Trade 
Practices by Large-Scale Retailers Relating to Trade 
with Suppliers ท่ีมีข้อก�าหนดเก่ียวกับรปูแบบของพฤตกิรรม
ทางการค้าของผู ้ประกอบกิจการค้าปลีกท่ีอาจเข้าข่าย
พฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายเช่นเดียวกัน  

ทัง้นี ้คณะวิจยัได้รวบรวมกฎหมายลกูเหล่านี ้ศกึษา
รายละเอียดของสารบัญญัติ และรับฟังความเห็นจากท้ัง
ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งและซัพพลายเออร์เกี่ยวกับ
ลักษณะและรูปแบบของพฤติกรรมท่ีไม่เป็นธรรมในกิจการ
ค้าปลีกค้าส่งในประเทศไทย เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะเก่ียว
กับโครงสร้างของกฎหมายลูกที่ใช้ในการก�ากับธุรกิจค้าปลีก
เป็นการเฉพาะ โดยออกตามมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ. แข่งขัน
ทางการค้า พ.ศ. 2560    

อนึ่ง พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ได้
ให้อ�านาจแก่คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าในการออก
ระเบียบหรือประกาศเพือ่ปฏิบัตติามกฎหมายตามทีร่ะบุไว้ใน
มาตรา 17(2) ซึ่งต่างจาก กฎหมายเดิม คือ พ.ร.บ. แข่งขัน
ทางการค้า พ.ศ. 2542 ที่ไม่ได้ให้อ�านาจดังกล่าวไว้ ท�าให้
ประกาศเก่ียวกับหลักเกณฑ์ในการบังคับใช้มาตรการต่างๆ 
ของคณะกรรมการแข่งขนัทางการค้าภายใต้กฎหมายปัจจบุนั
มีสภาพบงัคับเป็นกฎหมาย รวมถงึประกาศว่าด้วยพฤตกิรรม
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ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมที่น�าเสนอในที่นี้ด้วย 
ประกาศคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าว่าด้วย

พฤติกรรมการค้าท่ีไม่เป็นธรรมในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งอาจมี
กรอบโครงสร้างและสารบัญญัติโดยสังเขปดังนี้:

ส่วนที่ 1: ก�าหนดนยิามของผูป้ระกอบธรุกจิค้าปลกี
ทีอ่ยูภ่ายใต้การบังคบัของอนบัุญญตั ิเช่น ผูป้ระกอบ
การค้าปลีกที่มียอดขายประจ�าปีไม่ต�่ากว่าสามพัน
ล้านบาท (ในกรณีของประเทศญี่ปุ่น เกณฑ์รายได้
ขั้นต�่า คือ หนึ่งหม่ืนล้านเยนหรือประมาณสามพัน
ล้านบาท)
ส่วนที่ 2: ก�าหนดนยิามของซพัพลายเออร์ทีอ่ยู่ภาย
ใต้การคุ้มครองของอนุบัญญัติ ซึ่งหมายรวมถึง

• ผู ้ผลิตสินค้าและผู ้ค ้าส่งที่จ�าหน่าย
สินค้าให้แก่ร้านค้าปลีกตามข้อ 1 โดย
รวมถึงการขายสินค้าทั้งแบบขายขาด
และฝากขาย (consignment) ท่ีมี
อ�านาจต่อรองน้อย

• วิธีการประเมิน “อ�านาจต่อรอง” อาจ
พิจารณาจาก
- ขนาดของธุรกิจของซัพพลายเออร์
- อตัราการพึง่พา (dependency ratio) 

ผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ ซึ่ง
อาจพิจารณาจากสัดส่วนของราย
ได้ท่ีมาจากการจ�าหน่ายสินค้าให้
แก่ผูป้ระกอบการค้าปลกีตามนยิาม
ในส่วนที่ 1

- ความนิยมของสินค้า เพื่อพิจารณา
ว่าห้างค้าปลีกต้องพึง่พาสนิค้ายีห้่อ
หรอืประเภทดงักล่าวมากน้อยเพยีง
ใด

- ศักยภาพของผู้ค้าปลีกเพื่อก�าหนด
อ�านาจต่อรองของผู้ค้าปลีก เช่น 
อัตราการขยายตัวของห้างค้าปลีก
ดังกล่าว ส่วนแบ่งตลาดของร้าน
ค้าปลีกนั้นๆ ความแข็งแกร่งของ
แบรนด์ร้านค้าปลีกดังกล่าว ฯลฯ 
เป็นต้น

ส่วนที่ 3: พฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรม

1) การส่งสินค้าคืนกลับไปยังซัพพลายเออร์อย่าง
ไม่เป็นธรรม ยกเว้นกรณีที่ได้มีการตกลง
เงื่อนไขกันไว้ล่วงหน้า หรือส่งคืนด้วยเหตุผล
ของซัพพลายเออร์เอง หรือส่งคืนเนื่องจากเกิด
ความผิดพลาดในการจัดส่งสินค้า ทั้งนี้ ในการ
จัดส่งสินค้าคืนจะต้องอยู่ในระยะเวลาท่ีเหมาะ
สมนับจากวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน และภายใน
วงเงินที่เห็นสมควร

2) การช�าระค่าสนิค้าทีน่านเกนิควร (60-90 วนัแล้ว
แต่ความเหมาะสมตามสภาพแวดล้อม)

3) การบังคับให้ซพัพลายเออร์ลดราคาอย่างไม่เป็น
ธรรม ยกเว้นเหตุผลอันควรที่สืบเนื่องมาจาก
ซัพพลายเออร์

4) การท�าสัญญาซื้อขายอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่ง
ห ้ามมิให ้ร ้านค้าปลีกขนาดใหญ่บังคับให้ 
ซพัพลายเออร์ยอมรับเงือ่นไขภายใต้สญัญาท่ีมี
การถูกเอาเปรียบ

5) การลดอ�านาจการต่อรองราคาของซัพพลาย- 
เออร์ด้วยการก�าหนดราคาส่งมอบสินค้าให้ต�่า
กว่าราคาจัดส่งทั่วไป

6) การปฏิเสธการรบัสนิค้าจากซพัพลายเออร์หลัง
จากท่ีได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายสินค้า
โดยไม่มีเหตุผลอันควร

7) การบังคับให้ซัพพลายเออร์เลือกใช้สินค้าหรือ
บริการจากบุคคลทีส่ามทีร้่านค้าปลกีขนาดใหญ่
มีผลประโยชน์ร่วม เช่น การบังคับให้ซพัพลาย-
เออร์เลือกใช้วัตถุดิบของบริษัทท่ีร้านค้าปลีกมี
หุ้นส่วนอยู่ เป็นต้น เว้นแต่เหตุผลอันควร อาทิ 
การบังคับให้ซัพพลายเออร์ซื้อวัตถุดิบจาก
บริษัทเอกชนบางราย เพื่อให้ม่ันใจว่าสินค้าที่
ผลิตได้คุณภาพและมาตรฐานตามท่ีร้านค้าปลีก
ก�าหนดไว้

8) การบังคับให้ซัพพลายเออร์ส่งพนักงานของ
บริษัทมาช่วยกิจกรรมภายในของร้านค้าปลีก
ขนาดใหญ่โดยไม่ได้รับความยินยอม เช่น การ
บังคับให้ส่งพนักงานของบริษัทซัพพลายเออร์ 
มาจัดแสดงสินค้าเพื่อฉลองการขยายสาขา 
เป็นต้น



8 รายงานทีดีอาร์ไอ

9) การเรียกเก็บเงินอย ่างไม ่ เป ็นธรรมจาก
ซัพพลายเออร์เพื่อผลประโยชน์อื่นใด โดยท่ี
ซัพพลายเออร์มิได้เป็นผู้เสนอให้ เช่น เงิน
อุดหนุนส�าหรับการเปิดสาขาใหม่ เงินอุดหนุน
ส�าหรับการปรับปรุงร้านค้า ฯลฯ

10) พฤตกิรรมอืน่ๆ ทีจ่ะเป็นการจ�ากัดหรอืขดัขวาง
การประกอบธรุกิจของซพัพลายเออร์ ซึง่รวมถงึ
การจ่ายเงินค่าช�าระสินค้าล่าช้า การระงับการ
สั่งซื้อสินค้าโดยไม่มีการแจ้งเหตุผลล่วงหน้า 
ฯลฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดในแต่ละหัวข้อจะต้องมาจากการ
ปรึกษาหารือในเชงิลกึกับผูท้ีเ่ก่ียวข้องเพือ่ท่ีจะให้หลักเกณฑ์
ในการพิจารณาสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจค้าปลีกใน
ภาคปฏิบัติ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายด้วย

าร ร ร อ ารรา อ
า าร ร อ ร ไดอ า

การส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการรายย่อยสามารถ
ประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืนนั้น คือ การช่วยเหลือและส่ง
เสริมให้ผู ้ประกอบการเหล่านั้นสามารถแข่งขันร่วมกับผู้
ประกอบการรายใหญ่ในตลาดได้ โดยอาจต้องปรับรูปแบบ
ร้านค้าและการประกอบธุรกิจให้มีความทันสมัย และตอบ
โจทย์กับพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้หน่วยงาน
รัฐท่ีเก่ียวข้องจ�าเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลือผูป้ระกอบการ
รายย่อยเหล่านี้ ซึ่งได้แก่ 

(1) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ควรท�า
โครงการยกระดับ (Upgrade) ร้านค้าปลีกรายย่อย
แบบ “ครบวงจร” ได้แก่
• การปรับรูปแบบร้านค้าให้มีความทันสมัย
• การบริหารจัดการร้านค้า
• การจัดท�าบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
• การท�าระบบคลังสินค้า (inventory)
• การท�าแผนธุรกิจ (business plan) 
• การท�าตลาด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์

ร้านค้า การสร้างตลาดแบบเฉพาะกลุ่มลูกค้า 
(niche market) เช่น การขายสินค้า OTOP

(2) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อาจส่งเสริมให้ร้านค้าปลีก
รายย่อยรวมตัวกันในชุมชน เพื่อสร้างอ�านาจต่อ
รองในการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตสินค้าหรือซัพพลาย- 
เออร์ได้ในราคาท่ีต�่ากว่าการแยกกันสั่งซื้อสินค้า 
ทั้งนี้ การส่ังซื้อสินค้าในปริมาณมากจะมีความได้
เปรียบในอัตราส่วนลดการซื้อสินค้าที่มากกว่า ใน
ขณะเดยีวกนัการรวมตวัของร้านค้าปลกีรายย่อยจะ
ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

(3) ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (สสว.) ท�าหน้าที่เป็น one-stop service ให้กับ
ร้านค้าปลีกรายย่อยในชุมชน โดยประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือให้ข้อมูลเก่ียวกับหน่วย
งานรัฐท่ีเก่ียวข้องและสามารถช่วยเหลือหรอืส่งเสริม
ในกิจกรรมใดบ้าง ตลอดจนให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับ
กฎหมายการประกอบธุรกิจค้าปลีก การหาแหล่ง
เงินทุน ฯลฯ

(4) ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
อาจมีมาตรการเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการยก
ระดับ (Upgrade) ร้านค้าปลีกของชุมชนโดยอาจ
ให้สทิธปิระโยชน์ทางด้านภาษแีก่ผูป้ระกอบการราย
ย่อยเป็นรายกรณีหากพิจารณาเห็นว่าผู้ประกอบ
การรายใดมีศักยภาพมากพอที่จะให้การส่งเสริมได้ 
ท้ังนี้ การยกระดับร้านค้าปลีกชุมชนจะต้องมีการ
ก�าหนดเงื่อนไขและรูปแบบร้านค้าท่ีต้องการยก
ระดับท่ีชดัเจนมิใช่เป็นการหว่านความช่วยเหลอืเช่น
มาตรการของรัฐทัว่ไป เช่น ร้านค้าชมุชนท่ีจะขอเข้า
รับสิทธิการส่งเสริมภายใต้ BOI จะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขต่อไปนี้ อาทิ
• จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
• มีระบบการจัดท�าบัญชีที่ถูกต ้องตามที่สภา

วิชาชีพบัญชีก�าหนด
• เป็นร้านค้าสะดวกซื้อท่ีมีพื้นที่ขายไม่เกิน 200-

300 ตารางเมตร 
• มีสินค้าที่จ�าหน่ายในร้านค้า 1,500-2,500 

รายการ 
• มีการจัดเรียงสินค้าที่เป็นหมวดหมู่
• ร้านค้ามีความทันสมัย มีเครื่องปรับอากาศ และ

มีพนักงานให้บริการในร้านค้า


