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	 วิิสาหกิจิขนาดกิลางและขนาดย่่อม	(SME)	มีบทบาทสำาคััญต่อ่ระบบเศรษฐกิจิและสงัคัม

ไทย่เป็็นอย่่างมากิ	กิารสร้างโอกิาสใหม่ๆ	 ในกิารขาย่สินคั้า/บริกิารเป็็นสิ�งหน่�งที�ช่่วิย่สร้างราย่ได้ 

นำาไป็เป็็นเงินทุนหมุนเวิีย่นให้	SME	ได้	ต่่อย่อดธุุรกิิจให้เต่ิบโต่ยิ่�งข่�น	หรือช่่วิย่ต่่อลมหาย่ใจให้	

SME	สามารถป็ระคับัป็ระคัองธุรุกิจิของต่นใหร้อดพ้น้ช่่วิงวิิกิฤต่ไิป็ได	้ที�ผ่า่นมา	หนว่ิย่งานภาคัรฐั

ได้ออกิมาต่รกิารสนับสนุนให้	SME	สามารถเข้าถ่งช่่องทางต่ลาดทั�งที�เป็็นลูกิคั้าป็ระช่าช่นทั�วิไป็	

(B2C)	ลูกิคั้าห้างร้านบริษัทเอกิช่น	(B2B)	รวิมทั�งลูกิคั้าหน่วิย่งานภาคัรัฐ	(B2G)	ผ่่านกิารจัดซื้ื�อ

จัดจ้างภาคัรัฐ	โดย่สำานักิงานส่งเสริมวิิสาหกิิจขนาดกิลางและขนาดย่่อม	(สสวิ.)	เป็็นหน่วิย่งานรับ

ผ่ิดช่อบหลักิในกิารขับเคัลื�อนมาต่รกิารสนับสนุนให้	SME	เข้าถ่งต่ลาดกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างภาคัรัฐ

	 อย่่างไรกิ็ต่าม	 แม้กิารจัดซืื้�อจัดจ้างภาคัเอกิช่นจะมีคัวิามคัล้าย่คัล่งกิับกิารจัดซื้ื�อ 

จดัจา้งภาคัรฐัในบางป็ระเดน็และอาจใช่ก้ิลไกิหรอืเคัรื�องมอืในกิารสนบัสนนุบางอย่่างรว่ิมกินัไดบ้า้ง 

แต่่กิ็มีหลาย่ป็ระเด็นที�แต่กิต่่างกิันอย่่างมากิ	 โดย่เฉพ้าะอย่่างยิ่�งกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างภาคัเอกิช่นไม่

คัวิรใช้่	“นโย่บาย่หรือมาต่รกิารบังคับักัิบภาคัเอกิช่นโดย่ต่รง”	แต่่จำาเป็็นต่อ้งใช่	้“กิารสรา้งแรงจูงใจ”	

ให้ผู่้ป็ระกิอบกิารเอกิช่นโดย่เฉพ้าะผู่้ซื้ื�อราย่ใหญ่ซื้ื�อสินคั้า/บริกิารจากิ	SME	มากิข่�น

	 สำานักิงานส่งเสริมวิิสาหกิิจขนาดกิลางและขนาดย่่อม	(สสวิ.)	ได้มีแนวิคัิดที�จะขย่าย่ผ่ล

กิารขับเคัลื�อนมาต่รกิารไป็สู่ต่ลาดกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างภาคัเอกิช่น	จ่งได้ศ่กิษาแนวิทางกิารสนับสนุน

ให้	SME	เข้าถ่งกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างภาคัเอกิช่น	ผ่่านกิารวิิเคัราะห์ข้อมูลยุ่ทธุศาสต่ร์	นโย่บาย่	และ

กิลไกิที�เกิี�ย่วิขอ้งทั�งในป็ระเทศและต่า่งป็ระเทศ	รวิมทั�งกิารสำารวิจคัวิามคัดิเหน็	กิารสมัภาษณ์แ์ละ

จดัป็ระช่มุระดมคัวิามคัดิเหน็จากิผู่ที้�เกิี�ย่วิขอ้ง	พ้รอ้มทั�งจดัทำาหนงัสอื	“Corporate	Procurement:	

โอกิาส	SME	สู่ต่ลาดเอกิช่น”	ฉบับน้�ข่�นเพ้ื�อถ่าย่ทอดจุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกิาส	และคัวิามท้าทาย่ใน

กิารสนับสนุนให้	SME	 เข้าถ่งต่ลาดกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างภาคัเอกิช่น	รวิมถ่งป็ระสบกิารณ์์ที�เกิิดข่�น

จากิป็ระเทศต่้นแบบ	(Best	Practices)	และป็ระเทศไทย่	พ้ร้อมทั�งข้อเสนอแนะเช่ิงนโย่บาย่และ

โคัรงกิารนำารอ่งที�สามารถนำามาใช่เ้ป็็นแนวิทางขบัเคัลื�อนในกิารสนบัสนนุให	้SME	เข้าถง่กิารจดัซื้ื�อ 

จัดจ้างภาคัเอกิช่นได้อย่่างมีป็ระสิทธุิภาพ้ต่่อไป็

ฝ่่าย่นโย่บาย่และแผ่นส่งเสริม	SMEs

สำานักิงานส่งเสริมวิิสาหกิิจขนาดกิลางและขนาดย่่อม	(สสวิ.)



คว�มสำ�คัญ
ของก�รสร้�ง
โอก�ส SME 
สู่ตล�ดเอกชน



	 วิิสาหกิิจขนาดกิลางและขนาดย่่อม	(SME)	มีคัวิามสำาคััญต่่อระบบเศรษฐกิิจและสังคัม

ของป็ระเทศไทย่เป็็นอย่า่งมากิ	ทั�งในดา้นกิารสรา้งงาน	สรา้งราย่ได	้โดย่รปู็ที�	2.1	แสดงข้อมลูในปี็	

2564	พ้บว่ิาวิสิาหกิจิขนาดกิลางและขนาดย่่อม	(SME)	มีจำานวินทั�งสิ�น	3,178,124	บรษิทั	คิัดเป็็น 

กิวิา่รอ้ย่ละ	99	ของจำานวินวิสิาหกิจิทั�งป็ระเทศ	เกิดิกิารจา้งงาน	12,601,726	คัน	คัดิเป็็นสดัสว่ินรอ้ย่ละ 

72	ของกิารจา้งงานทั�งป็ระเทศ	และมมีลูคัา่ผ่ลติ่ภณั์ฑ์ม์วิลรวิมในป็ระเทศของวิสิาหกิจิขนาดกิลาง

และขนาดย่อ่ม	ในไต่รมาสที�	1	ของปี็	2565	คิัดเป็็นสัดสว่ินร้อย่ละ	35.31	ของ	GDP	รวิมทั�งป็ระเทศ

รูปที่ 2.1: จำ�นวนและก�รจ้�งง�น SME แยกต�มขน�ดและภ�คธุรกิจ

ที่มา : Dashboard SME Big Data สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (www.sme.go.th)  
สืบค้นวันที่ 23 สิงหาคม 2565

ภ�พรวม SME

1สำานักิงานส่งเสริมวิิสาหกิิจขนาดกิลางและขนาดย่่อม	
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	 เมื�อเป็รีย่บเทีย่บมูลคั่าต่ลาดกิารจัดซืื้�อจัดจ้างภาคัรัฐต่ามสัญญาซืื้�อ/จ้างที�เกิิดข่�นจริง

จากิฐานข้อมูล	THAI	SME-GP	ของ	สสวิ.และกิรมบัญช่ีกิลางในป็ี	2564	กิับป็ระมาณ์กิารมูลคั่า 

กิารจดัซื้ื�อจัดจา้งภาคัเอกิช่นในปี็	2564	ที�คัำานวิณ์จากิข้อมูลต่ารางปั็จจยั่กิารผ่ลิต่และผ่ลผ่ลิต่	SME	

ป็	ี2558	ของ	สสวิ.	พ้บว่ิา	กิารจดัซืื้�อจดัจา้งภาคัเอกิช่นในป็ระเทศไทย่มีมลูคัา่สงูถง่	20.5	ล้านล้าน

บาทซื้่�งใหญ่กิวิ่าต่ลาดกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างภาคัรัฐที�มีมูลคั่า	1.3	ล้านล้านบาทเกิือบ	16	เท่า	โดย่ใน

ต่ลาดกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างภาคัเอกิช่นนั�น	SME	มีสัดส่วินเพ้ีย่ง	26%	แสดงให้เห็นวิ่า	ผู่้ป็ระกิอบกิาร	

SME	ย่ังมีโอกิาสเพ้ิ�มส่วินแบ่งต่ลาดกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างภาคัเอกิช่นได้อีกิ	(รูป็ที�	2.2)

	 สว่ินกิารจดัซื้ื�อจดัจา้งภาคัรัฐจากิฐานข้อมูล	THAI	SME-GP	ของ	สสวิ.	และกิรมบญัช่กีิลาง	 

พ้บวิ่าในเดือนสิงหาคัม	พ้.ศ.	2565	 มีผู่้ป็ระกิอบกิารที�ข่�นทะเบีย่น	SME	 เพ้ื�อกิารจัดซื้ื�อจัดจ้าง 

ภาคัรัฐ	จำานวิน	139,049	กิิจกิาร	มีราย่กิารสินคั้าและบริกิารรวิม	1,076,671	ราย่กิาร	(รูป็ที�	2.3)	

โดย่ในป็ี	2564	และไต่รมาสที�	2	ป็ีงบป็ระมาณ์	2565	(ณ์	มีนาคัม	2565)	มีหน่วิย่งานของรัฐได ้

จดัซืื้�อจัดจา้งจากิ	SME	ที�ข่�นทะเบีย่นไว้ิกิบั	สสวิ.	รวิมมูลคัา่กิว่ิา	551,365	และ	316,643	ล้านบาท 

ต่ามลำาดับ

ภ�พรวมก�รจัดซื้อจัดจ้�งในประเทศไทย

รูปที่ 2.2: ประม�ณก�รมูลค่�ตล�ดจัดซื้อจัดจ้�งภ�คเอกชน
 และก�รเปรียบเทียบกับมูลค่�ตล�ดจัดซื้อจัดจ้�งภ�ครัฐ

ที่มา: มูลค่าตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาคจาก สสว. และกรมบัญชีกลาง และมูลค่าตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชนคำานวณโดยคณะผู้วิจัย
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รูปที่ 2.3: สถ�นประกอบก�ร SME และจำ�นวนสินค้�ที่ขึ้นทะเบียนในระบบ THAI SME-GP

ที่มา : ระบบทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
สืบค้นวันที่ 23 สิงหาคม 2565

	 ในภาพ้รวิม	องค์ักิรธุรุกิจิขนาดใหญ่ในป็ระเทศไทย่มีกิารจัดซืื้�อจดัจา้งจากิ	SME	คิัดเป็็น 

สัดส่วินเช่ิงมูลคั่าไม่สูงมากินักิ	ส่วินใหญ่เป็็นกิารจัดหาสินคั้า/บริกิารสำาหรับใช้่ในกิารสนับสนุน 

กิารผ่ลติ่	(indirect	procurement)	เพ้ื�อใหอ้งค์ักิรผู่ซื้ื้�อสามารถดำาเนินธุรุกิจิไดอ้ย่า่งราบรื�นมากิที�สดุ	 

(day-to-day	operation)	เช่่น	สินค้ัา/บรกิิารเพ้ื�อบำารงุรักิษา	ซ่ื้อมแซื้ม	และป็ฏิบัิต่งิาน	(maintenance, 

repair	and	operation:	MRO)	ของโรงงานและเคัรื�องจักิร	สินค้ัา/บริกิารเกิี�ย่วิกัิบบรรจุภณั์ฑ์์	สินคัา้

ป็ระเภทเคัรื�องใช่ส้ำานกัิงาน	ฯลฯ	สำาหรบักิารจดัหาบริกิารเฉพ้าะด้าน	(service	procurement)	จากิ	

SME	ย่ังจำากิัดอยู่่ที�บริกิารที�พ้่�งพ้าแรงงานทักิษะไม่สูง	(low	to	semi-skilled	labor)	เช่่น	บริกิาร

ทำาคัวิามสะอาด	บริกิารรักิษาคัวิามป็ลอดภัย่	บริกิารดูแลและบำารุงรักิษาภูมิทัศน์	บริกิารรับส่ง

พ้นักิงาน	ส่วินกิารจัดหาบริกิารเฉพ้าะด้านที�พ้่�งพ้าแรงงานทักิษะสูง	(skilled	labor)	เช่่น	บริกิาร

วิชิ่าช่พี้	(professional	services)	บรกิิารดา้นระบบเทคัโนโลย่สีารสนเทศ	บรกิิารใหค้ัำาป็รก่ิษาทาง

ธุุรกิิจ	พ้บวิ่าย่ังมีกิารจัดหาจากิ	SME	ไม่มากินักิ	ในขณ์ะที�กิารจัดหาสินคั้า/บริกิารที�เกิี�ย่วิข้องกิับ

กิารผ่ลิต่โดย่ต่รง	(direct	procurement)	จากิ	SME	ไม่วิ่าจะเป็็นวิัต่ถุดิบ	ช่ิ�นส่วิน	เคัรื�องจักิร	หรือ

สนิคัา้ที�จดัหามาเพื้�อขาย่ต่อ่	ซ่ื้�งเป็็นส่วินสำาคัญัที�สง่ผ่ลกิระทบต่อ่ผ่ลกิำาไรและกิารเติ่บโต่ของราย่ได้

ขององคั์กิรผู่้ซื้ื�อ	ย่ังมีสัดส่วินที�คั่อนข้างน้อย่มากิ

	 อย่่างไรก็ิดี	 ในปั็จจุบันองค์ักิรธุุรกิิจขนาดใหญ่ในป็ระเทศไทย่หลาย่องค์ักิรได้ให้คัวิาม

สำาคััญกิับแนวิคัิดกิารบริหารจัดกิารกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างอย่่างยั่�งย่ืนมากิข่�นเพ้ื�อป็้องกิันและลดผ่ลกิระ

ทบด้านสิ�งแวิดล้อมและสังคัม	 ซ่ื้�งจะส่งผ่ลกิระทบต่่อคัวิามไว้ิวิางใจของผู่้มีส่วินได้ส่วินเสีย่ของ

องคั์กิร	รวิมไป็ถ่งกิารจัดหาสินคั้าและบริกิารจากิผู่้คั้าในท้องถิ�นเพ้ื�อเป็็นกิารสร้างงานและราย่ได้

ใหแ้กิค่ันในพื้�นที�	ซ่ื้�งอาจจะมีขอ้ได้เป็รีย่บในแง่ของต้่นทนุที�ต่ำ�ากิวิา่และกิารขนส่งที�รวิดเร็วิกิวิา่	และ

ช่่วิย่เสริมสร้างคัวิามสัมพ้ันธุ์ระย่ะย่าวิที�ดีกัิบชุ่มช่น	ซื้่�งจะส่งผ่ลให้องคั์กิรได้รับคัวิามไวิ้วิางใจจากิ

ชุ่มช่นในกิารดำาเนินธุุรกิิจในพ้ื�นที�

สถ�นก�รณ์ SME 
ด้�นก�รจัดซื้อจัดจ้�งภ�คเอกชน
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	 นอกิจากิน้�	องคัก์ิรธุรุกิจิเหล่านั�นไดม้กีิารป็รบันโย่บาย่จัดซื้ื�อจดัจา้งขององคัก์ิร	(corporate	 

procurement	policy)	 ให้สอดคัล้องกัิบแผ่นบริหารจัดกิารภาวิะวิิกิฤต่และบริหารคัวิามต่่อเน่�อง

ทางธุุรกิิจ	(business	continuity	management:	BCM)	เพ้ื�อลดคัวิามเสี�ย่งที�จะเกิิดเหตุ่กิารณ์์กิาร

สะดุดของห่วิงโซื้่อุป็ทาน	(supply	chain	disruption)	อันเน่�องมาจากิสถานกิารณ์์แวิดล้อมที�มีกิาร

เป็ลี�ย่นแป็ลงอย่่างรวิดเร็วิ	 เช่่น	 อุทกิภัย่และวิาต่ภัย่	กิารแพ้ร่ระบาดของโรคัอย่่างฉับพ้ลัน	 โดย่

กิารเพ้ิ�มจำานวินผู่้คั้า	 (supplier)	 ที�มีคัวิามสามารถในกิารต่อบสนองคัวิามต้่องกิารระดับพ้ื�นฐาน

ขององค์ักิรและต่้องสามารถดำาเนินธุุรกิิจต่ามแนวิทางกิารป็ฏิิบัติ่อย่่างยั่�งยื่นของผู่้ค้ัา	(suppliers	

sustainable	code	of	conduct:	SSCoC)	ที�องคั์กิรกิำาหนดไวิ้	ซื้่�งมีระดับคัวิามเข้มงวิดที�แต่กิต่่าง

กิันต่ามป็ระเภทของสินคั้า/บริกิารที�จัดหา

	 องคั์กิรธุุรกิิจขนาดใหญ่ในป็ระเทศไทย่หลาย่องคั์กิรได้มีกิารพ้ัฒนากิระบวินกิารจัดซื้ื�อ

จัดจ้างขององค์ักิร	 (corporate	procurement	process)	 โดย่กิารนำาระบบเทคัโนโลยี่สารสนเทศ	

(digital	transformation)	มาใช้่มากิข่�นเรื�อย่ๆ	โดย่อาจเป็็นกิารใช้่ระบบที�องคัก์ิรพ้ฒันาข่�นเอง	หรอื

เป็็นกิารใช่้ระบบที�หน่วิย่งานอื�นพ้ัฒนาข่�นมา	(procurement	as-a-service)	กิารใช่้ระบบที�องคั์กิร

ของต่นพั้ฒนาข่�นเองแม้จะมีขอ้ไดเ้ป็รีย่บต่รงที�ช่่วิย่ให้ต่อบโจทย์่คัวิามต่อ้งกิารเฉพ้าะตั่วิขององค์ักิร	

และช่่วิย่ให้องค์ักิรสามารถใช้่ป็ระโย่ช่น์จากิฐานข้อมูลเพื้�อบริหารจัดกิารต้่นทุน	โดย่ยั่งสามารถเก็ิบ

รักิษาข้อมูลสำาคััญไม่ให้คัู่แข่งรับรู้ได้	แต่่กิ็มีคัวิามท้าทาย่คั่อนข้างมากิ	 เน่�องจากิอาจมีต่้นทุนใน

กิารพ้ัฒนาและป็รับป็รุงดูแลระบบ	ทั�งในด้านฮาร์ดแวิร์	ซื้อฟต่์แวิร์	และบุคัลากิร	ซื้่�งต่้องมีกิารให้

คัวิามสำาคััญกิับเรื�องทางเทคันิคั	เช่่น	คัวิามสามารถในกิารป็กิป็้องระบบจากิกิารโจมต่ีทางไซื้เบอร์	

(cyber	security)	ป็ญัญาป็ระดษิฐ	์(artificial	intelligence:	AI)	กิารทำาใหร้ะบบเรยี่นรูไ้ดด้ว้ิย่ต่นเอง

โดย่ใช่้ข้อมูล	(machine	learning)	ในขณ์ะที�กิารใช่้ระบบที�หน่วิย่งานอื�นพ้ัฒนาข่�นมา	แม้จะมีข้อ

ไดเ้ป็รยี่บต่รงที�องคัก์ิรสามารถใช่ง้านได้โดย่ใช่ท้รพั้ย่ากิรนอ้ย่กิว่ิา	แต่ก็่ิมคีัวิามทา้ทาย่ในด้านคัวิาม

ย่ากิลำาบากิในกิารป็รับระบบให้เข้ากิับโจทย่์คัวิามต่้องกิารขององคั์กิร	(customize)	ต่ลอดจนกิาร

เป็ิดเผ่ย่ข้อมูลกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างซื้่�งมีคัวิามสำาคััญทางธุุรกิิจ

	 ดงันั�น	กิารสนบัสนนุให	้SME	สามารถเขา้ถง่ต่ลาดกิารจดัซื้ื�อจดัจา้งภาคัเอกิช่นไดม้ากิ

ข่�นจำาเป็็นต่้องทำาคัวิามเข้าใจและคัำาน่งถ่งป็ระเด็นที�เกิี�ย่วิข้อง	ไม่วิ่าจะเป็็นกิารป็รับต่ัวิต่ามแนวิคัิด

กิารบริหารจัดกิารกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างอย่่างย่ั�งย่ืนให้ได้อย่่างทันท่วิงที	กิารมีคัวิามรู้คัวิามเข้าใจเกิี�ย่วิ

กิบัระบบกิารจดัซืื้�อจดัจ้างผ่า่นระบบเทคัโนโลยี่สารสนเทศและมคีัวิามพ้รอ้มดา้นเทคัโนโลยี่	รวิมทั�ง

คัวิามพ้ย่าย่ามให้ผ่่านกิารคััดเลือกิ	ป็ระเมิน	และต่รวิจสอบผู่้คั้า	ทั�งคัุณ์สมบัต่ิทางกิารคั้า	เทคันิคั	

คัุณ์ภาพ้	คัวิามพ้ร้อมของกิารบริกิาร	กิำาลังกิารผ่ลิต่	กิารขนส่ง	คัวิามป็ลอดภัย่	อาช่ีวิอนามัย่และ

สิ�งแวิดล้อม	มาต่รฐานอุต่สาหกิรรมเพ้ื�อให้สามารถเข้าไป็อยู่่ในทะเบีย่นผู่้คั้า	(approved	supplier	

list:	APL)	ขององค์ักิรธุุรกิิจเอกิช่น	และนำาไป็สู่กิารสร้างคัวิามสัมพ้ันธุ์ระหวิ่างองค์ักิรผู่้ซื้ื�อและ	

SME	 ที�เป็็นคัู่ค้ัา	 เน่�องจากิกิารจัดหาสินคั้า/บริกิารจำาเป็็นต้่องอาศัย่คัวิามสัมพ้ันธ์ุระย่ะย่าวิที�ทั�ง

องค์ักิรผู่ซ้ื้ื�อและผู่ข้าย่จะต้่องมคีัวิามเชื่�อมั�นและมีกิารทำางานรว่ิมกินัในระย่ะย่าวิต่อ่ไป็	(long-term	

collaborative	supplier	relationship)		
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	 องคัก์ิรธุรุกิจิ/ภาคัเอกิช่นไดพ้้ฒันาป็รบัป็รงุเป็ลี�ย่นแป็ลงรปู็แบบและกิระบวินกิารจดัซื้ื�อ

จดัจา้งมาโดย่ต่ลอดเพ้ื�อป็รับต่วัิใหท้นักิบักิารเป็ลี�ย่นแป็ลงด้านกิารเมือง	เศรษฐกิจิ	สังคัม	เทคัโนโลยี่	

สิ�งแวิดล้อม	และกิฎระเบีย่บ	(PESTEL:	political,	economic,	socio-cultural,	 technological,	

environmental,	and	legal	contexts)	ดังแสดงในรูป็ที�	2.4	ซื้่�งแบ่งได้เป็็น	4	ยุ่คัดังน้�

 ยุุคแรก	มุ่งเน้นเพ้ีย่งแคั่ด้านป็ระสิทธุิภาพ้	โดย่พ้ิจารณ์าจากิคัุณ์ภาพ้	ราคัา	และคัวิาม

สามารถในกิารส่งมอบ	(quality,	cost,	delivery:	QCD)	ซื้่�งผู่้ขาย่จำาเป็็นต่้องสนองต่ามข้อกิำาหนด

ของผู่้ซื้ื�อ	

 ยุุคท่ี่�สอง	เพ้ิ�มกิารพ้จิารณ์าดา้นคัวิามโป็ร่งใส	(transparency)	ซ่ื้�งผู่ข้าย่ที�มโีอกิาสไดร้บั

เลอืกิจะต่อ้งสามารถจดัทำาขอ้เสนอที�โป็รง่ใส	ต่รวิจสอบได	้สอดคัลอ้งกิบัหลกัิจรยิ่ธุรรม	และรกัิษา

คัวิามลับทางกิารคั้าได้ในระดับที�ผู่้ซื้ื�อกิำาหนด	

	 ยุุคท่ี่�สาม	มุ่งเน้นเพ้ิ�มข่�นอกีิหน่�งป็ระกิารคัอื	คัวิามเป็็นมติ่รกิบัสิ�งแวิดลอ้ม	(environmental- 

friendliness)	ซ่ื้�งผู่ข้าย่ที�มโีอกิาสได้รบัเลือกิจะต้่องสามารถเสนอผ่ลิต่ภณั์ฑ์	์และ/หรือ	บรกิิารที�ช่ว่ิย่

ลดผ่ลกิระทบด้านสิ�งแวิดล้อมได้ต่ามหลักิเกิณ์ฑ์์ที�หน่วิย่งานภาคัรัฐหรือองคั์กิรระหวิ่างป็ระเทศได้

กิำาหนดไวิ้		

 ยุุคที่่�ส่�	 ซ่ื้�งน่าจะเกิิดในอนาคัต่อันใกิล้น้�	 โดย่มีป็ัจจัย่มุ่งเน้นเพ้ิ�มข่�นอีกิหน่�งป็ระกิารคัือ	

กิารทำาให้เกิิดคัวิามย่ั�งย่ืนกิับภาคัส่วินต่่างๆ	ในสังคัมนอกิเหน่อจากิเพ้ีย่งแคั่ผู่้ซื้ื�อและผู่้ขาย่เท่านั�น		

กิล่าวิคัือ	องคั์กิรธุุรกิิจที�ต่้องกิารอยู่่รอดและเต่ิบโต่ได้อย่่างยั่�งย่ืนจำาเป็็นต่้องจัดหาวิัต่ถุดิบเพ้ื�อใช่้

ในกิารผ่ลิต่	และ/หรือ	จัดจ้างผู่้ให้บริกิารที�เกิี�ย่วิข้องกิับกิารดำาเนินธุุรกิิจที�สามารถทำากิารส่งมอบ

ผ่ลิต่ภัณ์ฑ์์หรือบริกิารที�มีคัุณ์ภาพ้ในราคัาที�เหมาะสมได้ทันต่ามคัวิามต่้องกิาร	มีคัวิามโป็ร่งใส	 

เป็็นมิต่รต่่อสิ�งแวิดล้อม	และกิ่อให้เกิิดคัวิามย่ั�งย่ืนกิับภาคัส่วินต่่างๆ	 ในสังคัมมากิที�สุด	 (quality,	

cost,	delivery,	transparent,	environmental-friendliness,	and	sustainability)	กิารทำาให้เกิิด

คัวิามยั่�งยื่นดังกิล่าวิจำาเป็็นต้่องมีหน่วิย่งานรัฐหรือภาคัป็ระช่าสังคัมหรือองค์ักิรธุุรกิิจอื�นๆ	 ที�จะ

มาเป็็นต่ัวิช่่วิย่ขับเคัลื�อนกิารสนับสนุนส่งเสริม	กิารกิำากิับดูแล	และกิารอำานวิย่คัวิามสะดวิกิให้กิับ

ทั�งผู่้ซื้ื�อและผู่้ขาย่

พัฒน�ก�รของรูปแบบและกระบวนก�ร
จัดซื้อจัดจ้�งภ�คเอกชน
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รูปที่ 2.4: พัฒน�ก�รของรูปแบบและกระบวนก�รจัดซื้อจัดจ้�งภ�คเอกชน

คัุณ์ภาพ้	

ราคัา	

คัวิามสามารถ
ในกิารส่งมอบ

(QCD)

ผู้ซื้อกำ�หนด

ผู้ข�ยสนอง

Go efficient

CP 1.0

คัุณ์ภาพ้	

ราคัา	

คัวิามสามารถ
ในกิารส่งมอบ	

คัวิามโป็ร่งใส	

เป็น็มิต่รกิับ
สิ�งแวิดล้อม

กิ่อให้เกิิดคัวิามย่ั�งย่ืน
กิับภาคัส่วินต่่างๆ	ใน
สังคัม

(QCDTES)

ผู้ซื้อกำ�หนด 

ผู้ข�ยเสนอ

รัฐสนบัสนุน กำ�กับ
ดูแล และอำ�นวย
คว�มสะดวก

Go sustain

CP 4.0

ที่มา: รวบรวมโดยคณะวิจัย

คัุณ์ภาพ้	

ราคัา	

คัวิามสามารถ
ในกิารส่งมอบ	

คัวิามโป็ร่งใส	

เป็็นมิต่รกิับ
สิ�งแวิดล้อม

(QCDTE)

ผู้ซื้อกำ�หนด 

ผู้ข�ยเสนอ

รัฐสนับสนุนและ 
กำ�กับดูแล

Go green

CP 3.0

คัุณ์ภาพ้	

ราคัา	

คัวิามสามารถ
ในกิารส่งมอบ

คัวิามโป็ร่งใส	

(QCDT)

ผู้ซื้อกำ�หนด 

ผู้ข�ยเสนอ

Go fair

CP 2.0
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	 ป็ระเทศไทย่มีกิารสนับสนุน	กิำากิับดูแล	หรืออำานวิย่คัวิามสะดวิกิให้	 SME	 เข้าถ่ง

กิระบวินกิารจัดซืื้�อจัดจ้างภาคัรัฐและสามารถนำามาต่่อย่อดให้เกิิดกิารจัดซืื้�อจัดจ้างภาคัเอกิช่นที�

จะสามารถเอื�อป็ระโย่ช่น์ให้	SME	ในป็ระเทศไทย่ได้ดังต่่อไป็น้�

บทบ�ทของหน่วยง�นต่�งๆ ในก�รสนับสนุนให้ 
SME เข้�ถึงตล�ดก�รจัดซื้อจัดจ้�ง

	 มาต่รกิารพ้ี�ช่่วิย่นอ้งเป็็นมาต่รกิารป็ระเภทกิารสนบัสนนุองคัก์ิรธุรุกิจิ	โดย่กิารใหแ้รง

จงูใจกิบัองค์ักิรธุรุกิจิขนาดใหญ่ที�มคีัวิามพ้ร้อมและต้่องกิารช่่วิย่สนับสนนุกิารดำาเนินธุรุกิจิของ	

SME	โดย่กิระทรวิงกิารคัลังพ้จิารณ์าใหส้ิทธุิป็ระโย่ช่น์ทางภาษแีกิอ่งคั์กิรธุรุกิจิขนาดใหญต่่าม

เงื�อนไขดังน้�

•	บรษิทัหรอืหา้งหุ้นสว่ินนติ่บิคุัคัลต่ามกิฎหมาย่ไทย่ที�มสีนิทรพั้ย่ถ์าวิรเกินิ	200	ลา้นบาท	และ

จา้งแรงงานเกินิ	200	คัน	(พ้ี�)	สามารถหกัิราย่จา่ย่	2	เท่า	แต่ไ่มเ่กินิรอ้ย่ละ	10	ของกิำาไรสทุธุิ

กิอ่นหกัิราย่จา่ย่เพ้ื�อกิารกิศุลสาธุารณ์ะหรือเพ้ื�อกิารสาธุารณ์ป็ระโย่ช่น	์และราย่จา่ย่เพ้ื�อกิาร

ศก่ิษาหรือเพื้�อกิารกิฬีาต่ามมาต่รา	65	ต่รี	(3)	สำาหรบัราย่จา่ย่ที�ได้จา่ย่เพ้ื�อกิารสง่เสรมิกิาร

ดำาเนินธุุรกิิจของ	SME	ที�เป็็นบริษัท/ห้างหุ้นส่วินนิติ่บุคัคัลต่ามกิฎหมาย่ไทย่ที�มีสินทรัพ้ย์่

ถาวิรไม่เกิิน	200	ล้านบาท	และจ้างแรงงานไม่เกิิน	200	คัน	(น้อง)	เป็็นระย่ะเวิลา	3	รอบ

ระย่ะเวิลาบัญช่ี	ทั�งน้�	ลักิษณ์ะโคัรงกิารส่งเสริมกิารดำาเนินธุุรกิิจมี	ดังน้�

•	กิารถ่าย่ทอดคัวิามรู้ด้านต่่างๆ	เช่่น	กิารบริหาร	กิารต่ลาด	กิารบัญช่ี
•	กิารวิิจัย่และพ้ัฒนาเทคัโนโลย่ี	และนวิัต่กิรรม
•	กิารเพ้ิ�มป็ระสิทธุิภาพ้ในกิารผ่ลิต่	ลดต่้นทุนกิารผ่ลิต่	เพ้ิ�มกิำาไร
•	กิารส่งเสริมกิารต่ลาด
•	กิารจ่าย่คั่าธุรรมเน้ย่มคัำ�าป็ระกิันสินเชื่�อแทนผู่้ป็ระกิอบกิารที�ได้รับกิารคัำ�าป็ระกิัน
สินเช่ื�อจากิบรรษัทป็ระกิันสินเช่ื�ออุต่สาหกิรรมขนาดย่่อม

สิทธิประโยชน์ด้�นภ�ษีแก่องค์กรธุรกิจขน�ดใหญ่ที่ช่วยพัฒน� SME 
ภ�ยใต้ม�ตรก�รพี่ช่วยน้อง
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•	บริษัทหรือห้างหุ้นส่วินนิต่ิบุคัคัลที�ต่ั�งข่�นต่ามกิฎหมาย่ไทย่จะต่้องไม่ถือหุ้นทั�งทางต่รง

และทางออ้ม	และไมม่อีำานาจคัวิบคัมุ	หรอืกิำากิบัดแูลกิารดำาเนนิงานและบรหิารงานของ

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วินนิต่ิบุคัคัลที�ได้จ่าย่ไป็เพ้ื�อสนับสนุนกิารดำาเนินกิิจกิาร

•	คัา่ใช้่จา่ย่ในโคัรงกิารจะต่อ้งได้รบักิารรับรองจากิสภาอตุ่สาหกิรรมแห่งป็ระเทศไทย่	หรอื

หอกิารคั้าไทย่และสภาหอกิารคั้าแห่งป็ระเทศไทย่

	 กิารให้สิทธุิป็ระโย่ช่น์ด้านภาษีเพ้ิ�มเต่ิมต่ามคัุณ์คั่าของโคัรงกิาร	 (merit-based	

incentives)	แกิ่ผู่้ลงทุนในป็ระเทศไทย่ที�ช่่วิย่พ้ัฒนาผู่้ผ่ลิต่วิัต่ถุดิบหรือช่ิ�นส่วินในป็ระเทศ	เป็็น

มาต่รกิารป็ระเภทกิารสนับสนุนองคั์กิรธุุรกิิจ	 โดย่กิารให้แรงจูงใจแกิ่ผู่้ลงทุนที�ได้รับสิทธุิกิาร 

ส่งเสริมกิารลงทุนจากิสำานักิงานคัณ์ะกิรรมกิารส่งเสริมกิารลงทุน	 (BOI)	 ซ่ื้�งอาจเป็็นองค์ักิร

ธุุรกิิจขนาดใดกิ็ได้	และมีสัดส่วินกิารถือหุ้นโดย่ช่าวิต่่างช่าต่ิเท่าใดกิ็ได้	 ในกิารได้รับวิงเงิน

ย่กิเวิ้นภาษีเงินได้นิต่ิบุคัคัลร้อย่ละ	200	จากิกิารพ้ัฒนาผู่้ผ่ลิต่วิัต่ถุดิบหรือช่ิ�นส่วินในป็ระเทศ	

ซื้่�งอาจเป็็นองค์ักิรธุุรกิิจขนาดใดก็ิได้แต่่ต้่องมีผู่้มีสัญช่าติ่ไทย่ถือหุ้นไม่น้อย่กิว่ิาร้อย่ละ	51	

ของทุนจดทะเบีย่น	 ในส่วินที�เกิี�ย่วิกิับกิารฝ่ึกิอบรมด้านเทคัโนโลยี่ขั�นสูงและกิารให้คัวิามช่่วิย่

เหลือด้านเทคันิคั

	 กิารช่่วิย่ให้	 SME	 เข้าถ่งสินเชื่�อเป็็นมาต่รกิารด้านกิารสนับสนุนองค์ักิรธุุรกิิจ	

โดย่ช่่วิย่ให้	SME	สามารถเข้าถ่งแหล่งเงินทุนสำาหรับกิารลงทุนและ/หรือกิารใช้่เป็็นเงินทุน 

หมนุเวีิย่นในกิารดำาเนินธุรุกิจิที�มขีนาดและราคัาที�เหมาะสมได้		ผ่ลกิารสมัภาษณ์อ์งค์ักิรธุรุกิจิ

ที�เกิี�ย่วิข้องพ้บวิ่า	 ในระบบกิารจัดซืื้�อจัดจ้างขององค์ักิรธุุรกิิจในป็ระเทศไทย่	 เคัรื�องมือทาง 

กิารเงินบางป็ระเภทยั่งมีกิารใช้่กินัไม่แพ้ร่หลาย่นักิ	ไมว่ิา่จะเป็็นสินเชื่�อแฟคัเต่อริ�ง	บรกิิารบัญชี่

ดูแลผ่ลป็ระโย่ช่น์ของคัู่สัญญา	 (escrow	account)	และกิารระดมทุนจากิป็ระช่าช่นหมู่มากิ 

(crowdfunding)	นอกิจากิน้�	 ยั่งมี	SME	 ที�ไม่สามารถเข้าถ่งสินเชื่�อที�มีขนาดและราคัาที� 

เหมาะสมได	้เน่�องจากิป็ญัหาสำาคัญัๆ	เช่่น	SME	ขาดหลกัิฐานที�ใช่ใ้นกิารย่นืย่นัคัวิามนา่เชื่�อถอื 

ในกิารทำาธุุรกิิจ	ดอกิเบี�ย่และคั่าธุรรมเน้ย่มในกิารขอสินเช่ื�อสูงเกิินไป็

ก�รให้สิทธิประโยชน์ด้�นภ�ษีเพิ่มเติมต�มคุณค่�ของโครงก�ร 
(merit-based incentives) แก่ผู้ลงทุนในประเทศไทย
ที่ช่วยพัฒน�ผู้ผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในประเทศ

ก�รช่วยให้ SME เข้�ถึงสินเชื่อ
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	 กิารพั้ฒนาแพ้ลต่ฟอร์มสำาหรับกิารจัดซืื้�อจัดจ้างขององค์ักิรธุุรกิิจ	 (business-to- 

business	platform:	B2B	platform)	เป็็นมาต่รกิารป็ระเภทอำานวิย่คัวิามสะดวิกิใหอ้งคัก์ิรธุรุกิจิ

ที�เป็็นผู่้ซืื้�อและผู่้ขาย่ได้พ้บกัินและมีโอกิาสได้ทำากิารต่กิลงซืื้�อขาย่กิันในที�สุด	แพ้ลต่ฟอร์ม

สำาหรับกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างขององคั์กิรธุุรกิิจอาจมีลักิษณ์ะเป็็นแพ้ลต่ฟอร์มที�มีกิารแลกิเป็ลี�ย่น

ข้อมูลกิันระหวิ่างองคั์กิรธุุรกิิจที�เป็็นผู่้ซื้ื�อและผู่้ขาย่	(catalogue	platform)	หรืออาจมีฟีเจอร์

กิารทำางานเกิี�ย่วิกิบักิระบวินกิารจดัซื้ื�อจดัจา้งระหว่ิางองคัก์ิรธุรุกิจิที�เป็็นผู่ซ้ื้ื�อและผู่ข้าย่ที�มากิข่�น 

(transaction	platform)	จนถ่งขั�นเป็็นแพ้ลต่ฟอร์มที�รวิบรวิมฟีเจอร์กิารทำางานของหน่วิย่งาน 

อื�นที�เกิี�ย่วิข้องกัิบกิระบวินกิารจัดซืื้�อจัดจ้างนอกิเหน่อจากิองค์ักิรธุุรกิิจที�เป็็นผู่้ซืื้�อและ 

ผู่้ขาย่	(integrated	platform)

	 ทั�งน้�	 ป็ระเทศไทย่มีหน่วิย่งานที�พ้ัฒนาแพ้ลต่ฟอร์มและเวิป็ไซื้ต์่ที�อำานวิย่คัวิาม

สะดวิกิสำาหรับกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างหลาย่หน่วิย่งาน	ทั�งภาคัรัฐและเอกิช่น	โดย่หน่วิย่งานภาคัรัฐ

มีแพ้ลต่ฟอร์มและเวิป็ไซื้ต่์ที�มีกิารแลกิเป็ลี�ย่นข้อมูลกิันระหวิ่างองคั์กิรธุุรกิิจที�เป็็นผู่้ซื้ื�อและ 

ผู่้ขาย่	ในขณ์ะที�แพ้ลต่ฟอร์มของหน่วิย่งานเอกิช่นที�มีฟีเจอร์กิารทำางานเกิี�ย่วิกิับกิระบวินกิาร 

จดัซืื้�อจัดจ้างระหวิา่งองค์ักิรธุรุกิจิที�เป็็นผู่ซื้ื้�อและผู่ข้าย่ที�มากิข่�น	ดังน้�	(สามารถอ่านราย่ละเอีย่ด

เพ้ิ�มเต่ิมได้ที�	แพ้ลต่ฟอร์มและเวิ็บไซื้ต่์สำาหรับกิารจัดซื้ื�อจัดจ้าง)

ก�รพัฒน�แพลตฟอร์มสำ�หรับก�รจัดซื้อจัดจ้�ง

ระบบ	THAI	SME-GP	 	 สำานักิงานส่งเสริมวิิสาหกิิจขนาดกิลางและขนาดย่่อม

แพลตฟอร์ม/เว็บไซต์ หน่วยง�นรับผิดชอบ

Phenixbox			 	 กิรมพ้ัฒนาธุุรกิิจกิารคั้า

T-GoodTech	 	 กิรมส่งเสริมอุต่สาหกิรรมและองคั์กิารเพ้ื�อวิิสาหกิิจขนาดกิลาง 
	 	 	 ขนาดย่่อมและนวิัต่กิรรมภูมิภาคัแห่งป็ระเทศญี�ป็ุ่น

TCCT	 	 	 สำานักิงานคัณ์ะกิรรมกิารกิารแข่งขันทางกิารคั้า

TISI	 	 	 สำานักิงานมาต่รฐานผ่ลิต่ภัณ์ฑ์์อุต่สาหกิรรม	(สมอ.)

DGTFarm	 	 	 สำานักิงานมาต่รฐานสินคั้าเกิษต่รและอาหารแห่งช่าต่ิ	(มกิอช่.)

FTIebusiness	 	 สภาอุต่สาหกิรรมแห่งป็ระเทศไทย่

PSCMT	 	 	 สมาคัมบริหารงานจัดซื้ื�อและซื้ัพ้พ้ลาย่เช่นแห่งป็ระเทศไทย่	 
	 	 	 (สจซื้ท.)

ไทย่เด็ด	 	 	 บริษัท	ป็ต่ท.น�ำามันและกิารคั้าป็ลีกิ	จำากิัด	(มหาช่น)	หรือ	โออาร์

Pantavanij	eProcurement	 บริษัท	พ้ันธุวิณ์ิช่	จำากิัด

OfficeMate	e-Procurement	 บริษัท	ออฟฟิศเมท	(ไทย่)	จำากิัด

15ความสำาคัญของการสร้างโอกาส SME สู่ตลาดเอกชน



	 กิารจัดงานพ้บป็ะกัินระหว่ิางองคั์กิรธุุรกิิจขนาดใหญ่กิับ	SME	 ที�ช่่วิย่ให้เกิิดกิาร

จับคัู่ทางธุุรกิิจเป็็นมาต่รกิารป็ระเภทกิารอำานวิย่คัวิามสะดวิกิให้องคั์กิรธุุรกิิจที�เป็็นผู่้ซื้ื�อและ 

ผู่ข้าย่ไดพ้้บกินัและมโีอกิาสไดท้ำากิารต่กิลงซืื้�อขาย่กัินในที�สดุ	ผ่ลกิารสมัภาษณ์ส์ำานักิงานคัณ์ะ

กิรรมกิารส่งเสริมกิารลงทุน	พ้บวิา่	ในปี็งบป็ระมาณ์	2564	(ต่.คั.	2563	-	กิ.ย่.	2564)	กิจิกิรรม

ของกิองพั้ฒนาผู่ป้็ระกิอบกิารไทย่ภาย่ใต้่สำานักิงานคัณ์ะกิรรมกิารสง่เสริมกิารลงทุนสรา้งมูลคัา่

กิารเช่ื�อมโย่งอุต่สาหกิรรมทั�งสิ�น	19,143.27	ล้านบาท	ซื้่�งแบ่งออกิได้เป็็นมูลคั่ากิารเช่ื�อมโย่ง

อตุ่สาหกิรรมระหวิา่ง	SME	ภาย่ในป็ระเทศกิบัผู่ซ้ื้ื�อราย่ใหญภ่าย่ในป็ระเทศ	10,296.58	ลา้นบาท 

ระหวิา่ง	SME	ภาย่ในป็ระเทศกิบัผู่ซ้ื้ื�อราย่ใหญต่่า่งป็ระเทศ	2,237.53	ลา้นบาท	ระหวิา่ง	SME	

ภาย่ในป็ระเทศกัิบผู่ซื้ื้�อ	SME	ต่า่งป็ระเทศ	949.20	ล้านบาท	และระหวิา่ง	SME	ภาย่ในป็ระเทศ

ด้วิย่กิัน	5,659.96	ล้านบาท

	 กิารบังคัับใช่้กิฎระเบีย่บเกิี�ย่วิกิับระย่ะเวิลากิารช่ำาระสินเชื่�อกิารคั้าเป็็นมาต่รกิาร

ด้านกิารกิำากิับดูแลเพ้ื�อป็้องกิันไม่ให้	 SME	 ที�เป็็นผู่้ขาย่สินคั้า/บริกิาร	 โดนเอาเป็รีย่บจากิ 

ผู่้ซื้ื�อในกิารป็ระวิิงเวิลาในกิารช่ำาระเงินอย่่างไม่มีเหตุ่ผ่ลอันคัวิร	 โดย่สำานักิงานคัณ์ะกิรรมกิาร

กิารแข่งขันทางกิารคั้า	(สำานักิงาน	กิขคั.)	ได้ออกิป็ระกิาศกิำาหนดแนวิป็ฏิิบัต่ิไวิ้	2	กิรณ์้	คัือ	

สินคั้าหรือบริกิารทั�วิไป็	กิำาหนดระย่ะเวิลาไวิ้ไม่เกิิน	45	วิัน	และสินคั้าเกิษต่รหรือผ่ลิต่ภัณ์ฑ์์

ทางกิารเกิษต่ร	กิำาหนดระย่ะเวิลาไวิ้ไม่เกิิน	30	วิัน	นับจากิวิันที�ส่งมอบสินคั้า/บริกิารและส่ง

มอบเอกิสารคัรบถ้วิน	แต่่หากิมีเหตุ่ผ่ลอันคัวิร	ผู่้ซื้ื�อสามารถทำาเรื�องช่ี�แจงกิับสำานักิงานคัณ์ะ

กิรรมกิารกิารแข่งขันทางกิารคั้าได้		บทลงโทษในกิรณ์้ที�ผู่้ซื้ื�อ	ซื้่�งคัรอบคัลุมผู่้ป็ระกิอบกิารทุกิ 

ขนาด	ไมท่ำาต่ามป็ระกิาศฉบบัน้�	เป็็นโทษทางป็กิคัรองต่ามมาต่รา	57	ของพ้ระราช่บญัญัต่กิิาร

แขง่ขนัทางกิารคัา้	พ้.ศ.	2560	ที�ลงโทษป็รบัไมเ่กินิร้อย่ละ	10	ของราย่ไดใ้นปี็ที�กิระทำาคัวิามผ่ดิ 

ก�รจัดง�นพบปะกันระหว่�งองค์กรธุรกิจขน�ดใหญ่กับ SME 
ที่ช่วยให้เกิดก�รจับคู่ท�งธุรกิจ (face-to-face forum)

ก�รบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับระยะเวล�ก�รชำ�ระสินเชื่อก�รค้� 
(credit term)
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	 กิารพ้ัฒนาโคัรงสร้างพื้�นฐานทางกิารเงินและกิารช่ำาระเงินสำาหรับภาคัธุุรกิิจแบบ

คัรบวิงจร	(Smart	Financial	and	Payment	Infrastructure	for	Business)	เป็็นมาต่รกิาร

ป็ระเภทกิารกิำากิบัดแูลเพ้ื�อใหภ้าคัธุรุกิจิสามารถทำาธุรุกิรรมกิารค้ัาเป็็นระบบดิจทัิลไดอ้ย่า่งคัรบ

วิงจร	ซื้่�งจะช่่วิย่ลดต่น้ทนุ	เพ้ิ�มป็ระสทิธุภิาพ้	และย่กิระดบักิารแขง่ขนัใหก้ิบัองคัก์ิรธุรุกิจิที�เป็็น

ผู่้ซื้ื�อและผู่้ขาย่	โดย่ธุนาคัารแห่งป็ระเทศไทย่	สมาคัมธุนาคัารไทย่	กิรมสรรพ้ากิร	สำานักิงาน

พ้ัฒนาธุุรกิรรมทางอิเล็กิทรอนิกิส์	สภาอุต่สาหกิรรมแห่งป็ระเทศไทย่	หอกิารคั้าไทย่และสภา

หอกิารคั้าแห่งป็ระเทศไทย่	สมาคัมอุต่สาหกิรรมซื้อฟต์่แวิร์ไทย่	สำานักิงานระบบกิารช่ำาระ

เงนิ	(PSO)	และบรษิทั	เนชั่�นแนล	ไอทเีอม็เอก๊ิซื้	์จำากิดั	(NITMX)	ไดร้ว่ิมกินัพ้ฒันาโคัรงสรา้ง

พ้ื�นฐานให้ภาคัธุุรกิิจทำาราย่กิารซื้ื�อขาย่สินคั้าและช่ำาระเงินทางดิจิทัลพ้ร้อมได้รับข้อมูลที�

เกิี�ย่วิข้องอย่่างคัรบวิงจร	โดย่ผู่้ขาย่สินคั้าสามารถเรีย่กิเกิ็บเงินต่ามใบแจ้งหน้�	(invoice)	ทาง

อเิลก็ิทรอนกิิส์	ผู่ซื้ื้�อสามารถช่ำาระเงนิต่ามใบแจ้งหน้�ไดส้ะดวิกิทางอิเลก็ิทรอนกิิส์และช่ำาระเงนิ

ข้ามธุนาคัาร	ผู่้ขาย่สามารถต่รวิจสอบข้อมูลกิารช่ำาระเงินกิับราย่กิารเรีย่กิเกิ็บเงินได้รวิดเร็วิ 

ถูกิต่้อง	และเชื่�อมโย่งกิับกิารส่งข้อมูลใบกิำากิับภาษี	 (e-Tax	 Invoice)	และใบเสร็จรับเงิน	 

(e-Receipt)	ทางอเิลก็ิทรอนกิิส์ได	้เป็็นกิารเชื่�อมโย่งขอ้มลูกิารคัา้	กิารช่ำาระเงนิ	และภาษไีดแ้บบ

คัรบวิงจรทางดิจิทัลอย่่างมีป็ระสิทธุิภาพ้	นอกิจากิน้�	ย่ังช่่วิย่สร้างให้ธุุรกิิจมี	digital	footprint 

ที�จะเพ้ิ�มคัวิามน่าเชื่�อถือของข้อมูลธุุรกิรรมกิารค้ัาและเพ้ิ�มโอกิาสกิารเข้าถ่งแหล่งเงินทุนของ

ภาคัธุรุกิจิดว้ิย่ต่น้ทนุที�เหมาะสมโดย่เฉพ้าะ	SME	รวิมถง่สามารถต่อ่ย่อดบรกิิารและนวิตั่กิรรม

ใหม่	อันจะส่งผ่ลให้เกิิดกิารย่กิระดับคัวิามสามารถในกิารแข่งขันของภาคัธุุรกิิจต่่อไป็

ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นท�งก�รเงิน
และก�รชำ�ระเงินสำ�หรับภ�คธุรกิจแบบครบวงจร
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กรณีศึกษ�
ต่�งประเทศ 
(Best Practices) 



	 กิารที�มีผู่้ป็ระกิอบธุุรกิิจ	SME	กิระจาย่อยู่่ทั�วิป็ระเทศทั�งในระดับเมืองใหญ่ไป็ถ่งระดับ

หมู่บ้านในพ้ื�นที�ห่างไกิล	ทำาให้คัวิามเข้มแข็งของธุุรกิิจ	SME	เป็็นรากิฐานสำาคััญของป็ระเทศทั�ง

ในดา้นเศรษฐกิจิและด้านสังคัม	รัฐบาลของทุกิป็ระเทศที�ศก่ิษาคืัอ	สหราช่อาณ์าจกัิร	สหรัฐอเมริกิา	

และอินเดีย่	พ้ย่าย่ามสรรหานวิัต่กิรรมเช่ิงนโย่บาย่มาส่งเสริมคัวิามเข้มแข็งให้แก่ิ	SME	ภาย่ใน

ป็ระเทศของต่นเอง	ที�ผ่่านมาภาคัรัฐใช่้กิารจัดซื้ื�อจัดจ้างภาคัรัฐเป็็นเคัรื�องมือสำาคััญในกิารส่งผ่่าน

คัวิามช่่วิย่เหลือไป็ย่ัง	SME

	 นอกิจากิกิารอำานวิย่คัวิามสะดวิกิเพ้ื�อให้	SME	เข้าถ่งต่ลาดภาคัรัฐได้ง่าย่แล้วิ	ป็ัจจุบัน

ภาคัรัฐหลาย่ป็ระเทศย่ังมีบทบาทในกิารเป็็นต่ัวิกิลาง	หรือสนับสนุนให้	SME	 เข้าถ่งกิารจัดซื้ื�อ 

จัดจ้างของภาคัเอกิช่นราย่ใหญ่อีกิด้วิย่	โดย่มีต่ัวิอย่่างที�น่าสนใจในแต่่ละป็ระเทศดังน้�

สร้�งโอก�สเข้�ถึงก�รจัดซื้อจัดจ้�ง
ภ�ครัฐและภ�คเอกชนให้แก่ SME

	 ต่ัวิอย่่างของโคัรงกิารที�น่าสนใจของสหราช่อาณ์าจักิรในกิารช่่วิย่สร้างโอกิาสให้	

SME	 เข้าถ่งกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างของบริษัทขนาดใหญ่ได้อย่่างมีป็ระสิทธุิผ่ลเป็็นกิารทำางานร่วิม

กิันของ	London	Development	Agency	(LDA)	และ	Olympic	Delivery	Authority	(ODA)	 

ซื้่�งใช่้โอกิาสที�สหราช่อาณ์าจักิรได้รับเลือกิให้เป็็นเจ้าภาพ้จัดแข่งขันกิีฬาโอลิมป็ิกิในป็ี	คั.ศ.	

2012	 (London	Games	2012)	 โดย่จัดทำาระบบออนไลน์แพ้ลต่ฟอร์ม	CompeteFor	 เพ้ื�อ

อำานวิย่คัวิามสะดวิกิให้	SME	เข้าถ่งข้อมูลกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างของบริษัทที�เป็็นคัู่สัญญาหลักิกิับ

ภาคัรัฐซื้่�งมักิเป็็นบริษัทขนาดใหญ่	โดย่เป็็นศูนย่์ข้อมูลที�เผ่ย่แพ้ร่ข่าวิสารคัวิามต่้องกิารจัดหา

ซื้ัพ้พ้ลาย่เออร์หรือผู่้ขาย่ในลำาดับรองๆ	ลงไป็	และเพ้ื�อให้มั�นใจได้วิ่า	SME	ที�สนใจทุกิราย่จะ

ได้รับทราบข้อมูลชุ่ดเดีย่วิกิันอย่่างทั�วิถ่ง	(รูป็ที�	3.1)

	 CompeteFor	คัือระบบที�พ้ัฒนาข่�นเพ้ื�อให้บริกิารดังน้�	(1)	เป็ิดเผ่ย่ราย่ช่ื�อคัู่สัญญา

หลกัิของภาคัรฐั	(2)	รวิมศนูย่ข์อ้มลูคัวิามต่อ้งกิารจดัหาสนิคัา้และบรกิิาร	(3)	ข่�นทะเบยี่นราย่ชื่�อ 

ผู่้ซื้ื�อและผู่้ขาย่	และ	(4)	คััดกิรองผู่้ขาย่เบื�องต่้น

	 ผู่้ซื้ื�อและผู่้ขาย่ที�สนใจใช่้บริกิารจะต่้องสมัคัรลงทะเบีย่นกิ่อนโดย่กิารกิรอกิข้อมูล

เบื�องต่น้	เช่่น	ชื่�อผู่ต้่ดิต่อ่	ที�อยู่่	ป็ระเภทหนว่ิย่งาน	(เช่่น	บรษิทัจำากัิด	หา้งหุ้นสว่ินจำากัิด	กิจิกิาร

เจา้ของคันเดีย่วิ)	หมวิดอุต่สาหกิรรม	(เช่่น	งานโย่ธุา	บรกิิารดา้นเทคัโนโลยี่สารสนเทศ	บรกิิาร

ทำาคัวิามสะอาด)	จำานวินคันทำางาน	ราย่ได้ต่่อป็ี

สหร�ชอ�ณ�จักร
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	 ข้อมูลจากิแบบสอบถามและคัะแนนของคัำาถามแต่่ละข้อจะถูกิระบบนำาไป็คัำานวิณ์

คัะแนนสำาหรับผู่้ขาย่แต่่ละราย่	ผู่้ซื้ื�อสามารถเลือกิได้วิ่าต่้องกิารราย่ชื่�อผู่้ขาย่แบบ	 long-list	

suppliers	หรอื	short-list	suppliers	ขั�นต่อนน้�จะเป็็นกิารป็ระมวิลผ่ลโดย่โป็รแกิรมคัอมพิ้วิเต่อร์

ทั�งหมดเพ้ื�อลดกิารใช่้ดุลพ้ินิจ	(รูป็ที�	3.2)

	 ระบบมีบริกิารสร้างแบบสอบถามให้ผู้่ซืื้�อเลือกิใช่้ได้สองแบบคัือ	แบบสอบถาม

มาต่รฐาน	(standard)	และแบบสอบถามที�ผู่ซ้ื้ื�อสามารถต่ั�งคัำาถามไดเ้อง	(customized)	โดย่ต่ั�ง

คัำาถามไดส้งูสดุ	25	คัำาถาม	สำาหรบักิารกิรอกิคัำาต่อบสามารถเลอืกิไดทั้�งแบบป็ลาย่ปิ็ด	(closed)	

หรือแบบมีหลาย่คัำาต่อบให้เลือกิ	(multiple	choice)	นอกิจากิน้�	ผู่้ซื้ื�อสามารถกิำาหนดคัะแนน

สำาหรับคัำาถามแต่่ละข้อได้เอง

รูปที่ 3.1: เว็บไซต์ให้บริก�รข้อมูลก�รจัดซื้อของบริษัทขน�ดใหญ่ผ่�น 
CompeteFor ของสหร�ชอ�ณ�จักร

ที่มา: www.competefor.com

	 ในกิรณ์้ที�ผู่้ซื้ื�อเลือกิเฉพ้าะผู้่ขาย่ที�ได้คัะแนนต่ามเกิณ์ฑ์์ที�กิำาหนด	 (short-listed	

suppliers)	ระบบจะส่งข่าวิแจ้งไป็ย่ังผู่้ขาย่แต่่ละราย่ที�ได้คัะแนนผ่่านเกิณ์ฑ์์จากิผู่้ซื้ื�อ	เพ้ื�อเข้า

สู่กิระบวินกิารคััดเลือกิในขั�นต่อนต่่อไป็	โดย่ผู่้ซื้ื�อมีทางเลือกิคัือ	ใช่้ระบบ	CompeteFor	ต่่อไป็

ด้วิย่กิารขอให้ผู่้ขาย่เสนอราคัา	(Request	for	Quotation:	RFQ)	หรือ	ต่ิดต่่อให้ผู่้ขาย่เข้าสู่

ระบบกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างของผู่้ซื้ื�อโดย่ต่รงกิ็ได้	เน่�องจากิวิัต่ถุป็ระสงคั์ที�	ODA	จัดทำาระบบน้�ข่�น

มาเพ้ื�อสร้างโอกิาสให้แกิ่	SME	จ่งไม่บังคัับให้ผู่้ซื้ื�อต่้องอยู่่ในระบบ	CompeteFor	ต่ลอดทั�ง

กิระบวินกิารจดัซื้ื�อจดัจา้ง	กิลา่วิคัอืให	้CompeteFor	เป็็นช่่องทางเสรมิไม่ใช่ก่ิารทดแทนระบบ

จัดซื้ื�อจัดจ้างเดิมของผู่้ซื้ื�อแต่่อย่่างใด	และสำาหรับผู่้ขาย่ที�สนใจอย่ากิทราบวิ่าบริษัทใหญ่หรือ	

SME	ราย่ใดสนใจต่้องกิารจัดหาสินคั้าหรือบริกิารใด	กิ็สามารถสืบคั้นจากิระบบได้เช่่นกิัน	
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	 นอกิจากิ	CompeteFor	จะช่่วิย่อำานวิย่คัวิามสะดวิกิให้	SME	เขา้ถง่ข้อมลูกิารจดัซื้ื�อ 

จัดจ้างของบริษัทขนาดใหญ่ที�เป็็นคัู่สัญญาหลักิกัิบภาคัรัฐแล้วิ	ODA	 ยั่งสนับสนุนให้	SME	 

เข้าถ่งข้อมูลกิารจัดซื้ื�อของ	SME	ด้วิย่กิันเองผ่่านระบบน้�ด้วิย่เช่่นเดีย่วิกิัน	 โดย่สนับสนุนให้	

SME	 เข้ามาลงทะเบีย่นใช่้บริกิารป็ระกิาศข่าวิและจับคัู่ธุุรกิิจผ่่านระบบน้�	 โดย่พ้ย่าย่ามให้

คัรอบคัลุมกิารจัดซื้ื�อจัดหาในทุกิระดับช่ั�นมากิที�สุด	(รูป็ที�	3.3)

รูปที่ 3.2 ก�รทำ�ง�นของระบบ CompeteFor ของสหร�ชอ�ณ�จักร

รูปที่ 3.3: โครงสร้�งผู้ซื้อในระบบ CompeteFor ของสหร�ชอ�ณ�จักร

ที่มา: Learning legacy: Lessons learned from the London 2012 Games construction project

ที่มา: Learning legacy: Lessons learned from the London 2012 Games construction project
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	 สหรัฐอเมริกิาเป็็นป็ระเทศที�มีบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลกิหลาย่บริษัท	 ในช่่วิงที�เกิิด

ป็ัญหาวิิกิฤต่สถาบันกิารเงินของสหรัฐอเมริกิา	ทำาให้สถาบันกิารเงินหลาย่แห่งถูกิโจมต่ีด้าน

จริย่ธุรรมและธุรรมาภิบาลในกิารป็ระกิอบธุุรกิิจ	ผู่้บริหารเมืองใหญ่บางแห่งในสหรัฐอเมริกิา	

เช่่น	New	York	City	ซื้่�งเป็็นที�ต่ั�งของสำานักิงานใหญ่สถาบันกิารเงินช่ั�นนำาจ่งใช่้เป็็นโอกิาสใน

กิารชั่กิจูงให้สถาบันกิารเงินเหล่าน้�จัดทำาโคัรงกิารเพ้ื�อป็รับป็รุงภาพ้ลักิษณ์์ด้วิย่กิารช่่วิย่เหลือ

สังคัมและส่งเสริม	SME	ในระดับเมืองมีกิารจัดต่ั�ง	Center	for	Urban	Future	โดย่ดำาเนินงาน

ในลักิษณ์ะองคั์กิรไม่แสวิงหากิำาไรระดมทุนจากิบริษัทใหญ่	เช่่น	JP	Morgan	Chase	ร่วิมกิับ

บรษิทัต่า่งๆ	ในธุรุกิจิกิารเงนิ	ระดมทนุรวิม	3	หมื�นล้านดอลลารส์หรฐัอเมรกิิาเพ้ื�อใหค้ัวิามช่่วิย่

เหลือแกิ่	SME	ในรูป็ของเงินให้เป็ล่า	กิารให้คัำาป็ร่กิษา	และ	Goldman	Sach	จัดทำาโคัรงกิาร	

Making	Small	Big	เพ้ื�อให้กิารสนับสนุน	SME	จำานวิน	10,000	ราย่	ในระย่เวิลา	5	ป็ี	เป็็นต่้น

สหรัฐอเมริก�

รูปที่ 3.4: เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่�วก�รจัดซื้อจัดจ้�งของบริษัทขน�ดใหญ่ของสหรัฐอเมริก�

ที่มา: https://asi.mybusinessmatches.com/
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	 ในด้านกิารจัดให้มีแพ้ลต่ฟอร์มออนไลน์แบบ	B2B	เพ้ื�อสนับสนุนให้	SME	เข้าถ่ง

ต่ลาดจดัซื้ื�อนั�น	สำาหรบัสหรฐัอเมรกิิาพ้บว่ิา	Small	Business	Administration	(SBA)	สนบัสนนุ

ใหอ้งคัก์ิรแต่ล่ะแหง่จัดทำาแพ้ลต่ฟอรม์ของต่นเอง	โดย่	SBA	จดัใหม้โีคัรงกิารเรยี่กิว่ิา	American 

Suppliers	Initiatives	(ASI)	และสร้างแพ้ลต่ฟอร์มกิลางในชื่�อเดีย่วิกัินน้�	แต่เ่น้นเฉพ้าะบริกิาร

ข้อมูลป็ฏิิทินกิารนัดหมาย่ทางธุุรกิิจแบบพ้บหน้ากัิน	 (face-to-face	business	meeting)	

สำาหรับกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างของหน่วิย่งานรัฐและองคั์กิรภาคัธุุรกิิจที�เข้าร่วิมโคัรงกิาร	(รูป็ที�	3.4)

	 รัฐบาลป็ระเทศอินเดีย่ให้กิารสนับสนุนกิารจัดทำาแพ้ลต่ฟอร์มออนไลน์ในลักิษณ์ะ	

B2B	 เป็็นแหล่งรวิมศูนย์่ข้อมูลของทั�งฝ่ั�งผู่้ซืื้�อ-ผู่้ขาย่เรีย่กิว่ิา	www.msmemart.com	 (รูป็ที� 

3.5)	 ที�มีจุดเด่นคืัอ	คัวิามคัรบวิงจร	 โดย่คัรอบคัลุมต่ั�งแต่่กิารแสดงข้อมูลสินค้ัาของผู่้ขาย่	

(e-Catalog)	และข่าวิคัวิามต่้องกิารจัดหาสินคั้าหรือบริกิารของฝ่ั�งผู่้ซื้ื�อ	กิารขอให้ผู่้ขาย่ออกิ

ใบเสนอราคัา	ไป็จนถ่งกิารแจ้งเตื่อนป็ระกิวิดราคัาและยั่งคัรอบคัลุมทั�งต่ลาดภาย่ในป็ระเทศ

และต่ลาดต่่างป็ระเทศอีกิด้วิย่

อินเดีย

รูปที่ 3.5: เว็บไซต์เพื่อส่งเสริมก�รจัดซื้อจัดจ้�งในลักษณะ B2B ให้แก่ธุรกิจ SME ของอินเดีย

ที่มา: https://www.msmemart.com/
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	 สภาพ้คัล่องทางกิารเงินเป็็นหัวิใจสำาคัญัของกิารป็ระกิอบธุรุกิจิ	โดย่เฉพ้าะสำาหรับ	SME	

ซื้่�งมีเงินทุนที�จำากัิด	กิารขาดสภาพ้คัล่องไม่เพ้ีย่งแต่่ส่งผ่ลกิระทบต่่อกิารบริหารจัดกิารงานใน

ป็ัจจุบันเท่านั�น	แต่่ย่ังรวิมไป็ถ่งโอกิาสที�จะได้งานในอนาคัต่ลดลงด้วิย่	เช่่นกิรณ์้ที�ผู่้วิ่าจ้างต่้องกิาร

ให้วิางเงินหลักิป็ระกิันต่่างๆ	ล่วิงหน้า	เป็็นต่้น	

สร้�งโอก�สเข้�ถึงก�รจัดซื้อจัดจ้�ง
ภ�ครัฐและภ�คเอกชนให้แก่ SME

	 รัฐบาลสหรัฐอเมริกิาได้บัญญัต่ิกิฎหมาย่เร่งรัดกิารเบิกิจ่าย่เงินงบป็ระมาณ์ให ้

แกิ่กิิจกิาร	SME	โดย่เรีย่กิวิ่า	Prompt	Payment	Act	คัวิามโดดเด่นของกิฎหมาย่ฉบับน้�คัือ	

นอกิจากิจะใช่้บังคัับระหวิ่างหน่วิย่งานภาคัรัฐกิับคัู่สัญญาหลักิ	(main	contractor)	แล้วิย่ังใช่้

บงัคับัไป็ถง่กิารจา่ย่เงนิระหวิา่งเอกิช่นกิบัเอกิช่น	ในกิรณ์ที้�มกีิารจา้งเหมาช่ว่ิง	(sub-contractor) 

อีกิด้วิย่	 โดย่กิฎหมาย่ฉบับน้�กิำาหนดระย่ะเวิลากิารจ่าย่สำาหรับแต่่ละช่่วิง	 (tier)	 ไวิ้ดังน้� 

(รูป็ที�	3.6)

สหรัฐอเมริก�สหรัฐอเมริก�

	 กิารบรหิารจดักิาร	MSMEMart	ทำาโดย่สหพ้นัธุ	์SME	หรอื	National	Small	Industries 

Corporation	 (NSIC)	ซื้่�งเป็็นกิารรวิมต่ัวิกิันของสมาคัมด้าน	SME	ของอินเดีย่	และภาย่ใต่้

กิารสนับสนุนด้านงบป็ระมาณ์จากิภาคัรัฐ	โดย่กิระทรวิง	SME	กิำากิับดูแลกิารดำาเนินงานผ่่าน	

SME	Division	วิตั่ถปุ็ระสงคัข์องกิารจดัทำาแพ้ลต่ฟอรม์น้�	คัอืกิารสง่เสรมิใหเ้กิดิกิารจบัคู่ักินัใน

ลักิษณ์ะกิารรับจ้างเหมาช่่วิงทั�งระหวิ่างเอกิช่นกิับเอกิช่นหรือเอกิช่นกิับรัฐ

	 กิารเขา้ใช่ง้านเว็ิบไซื้ต์่จะต่อ้งมีกิารลงทะเบีย่นทั�งฝ่ั�งผู่ซื้ื้�อและผู่ข้าย่	และต่อ้งเสยี่คัา่

บรกิิารราย่ป็มีลูคัา่	6,000	รปีู็	แต่ส่ำาหรบักิจิกิาร	SME	จะไดร้บักิารสนบัสนนุจากิรฐัในอตั่รารอ้ย่ละ	 

80	ของคัา่บริกิารหรือคิัดเป็็นมลูคัา่	4,800	รูป็	ีคังเหลือสว่ินที�กิจิกิาร	SME	ช่ำาระจำานวิน	1,200	รูป็ี 

(ไม่รวิมภาษีมูลคั่าเพ้ิ�ม)
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รูปที่ 3.6: ก�รบังคับใช้ Prompt Payment Act ของสหรัฐอเมริก�

ที่มา: The US Prompt Payment Act: A Comprehensive Guide for Contractors & Subs 

กิารช่ำาระเงินของหน่วิย่งานภาคัรัฐให้แกิ่คัู่สัญญาหลักิ	ต่้องทำาภาย่ใน	14	วิัน	นับต่ั�งแต่่

วินัที�ไดร้บัเอกิสารเรีย่กิเกิบ็เงิน	(invoice)	และกิรณ์ที้�เป็็นกิารช่ำาระเงินงวิดสดุทา้ย่จะต้่อง

ทำาภาย่ใน	30	วิัน	นับต่ั�งแต่่วิันที�ได้รับเอกิสารเรีย่กิเกิ็บเงิน

กิารช่ำาระเงินของคัู่สัญญาหลักิให้แกิ่ผู่้รับเหมาช่่วิง	และผู่้ขาย่	(supplier)	ต่้องทำาภาย่ใน	

7	วัิน	หลงัจากิคัูสั่ญญาหลักิได้รบักิารช่ำาระเงินจากิหน่วิย่งานภาคัรัฐแลว้ิ	และผ่ลงานของ

ผู่้รับเหมาช่่วิงหรือสินคั้าของผู่้ขาย่	ผ่่านกิารต่รวิจรับจากิผู่้รับเหมาหลักิแล้วิ

กิารช่ำาระเงนิระหวิา่งผู่ร้บัเหมาช่่วิงต่อ่ๆ	ไป็	ต่อ้งทำาภาย่ใน	7	วินั	ภาย่ใต่เ้งื�อนไขเดยี่วิกิบั 

ช่่วิงที�	2

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 3
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	 หากิผ่ิดนัดช่ำาระต่ามที�กิฎหมาย่กิำาหนดในแต่่ละช่่วิง	 ให้ผู่้ช่ำาระเงินต่้องช่ดเช่ย่

ดอกิเบี�ย่ทบต่น้ต่ามจำานวินวินัที�ลา่ช่า้	โดย่ช่ำาระพ้รอ้มกินักิบัคัา่สนิคัา้และบรกิิาร	เพ้ื�อหลกีิเลี�ย่ง

กิารฟ้องร้องทางกิฎหมาย่

	 ทั�งน้�	กิฎหมาย่น้�เริ�มต่้นจากิกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างที�ใช่้เงินจากิรัฐบาลกิลางต่่อมารัฐบาล

ในระดับมลรัฐได้นำาหลักิกิารเดีย่วิกิันน้�ไป็ออกิกิฎหมาย่ในระดับมลรัฐแล้วิถ่ง	 50	มลรัฐ 

ทั�วิป็ระเทศสหรัฐอเมริกิา	

	 สหราช่อาณ์าจักิรกิ็มีกิารบัญญัต่ิกิฎหมาย่	Prompt	Payment	Code	 เร่งรัดกิาร

เบกิิจ่าย่เงินงบป็ระมาณ์ใหแ้กิ่กิิจกิาร	SME	เช่น่กิัน	แต่่ย่ังบงัคัับใช่เ้พ้ีย่งระดับคัู่สัญญาหลักิกิับ 

ภาคัรัฐเท่านั�น

สหร�ชอ�ณ�จักร

	 อนิเดยี่มกีิฎหมาย่	Small	and	Medium	Enterprises	Development	(MSMED)	Act,	

2006	ใหอ้ำานาจกิระทรวิง	SME	ช่่วิย่ดแูลผ่ลป็ระโย่ช่นข์อง	SME	ในกิรณ์ที้�ผู่ป้็ระกิอบกิาร	SME	

ป็ระสบป็ัญหาได้รับช่ำาระเงินล่าช่้าเกิินกิวิ่า	45	วิัน	สามารถร้องเรีย่นไป็ที�	Micro	and	Small	

Enterprises	Facilitation	Council	(MSEFC)	ซื้่�งจัดต่ั�งอยู่่ในทุกิรัฐทั�วิป็ระเทศ	หากิเรื�องที�ร้อง

เรีย่นได้รับกิารพ้ิจารณ์าวิ่าสมคัวิรช่ดเช่ย่คัวิามเสีย่หาย่จากิกิารช่ำาระเงินล่าช่้า	หน่วิย่งานรัฐที�

เป็็นผู่ซื้ื้�อจะต่อ้งมภีาระจา่ย่ดอกิเบี�ย่ใหแ้ก่ิผู่ข้าย่ที�เป็็น	SME	และให้คัำานวิณ์ดอกิเบี�ย่แบบทบต่น้

ในอัต่รา	3	เท่าของดอกิเบี�ย่อ้างอิงที�ป็ระกิาศโดย่ธุนาคัารกิลางของอินเดีย่	นอกิจากิน้�	อินเดีย่

ย่ังพ้ัฒนากิารเบิกิจ่าย่เงินของภาคัรัฐให้ใช่้วิิธุีกิารโอนผ่่านระบบอิเล็กิทรอนิกิส์ซื้่�งมีข้อดีคัือ

ลดต่้นทุนกิารจัดกิารเงินสดทั�งฝ่ั�งผู่้ค้ัากิับภาคัรัฐและหน่วิย่งานจัดซื้ื�อภาคัรัฐ	 ปั็จจุบันมีกิาร 

เบิกิจ่าย่ผ่่านระบบน้�แล้วิร้อย่ละ	72	ของกิารเบิกิจ่าย่ทั�งหมด

อินเดีย
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	 สำาหรับสหรัฐอเมริกิา	มี	Small	Business	Administration	(SBA)	เป็็นหน่วิย่งาน

ของรัฐบาลกิลางข่�นต่รงกัิบป็ระธุานาธิุบดี	ทำาหนา้ที�เป็็นตั่วิแทนธุุรกิจิ	SME	นำาปั็ญหาด้านกิาร

ป็ฏิบัิต่ติ่ามกิฎระเบีย่บของภาคัรัฐหารือกัิบหน่วิย่งานที�เกิี�ย่วิข้อง	เช่น่	ผู่ต้่รวิจกิารแผ่น่ดินแห่ง

ช่าต่ิ	หัวิหน้าที�ป็ร่กิษาสำานักิงานอัย่กิาร	หรือสภาสต่รีแห่งช่าต่ิสภาธุุรกิิจ	เป็็นต่้น	เพ้ื�อเสนอให้

ป็รบัป็รงุกิฎระเบยี่บที�ไมเ่อื�ออำานวิย่ต่อ่ธุรุกิจิ	SME	เช่่น	คัา่ป็รบั	บทลงโทษ	หรอืกิารดำาเนนิกิาร

บังคัับใช่้กิฎระเบีย่บที�ไม่เป็็นธุรรมต่่อ	SME	ที�ดำาเนินกิารโดย่หน่วิย่งานกิำากิับดูแลของรัฐบาล

กิลาง	พ้ร้อมทั�งต่ิดต่ามคัวิามคัืบหน้าผ่ลกิารพ้ิจารณ์าให้ป็รับป็รุงต่ามข้อเสนอด้วิย่

	 นอกิจากิน้�	 สหรัฐอเมริกิาย่ังได้กิำาหนดให้ธุุรกิิจขนาดใหญ่ที�เป็็นคัู่สัญญากิับรัฐใน

โคัรงกิารจดัซื้ื�อจดัจา้งที�มวีิงเงินเกินิ	5	แสนดอลลารส์หรฐัอเมรกิิาข่�นไป็สำาหรบัโคัรงกิารทั�วิไป็	

และ	1	ล้านดอลลารส์หรฐัอเมริกิาข่�นไป็สำาหรบัโคัรงกิารที�เกิี�ย่วิขอ้งกิับสาธุารณ์ูป็โภคั	ต่อ้งจัด

ทำาแผ่นกิารจ้างเหมาช่่วิงกิับธุุรกิิจ	SME		โดย่	SBA	จะทำาหน้าที�ต่รวิจสอบวิ่าธุุรกิิจขนาดใหญ่

ได้ป็ฏิิบัต่ิต่ามแผ่นหรือไม่	เช่่น	กิารต่รวิจสอบจากิบัญช่ีกิารสั�งซื้ื�อวิัต่ถุดิบ	เป็็นต่้น

	 อินเดีย่เสริมศักิย่ภาพ้	SME	ด้วิย่กิารจัดให้มีโคัรงกิารฝ่ึกิอบรมทักิษะอาชี่พ้โดย่

เฉพ้าะสำาหรับ	SME	ราย่ย่่อย่	กิารพ้ัฒนาศักิย่ภาพ้ผู่้ป็ระกิอบกิาร	และกิารส่งเสริมให้	SME	

มุ่งสู่ต่ลาดต่่างป็ระเทศร่วิมด้วิย่

อินเดีย

	 เมื�อกิล่าวิถ่งกิารเสริมศักิย่ภาพ้ให้	SME	เรามักิคุ้ันเคัย่กัิบมาต่รกิารด้านกิารฝ่ึกิอบรม	

กิารเพ้ิ�มทักิษะ	หรอืกิารฝึ่กิอาชี่พ้	แต่่ในอกีิดา้นหน่�งนั�น	กิารลดภาระให้แกิ	่SME	ก็ิเป็็นอีกิแนวิทาง

หน่�งที�ทั�งภาคัรัฐและเอกิช่นราย่ใหญ่สามารถช่่วิย่ผู่้ป็ระกิอบกิาร	SME	ได้เช่่นกิัน

เสริมศักยภ�พให้ SME 

	 โดย่ทั�วิไป็แลว้ิกิารจัดซืื้�อขององค์ักิรขนาดใหญม่กัิจะมคีัวิามซัื้บซื้อ้น	ทั�งด้านขั�นต่อน	

และด้านเอกิสารต่่างๆ	ในขณ์ะที�กิิจกิาร	SME	จำานวินมากิ	เป็็นกิิจกิารที�มีบุคัลากิรจำากิัด	ต่้อง

รับผ่ิดช่อบหลาย่หน้าที�	 รัฐบาลสหราช่อาณ์าจักิรจ่งมีมาต่รกิารช่่วิย่เหลือ	SME	 ด้วิย่กิารลด 

ขั�นต่อนกิารทำา	Pre-qualification	 (PQ)	 ให้แกิ่	SME	 ในกิรณ์้ที�เป็็นกิารซื้ื�อหรือจ้างมูลคั่า 

ต่ำ�ากิวิ่า	100,000	ป็อนด์/สัญญา

สหรัฐอเมริก�

สหร�ชอ�ณ�จักร
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28 Corporate Procurement โอกาส SME สู่ตลาดเอกชน

สรุปม�ตรก�รส่งเสริม SME ของต่�งประเทศ

ม�ตรก�ร

ก�รสร้�งโอก�ส
เข้�ถึงตล�ดภ�คเอกชน

ก�รเสริมสภ�พคล่อง
ท�งก�รเงิน

ก�รเพิ่มศักยภ�พ
ให้ SME

•	จัดให้มีแพ้ลต่ฟอร์ม		CompeteFor	แบบ	

B2B

•	งานโคัรงกิารขนาดใหญ่	 (mega	project)	

ของเมืองลอนดอนต้่องป็ระกิาศข่าวิกิารจัด

ซื้ื�อจัดจ้างผ่่านแพ้ลต่ฟอร์มน้�

•	กิำาหนดให้คัูสั่ญญาหลักิ	(main	contractor) 

ภาคัรัฐต่้องเผ่ย่แพ้ร่ข่าวิกิารสรรหา	 sub- 

contractor	ผ่า่นแพ้ลต่ฟอร์ม	CompeteFor

•	มรีะบบคัำานวิณ์คัะแนนผู่ข้าย่	(scoring)	เพ้ื�อ

คัดักิรองผู่ข้าย่เบื�องต่น้	(shortlisted)	โดย่ให้

ผู่้ซื้ื�อกิำาหนดคัำาถามในแบบสอบถามได้เอง

Prompt	Pay	Code	ใช่บ้งัคับักิบัคัูส่ญัญาหลกัิ

ภาคัรัฐเท่านั�น

ย่กิเวิน้กิารทำาแบบสอบถาม	Pre-qualification	

กิรณ้์สัญญามูลคั่าต่ำ�ากิวิ่า	1	แสนป็อนด์	 เพ้ื�อ

ช่่วิย่ลดภาระ	SME	

สหร�ชอ�ณ�จักร



อินเดียสหรัฐอเมริก�

•	 ส่งเสริมให้เอกิช่นราย่ใหญ่ช่่วิย่เหลือ	

SME	ผ่่านโคัรงกิาร	CSR	ต่่าง	ๆ	 โดย่

ทำางานร่วิมกิับ	NGO	ในระดับท้องถิ�น

•	 จัดให้มีแพ้ลต่ฟอร์ม	American	Sup-

pliers	Initiative	(ASI)	ให้บริกิารป็ฏิิทิน

นัดพ้บระหวิ่างผู่้ซื้ื�อและผู่้ขาย่	 (busi-

ness	matching)	โดย่เน้นกิารเจรจาแบบ

พ้บหน้ากิัน	 (face-to-face	 business	

meeting)

Prompt	Pay	Act	ใช่้บังคัับถ่งระดับ	

sub-contractor	คัือ

•	หน่วิย่งานจัดซืื้�อช่ำาระให้คัู่สัญญาหลักิ	

ภาย่ใน	14	วิัน	หรือ	30	วิัน	กิรณ์้ช่ำาระ

งวิดสุดท้าย่

•	คัู่สัญญาหลักิช่ำาระให้ผู่้รับเหมาช่่วิง	หรือ

ผู่้ขาย่ในลำาดับถัดไป็	ภาย่ใน	7	วิัน

SBA	 เป็็นต่ัวิแทนให้	SME	 เสนอแนวิทาง

กิารป็รับป็รุงกิฎระเบีย่บภาคัรัฐ	หรือเสนอ

สิทธุิพ้ิเศษให้	SME	เช่่น	กิารลดหรืองดคั่า

ป็รับในบางกิรณ์้	 รวิมถ่งต่ิดต่ามคัวิามคัืบ

หน้าของกิารพ้ิจารณ์าข้อเสนอ	

Smal l 	 and	Med ium	Enterp r i ses 

Development	 (MSMED)	 Act,	 2006	

กิำาหนดให้หน่วิย่งานรัฐต้่องจ่าย่ดอกิเบี�ย่

ทบต่้น	ในอัต่รา	3	เท่าของดอกิเบี�ย่อ้างอิง		

(ต่ามป็ระกิาศของธุนาคัารกิลางแห่งอนิเดยี่	

กิรณ์้ช่ำาระเงินให้	SME	ล่าช่้ากิวิ่า	45	วิัน	

จัดให้มีโคัรงกิารฝึ่กิอบรมและเสริมทักิษะ

ด้านต่่าง	ๆ	และส่งเสริมให้	SME	ออกิสู่

ต่ลาดต่่างป็ระเทศ

•	 จัดให้มีแพ้ลต่ฟอร์ม	 MSMEMart 

เช่ื�อมโย่งผู่้ซื้ื�อผู่้ขาย่แบบ	B2B

•	 บริกิารคัรบวิงจรต่ั�งแต่่	 e-catalog,	

e-RFQ,	e-Tendering	

•	คัรอบคัลุมทั�งต่ลาด	ภาย่ในป็ระเทศ	และ

ต่่างป็ระเทศ
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SME 
กับก�รเข้�ถึง
ตล�ดจัดซื้อจัดจ้�ง
ภ�คเอกชน



ผลก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นของภ�คธุรกิจเกี่ยวกับ
สถ�นก�รณ์ก�รจัดซื้อจัดจ้�งภ�คเอกชนจ�ก SME

	 กิารสำารวิจคัวิามคัิดเห็นถ่งแนวิทางกิารเพิ้�มโอกิาสให้	SME	 เข้าถ่งกิารจัดซื้ื�อจัดจ้าง

ภาคัเอกิช่น	(Corporate	Procurement)	จากิผู่้ป็ระกิอบกิารเอกิช่นจำานวิน	111	แห่ง	ในช่่วิงเดือน

กิุมภาพ้ันธุ์	-	มิถุนาย่น	พ้.ศ.	2565	มีผ่ลกิารสำารวิจดังต่่อไป็น้�

	 ผู่้ป็ระกิอบกิารภาคัเอกิช่นที�ต่อบแบบสอบถามเกิินกิวิ่าคัร่�ง	(ร้อย่ละ	57)	ต่ั�งอยู่่ใน

พ้ื�นที�กิรุงเทพ้และป็ริมณ์ฑ์ล	และกิระจาย่ต่ัวิอยู่่ในภูมิภาคัอื�นๆ	อย่่างใกิล้เคัีย่งกิัน	(รูป็ที�	4.1)	

สว่ินกิารกิระจาย่ต่วัิต่ามภาคัธุรุกิจิและขนาดธุรุกิจิ	พ้บวิา่	สดัสว่ินของภาคักิารผ่ลติ่และภาคักิาร

คัา้จะใกิลเ้คัยี่งกินัคัอืป็ระมาณ์หน่�งในสาม	ต่ามดว้ิย่ภาคับรกิิารและภาคัเกิษต่ร	(รปู็ที�	4.2)	และ

มีบริษัทขนาดใหญ่	(ใช่้เกิณ์ฑ์์ราย่ได้)	ที�ต่อบแบบสอบถามป็ระมาณ์หน่�งในสี�	โดย่ส่วินใหญ่จะ

เป็็นบริษัทขนาดเล็กิ	(รูป็ที�	4.3)	ทั�งน้�	ผู่้ต่อบแบบสอบถามเกิินกิวิ่าคัร่�งมีกิารซื้ื�อสินคั้า/บริกิาร

จากิ	SME	น้อย่กิวิ่าร้อย่ละ	10	ของงบกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างทั�งหมดของบริษัท	(รูป็ที�	4.4)

คุณลักษณะของหน่วยง�น

31SME กับการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน



รูปที่ 4.2: ผู้ประกอบก�รแบ่งต�มภ�คธุรกิจ

ที่มา: คำานวณโดยคณะวิจัย

 รูปที่ 4.1: ผู้ประกอบก�รแบ่งต�มภูมิภ�ค

ที่มา: คำานวณโดยคณะวิจัย

32 Corporate Procurement โอกาส SME สู่ตลาดเอกชน



รูปที่ 4.4: ผู้ประกอบก�รแบ่งต�มสัดส่วนก�รซื้อจ�ก SME

รูปที่ 4.3: ผู้ประกอบก�รแบ่งต�มขน�ดธุรกิจ

ที่มา: คำานวณโดยคณะวิจัย

ที่มา: คำานวณโดยคณะวิจัย
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รูปที่ 4.5: เหตุผลในก�รซื้อสินค้�/บริก�รจ�ก SME

ที่มา: คำานวณโดยคณะวิจัย

	 สาเหตุ่หลักิที�ผู่้ต่อบแบบสอบถามมีและไม่มีกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างกิับ	SME	 เกิิดจากิ

ศักิย่ภาพ้และคัวิามสามารถของ	SME	เช่่น	ราคัา	คัวิามสามารถในกิารผ่ลิต่/ส่งมอบ	คัุณ์ภาพ้

สินคั้า/บริกิาร	คัวิามน่าเช่ื�อถือของ	SME	(รูป็ที�	4.5	และ	4.6)	ทั�งน้�	เหตุ่ผ่ลที�มีคัะแนนต่ำ�าสุด

ของป็ัจจัย่ในกิารซื้ื�อสินคั้า/บริกิารจากิ	SME	คัือ	นโย่บาย่ภาคัรัฐ	และสิทธุิป็ระโย่ช่น์ทางภาษี	

แสดงให้เห็นวิา่มาต่รกิาร/นโย่บาย่ที�รฐัมีอยู่่เกิี�ย่วิกัิบกิารจัดซืื้�อจัดจา้งยั่งไม่ต่รงกัิบคัวิามต้่องกิาร

ของบรษิทัเอกิช่น	ในขณ์ะที�	เหตุ่ผ่ลของกิารไมม่	ีSME	ในพ้ื�นที�สง่ผ่ลต่อ่กิารไมซ่ื้ื�อสนิคัา้/บรกิิาร

จากิ	SME	ด้วิย่เช่่นกิัน	ช่ี�ให้เห็นวิ่าโลจิสต่ิกิส์มีผ่ลต่่อกิารต่ัดสินใจของผู่้ป็ระกิอบกิาร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อก�รซื้อและไม่ซื้อสินค้�/บริก�รจ�ก SME

34 Corporate Procurement โอกาส SME สู่ตลาดเอกชน



รูปที่ 4.6: เหตุผลที่ไม่ซื้อสินค้�/บริก�รจ�ก SME

ที่มา: คำานวณโดยคณะวิจัย

35SME กับการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน



รูปที่ 4.7: ม�ตรก�รเพื่อส่งเสริมให้ซื้อสินค้�/บริก�รจ�ก SME  
(หน่วย: จำ�นวนผู้ตอบแบบสอบถ�ม)

ที่มา: คำานวณโดยคณะวิจัย

	 ในกิารระบุ	5	มาต่รกิารที�ผู่้ป็ระกิอบกิารเอกิช่นเห็นวิ่าจะช่่วิย่ส่งเสริมกิารจัดซื้ื�อจัด

จ้างจากิ	SME	นั�น	พ้บวิ่า	สิทธุิป็ระโย่ช่น์ทางภาษี	ภาคัรัฐสร้างกิลไกิเพ้ื�อสร้างโอกิาสให้	SME	

ได้เจอกิับคัู่คั้า	และสิทธุิป็ระโย่ช่น์กิารเงินกิับกิารสนับสนุนกิารขอรับรองคัุณ์ภาพ้/ข่�นทะเบีย่น

จากิภาคัรัฐ	เป็็นสิ�งที�ได้รับคัวิามสนใจในอันดับต่้นๆ	(รูป็ที�	4.7)	และเมื�อพ้ิจารณ์าถ่งมาต่รกิาร

ที�สนใจเป็็นอนัดบัแรกิแย่กิต่ามขนาดของผู่ป้็ระกิอบกิาร	(รปู็ที�	4.8)	พ้บวิา่บริษัทขนาดใหญ่และ

ขนาดกิลางให้คัวิามสำาคััญกัิบสิทธิุป็ระโย่ช่น์ทางภาษีมากิที�สุดและในสัดส่วินที�มากิกิว่ิาบริษัท

ขนาดเล็กิและ	Micro	ในขณ์ะที�กิลุม่ผู่ป้็ระกิอบกิารขนาดเล็กิและ	Micro	ใหค้ัวิามสำาคัญักัิบกิาร

สร้างกิลไกิเพ้ื�อสร้างโอกิาสให้	SME	ได้เจอกิับคัู่ค้ัามากิที�สุด	ต่ามมาด้วิย่สิทธิุป็ระโย่ช่น์ทาง

ภาษี	นอกิจากิน้�ย่ังต่้องกิารคัวิามช่่วิย่เหลือด้านสิทธุิป็ระโย่ช่น์ทางกิารเงินและคัวิามช่่วิย่เหลือ

ด้านระย่ะเวิลากิารให้สินเช่ื�อกิารคั้า	(Credit	Term)	สูงเช่่นกิัน

ม�ตรก�รในก�รส่งเสริมให้ซื้อสินค้�/บริก�รจ�ก SME
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รูปที่ 4.8: ม�ตรก�รเพื่อส่งเสริมให้ซื้อสินค้�/บริก�รจ�ก SME ที่สนใจเป็นอันดับที่ 1  
แยกต�มขน�ดผู้ประกอบก�ร 

ที่มา: คำานวณโดยคณะวิจัย

ภ�ครัฐสร้�งกลไกเพื่อสร้�งโอก�สให้ 
SME ได้เจอกับคู่ค้�

สิทธิประโยชน์ท�งภ�ษี

สิทธิประโยชน์ก�รเงินในรูปสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ำ�

ก�รสนับสนุนก�รขอรับรองคุณภ�พ/
ขึ้นทะเบียนจ�กภ�ครัฐ

ก�รจัดให้มีตัวกล�งบริห�รจัดก�รชำ�ระ
เงินของผู้ชื้อ-ผู้ข�ย

ภ�ครัฐสร้�งกลไกเพื่อสร้�งโอก�สให้ 
SME ได้เจอกับคู่ค้�

สิทธิประโยชน์ท�งภ�ษี

สิทธิประโยชน์ก�รเงินในรูปสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ำ�

ก�รกำ�หนดระยะเวล�  
Credit term ที่เหม�ะสม

ก�รลดค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดเครดิตใน
ตล�ดทุน

ภ�ครัฐสร้�งกลไกเพื่อสร้�งโอก�สให้ 
SME ได้เจอกับคู่ค้�

สิทธิประโยชน์ท�งภ�ษี

สิทธิประโยชน์ก�รเงินในรูปสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ำ�

สิทธิประโยชน์ก�รเงินในรูปเงิน
สนับสนุนค่�ใช้จ่�ย (คูปอง)

ก�รกำ�หนดระยะเวล�  
Credit term ที่เหม�ะสม

สิทธิประโยชน์ก�รเงินในรูป supply 
chain financing
ก�รสนับสนุนก�รขอรับรองคุณภ�พ/
ขึ้นทะเบียนจ�กภ�ครัฐ
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38 Corporate Procurement โอกาส SME สู่ตลาดเอกชน

สรุปประเด็นปัญห� (pain point) 
ในก�รจัดซื้อจัดจ้�งจ�ก SME

ในสภาพ้กิารแขง่ขนัที�รนุแรง	ผู่ข้าย่ที�เป็็น	SME	ต่อ้งกิารเพ้ิ�มจำานวินลกูิคัา้ใหมแ่ละรกัิษาฐานลกูิคัา้เดมิไวิใ้หไ้ด	้แต่่ในหลาย่คัรั�ง	SME	กิ็
พ้บป็ญัหาหลากิหลาย่ป็ระเดน็ที�เกิดิข่�นในแต่ล่ะช่ว่ิงของกิระบวินกิารจดัซื้ื�อจดัจา้งภาคัเอกิช่น	เริ�มต่ั�งแต่ช่่่วิงกิารป็ระกิาศขา่วิกิารจดัซื้ื�อ
จัดจ้าง	ช่่วิงกิารสรรหา	คััดเลือกิ	และทำาสัญญากิับคัู่คั้า	ช่่วิงกิารผ่ลิต่และส่งมอบงานไป็จนถ่งช่่วิงกิารรับช่ำาระเงิน	

•	SME	ไม่ทราบช่่องทาง	และ/หรือ	พ้บคัวิามย่ากิลำาบากิในกิารต่ิดต่ามข่าวิสารกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างของผู่้ซื้ื�อ
•	SME	ต่้องเสีย่คั่าใช่้จ่าย่ในกิารเข้าถ่งข่าวิสารกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างของผู่้ซื้ื�อ

•	SME	ไม่มีโอกิาสเข้าไป็แนะนำาหรือนำาเสนอสินคั้า/บริกิารของต่นได้	เน่�องจากิสาเหตุ่เช่่น
o	ผู่้ซื้ื�อจำากิัดจำานวินคัู่คั้าในทะเบีย่นคัู่คั้า	(approved	suppliers	list)
o	นโย่บาย่บริษัทแม่ของผู่้ซื้ื�อที�อาจเอื�อกิับคัู่คั้าที�มีสัญช่าต่ิเดีย่วิกิับบริษัทแม่หรือมีคัวิามสัมพ้ันธุ์ใกิล้ช่ิดกิับบริษัทแม่มากิกิวิ่า
o	SME	มีงบ/บุคัลากิรจำากิัดในกิารเข้าไป็นำาเสนอ/ต่อบข้อซื้ักิถามผู่้ซื้ื�อ

•	SME	ไม่มีเคัรื�องมือ/ต่ัวิช่่วิย่สำาหรับใช่้ป็ระเมินต่นเองวิ่ามีคัุณ์สมบัต่ิต่รงต่ามคัวิามต่้องกิารของผู่้ซื้ื�อ
•	SME	ไม่สามารถพ้ัฒนาสินคั้า/บริกิารให้มีคัวิามโดดเด่น	หรือไม่สามารถป็รับต่ัวิไป็ผ่ลิต่สินคั้า/บริกิารที�เป็็นที�ต่้องกิารของ
	 ผู่้ซื้ื�อได้อย่่างทันท่วิงที	เน่�องจากิกิารขาดทักิษะ	ทัศนคัต่ิ	และกิารช่ี�นำาทางวิ่าคัวิรไป็ในทิศทางใด
•	SME	ไม่ผ่่านเกิณ์ฑ์์กิารคััดเลือกิและป็ระเมินคัุณ์สมบัต่ิที�ผู่้ซื้ื�อกิำาหนด	เช่่น	มาต่รฐานสินคั้า/บริกิาร	
	 มาต่รฐานในกิารบริหารจัดกิารองคั์กิร
•	ราคัาสินคั้า/บริกิารของ	SME	สูงกิวิ่าคัู่แข่งที�เป็็นบริษัทขนาดใหญ่กิวิ่าซื้่�งมีต่้นทุนกิารผ่ลิต่ต่่อหน่วิย่ต่ำ�ากิวิ่า
•	กิระบวินกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างมีคัวิามซื้ับซื้้อนและสร้างภาระให้	SME	มากิเกิินไป็	ซื้่�งมักิจะเกิี�ย่วิข้องกิับ
o	กิารเต่รีย่มและจัดส่งเอกิสาร	ต่ั�งแต่่กิระบวินกิารคััดเลือกิไป็จนถ่งกิารทำาสัญญา
o	คัวิามไม่คัุ้นช่ินกิับแพ้ลต่ฟอร์มกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างที�ผู่้ซื้ื�อเลือกิใช่้
o	หลักิป็ระกิันสัญญา	(warranty)

•	SME	ไม่สามารถผ่ลิต่และส่งมอบสินคั้า/บริกิารที�มีป็ริมาณ์และคัุณ์ภาพ้ต่ามที�ผู่้ซื้ื�อต่้องกิารเน่�องจากิป็ัจจัย่ภาย่ในและป็ัจจัย่
ภาย่นอกิ	เช่่น
o	SME	มีเงินทุนหมุนเวิีย่นจำากิัดในกิารซื้ื�อวิัต่ถุดิบ	กิารจ้างแรงงาน	หรือกิารขนส่ง	ให้สอดคัล้องต่ามระบบกิารผ่ลิต่แบบทันเวิลาพ้อดี
(just-in-time	production:	JIT)	ของผู่้ซื้ื�อ

o	SME	มีเงินลงทุนจำากิัดในกิารซื้ื�อเคัรื�องจักิร/เทคัโนโลย่ีที�ช่่วิย่เพ้ิ�มขีดคัวิามสามารถในกิารผ่ลิต่และส่งมอบสินคั้า/บริกิาร
o	คัู่คั้าของ	SME	ไม่สามารถผ่ลิต่และส่งมอบสินคั้า/บริกิารให้	SME	ได้ทันต่ามแผ่น
o	ป็ัจจัย่อื�นๆ	ที�คัวิบคัุมไม่ได้	เช่่น	กิารแพ้ร่ระบาดของเช่ื�อโคัวิิด	สภาพ้ดินฟ้าอากิาศ

•	SME	ไม่สามารถเข้าถ่งแหล่งเงินทุนที�มีขนาดและราคัาที�เหมาะสมได้เน่�องจากิขาดหลักิฐานที�จะทำาให้สถาบันกิารเงิน
	 มั�นใจในกิารป็ล่อย่สินเช่ื�อ
•	กิระบวินกิารต่รวิจรับงานมีคัวิามซื้ับซื้้อน	ใช่้เวิลานาน

•	ระย่ะเวิลากิารช่ำาระสินเช่ื�อกิารคั้า	(credit	term)	นาน	เน่�องจากิ	SME	มีอำานาจต่่อรองน้อย่
•	ผู่้ซื้ื�อบางราย่ช่ำาระเงินให้	SME	ช่้า	จนทำาให้ในบางคัรั�ง	SME	เกิิดป็ัญหาสภาพ้คัล่องทางกิารเงิน
•	กิระบวินกิารขอรับช่ำาระเงินมีคัวิามซื้ับซื้้อน	ใช่้เวิลานาน	เช่่น	ข้อกิำาหนดให้	SME	ต่้องจัดส่งเอกิสารป็ระกิอบเพ้ิ�มเต่ิม	
	 คัวิามถี�และรอบกิารช่ำาระเงินในแต่่ละเดือนของผู่้ซื้ื�อ

ผู้ข�ยที่เป็น SME

ช่วงก�รประก�ศข่�วก�รจัดซื้อจัดจ้�ง

ช่วงก�รสรรห� คัดเลือก และทำ�สัญญ�กับคู่ค้�

ช่วงก�รผลิตและก�รส่งมอบง�น

ช่วงก�รรับชำ�ระเงิน

จากิผ่ลกิารสำารวิจคัวิามคัิดเห็น	ผ่ลกิารสัมภาษณ์์เช่ิงล่กิหน่วิย่งานที�เกิี�ย่วิข้องกิับกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างทั�งหน่วิย่งานภาคัรัฐและเอกิช่นรวิม	20	หน่วิย่งาน	ต่ลอดจนผ่ลกิารป็ระชุ่มร่วิมกิับต่ัวิแทนจากิหน่วิย่งานภาคัรัฐและเอกิช่น
กิวิ่า	200	ราย่	ทำาให้เห็นวิ่าผู่้ขาย่ที�เป็็น	SME	ผู่้ซื้ื�อหน่วิย่งานภาคัรัฐและเอกิช่น	รวิมทั�งหน่วิย่งานที�สนับสนุนและกิำากิับดูแลกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างระหวิ่าง	SME	กิับผู่้ซื้ื�อ	ต่่างพ้บกิับป็ระเด็นป็ัญหาดังต่่อไป็น้�



ช่วงก�รประก�ศข่�วก�รจัดซื้อจัดจ้�ง

ช่วงก�รสรรห� คัดเลือก และทำ�สัญญ�กับคู่ค้�

ช่วงก�รผลิตและก�รส่งมอบง�น

ช่วงก�รรับชำ�ระเงิน

ในสภาพ้แวิดล้อมที�มีกิารเป็ลี�ย่นแป็ลงอย่่างรวิดเร็วิและรุนแรง	ผู่้ป็ระกิอบธุุรกิิจจำาเป็็นต่้องคัวิบคัุมกิระบวินกิารผ่ลิต่ของต่นให้เป็็น
ไป็อย่่างราบรื�น	 ไม่เกิิดกิารหยุ่ดช่ะงักิอันเน่�องจากิปั็ญหาที�อาจเกิิดข่�นในกิระบวินกิารผ่ลิต่ของซัื้พ้พ้ลาย่เออร์แต่่ละราย่ที�อยู่่ในห่วิงโซื้่
อุป็ทาน	และต่้องป็รับป็รุงแกิ้ไขเพื้�อให้ได้สินคั้า/บริกิารที�มี	คัุณ์ภาพ้ต่ามที�กิำาหนดภาย่ใต่้ต่้นทุนที�จะทำาให้สินคั้า/บริกิารของต่นวิาง
ขาย่ได้ในต่ลาดได้อย่่างยั่�งยื่น	ผู่้ป็ระกิอบธุุรกิิจจ่งจำาเป็็นต้่องจัดหาวัิต่ถุดิบ/บริกิารจากิ	 ซัื้พ้พ้ลาย่เออร์ที�ไว้ิใจได้วิ่าจะผ่ลิต่และส่งมอบ
วิัต่ถุดิบ/บริกิารนั�นได้ต่ามกิำาหนด

•	ผู่้ซื้ื�อพ้บคัวิามย่ากิลำาบากิในกิารหาช่่องทางที�มีป็ระสิทธุิภาพ้ในกิารป็ระกิาศข่าวิสารกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างของต่น
•	ผู่้ซื้ื�อต่้องเสีย่คั่าใช่้จ่าย่ในกิารป็ระกิาศข่าวิกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างของต่น

•	ผู่ซ้ื้ื�อมตี่น้ทนุและคัวิามเสี�ย่งที�เพ้ิ�มข่�นในกิารสรรหา	คัดัเลอืกิ	และทำาสญัญากิบัซื้พั้พ้ลาย่เออรร์าย่ใหม	่	และต่อ้งกิารฐานขอ้มลู	และ/หรอื	
เคัรื�องมือที�ใช่้ในกิารป็ระเมินคัุณ์สมบัต่ิของคัู่คั้าราย่ใหม่	เช่่น	ป็ระเภทสินคั้า/บริกิาร,	ที�ต่ั�ง,	ราคัา,	ป็ริมาณ์สินคั้า/บริกิารที�ส่งมอบได้, 
กิำาลังกิารผ่ลิต่,	คัุณ์ภาพ้/คุัณ์สมบัต่ิ/เกิรด,	มาต่รฐานที�ได้รับกิารรับรอง,	 เคัรื�องจักิร/อุป็กิรณ์์/เทคัโนโลยี่/สิทธุิบัต่รที�มี,	 ย่อดขาย่,	 
งบกิารเงิน,	ป็ระวัิต่ิกิารทำาธุุรกิิจกัิบรัฐ/เอกิช่นราย่อื�นที�สามารถนำามาใช้่อ้างอิงได้	 (reference),	ป็ระวัิต่ิกิารทิ�งงาน/ส่งมอบไม่คัรบ,	
คัะแนนคัวิามพ้่งพ้อใจของรัฐ/เอกิช่นราย่อื�นที�เคัย่ทำาธุุรกิิจด้วิย่,	บริกิารหลังกิารขาย่

•	ซื้ัพ้พ้ลาย่เออร์ที�เป็็น	SME	ไม่ผ่่านหลักิเกิณ์ฑ์์กิารคััดเลือกิที�สำาคััญ	เช่่น	คัุณ์ภาพ้	ราคัา	และคัวิามสามารถในกิารส่งมอบ	(quality,	
cost,	delivery:	QCD),	คัวิามพ้ร้อมในกิารร่วิมแกิ้ป็ัญหาและกิารให้บริกิารหลังกิารขาย่,	คัวิามสามารถในกิารป็ฏิิบัต่ิต่ามหลักิจรรย่า
บรรณ์คัูค่ัา้	ซื้่�งมักิจะคัรอบคัลมุป็ระเดน็กิารดูแลสิ�งแวิดลอ้ม	คัวิามรบัผ่ดิช่อบต่อ่สงัคัม	และกิารกิำากัิบดแูลกิจิกิารที�ด	ี(environmental,	
social	and	corporate	governance:	ESG)

•	กิระบวินกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างมีคัวิามซื้ับซื้้อนและสร้างภาระให้ผู่้ซื้ื�อมากิเกิินไป็	ซื้่�งมักิจะเกิี�ย่วิข้องกิับกิารต่รวิจสอบเอกิสาร	ต่ั�งแต่่
กิระบวินกิารคััดเลือกิไป็จนถ่งกิารทำาสัญญา,	คัวิามไม่คัุ้นช่ินกิับระบบบริหารจัดกิารทรัพ้ย่ากิรภาย่ในองคั์กิร	 (enterprise	 resource	
planning:	ERP)	หรือแพ้ลต่ฟอร์มกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างที�ใช่้

•	ผู่ซื้ื้�อพ้บคัวิามย่ากิลำาบากิในกิารรวิบรวิมและวิเิคัราะห์ขอ้มลูกิารจดัซื้ื�อจดัจา้งของต่น	เพ้ื�อหาจุดที�จะเป็็นป็ระโย่ช่น์มากิที�สดุต่อ่องค์ักิร

•	ผู่้ซื้ื�อมีต่้นทุนในกิารพ้ัฒนาซื้ัพ้พ้ลาย่เออร์ที�เป็็น	SME
•	SME	ขาดคัวิามมุ่งมั�นในกิารพ้ัฒนา	ป็รับป็รุงแกิ้ไขต่นเองต่ามที�ผู่้ซื้ื�อกิำาหนด
•	SME	ไม่สามารถส่งมอบสินคั้า/บริกิารในป็ริมาณ์และคัุณ์ภาพ้ที�กิำาหนดไวิ้ได้

•	SME	จัดเต่รีย่มเอกิสารป็ระกิอบกิารเบิกิจ่าย่เงินไม่คัรบ	ทำาให้กิระบวินกิารช่ำาระเงินล่าช่้า
•	ผู่้ซื้ื�อไม่สามารถช่ำาระเงินให้	SME	เร็วิข่�นกิวิ่าที�ดำาเนินกิารอยู่่ได้	เพ้ราะต่้องพ้ย่าย่ามบริหารกิระแสเงินสด	โดย่เฉพ้าะในกิรณ์้ที�ผู่้ซื้ื�อ
นั�นมีราย่ได้จากิกิารทำาธุุรกิิจกิับภาคัรัฐ	ซื้่�งมักิจะใช่้ระย่ะเวิลากิารเบิกิจ่าย่เงินที�ย่าวินาน

จากิผ่ลกิารสำารวิจคัวิามคัิดเห็น	ผ่ลกิารสัมภาษณ์์เช่ิงล่กิหน่วิย่งานที�เกิี�ย่วิข้องกิับกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างทั�งหน่วิย่งานภาคัรัฐและเอกิช่นรวิม	20	หน่วิย่งาน	ต่ลอดจนผ่ลกิารป็ระชุ่มร่วิมกิับต่ัวิแทนจากิหน่วิย่งานภาคัรัฐและเอกิช่น
กิวิ่า	200	ราย่	ทำาให้เห็นวิ่าผู่้ขาย่ที�เป็็น	SME	ผู่้ซื้ื�อหน่วิย่งานภาคัรัฐและเอกิช่น	รวิมทั�งหน่วิย่งานที�สนับสนุนและกิำากิับดูแลกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างระหวิ่าง	SME	กิับผู่้ซื้ื�อ	ต่่างพ้บกิับป็ระเด็นป็ัญหาดังต่่อไป็น้�

ผู้ซื้อสินค้�/บริก�รจ�ก SME 

39SME กับการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน



กิารสนับสนุนและกิำากิับดูแลกิารซื้ื�อขาย่กัินระหว่ิาง	SME	กิับผู่้ซืื้�อเป็็นป็ระเด็นที�คั่อนข้างใหม่	หน่วิย่งานที�
เกิี�ย่วิข้องจ่งพ้บป็ัญหาในทางป็ฏิิบัต่ิ	ดังน้�

•	กิารกิำาหนดนโย่บาย่ส่งเสริมและสนับสนุนให้	SME	เข้าถง่กิารจดัซืื้�อจัดจ้างภาคัเอกิช่น	(Corporate	Procure-
ment)	ในภาพ้รวิมของป็ระเทศย่ังขาดคัวิามช่ัดเจน

•	กิารทำางานของแต่่ละหน่วิย่งานแย่กิส่วินกิัน	ไม่เช่ื�อมโย่งกิัน	และขาดเจ้าภาพ้ที�ช่ัดเจน	เช่่น	กิารจัดทำาฐาน
ข้อมูลที�หน่วิย่งานต่่างๆ	สามารถเข้าถ่ง	ต่่อย่อด	และแบ่งป็ันกิารใช่้ป็ระโย่ช่น์ร่วิมกิันได้

•	กิารขาดข้อมลูที�เป็็นปั็จจุบนัของ	SME	และผู่ซ้ื้ื�อทำาให้พ้บกิบัคัวิามย่ากิลำาบากิในกิารออกิแบบนโย่บาย่/มาต่ร
กิารใหม่ๆ	กิารป็ฏิิบัต่ิต่ามภารกิิจ/นโย่บาย่/มาต่รกิาร	ไป็จนถ่งกิารป็ระเมินผ่ลช่ี�วิัดคัวิามสำาเร็จและคัวิามคัุ้ม
คั่าในกิารป็ฏิิบัต่ิต่ามภารกิิจ/นโย่บาย่/มาต่รกิาร		ทั�งน้�อาจเพ้ราะ	SME	และผู่้ซื้ื�อไม่มีแรงจูงใจที�มากิพ้อใน
กิารให้ข้อมูลกิับหน่วิย่งาน		และ/หรือ	กิารขาดเคัรื�องมือในกิารจัดเกิ็บรวิบรวิมและวิิเคัราะห์ข้อมูลที�เหมาะ
สมและใช่้งานได้จริงอย่่างทันท่วิงที

•	มาต่รกิารที�มีผ่ลบังคัับใช่้แล้วิย่ังไม่ได้รับกิารต่อบสนอง	 เช่่น	กิารให้สิทธุิป็ระโย่ช่น์ด้านภาษีแกิ่องคั์กิรธุุรกิิจ
ขนาดใหญ่ที�ช่่วิย่พ้ัฒนา	SME	ภาย่ใต่้มาต่รกิารพ้ี�ช่่วิย่น้อง	กิารให้สิทธุิป็ระโย่ช่น์ด้านภาษีโดย่สำานักิงาน
คัณ์ะกิรรมกิารส่งเสริมกิารลงทุนแกิ่ผู่้ลงทุนที�ทำากิารพ้ัฒนาผู่้ผ่ลิต่วิัต่ถุดิบหรือช่ิ�นส่วินในป็ระเทศ	ทั�งน้�	อาจ
เป็็นเพ้ราะเงื�อนไขกิารให้สทิธุปิ็ระโย่ช่น์ที�ยุ่่งย่ากิซัื้บซื้อ้น	กิารขาดกิารป็ระช่าสัมพั้นธ์ุเช่งิรุกิและป็ระเดน็คัวิาม
ลับทางกิารคั้าที�ทำาให้ผู่้ลงทุนไม่ต่้องกิารเผ่ย่แพ้ร่เทคัโนโลย่ี/นวิัต่กิรรมของต่นให้ผู่้อื�นรู้

•	ข้อกิังวิลเกิี�ย่วิกิับกิฎระเบีย่บในป็ระเทศและข้อผู่กิพ้ันระหวิ่างป็ระเทศ	เช่่น
o	พ้.ร.บ.	คัุม้คัรองข้อมลูส่วินบุคัคัล	พ้.ศ.	2562	ซื้่�งทำาให้หนว่ิย่งานพ้บคัวิามย่ากิลำาบากิในกิารแบง่ป็นักิารใช้่ป็ระโย่ช่น์
จากิฐานข้อมูลที�มี

o	หลักิกิารไม่เลือกิป็ฏิิบัต่ิภาย่ใต่้กิรอบองค์ักิารกิารคั้าโลกิ	ซื้่�งทำาให้หน่วิย่งานพ้บคัวิามย่ากิลำาบากิในกิารออกิแบบ
นโย่บาย่/มาต่รกิารใหม่ๆ	ในกิารสนับสนุน	SME	ในป็ระเทศ

หน่วยง�นสนับสนุนและกำ�กับดูแล 
ก�รจัดซื้อจัดจ้�งภ�คเอกชน
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	 จากิผ่ลกิารสำารวิจคัวิามคิัดเห็น	ผ่ลกิารสัมภาษณ์์เชิ่งล่กิหน่วิย่งานที�เกิี�ย่วิข้องกัิบกิาร

จัดซื้ื�อจัดจ้างทั�งหน่วิย่งานภาคัรัฐและเอกิช่นรวิม	20	หน่วิย่งาน	ต่ลอดจนผ่ลกิารป็ระชุ่มร่วิมกิับ

ต่ัวิแทนจากิหน่วิย่งานภาคัรัฐและเอกิช่นกิวิ่า	200	ราย่	ทำาให้เห็นวิ่าผู่้ขาย่ที�เป็็น	SME	ผู่้ซื้ื�อหน่วิย่

งานภาคัรัฐและเอกิช่น	รวิมทั�งหน่วิย่งานที�ส่งเสริมและกิำากิับดูแลกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างระหวิ่าง	SME	

กิับผู่้ซื้ื�อ	ต่่างพ้บกิับป็ระเด็นป็ัญหาดังต่่อไป็น้�

ก. ประเด็นปัญห�ของผู้ข�ยที่เป็น SME

	 ในสภาพ้กิารแขง่ขนัที�รนุแรง	ผู่ข้าย่ที�เป็็น	SME	ต่อ้งกิารเพ้ิ�มจำานวินลกูิคัา้ใหมแ่ละ

รกัิษาฐานลกูิคัา้เดมิไว้ิใหไ้ด	้แต่่ในหลาย่คัรั�ง	SME	กิพ็้บป็ญัหาหลากิหลาย่ป็ระเด็นที�เกิดิข่�นใน

แต่ล่ะช่่วิงของกิระบวินกิารจดัซื้ื�อจดัจา้งภาคัเอกิช่น	เริ�มต่ั�งแต่ช่่ว่ิงกิารป็ระกิาศขา่วิกิารจดัซื้ื�อจดั

จา้ง	ช่่วิงกิารสรรหา	คัดัเลอืกิ	และทำาสญัญากิบัคัูค้่ัา	ช่่วิงกิารผ่ลติ่และสง่มอบงาน	ไป็จนถง่ช่่วิง

กิารรับช่ำาระเงิน	ทำาเป็็นต่ารางหรือแผ่นภาพ้ให้เห็นป็ัญหาระหวิ่าง	Journey	สามารถ	Design	

หน้าคัู่	(ซื้้าย่-ขวิา	ต่่อกิัน)	ได้

ช่วงก�รประก�ศข่�วก�รจัดซื้อจัดจ้�ง

ช่วงก�รสรรห� คัดเลือก และทำ�สัญญ�กับคู่ค้�

•	SME	ไม่ทราบช่่องทาง	และ/หรือ	พ้บคัวิามย่ากิลำาบากิในกิารต่ิดต่ามข่าวิสาร 

กิารจัดซื้ื�อจัดจ้างของผู่้ซื้ื�อ

•	SME	ต่้องเสีย่คั่าใช่้จ่าย่ในกิารเข้าถ่งข่าวิสารกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างของผู่้ซื้ื�อ

•	SME	ไม่มีโอกิาสเข้าไป็แนะนำาหรือนำาเสนอสินคั้า/บริกิารของต่นได้	เน่�องจากิ

•	ผู่้ซื้ื�อจำากิัดจำานวินคัู่คั้าในทะเบีย่นคัู่คั้า	(approved	suppliers	list)
•	นโย่บาย่บริษัทแม่ของผู่้ซื้ื�อที�อาจเอื�อกิับคัู่คั้าที�มีสัญช่าต่ิเดีย่วิกิับบริษัทแม่หรือ
มีคัวิามสัมพ้ันธุ์ใกิล้ช่ิดกิับบริษัทแม่มากิกิวิ่า

•	SME	มีงบ/บุคัลากิรจำากิัดในกิารเข้าไป็นำาเสนอ/ต่อบข้อซื้ักิถามผู่้ซื้ื�อ

•	SME	ไม่มีเคัรื�องมือ/ตั่วิช่่วิย่สำาหรับใช้่ป็ระเมินต่นเองว่ิามีคัุณ์สมบัติ่ต่รงต่ามคัวิาม

ต่้องกิารของผู่้ซื้ื�อ

สรุปประเด็นปัญห� (pain point) 
ในก�รจัดซื้อจัดจ้�งจ�ก SME
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ช่วงก�รสรรห� คัดเลือก และทำ�สัญญ�กับคู่ค้�

ช่วงก�รผลิตและก�รส่งมอบง�น

•	SME	ไม่สามารถพ้ัฒนาสินคั้า/บริกิารให้มีคัวิามโดดเด่น	หรือไม่สามารถป็รับต่ัวิ

ไป็ผ่ลติ่สนิคัา้/บรกิิารที�เป็็นที�ต่อ้งกิารของผู่ซื้ื้�อไดอ้ย่่างทันทว่ิงท	ีเน่�องจากิกิารขาด

ทักิษะ	ทัศนคัต่ิ	และกิารช่ี�นำาทางวิ่าคัวิรไป็ในทิศทางใด

•	SME	 ไม่ผ่่านเกิณ์ฑ์์กิารคััดเลือกิและป็ระเมินคัุณ์สมบัต่ิที�ผู่้ซื้ื�อกิำาหนด	 เช่่น	

มาต่รฐานสินคั้า/บริกิาร	มาต่รฐานในกิารบริหารจัดกิารองคั์กิร

•	ราคัาสินคั้า/บริกิารของ	SME	สูงกิวิ่าคัู่แข่งที�เป็็นบริษัทขนาดใหญ่กิวิ่าซื้่�งมีต่้นทุน

กิารผ่ลิต่ต่่อหน่วิย่ต่ำ�ากิวิ่า

•	กิระบวินกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างมีคัวิามซื้ับซ้ื้อนและสร้างภาระให้	SME	มากิเกิินไป็	ซื้่�ง

มักิจะเกิี�ย่วิข้องกิับ

•	SME	ไมส่ามารถผ่ลติ่และสง่มอบสินค้ัา/บรกิิารที�มปี็รมิาณ์และคัณุ์ภาพ้ต่ามที�ผู่ซ้ื้ื�อ

ต่้องกิาร	เน่�องจากิป็ัจจัย่ภาย่ในและป็ัจจัย่ภาย่นอกิ	เช่่น

•	กิารเต่รีย่มและจัดส่งเอกิสาร	ต่ั�งแต่่กิระบวินกิารคััดเลือกิไป็จนถ่งกิารทำา
สัญญา

•	คัวิามไม่คัุ้นช่ินกิับแพ้ลต่ฟอร์มกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างที�ผู่้ซื้ื�อเลือกิใช่้
•	หลักิป็ระกิันสัญญา	(warranty)

•	SME	มเีงนิทนุหมนุเวิยี่นจำากิดัในกิารซื้ื�อวิตั่ถดุบิ	กิารจา้งแรงงานหรอืกิารขนสง่	
ให้สอดคัล้องต่ามระบบกิารผ่ลิต่แบบทันเวิลาพ้อดี	 (just-in-time	production:	
JIT)	ของผู่้ซื้ื�อ

•	SME	มีเงินลงทุนจำากิัดในกิารซื้ื�อเคัรื�องจักิร/เทคัโนโลย่ีที�ช่่วิย่เพ้ิ�มขีดคัวิาม
สามารถในกิารผ่ลิต่และส่งมอบสินคั้า/บริกิาร

•	คัู่คั้าของ	SME	ไม่สามารถผ่ลิต่และส่งมอบสินคั้า/บริกิารให้	SME	ได้ทันต่าม
แผ่น

•	ป็ัจจัย่อื�นๆ	 ที�คัวิบคัุมไม่ได้	 เช่่น	กิารแพ้ร่ระบาดของเช่ื�อโคัวิิดสภาพ้ดินฟ้า
อากิาศ

•	SME	ไม่สามารถเข้าถ่งแหล่งเงินทุนที�มีขนาดและราคัาที�เหมาะสมได้	 เน่�องจากิ

ขาดหลักิฐานที�จะทำาให้สถาบันกิารเงินมั�นใจในกิารป็ล่อย่สินเช่ื�อ

•	กิระบวินกิารต่รวิจรับงานมีคัวิามซื้ับซ้ื้อน	ใช่้เวิลานาน
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ช่วงก�รรับชำ�ระเงิน

ช่วงก�รประก�ศข่�วก�รจัดซื้อจัดจ้�ง

•	ระย่ะเวิลากิารช่ำาระสินเช่ื�อกิารคั้า	(credit	term)	นาน	เน่�องจากิ	SME	มีอำานาจ

ต่่อรองน้อย่

•	ผู่้ซื้ื�อบางราย่ช่ำาระเงินให้	 SME	ช่้า	 จนทำาให้ในบางคัรั�ง	 SME	 เกิิดป็ัญหา 

สภาพ้คัล่องทางกิารเงิน

•	กิระบวินกิารขอรบัช่ำาระเงนิมคีัวิามซัื้บซ้ื้อน	ใช่เ้วิลานาน	เช่่น	ข้อกิำาหนดให	้SME	

ต่้องจัดส่งเอกิสารป็ระกิอบเพิ้�มเติ่ม	คัวิามถี�และรอบกิารช่ำาระเงินในแต่่ละเดือน

ของผู่้ซื้ื�อ

•	ผู่้ซื้ื�อพ้บคัวิามย่ากิลำาบากิในกิารหาช่่องทางที�มีป็ระสิทธุิภาพ้ในกิารป็ระกิาศ

ข่าวิสารกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างของต่น

•	ผู่้ซื้ื�อต่้องเสีย่คั่าใช่้จ่าย่ในกิารป็ระกิาศข่าวิกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างของต่น

	 ในสภาพ้แวิดล้อมที�มกีิารเป็ลี�ย่นแป็ลงอย่่างรวิดเรว็ิและรนุแรง	ผู่ป้็ระกิอบธุรุกิจิ

จำาเป็็นต้่องคัวิบคุัมกิระบวินกิารผ่ลิต่ของต่นให้เป็็นไป็อย่่างราบรื�น	 ไม่เกิิดกิารหยุ่ดช่ะงักิ

อันเน่�องจากิปั็ญหาที�อาจเกิิดข่�นในกิระบวินกิารผ่ลิต่ของซัื้พ้พ้ลาย่เออร์แต่่ละราย่ที�อยู่่ใน

ห่วิงโซื้่อุป็ทาน	และต่้องป็รับป็รุงแกิ้ไขเพ้ื�อให้ได้สินคั้า/บริกิารที�มีคัุณ์ภาพ้ต่ามที�กิำาหนด

ภาย่ใต่้ต่้นทุนที�จะทำาให้สินคั้า/บริกิารของต่นวิางขาย่ได้ในต่ลาดได้อย่่างย่ั�งย่ืน	ผู่้ป็ระกิอบ

ธุรุกิจิจง่จำาเป็็นต่อ้งจดัหาวิตั่ถดุบิ/บรกิิารจากิซัื้พ้พ้ลาย่เออร์ที�ไว้ิใจไดว้ิา่จะผ่ลติ่และสง่มอบ

วิัต่ถุดิบ/บริกิารนั�นได้ต่ามกิำาหนด	อย่่างไรกิ็ต่าม	ผู่้ป็ระกิอบธุุรกิิจที�ซื้ื�อจากิ	SME	ย่ังพ้บ

ป็ัญหาหลากิหลาย่ป็ระเด็นที�เกิิดข่�นในแต่่ละช่่วิงของกิระบวินกิารจัดซื้ื�อจัดจ้าง	เริ�มต่ั�งแต่่

ช่่วิงกิารป็ระกิาศขา่วิกิารจดัซื้ื�อจดัจา้ง	ช่่วิงกิารสรรหา	คัดัเลอืกิ	และทำาสญัญากิบัคัูค่ัา้	ช่่วิง

กิารพ้ัฒนาซื้ัพ้พ้ลาย่เออร์	ช่่วิงกิารรับมอบงาน	ไป็จนถ่งช่่วิงกิารช่ำาระเงิน

ข. ประเด็นปัญห�ของผู้ซื้อสินค้�/บริก�รจ�ก SME
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ช่วงก�รสรรห� คัดเลือก และทำ�สัญญ�กับคู่ค้�

•	ผู่้ซื้ื�อมีต่้นทุนและคัวิามเสี�ย่งที�เพ้ิ�มข่�นในกิารสรรหา	คััดเลือกิ	และทำาสัญญากิับ

ซื้ัพ้พ้ลาย่เออร์ราย่ใหม่	และต่้องกิารฐานข้อมูล	และ/หรือ	เคัรื�องมือที�ใช่้ในกิาร

ป็ระเมินคัุณ์สมบัต่ิของคัู่คั้าราย่ใหม่	เช่่น

•	ซื้ัพ้พ้ลาย่เออร์ที�เป็็น	SME	ไม่ผ่่านหลักิเกิณ์ฑ์์กิารคััดเลือกิที�สำาคััญ	เช่่น

•	กิระบวินกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างมีคัวิามซื้ับซ้ื้อนและสร้างภาระให้ผู่้ซื้ื�อมากิเกิินไป็	 

ซื้่�งมักิจะเกิี�ย่วิข้องกิับ

•	ผู่้ซื้ื�อพ้บคัวิามย่ากิลำาบากิในกิารรวิบรวิมและวิิเคัราะห์ข้อมูลกิารจัดซื้ื�อจัดจ้าง

ของต่น	เพ้ื�อหาจุดที�จะเป็็นป็ระโย่ช่น์มากิที�สุดต่่อองคั์กิร

•	ป็ระเภทสินคั้า/บริกิาร
•	ที�ต่ั�ง
•	ราคัา
•	ป็ริมาณ์สินคั้า/บริกิารที�ส่งมอบได้
•	กิำาลังกิารผ่ลิต่
•	คัุณ์ภาพ้/คัุณ์สมบัต่ิ/เกิรด
•	มาต่รฐานที�ได้รับกิารรับรอง
•	เคัรื�องจักิร/อุป็กิรณ์์/เทคัโนโลย่ี/ 
สิทธุิบัต่รที�มี

•	คัุณ์ภาพ้	ราคัา	และคัวิามสามารถในกิารส่งมอบ 
(quality,	cost,	delivery:	QCD)	

•	คัวิามพ้ร้อมในกิารร่วิมแกิ้ป็ัญหาและกิารให้บริกิารหลังกิารขาย่
•	คัวิามสามารถในกิารป็ฏิิบัต่ิต่ามหลักิจรรย่าบรรณ์คัู่คั้า	ซื้่�งมักิจะคัรอบคัลุม
ป็ระเด็นกิารดูแลสิ�งแวิดล้อม	คัวิามรับผ่ิดช่อบต่่อสังคัม	และกิารกิำากิับดูแล
กิิจกิารที�ดี	(environmental,	social	and	corporate	governance:	ESG)

•	กิารต่รวิจสอบเอกิสาร	ต่ั�งแต่่กิระบวินกิารคััดเลือกิไป็จนถ่งกิารทำาสัญญา
•	คัวิามไม่คัุ้นช่ินกิับระบบบริหารจัดกิารทรัพ้ย่ากิรภาย่ในองคั์กิร	(enterprise	
resource	planning:	ERP)	หรือแพ้ลต่ฟอร์มกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างที�ใช่้

•	ย่อดขาย่
•	งบกิารเงิน
•	ป็ระวิัต่ิกิารทำาธุุรกิิจกิับรัฐ/เอกิช่นราย่อื�นที�
สามารถนำามาใช่้อ้างอิงได้	(reference)

•	ป็ระวิัต่ิกิารทิ�งงาน/ส่งมอบไม่คัรบ
•	คัะแนนคัวิามพ้่งพ้อใจของรัฐ/เอกิช่นราย่
อื�นที�เคัย่ทำาธุุรกิิจด้วิย่

•	บริกิารหลังกิารขาย่
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ช่วงก�รพัฒน�ซัพพล�ยเออร์และก�รรับมอบง�น

ช่วงก�รชำ�ระเงิน

•	ผู่้ซื้ื�อมีต่้นทุนในกิารพ้ัฒนาซื้ัพ้พ้ลาย่เออร์ที�เป็็น	SME

•	SME	ขาดคัวิามมุ่งมั�นในกิารพ้ัฒนา	ป็รับป็รุงแกิ้ไขต่นเองต่ามที�ผู่้ซื้ื�อกิำาหนด

•	SME	ไม่สามารถส่งมอบสินคั้า/บริกิารในป็ริมาณ์และคัุณ์ภาพ้ที�กิำาหนดไวิ้ได้

•	SME	จัดเต่รีย่มเอกิสารป็ระกิอบกิารเบิกิจ่าย่เงินไม่คัรบ	ทำาให้กิระบวินกิารช่ำาระเงิน

ล่าช่้า

•	ผู่ซ้ื้ื�อไม่สามารถช่ำาระเงินให	้SME	เรว็ิข่�นกิว่ิาที�ดำาเนนิกิารอยู่่ได้	เพ้ราะต้่องพ้ย่าย่าม

บรหิารกิระแสเงินสด	โดย่เฉพ้าะในกิรณ์ที้�ผู่ซื้ื้�อนั�นมรีาย่ได้จากิกิารทำาธุรุกิจิกัิบภาคัรัฐ	

ซื้่�งมักิจะใช่้ระย่ะเวิลากิารเบิกิจ่าย่เงินที�ย่าวินาน

•	กิารกิำาหนดนโย่บาย่ส่งเสริมและสนับสนุนให้	SME	 เข้าถ่งกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างภาคั

เอกิช่น	(Corporate	Procurement)	ในภาพ้รวิมของป็ระเทศย่ังขาดคัวิามช่ัดเจน

•	กิารทำางานของแต่ล่ะหนว่ิย่งานแย่กิสว่ินกัิน	ไมเ่ชื่�อมโย่งกินั	และขาดเจา้ภาพ้ที�ช่ดัเจน	

เช่น่	กิารจดัทำาฐานขอ้มลูที�หนว่ิย่งานต่า่งๆ	สามารถเขา้ถง่	ต่อ่ย่อด	และแบง่ป็นักิาร

ใช่้ป็ระโย่ช่น์ร่วิมกิันได้

•	กิารขาดข้อมูลที�เป็็นป็ัจจุบันของ	SME	และผู่้ซื้ื�อทำาให้พ้บกิับคัวิามย่ากิลำาบากิใน

กิารออกิแบบนโย่บาย่/มาต่รกิารใหม่ๆ	กิารป็ฏิิบัต่ิต่ามภารกิิจ/นโย่บาย่/มาต่รกิาร	

ไป็จนถ่งกิารป็ระเมินผ่ลชี่�วัิดคัวิามสำาเร็จและคัวิามคัุ้มคั่าในกิารป็ฏิิบัต่ิต่ามภารกิิจ/

นโย่บาย่/มาต่รกิาร		ทั�งน้�อาจเพ้ราะ	SME	และผู่้ซื้ื�อไม่มีแรงจูงใจที�มากิพ้อในกิารให้

ขอ้มลูกิบัหนว่ิย่งาน		และ/หรอื	กิารขาดเคัรื�องมอืในกิารจดัเกิบ็รวิบรวิมและวิเิคัราะห์

ข้อมูลที�เหมาะสมและใช่้งานได้จริงอย่่างทันท่วิงที

	 กิารสนับสนุนส่งเสริมและกิำากิับดูแลกิารซื้ื�อขาย่กิันระหวิ่าง	SME	กิับผู่้ซื้ื�อเป็็น

ป็ระเด็นที�คั่อนข้างใหม่	หน่วิย่งานที�เกิี�ย่วิข้องจ่งพ้บป็ัญหาในทางป็ฏิิบัต่ิ	ดังน้�

ค. ประเด็นปัญห�ของหน่วยง�นส่งเสริมและกำ�กับดูแล 
 ก�รจัดซื้อจัดจ้�งภ�คเอกชน
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	 แม้วิ่าทั�งผู่้ขาย่ที�เป็็น	SME	ผู่้ซื้ื�อที�เป็็นหน่วิย่งานภาคัรัฐและเอกิช่น	รวิมถ่งหน่วิย่งาน

ที�ต่้องกิารช่่วิย่สนับสนุนส่งเสริมและกิำากิับดูแลกิารซืื้�อขาย่กัินระหว่ิาง	SME	 กัิบผู่้ซืื้�อ	 ยั่งพ้บกัิบ

หลากิหลาย่ป็ระเด็นป็ัญหาที�รอกิารป็รับป็รุงแกิ้ไข	แต่่กิารส่งเสริมให้	SME	เข้าถ่งต่ลาดกิารจัดซื้ื�อ

จดัจา้งภาคัเอกิช่นกิ็ไม่ใช่่เรื�องที�ย่ากิมากิจนไมส่ามารถทำาใหส้ำาเรจ็ได	้กิารวิเิคัราะหจ์ดุแขง็	จดุออ่น	

โอกิาส	และคัวิามท้าทาย่	(SWOT)	จะช่่วิย่ทำาให้กิารออกิแบบแนวิทางกิารสนับสนุนสง่เสริมให้	SME	 

เข้าถ่งต่ลาดกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างภาคัเอกิช่นคัวิรต่้องคัำาน่งถ่งป็ระเด็นสำาคััญ	ดังน้�

•	มาต่รกิารที�มผี่ลบงัคับัใช่แ้ลว้ิย่งัไมไ่ดร้บักิารต่อบสนอง	เช่่น	กิารใหส้ทิธุปิ็ระโย่ช่นด์า้น

ภาษีแกิ่องคั์กิรธุุรกิิจขนาดใหญ่ที�ช่่วิย่พ้ัฒนา	SME	ภาย่ใต่้มาต่รกิารพ้ี�ช่่วิย่น้อง	กิาร

ให้สิทธุิป็ระโย่ช่น์ด้านภาษีโดย่สำานักิงานคัณ์ะกิรรมกิารส่งเสริมกิารลงทุนแกิ่ผู่้ลงทุน

ที�ทำากิารพั้ฒนาผู่้ผ่ลิต่วัิต่ถุดิบหรือชิ่�นส่วินในป็ระเทศ	 ทั�งน้�	 อาจเป็็นเพ้ราะเงื�อนไข

กิารใหส้ทิธุปิ็ระโย่ช่นที์�ยุ่ง่ย่ากิซื้บัซื้อ้น	กิารขาดกิารป็ระช่าสมัพ้นัธุเ์ช่งิรกุิและป็ระเดน็

คัวิามลับทางกิารคั้าที�ทำาให้ผู้่ลงทุนไม่ต่้องกิารเผ่ย่แพ้ร่เทคัโนโลยี่/นวิัต่กิรรมของต่น

ให้ผู่้อื�นรู้

•	ข้อกิังวิลเกิี�ย่วิกิับกิฎระเบีย่บในป็ระเทศและข้อผู่กิพ้ันระหวิ่างป็ระเทศ	เช่่น

•	พ้.ร.บ.	คัุ้มคัรองข้อมูลส่วินบุคัคัล	พ้.ศ.	2562	ซื้่�งทำาให้หน่วิย่งานพ้บคัวิามย่ากิ
ลำาบากิในกิารแบ่งป็ันกิารใช่้ป็ระโย่ช่น์จากิฐานข้อมูลที�มี

•	หลักิกิารไม่เลือกิป็ฏิิบัต่ิภาย่ใต่้กิรอบองค์ักิารกิารค้ัาโลกิ	 ซ่ื้�งทำาให้หน่วิย่งานพ้บ
คัวิามย่ากิลำาบากิในกิารออกิแบบนโย่บาย่/มาต่รกิารใหม่ๆ	ในกิารสนับสนุน	SME	
ในป็ระเทศ

จุดแข็ง จุดอ่อน โอก�ส และคว�มท้�ท�ย
ในก�รส่งเสริมให้ SME เข้�ถึงตล�ด
ก�รจัดซื้อจัดจ้�งภ�คเอกชน

•	กิระบวินกิารทำางานภาย่ในของ	SME	ไมซ่ื้บัซื้อ้น	มคีัวิามคัลอ่งต่วัิสงู	และมกัิสามารถ

ต่อบสนองผู่้ซื้ื�อได้เร็วิ

•	ม	ีSME	ต่น้แบบที�ป็ระสบคัวิามสำาเรจ็ในกิารพ้ฒันานวิตั่กิรรมเพ้ื�อต่อ่ย่อดกิารดำาเนนิ

ธุุรกิิจร่วิมกิับองคั์กิรธุุรกิิจอื�น

•	กิารซื้ื�อสนิคัา้/บรกิิารจากิ	SME	ช่่วิย่เสรมิภาพ้ลักิษณ์์ให้ผู่ซ้ื้ื�อไดเ้ป็็นรปู็ธุรรมมากิกิวิา่

กิารทำากิิจกิรรมเพ้ื�อสังคัม	(CSR)	ทั�วิไป็

จุดแข็งS
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•	SME	มีขีดคัวิามสามารถที�จำากิัดในกิารผ่ลิต่	ส่งมอบ	และให้บริกิารหลังกิารขาย่

•	SME	ขาดทัศนคัต่ิและกิารช่ี�นำาทางในกิารพ้ัฒนาป็รับป็รุงต่นเอง

•	ขาดระบบนิเวิศที�จำาเป็็นและเอื�อต่่อ	SME	เช่่น

•	ข้อมูลต่ลาดกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างภาคัเอกิช่น
•	กิระบวินกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างที�มีป็ระสิทธุิภาพ้และไม่สร้างภาระมากิเกิินไป็
•	 ระบบต่รวิจสอบย่้อนกิลับที�ช่่วิย่ให้ผู่้ซืื้�อและสถาบันกิารเงินมีคัวิามเชื่�อมั�นวิ่า	
SME	สามารถป็ฏิิบัต่ิต่ามข้อกิำาหนดต่่างๆ	ได้เป็็นอย่่างดี	ไม่วิ่าจะเป็็นในด้านกิาร
ดูแลรักิษาสิ�งแวิดล้อม	คัวิามรับผ่ิดช่อบต่่อสังคัม	กิารกิำากิับดูแลกิิจกิารที�ดี	และ
ป็ระวิัต่ิกิารซื้ื�อขาย่

•	กิารป็้องกิัน	คัุ้มคัรอง	และให้คัวิามช่่วิย่เหลือ	SME	ที�ถูกิเอาเป็รีย่บจากิผู่้ซื้ื�อบาง
ราย่	เช่่น	กิารกิำาหนดระย่ะเวิลากิาร	ช่ำาระสินเช่ื�อกิารคั้า	(credit	term)	นานเกิิน
คัวิร	กิารจงใจช่ำาระเงินให้	SME	ช่้า

จุดอ่อน

•	มีหลาย่หน่วิย่งานต้่องกิารสนับสนุนส่งเสริมหรือกิำากิับดูแลกิารซืื้�อขาย่กิันระหวิ่าง	

SME	กิับผู่้ซื้ื�อ

•	มผีู่ซ้ื้ื�อที�่ใหค้ัวิามสำาคัญักิบัหลกัิกิารจดัซื้ื�อจดัจา้งเพื้�อคัวิามยั่�งย่นืและต่อ้งกิารสนบัสนนุ

ส่งเสริม	SME	ให้สามารถป็รับต่ัวิให้เข้ากิับหลักิกิารดังกิล่าวิได้

•	มีเทคัโนโลย่ีและข้อมูลขนาดใหญ่	 (big	data)	 ที�สามารถนำามาป็ระยุ่กิต่์ใช่้ในหลาย่

ดา้น	เช่่น	กิารนำาเสนอสินคัา้/บริกิารโดย่ใช้่เทคัโนโลยี่เสมือนจริง	(VR)	และเทคัโนโลยี่

คัวิามเป็็นจริงเสริม	(AR)		กิารป็ลอ่ย่สนิเชื่�อดจิทิลัโดย่กิารนำาข้อมลูกิารทำาธุรุกิรรมใน

แพ้ลต่ฟอร์มออนไลน์ต่่างๆ	มาร่วิมพ้ิจารณ์า

•	กิารกิำาหนดนโย่บาย่สง่เสรมิให	้SME	เขา้ถง่กิารจดัซื้ื�อจดัจา้งภาคัเอกิช่น	(Corporate	

Procurement)	ในภาพ้รวิมของป็ระเทศย่ังขาดคัวิามช่ัดเจน

•	เงื�อนไขและกิระบวินกิารขอรับกิารสนับสนุนภาย่ใต้่มาต่รกิารที�มีอยู่่ในปั็จจุบันยั่งมี

คัวิามยุ่่งย่ากิ	ซื้ับซื้้อน	และสร้างภาระต่่อทุกิฝ่่าย่ที�เกิี�ย่วิข้อง	ทั�งผู่้ขอรับและผู่้ให้กิาร

สนับสนุน

•	ทรัพ้ย่ากิรของหน่วิย่งานสนับสนุนและส่งเสริมมีไม่มากิพ้อ

•	หน่วิย่งานสนับสนุนไม่สามารถเข้าถ่งและใช้่ป็ระโย่ช่น์ข้อมูลเชิ่งล่กิแบบข้าม 

หน่วิย่งานได้	

โอก�ส

อุปสรรคT

O

W
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แนวท�ง
ก�รสนับสนุน
ให้ SME เข้�ถึงก�รจัดซื้อ
จัดจ้�งภ�คเอกชน



	 ป็ัจจัย่ที�มีผ่ลต่่อกิารต่ัดสินใจของผู่้ซื้ื�อวิ่าจะซื้ื�อสินคั้า/บริกิารจากิ	SME	มีอยู่่	3	ด้าน	คัือ	

(1)	กิฎระเบีย่บมาต่รกิารที�เกิี�ย่วิข้องกิบักิารสนบัสนนุและกิำากิบัดแูลกิารซื้ื�อขาย่สินคัา้ระหว่ิางผู่ซื้ื้�อ

กิบัผู่ข้าย่ที�เป็็น	SME	(2)	ศกัิย่ภาพ้และขดีคัวิามสามารถของ	SME	และ	(3)	ระบบนเิวิศทางธุรุกิจิที�

เกิี�ย่วิขอ้งกิบักิารซื้ื�อขาย่สนิคัา้ระหวิา่งผู่ซ้ื้ื�อกิบั	SME	ดงันั�นกิารสนบัสนนุให	้SME	เขา้ถง่กิารจดัซื้ื�อ

จดัจ้างภาคัเอกิช่นไดม้ากิข่�นจง่มอียู่	่3	แนวิทางหลักิ	ไดแ้กิ	่กิารสรา้งแรงจงูใจใหเ้กิดิกิารซื้ื�อสนิคัา้/

บรกิิารจากิ	SME	กิารพั้ฒนาขีดคัวิามสามารถของ	SME	ใหม้คีัวิามพ้รอ้มในกิารขาย่สนิคัา้/บริกิาร		

และกิารสร้างระบบนิเวิศที�ช่่วิย่ให้เกิิดกิารซื้ื�อสินคั้า/บริกิารจากิ	SME

กฎระเบียบม�ตรก�ร
สนับสนุนส่งเสริมและกำ�กับดูแล

ปัจจัยที่มีผลต่อก�รตัดสินใจ
ซื้อสินค้�/บริก�รจ�ก SME ของผู้ซ้ือ

ก�รสนับสนุนให้ SME เข้�ถึง
ก�รจัดซื้อจัดจ้�งภ�คเอกชน

ก�รสร้�งแรงจูงใจให้เกิด
ก�รซื้อสินค้�/บริก�รจ�ก SME

ศักยภ�พและ
ขีดคว�มส�ม�รถของ SME

ก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของ SME 
ให้มีคว�มพร้อมในก�รข�ยสินค้�/บริก�ร

ระบบนิเวศท�งธุรกิจ
ก�รสร้�งระบบนิเวศ

ที่ช่วยให้เกิดก�รซื้อสินค้�/
บริก�รจ�ก SME
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•	กิารสะสมแต่้มจากิกิารซื้ื�อสินคั้า/บริกิารจากิ	SME	ซื้่�งแต่้มนั�นสามารถนำาไป็ใช่้แลกิรับสิทธุิ

ป็ระโย่ช่น์ต่่างๆ	เช่่น

•	กิารส่งเสริมให้เกิิดกิิจกิรรมกิารเพ้ิ�มทักิษะให้	SME	เช่่น

•	สิทธุิป็ระโย่ช่น์ทางภาษีแกิ่องคั์กิรธุุรกิิจที�ซื้ื�อสินคั้า/บริกิารจากิ	SME	ซื้่�งมีคัวิามย่ืดหยุ่่น	

สามารถสะสมขา้มป็ภีาษีได	้โดย่เป็็นสทิธุปิ็ระโย่ช่น์ในกิารหกัิลดหย่่อนภาษเีงนิไดน้ติ่บิคุัคัล	

หรอืภาษีที�จดัเก็ิบโดย่องค์ักิรป็กิคัรองส่วินท้องถิ�น	เช่่น	ภาษีที�ดินและสิ�งป็ลูกิสร้าง	ภาษีป็า้ย่	

ภาษีบำารุงท้องที�	เป็็นต่้น

•	กิารให้โอกิาสทางธุุรกิิจแกิ่องคั์กิรธุุรกิิจที�ซื้ื�อสินคั้า/บริกิารจากิ	SME	เช่่น

•	ของกิำานัลเป็็นสินคั้า/บริกิารจากิ	SME
•	ส่วินลดในกิารซื้ื�อสินคั้า/บริกิารจากิ	SME
•	ส่วินลดในกิารใช่้บริกิารทางธุุรกิิจ	เช่่น	กิารต่รวิจสอบคัุณ์ภาพ้มาต่รฐานกิารทดสอบ
ทางห้องป็ฏิิบัต่ิกิาร	กิารจัดทำาบัญช่ี/สอบบัญช่ี	บริกิารที�ป็ร่กิษา	เป็็นต่้น

•	รางวิัลเช่ิดชู่เกิีย่รต่ิ
•	โอกิาสเข้าพ้บนาย่กิรัฐมนต่รี	หรือผู่้บริหารระดับสูงของหน่วิย่งานภาคัรัฐ

•	สทิธุเิขา้รว่ิมโคัรงกิารสนับสนุนของรัฐ	ในลักิษณ์ะรฐั-เอกิช่นรว่ิมจ่าย่	(Co-payment)	
แบบโคัรงกิารคันละคัร่�ง

•	สิทธิุรับงานขนาดใหญ่จากิภาคัรัฐ	หากิองค์ักิรธุุรกิิจนั�นมีกิารจัดทำาแผ่นจัดจ้างช่่วิง
กิับ	SME

•	กิารอยู่่ในราย่ช่ื�อหุ้นย่ั�งย่ืน	(THSI)	ของต่ลาดหลักิทรัพ้ย่์แห่งป็ระเทศไทย่	กิรณ์้ที�มี
กิารเพ้ิ�มหลักิเกิณ์ฑ์์กิารจัดซื้ื�อจัดจ้างจากิ	SME	ในกิารป็ระเมิน

•	กิารพ้ัฒนาซื้ัพ้พ้ลาย่เออร์ที�เป็็น	SME	 โดย่องคั์กิรธุุรกิิจที�จัดกิิจกิรรมในลักิษณ์ะ 
ดังกิล่าวิได้รับสิทธุิป็ระโย่ช่น์ทางภาษี

ก. ก�รสร้�งแรงจูงใจให้เกิดก�รซื้อสินค้�/บริก�รจ�ก SME

ข. ก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของ SME 
  ให้มีคว�มพร้อมในก�รข�ยสินค้�/บริก�ร

	 จากิกิารแลกิเป็ลี�ย่นคัวิามคัิดเห็นกิับหน่วิย่งานต่่างๆ	 ทั�งหน่วิย่งานภาคัรัฐและเอกิช่น	

ต่ลอดจนกิารศ่กิษาแนวิทางป็ฏิิบัต่ิที�ดีของต่่างป็ระเทศ	 ทำาให้ได้ข้อเสนอชุ่ดมาต่รกิารที�คัวิรนำามา

ใช่้ในกิารสนับสนุนให้	SME	สามารถเข้าถ่งกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างภาคัเอกิช่นได้มากิข่�นดังต่่อไป็น้�
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•	ระบบนิเวิศที�ช่่วิย่เพ้ิ�มโอกิาสกิารเข้าถ่งต่ลาดให้	SME	เช่่น

•	กิระบวินกิารจัดซื้ื�อที�มีป็ระสิทธุิภาพ้และไม่สร้างภาระมากิเกิินไป็

•	กิารลดต่้นทุน/คั่าใช่้จ่าย่ให้	SME	เช่่น

•	ศูนย่์รวิมข้อมูลข่าวิสารกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างภาคัเอกิช่น
•	ศูนย่์รวิมข้อมูลกิารสรรหาผู่้ร่วิมดำาเนินงานของผู่้รับงานภาคัรัฐ
•	เวิทีจับคัู่ธุุรกิิจ	นำาเสนอสินคั้า/บริกิาร	สำาหรับ	SME	ที�มีข้อจำากิัด	โดย่เฉพ้าะในส่วิน
ภูมิภาคั

•	กิารสรา้งเคัรอืขา่ย่กิจิกิารคัา้รว่ิมระหวิา่ง	SME	(consortium)	เพื้�อให	้SME	สามารถ
รว่ิมกัินรับงานขาย่สินค้ัา/บรกิิารที�มปี็ริมาณ์/ลักิษณ์ะคัวิามต้่องกิารที�มากิเกินิกิว่ิาที�จะ
สามารถผ่ลิต่และส่งมอบได้เองโดย่ลำาพ้ัง

•	แพ้ลต่ฟอร์มกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างแบบคัรบวิงจร	(integrated	procurement	platform)	
ที�มีระบบป็ระเมินและคััดเลือกิผู่้ขาย่ต่ามหลักิเกิณ์ฑ์์/คัวิามต่้องกิารของผู่้ซื้ื�อ	 ระบบ
บริหารจัดกิารคัำาสั�งซืื้�อ	 ระบบเรีย่กิเกิ็บเงิน	 ระบบช่ำาระเงิน	 และระบบวิิเคัราะห์
ป็ระสิทธุิภาพ้กิารจัดซื้ื�อจัดจ้าง

•	ฐานข้อมลู/เคัรื�องมอืสำาหรบัใช้่ป็ระเมินทดสอบว่ิาผู่ข้าย่ผ่า่นหลักิเกิณ์ฑ์/์คัวิามต้่องกิาร
ของผู่้ซื้ื�อหรือไม่

ค. ก�รสร้�งระบบนิเวศที่ช่วยให้เกิดก�รซื้อสินค้�/บริก�รจ�ก SME

•	กิารช่่วิย่เหลือแบบมุ่งเป็้า	ต่ามคัวิามต่้องกิารที�แท้จริงของ	SME	เช่่น	บัต่รเคัรดิต่สำาหรับ

ใช่้ซื้ื�อป็ัจจัย่กิารผ่ลิต่

•	กิารให้ส่วินลดแกิ่	SME	ที�ต่้องกิารใช่้บริกิารทางธุุรกิิจ	เช่่น	กิารต่รวิจสอบคัุณ์ภาพ้
มาต่รฐาน	กิารทดสอบทางห้องป็ฏิบัิต่กิิาร	กิารจดัทำาบญัชี่/สอบบัญชี่	บรกิิารที�ป็รก่ิษา	
เป็็นต่้น

•	กิารให้ส่วินลดค่ัาธุรรมเน้ย่มแก่ิ	SME	 ที�ขอสินเชื่�อ	 เช่่น	แฟคัต่อริ�ง	 (factoring)	 
สินเช่ื�อหมุนเวิีย่นคัู่คั้า	(supply	chain	financing)	เป็็นต่้น

•	ศูนย่์รวิบรวิมและบริหารจัดกิารคัำาสั�งซืื้�อจากิ	SME	หลาย่ๆ	 ราย่	 เพ้ื�อให้	 SME	
สามารถซื้ื�อป็ัจจัย่กิารผ่ลิต่ที�จำาเป็็นกิับกิารป็ระกิอบธุุรกิิจของต่นได้ในราคัาที�ต่ำ�าลง

•	กิารรว่ิมจดั/สนบัสนนุงบป็ระมาณ์จดั	กิจิกิรรม	workshop	อบรมพ้ฒันาซื้พั้พ้ลาย่เออร ์
ที�เป็็น	SME

•	กิารสนับสนุนให้	SME	เข้าร่วิมหลักิสูต่รอบรมที�เน้นกิารทำาธุุรกิิจแบบ	B2B	ที�	SME	
ต่้องกิาร
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•	ระบบต่รวิจสอบย่้อนกิลับที�ช่่วิย่ให้ผู่้ซื้ื�อและสถาบันกิารเงินเกิิดคัวิามเช่ื�อมั�นต่่อ	SME	เช่่น

•	ฐานข้อมูลสินเช่ื�อหมุนเวิีย่นคัู่คั้าแบบดิจิทัล	(digital	supply	chain	financing)
•	กิารให้บริกิารสินเชื่�อหมุนเวิีย่นคัู่ค้ัา	 โดย่ใช่้เทคัโนโลยี่ทางกิารเงินรูป็แบบใหม่	 
(FinTech)

•	กิารป็้องกิัน/คัุ้มคัรอง/ให้คัวิามช่่วิย่เหลือ	SME	เช่่น

•	ฐานข้อมูลระย่ะเวิลากิารช่ำาระสินเช่ื�อกิารคั้า	 (credit	 term)	ต่ามสัญญากิารซื้ื�อขาย่
และที�มีกิารช่ำาระจริง

•	ข้อกิำาหนดให้องค์ักิรธุุรกิิจที�เป็็นคัู่สัญญากิับภาคัรัฐช่ำาระเงินให้	 SME	 ที�เป็็น 
ซื้ัพ้พ้ลาย่เออร์ต่ามกิำาหนดที�ได้ระบุไวิ้ในสัญญา	โดย่หากิองคั์กิรธุุรกิิจไม่ป็ฏิิบัต่ิต่าม
โดย่ไม่มีเหตุ่อันสมคัวิร	จะส่งผ่ลต่่อโอกิาสในกิารรับงานคัรั�งต่่อไป็	และ/หรือ	 โดน
บทลงโทษ

•	ขอ้กิำาหนดใหร้ฐัช่ำาระเงนิใหผู้่ซ้ื้ื�อที�เป็็นคัูส่ญัญากิบัรฐัต่ามกิำาหนด	เพ้ื�อใหผู้่ซ้ื้ื�อสามารถ
ช่ำาระเงินต่่อให้	SME	ได้ต่ามแผ่นที�กิำาหนดไวิ้

•	ศูนย่์ช่่วิย่เหลือ	SME	ในย่ามวิิกิฤต่ิ	(SOS)
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	 ทั�งน้�	 แนวิทางกิารสนับสนุนให้	 SME	 เข้าถ่งกิารจัดซืื้�อจัดจ้างภาคัเอกิช่นที�กิล่าวิถ่ง 

ข้างต่้นสามารถนำามาแบ่งต่ามระดับผ่ลกิระทบ	(impact)	ต่่อกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างภาคัเอกิช่น	พ้ร้อม

กิำาหนดระย่ะเวิลาดำาเนินงาน	และจัดเป็็นกิลุ่มชุ่ดมาต่รกิารได้ดังต่่อไป็น้�

•	สทิธุปิ็ระโย่ช่น์ทางภาษจีากิกิารซื้ื�อสนิคัา้/
บริกิารจากิ	SME

•	สิทธุิเข้าร่วิมโคัรงกิารสนับสนุนของรัฐ
แบบโคัรงกิารคันละคัร่�ง

•	ผู่้ซื้ื�อสะสมแต่้ม	รับของกิำานัลเป็็นสินคั้า/บริกิารจากิ	
SME

•	ผู่้ซืื้�อสะสมแต้่ม	รับส่วินลดในกิารซื้ื�อสินคั้า/บริกิาร
จากิ	SME

•	ผู่ซื้ื้�อสะสมแต้่ม	รับสว่ินลดในกิารใช้่บรกิิารทางธุรุกิจิ

•	ผู่้ซื้ื�อสะสมแต่้ม	รับโอกิาสเข้าพ้บนาย่กิฯ/
ผู่้บริหารภาคัรัฐ

•	กิารเพ้ิ�มเกิณ์ฑ์์จัดซื้ื�อฯ	จากิ	SME	ในกิาร
ป็ระเมินหุ้นย่ั�งย่ืน

•	ผู่้ซื้ื�อสะสมแต่้ม	รับรางวิัลเช่ิดชู่เกิีย่รต่ิ
•	สิทธุิรับงานใหญ่จากิภาคัรัฐ	หากิมีแผ่นจัดจ้างช่่วิง
กิับ	SME

•	ส่วินลดคั่าธุรรมเน้ย่ม	 factoring/supply	
chain	financing

•	ศูนย่์รวิบรวิม/บริหารจัดกิารคัำาสั�งซื้ื�อจากิ	
SME	หลาย่ๆ	ราย่

•	บัต่รเคัรดิต่สำาหรับซื้ื�อป็ัจจัย่กิารผ่ลิต่
•	supply	chain	financing	โดย่ใช่	้FinTech

•	กิารพ้ัฒนาซื้ัพ้พ้ลาย่เออร์เพ้ื�อรับสิทธุิป็ระโย่ช่น์ทาง
ภาษี

•	ส่วินลดในกิารใช่้บริกิารทางธุุรกิิจ

•	 หลักิสูต่รอบรมที�เน้นกิารทำาธุุรกิิจแบบ	
B2B

•	ฐานข้อมูล	credit	term
•	ศนูย์่ช่ว่ิย่เหลอื	SME	ในย่ามวิกิิฤติ่	(SOS)

•	ศูนย่์รวิมข้อมูลข่าวิสารกิารจัดซื้ื�อฯ	ภาคัเอกิช่น
•	ศนูย์่รวิมข้อมลูกิารสรรหาผู่ร่้วิมดำาเนนิงานของผู่รั้บ
งานภาคัรัฐ

•		integrated	procurement	platform
•	 ฐานข้อมูล/เคัรื�องมือป็ระเมินทดสอบผู่้ขาย่ต่าม	
requirement

•	ฐานข้อมูล	digital	supply	chain	financing
•	ข้อกิำาหนดองค์ักิรธุรุกิจิที�เป็็นคัูสั่ญญากัิบรัฐช่ำาระเงิน
ให้	SME	ต่ามกิำาหนด

•	ข้อกิำาหนดรัฐช่ำาระเงินให้ผู่้ซืื้�อที�เป็็นคัู่
สัญญากิับรัฐต่ามกิำาหนด

•	กิารร่วิมจัด/สนับสนุนงบป็ระมาณ์จัด	workshop	
พ้ัฒนาซื้ัพ้พ้ลาย่เออร์

•	เวิทีจับคัู่ธุุรกิิจ	นำาเสนอสินคั้า/บริกิาร	สำาหรับ	SME	
ที�มีข้อจำากิัด

•	กิารสร้างเคัรือข่าย่	SME	consortium

high impact

quick 
win
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	 กิารดำาเนินชุ่ดมาต่รกิารสนับสนุนให้	SME	เข้าถ่งกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างภาคัเอกิช่นมีคัวิาม

เกิี�ย่วิข้องเชื่�อมโย่งและจำาเป็็นต้่องได้รับคัวิามร่วิมมือจากิหลาย่ฝ่่าย่	 ไม่วิ่าจะเป็็นผู่้ซืื้�อ	 SME	

ซื้ัพ้พ้ลาย่เออร์ของ	SME	ผู่้ให้บริกิารทางธุุรกิิจ	แหล่งเงินทุน	หน่วิย่งานภาคัรัฐ	และลูกิคั้าที�ซื้ื�อ

สินคั้า/บริกิารจากิองคั์กิรธุุรกิิจที�เป็็นผู่้ซื้ื�อ

ตัวอย่�งโครงก�รนำ�ร่อง (pilot project)

	 กิารขับเคัลื�อนกิารสนับสนุนกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างภาคัเอกิช่นคัวิรเริ�มต่้นจากิกิารดำาเนิน

มาต่รกิารที�ทำาได้จริง	เห็นผ่ลเร็วิ	และเป็็นป็ระโย่ช่น์ในวิงกิวิ้าง	ซื้่�งอาจมีกิารป็รับเป็ลี�ย่นได้ต่าม

คัวิามเหมาะสมหลังจากิที�ได้ทดลองดำาเนินกิารแล้วิ

ที่มา: คณะวิจัย

1.	โคัรงกิารสะสมแต่้มจากิกิารซื้ื�อสินคั้า/บริกิารจากิ			 

	SME	เพ้ื�อรับ	

	 	 1)	ของกิำานัลเป็็นสินคั้า/บริกิารจากิ	SME	

	 	 2)	ส่วินลดคั่าสินคั้า/บริกิารจากิ	SME

	 	 3)	ส่วินลดกิารใช่้บริกิารทางธุุรกิิจ 

	 				(business	development	service:	BDS)

ม�ตรก�รสร้�งแรงจูงใจให้เกิดก�รซื้อสินค้�/บริก�รจ�ก SME

ม�ตรก�รที่ส�ม�รถขับเคลื่อนสู่โครงก�รนำ�ร่อง (pilot project) 
ส�ม�รถจัดกลุ่มได้ดังนี้ 
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2.	โคัรงกิารส่งเสริมกิารพ้ัฒนาซื้ัพ้พ้ลาย่เออร์

	 	โดย่กิารให้สิทธุิป็ระโย่ช่น์ทางภาษี

3.	โคัรงกิารให้ส่วินลดในกิารใช่้บริกิารทางธุุรกิิจ

ม�ตรก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของ SME 
ให้มีคว�มพร้อมในก�รข�ยสินค้�/บริก�ร

4.	โคัรงกิารพ้ัฒนาศูนย่์รวิมข้อมูลข่าวิสารกิารจัดซื้ื�อ 

จัดจ้างภาคัเอกิช่น	และศูนย่์รวิมข้อมูลกิารสรรหา 

ผู่้ร่วิมดำาเนินงานของผู่้รับงานภาคัรัฐ

5.	โคัรงกิารส่งเสริมกิารพ้ัฒนาแพ้ลต่ฟอร์มกิารจัดซื้ื�อ

จัดจ้างแบบคัรบวิงจร	(integrated	procurement	

platform)	ที�มีระบบป็ระเมินและคััดเลือกิผู่้ขาย่ต่ามหลักิเกิณ์ฑ์์/คัวิามต่้องกิารของ

ผู่้ซื้ื�อ	ระบบบริหารจัดกิารคัำาสั�งซื้ื�อ	ระบบเรีย่กิเกิ็บเงิน	ระบบช่ำาระเงิน	และระบบ

วิิเคัราะห์ป็ระสิทธุิภาพ้กิารจัดซื้ื�อจัดจ้าง

6.	โคัรงกิารพ้ัฒนาฐานข้อมูลสินเช่ื�อหมุนเวิีย่นคัู่คั้าแบบดิจิทัล	(digital	supply 

	chain	financing)

7.	โคัรงกิารออกิข้อกิำาหนดให้องคั์กิรธุุรกิิจที�เป็็นคัู่สัญญากิับรัฐช่ำาระเงินให้	SME		

	 	ต่ามกิำาหนด

ม�ตรก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของ SME 
ให้มีคว�มพร้อมในก�รข�ยสินค้�/บริก�ร
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1)	ของกิำานัลเป็็นสินคั้า/บริกิารจากิ	SME	

2)	ส่วินลดคั่าสินคั้า/บริกิารจากิ	SME	

3)	ส่วินลดกิารใช่้บริกิารทางธุุรกิิจ	(business	development	service:	BDS)

เป็็นกิารสร้างแรงจูงใจให้เกิิดกิารซื้ื�อสินคั้า/บริกิารจากิ	SME

เพ้ิ�มแรงจูงใจให้มีกิารซื้ื�อสินคั้า/บริกิารจากิ	SME	มากิข่�น

•	สสวิ.	และผู่้ให้บริกิารแพ้ลต่ฟอร์มกิารจัดซื้ื�อจัดจ้าง	ร่วิมกิันพ้ัฒนาระบบกิารสะสมแต่้ม
ที�คัำานวิณ์จากิมูลคั่ากิารซื้ื�อสินคั้า/บริกิารจากิ	SME

•	สสวิ.	กิรมกิารพ้ัฒนาชุ่มช่น	และหน่วิย่งานร่วิมขับเคัลื�อน	 ร่วิมกิันจัดทำาเงื�อนไขกิาร
สะสมแต้่มและสิทธุิป็ระโย่ช่น์ที�จะจูงใจให้องค์ักิรธุุรกิิจซืื้�อสินค้ัา/บริกิารจากิ	SME	 
มากิข่�น

•	เพ้ิ�มย่อดขาย่ให้	SME
•	ลดต่้นทุนในกิารป็ระกิอบธุุรกิิจของผู่้ซื้ื�อ

•	ไมส่ามารถป็ระเมินสัมฤทธิุผ่ลของกิารซืื้�อที�เพ้ิ�มข่�นและคัวิามคัุม้ค่ัาที�ไดเ้มื�อเทีย่บกัิบต้่นทุน
ในกิารพ้ัฒนาระบบกิารสะสมแต่้ม

•	ผู่ใ้ห้บริกิารแพ้ลต่ฟอร์มกิารจัดซืื้�อจัดจ้างและผู่ใ้ห้บริกิารทางธุรุกิจิไม่สนใจเข้าร่วิมโคัรงกิาร
•	ผู่ซื้ื้�อ	ผู่ใ้ห้บริกิารแพ้ลต่ฟอร์มกิารจัดซืื้�อจัดจ้าง	หนว่ิย่งานรับรอง	และหนว่ิย่งานรัฐ	มีต่น้ทุน
•	กิารพ้ิสูจน์และต่รวิจสอบต่ามเงื�อนไขสูงเกิินไป็
•	ป็ัญหากิารสวิมสิทธุิ	moral	hazard	และทุจริต่คัอร์รัป็ช่ั�น	

•	กรมการพัฒนาชุมชน	(หน่วยุงานหลัก)	
•	สสว.	(หน่วยุงานหลัก)	
•	ผู่้ให้บริกิารแพ้ลต่ฟอร์มกิารจัดซื้ื�อจัดจ้าง
•	ผู่้ให้บริกิารทางธุุรกิิจที�เข้าร่วิมโคัรงกิาร	
BDS	(28	ราย่/104	บริกิาร)

1. โครงก�รสะสมแต้มจ�กก�รซื้อสินค้�/บริก�รจ�ก SME เพื่อรับ 

•	สมาพ้ันธุ์เอสเอ็มอีไทย่
•	สภาอุต่สาหกิรรมแห่งป็ระเทศไทย่
•	หอกิารคั้าไทย่และสภาหอกิารคั้า 
แห่งป็ระเทศไทย่

•	สมาคัมบริหารงานจัดซื้ื�อและ
ซื้ัพ้พ้ลาย่เช่นแห่งป็ระเทศไทย่

ลักษณะของโครงก�ร

เป้�หม�ย

ประโยชน์

ต้นทุน/ข้อกังวล

แนวท�งดำ�เนินง�น

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
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เป็็นกิารพ้ัฒนาขีดคัวิามสามารถของ	SME	
ให้มีคัวิามพ้ร้อมในกิารขาย่สินคั้า/บริกิาร

เพ้ิ�มโอกิาสให้	SME	ได้รับกิารช่่วิย่เหลือจากิองคั์กิรธุุรกิิจอื�น
ในกิารพ้ัฒนาขีดคัวิามสามารถได้มากิข่�น

หนว่ิย่งานหลกัิและหนว่ิย่งานรว่ิมขบัเคัลื�อน	รว่ิมกินัออกิแบบป็รบัป็รุงเพื้�อป็ลดลอ็กิกิฎ
ระเบยี่บที�เป็็นอปุ็สรรคัต่อ่กิารขอรบัสิทธุปิ็ระโย่ช่น์ทางภาษีที�ย่งัมอียู่่	เช่่น	กิระบวินกิาร
ต่รวิจสอบและรับรองคัำาขอ

•	เพ้ิ�มขีดคัวิามสามารถของ	SME	ในกิารผ่ลิต่	ส่งมอบ	และให้บริกิารหลังกิารขาย่
•	เพ้ิ�มป็ระสิทธุิภาพ้ของผู่้ซื้ื�อในกิารบริหารจัดกิารซื้ัพ้พ้ลาย่เออร์ที�เป็็น	SME

•	 ไม่สามารถป็ระเมินสัมฤทธุิผ่ลของกิารช่่วิย่พ้ัฒนาขีดคัวิามสามารถและคัวิามคัุ้ม
คั่าที�ได้เมื�อเทีย่บกิับราย่ได้ที�รัฐเสีย่ไป็

•	ป็ัญหากิารสวิมสิทธุิ
•	องคั์กิรธุุรกิิจ	หน่วิย่งานรับรอง	และหน่วิย่งานรัฐ	มีต่้นทุนกิารพ้ิสูจน์และต่รวิจสอบ
ต่ามเงื�อนไขสูงเกิินไป็

•	สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	 
(หน่วยุงานหลัก)

•	กรมสรรพากร	(หน่วยุงานหลัก)	
•	BOI	(หน่วยุงานหลัก)	
•	สสว	(หน่วยุงานหลัก)	

•	สภาอุต่สาหกิรรมแห่งป็ระเทศไทย่	
•	หอกิารคั้าไทย่และสภาหอกิารคั้า
แห่งป็ระเทศไทย่	

2.  โครงก�รส่งเสริมก�รพัฒน�ซัพพล�ยเออร์ 
   โดยก�รให้สิทธิประโยชน์ท�งภ�ษี

ลักษณะของโครงก�ร

เป้�หม�ย

ประโยชน์

ต้นทุน/ข้อกังวล

แนวท�งดำ�เนินง�น

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

57แนวทางการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน



เป็็นกิารพ้ัฒนาขีดคัวิามสามารถของ	SME	
ให้มีคัวิามพ้ร้อมในกิารขาย่สินคั้า/บริกิาร

ลดต่้นทุนในกิารป็ระกิอบธุุรกิิจของ	SME	เช่่น	กิารต่รวิจสอบคัุณ์ภาพ้มาต่รฐาน	
กิารทดสอบทางห้องป็ฏิิบัต่ิกิาร	กิารจัดทำาบัญช่ี/	สอบบัญช่ี	บริกิารที�ป็ร่กิษา	ฯลฯ

•	สสวิ.	และหน่วิย่งานร่วิมขับเคัลื�อน	ร่วิมกิันเช่ิญช่วินผู่้ให้บริกิารทางธุุรกิิจรูป็แบบ
ต่่างๆ	มาข่�นทะเบีย่นเข้าร่วิมโคัรงกิาร	BDS	ให้มากิข่�น

•	สสวิ.	และ	SME	ร่วิมกิันป็ระเมินระดับคัุณ์ภาพ้กิารให้บริกิารของผู่้ให้บริกิารทาง
ธุุรกิิจ	เพ้ื�อส่งเสริมให้เกิิดกิารแข่งขันกิันพ้ัฒนาคัุณ์ภาพ้มากิข่�น

•	ลดต่้นทุนในกิารป็ระกิอบธุุรกิิจของ	SME
•	เพ้ิ�มย่อดขาย่ให้ผู่้ให้บริกิารทางธุุรกิิจ

•	 ไม่สามารถป็ระเมินสัมฤทธุิผ่ลของกิารใช่้บริกิารทางธุุรกิิจและคัวิามคัุ้มค่ัาที�ได ้
เมื�อเทีย่บกิับงบป็ระมาณ์ที�ต่้องใช่้	

•	หน่วิย่งานที�ให้บริกิารธุุรกิิจไม่สนใจเข้าร่วิมโคัรงกิาร
•	ป็ัญหากิารสวิมสิทธุิ	moral	hazard	และทุจริต่คัอร์รัป็ช่ั�น

•	สสว	(หน่วยุงานหลัก)	

3. โครงก�รให้ส่วนลดในก�รใช้บริก�รท�งธุรกิจ

•	ผู่้ให้บริกิารทางธุุรกิิจที�เข้าร่วิมโคัรงกิาร	BDS	อื�นเพ้ิ�มเต่ิม 
จากิป็ัจจุบันที�มี	28	ราย่/104	บริกิาร

•	มาพ้ันธุ์เอสเอ็มอีไทย่

ลักษณะของโครงก�ร

เป้�หม�ย

ประโยชน์

ต้นทุน/ข้อกังวล

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

แนวท�งดำ�เนินง�น

58 Corporate Procurement โอกาส SME สู่ตลาดเอกชน



เป็็นกิารสร้างระบบนิเวิศด้านข้อมูลข่าวิสารที�ช่่วิย่ให้กิารซื้ื�อขาย่สินคั้า/บริกิาร
ระหวิ่างองค์ักิรธุุรกิิจกัิบ	SME	 มีป็ระสิทธุิภาพ้มากิข่�นและช่่วิย่ลดต้่นทุนให้กิับทั�ง
องคั์กิรธุุรกิิจและ	SME

เพ้ิ�มโอกิาสให้	SME	สามารถเข้าถ่งต่ลาดกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างภาคัเอกิช่นได้มากิข่�น

•	 สสวิ.	 กิรมพ้ัฒนาธุุรกิิจกิารคั้า	 และหน่วิย่งานร่วิมขับเคัลื�อน	 ร่วิมกิันพ้ัฒนา
แพ้ลต่ฟอร์มสำาหรับใช้่เป็็นศูนย่ร์วิมข้อมูลขา่วิสารกิารจดัซืื้�อจัดจา้งภาคัเอกิช่น	และ
เช่ิญช่วินองคั์กิรธุุรกิิจมาข่�นทะเบีย่นและป็ระกิาศข่าวิลงแพ้ลต่ฟอร์ม

•	สสวิ.	และกิรมบัญช่ีกิลาง	ร่วิมกิันพ้ัฒนาแพ้ลต่ฟอร์มสำาหรับใช่้เป็็นศูนย่์รวิมข้อมูล
ข่าวิสารคัวิามต่้องกิารสั�งซื้ื�อสินคั้า/บริกิารของผู่้รับงานภาคัรัฐ	และออกิป็ระกิาศให้
องคั์กิรธุุรกิิจที�เป็็นผู่้รับงานภาคัรัฐป็ระกิาศข่าวิลงแพ้ลต่ฟอร์ม

•	ลดต่้นทุนของ	SME	ในกิารหาข้อมูลข่าวิสารกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างภาคัเอกิช่น
•	ลดต่้นทุนของผู่้ซื้ื�อในกิารเสาะหาซื้ัพ้พ้ลาย่เออร์

•	รูป็แบบกิิจกิรรมอาจไม่ต่รงกิับภารกิิจหลักิของหน่วิย่งานเจ้าภาพ้
•	ต่้องสร้างแรงจูงใจแกิ่ผู่้ซื้ื�อให้มากิพ้อเมื�อเทีย่บกิับภาระในกิารแจ้งข้อมูลข่าวิสาร
•	ข้อมูลข่าวิสารบางกิรณ์้อาจเป็็นคัวิามลับทางกิารคั้า
•	ต่อ้งใช่เ้วิลาในกิารออกิป็ระกิาศกิรมบญัชี่กิลางเพ้ื�อกิำาหนดใหผู้่ร้บังานภาคัรฐัป็ฏิบิตั่ิ
ต่าม

•	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
(หน่วยุงานหลัก)

•	กรมบัญช่กลาง	(หน่วยุงานหลัก)
•	สสว	(หน่วยุงานหลัก)	

•	กิรมป็ระช่าสัมพ้ันธุ์	
•	สภาอุต่สาหกิรรมแห่งป็ระเทศไทย่
•	หอกิารคั้าไทย่และสภาหอกิารคั้าแห่ง
ป็ระเทศไทย่

•	สมาคัมบริหารงานจัดซื้ื�อและซื้ัพ้พ้ลาย่เช่น
แห่งป็ระเทศไทย่

•	สมาพ้ันธุ์เอสเอ็มอีไทย่	

4.  โครงก�รพัฒน�ศูนย์รวมข้อมูลข่�วส�รก�รจัดซื้อจัดจ้�งภ�ค
 เอกชน และศูนย์รวมข้อมูลก�รสรรห�ผู้ร่วมดำ�เนินง�นของ
 ผู้รับง�นภ�ครัฐ

ลักษณะของโครงก�ร

เป้�หม�ย

ประโยชน์

ต้นทุน/ข้อกังวล

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

แนวท�งดำ�เนินง�น

59แนวทางการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน



เป็็นกิารสร้างระบบนิเวิศด้านธุุรกิรรมที�ช่่วิย่ให้กิารซืื้�อขาย่สินคั้า/บริกิารระหว่ิาง
องคั์กิรธุุรกิิจกิับ	SME	มีป็ระสิทธุิภาพ้มากิข่�น	ลดต่้นทุน	ลดข้อผ่ิดพ้ลาด	ทำากิาร
ต่รวิจสอบได้ง่าย่	และทำาให้	SME	ได้รับเงินเร็วิข่�น	

อำานวิย่คัวิามสะดวิกิ	เพ้ิ�มป็ระสิทธุิภาพ้	และลดภาระที�เกิี�ย่วิข้องกิับกิระบวินกิาร 
กิารจัดซื้ื�อจัดจ้างภาคัเอกิช่นให้	SME	และผู่้ซื้ื�อ

•	สสวิ.	และหน่วิย่งานร่วิมขับเคัลื�อน	 ร่วิมกัินพั้ฒนาฐานข้อมูล/เคัรื�องมือสำาหรับใช้่
ป็ระเมินทดสอบว่ิาผู่้ขาย่ผ่่านหลักิเกิณ์ฑ์์/คัวิามต้่องกิารของผู้่ซืื้�อหรือไม่	และส่ง
เสริมให้ผู่้ให้บริกิารแพ้ลต่ฟอร์มกิารจัดซืื้�อจัดจ้างนำาฐานข้อมูล/เคัรื�องมือดังกิล่าวิ
ไป็ใช่้ป็ระโย่ช่น์ต่่อ

•	 หน่วิย่งานหลักิและหน่วิย่งานร่วิมขับเคัลื�อน	 ร่วิมกิันเช่ิญช่วินให้ผู่้ให้บริกิาร
แพ้ลต่ฟอร์มกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างเช่ื�อมโย่งข้อมูลกิับระบบ	PromptBiz

•	หน่วิย่งานหลักิและหน่วิย่งานร่วิมขับเคัลื�อน	ร่วิมกิันเช่ิญช่วินให้องค์ักิรธุุรกิิจและ	
SME	ทำาธุุรกิรรมซื้ื�อขาย่กิันผ่่านแพ้ลต่ฟอร์ม

•	ธนาคารแห่งประเที่ศไที่ยุ 
(หน่วยุงานหลัก)

•	สำานักงานพัฒนาธุรกรรมที่าง
อิเล็กที่รอนิกส์ 
(หน่วยุงานหลัก)

•	สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิที่ัล 
(หน่วยุงานหลัก)

•	สสว.	(หน่วยุงานหลัก)

•	ผู่้ให้บริกิารแพ้ลต่ฟอร์มกิารจัดซื้ื�อจัดจ้าง	
•	สมาคัมธุนาคัารไทย่	
•	สภาอุต่สาหกิรรมแห่งป็ระเทศไทย่
•	หอกิารคั้าไทย่และสภาหอกิารคั้าแห่ง
ป็ระเทศไทย่	

•	สมาคัมบริหารงานจัดซื้ื�อและซื้ัพ้พ้ลาย่เช่น
แห่งป็ระเทศไทย่

•	สมาพ้ันธุ์เอสเอ็มอีไทย่

5.  โครงก�รส่งเสริมก�รพัฒน�แพลตฟอร์มก�รจัดซื้อจัดจ้�ง 
 แบบครบวงจร (integrated procurement platform) 
 ที่มีระบบประเมินและคัดเลือกผู้ข�ยต�มหลักเกณฑ์/คว�มต้องก�ร
 ของผู้ซื้อ ระบบบริห�รจัดก�รคำ�สั่งซื้อ ระบบเรียกเก็บเงิน ระบบ
 ชำ�ระเงิน และระบบวิเคร�ะห์ประสิทธิภ�พก�รจัดซื้อจัดจ้�ง

ลักษณะของโครงก�ร

เป้�หม�ย

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

แนวท�งดำ�เนินง�น

60 Corporate Procurement โอกาส SME สู่ตลาดเอกชน



•	ช่่วิย่ให้	SME	รู้ถ่งระดับคัวิามสามารถของต่ัวิเอง
•	 ลดต้่นทุนกิารทำาธุุรกิรรมให้	 SME	 เช่่น	 กิารจัดทำาใบแจ้งหน้�	 ใบกิำากิับภาษี	 
กิารกิระทบย่อดบัญช่ี

•	ลดต่น้ทนุกิารทำาธุรุกิรรมใหผู้่ซ้ื้ื�อ	เช่่น	กิารคัดัเลอืกิซื้พั้พ้ลาย่เออร	์กิารบรหิารจดักิารคัำา
สั�งซื้ื�อ	กิารช่ำาระเงิน	กิารวิิเคัราะห์ป็ระสิทธุิภาพ้กิารจัดซื้ื�อจัดจ้างขององคั์กิร

•	ข้อมูลกิารจัดซื้ื�อจัดจ้างบางกิรณ์้อาจเป็็นคัวิามลับทางกิารคั้า
•	 ต้่องสร้างแรงจูงใจแกิ่ผู่้ซื้ื�อที�มีแพ้ลต่ฟอร์มของต่ัวิเอง	และผู้่ให้บริกิารแพ้ลต่ฟอร์ม
ให้มากิพ้อเมื�อเทีย่บกิับภาระในกิารเช่ื�อมต่่อระบบเข้ากิับระบบ	Smart	Financial	
Infrastructure	for	Business	(PromptBiz)

•	ต่้องสร้างแรงจูงใจแกิ่	SME	ให้มากิพ้อเมื�อเทีย่บกิับกิารเป็ิดเผ่ย่ข้อมูลราย่รับให้กิรม
สรรพ้ากิรทราบ

•	คัวิามยุ่่งย่ากิในกิารป็ฏิิบัต่ิต่าม	พ้รบ.	คัุ้มคัรองข้อมูลส่วินบุคัคัล	พ้.ศ.	2562	(PDPA)
•	ป็ระเด็นคัวิามสามารถในกิารทำางานร่วิมกิันได้	(interoperability)	และคัวิามป็ลอดภัย่
ทางไซื้เบอร์

ประโยชน์

ต้นทุน/ข้อกังวล

61แนวทางการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน



เป็็นกิารสร้างระบบนิเวิศทางกิารเงินเพื้�อเป็็นฐานข้อมูลธุุรกิรรมทางกิารค้ัาและกิาร
ช่ำาระเงินแบบดิจิทัลที�สถาบันกิารเงินสามารถนำามาใช้่ได้อย่่างสะดวิกิและรวิดเร็วิ
มากิข่�นในกิารต่รวิจสอบหลักิฐานสำาหรบักิารพ้จิารณ์าให้สนิเช่ื�อแก่ิ	SME	ที�เป็็นผู่ข้าย่

สร้าง	digital	footprints	ที�จะช่่วิย่เพ้ิ�มโอกิาสให้	SME	สามารถเข้าถ่งแหล่งเงินทุน
ที�มีขนาดและต่้นทุนที�เหมาะสมได้มากิข่�น

•	หน่วิย่งานหลกัิและหนว่ิย่งานขบัเคัลื�อน	รว่ิมกินัเช่ญิช่วินใหอ้งคัก์ิรธุรุกิจิป็อ้นขอ้มลู
กิารสั�งซื้ื�อสินคั้าและกิารจ่าย่เงินของต่นเข้าสู่ระบบ	Smart	Financial	Infrastruc-
ture	for	Business	(PromptBiz)

•	หน่วิย่งานหลกัิและหน่วิย่งานขับเคัลื�อน	ร่วิมกัินเชิ่ญช่วินให้ผู่ใ้ห้บริกิารแพ้ลต่ฟอร์ม
กิารจัดซื้ื�อจัดจ้างเช่ื�อมโย่งข้อมูลกิับระบบ	PromptBiz

•	ลดต่้นทุนและเพ้ิ�มโอกิาสของ	SME	ในกิารได้รับสินเช่ื�อจากิสถาบันกิารเงิน
•	ลดคัวิามเสี�ย่งของผู่้ซื้ื�อในกิารทำาธุุรกิิจร่วิมกิับ	SME	ที�เป็็นซื้ัพ้พ้ลาย่เออร์
•	ลดต่้นทุนและคัวิามเสี�ย่งของผู่้ให้กิู้ในกิารป็ล่อย่สินเช่ื�อให้	SME

•	ต่้องสร้างแรงจูงใจแกิ่ผู่้ซื้ื�อให้มากิพ้อเมื�อเทีย่บกิับภาระในกิารป็้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ	
PromptBiz

•	ต่้องสร้างแรงจูงใจแกิ่สถาบันกิารเงินให้มากิพ้อเมื�อเทีย่บกิับโอกิาสทางธุุรกิิจที�อาจ
จะเสีย่ไป็ให้กิับสถาบันกิารเงินแห่งอื�น

•	ป็ระเด็นคัวิามสามารถในกิารทำางานร่วิมกิันได้	(interoperability)	และคัวิาม
ป็ลอดภัย่ทางไซื้เบอร์

•	ธนาคารแห่งประเที่ศไที่ยุ 
(หน่วยุงานหลัก)

•	สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิที่ัล	
(หน่วยุงานหลัก)

•	สสว	(หน่วยุงานหลัก)	

•	สภาอุต่สาหกิรรมแห่งป็ระเทศไทย่	
•	หอกิารคั้าไทย่และสภาหอกิารคั้าแห่ง
ป็ระเทศไทย่

•	สมาคัมผู่้คั้าป็ลีกิไทย่
•	สมาคัมบริหารงานจัดซื้ื�อและซื้ัพ้พ้ลาย่เช่น
แห่งป็ระเทศไทย่

•	สมาพ้ันธุ์เอสเอ็มอีไทย่

6. โครงก�รพัฒน�ฐ�นข้อมูลสินเชื่อหมุนเวียนคู่ค้�แบบดิจิทัล  
 (digital supply chain financing)

ลักษณะของโครงก�ร

เป้�หม�ย

ประโยชน์

ต้นทุน/ข้อกังวล

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

แนวท�งดำ�เนินง�น

•	สมาคัมธุนาคัารไทย่	

62 Corporate Procurement โอกาส SME สู่ตลาดเอกชน



เป็็นกิารสร้างระบบนิเวิศด้านกิฎระเบีย่บ	มาต่รฐาน	และแนวิป็ฏิิบัต่ิ	ที�ช่่วิย่ป็้องกิัน	
คัุ้มคัรองและช่่วิย่เหลือ	SME	ที�ได้รับผ่ลกิระทบจากิกิารที�ผู่้ซื้ื�อช่ำาระเงินล่าช่้า

ป็้องกิันและคัุ้มคัรอง	SME	ที�อาจถูกิเอาเป็รีย่บจากิกิารที�ผู่้ซื้ื�อช่ำาระเงินล่าช่้า

•	กิรมบัญช่ีกิลางออกิป็ระกิาศกิำาหนดให้องคั์กิรธุุรกิิจที�เป็็นคัู่สัญญากิับภาคัรัฐช่ำาระ
เงนิให้	SME	ที�เป็็นซัื้พ้พ้ลาย่เออร์ต่ามกิำาหนดที�ได้ระบุไว้ิในสัญญา	โดย่หากิองค์ักิร
ธุรุกิจิไม่ป็ฏิบัิต่ติ่ามโดย่ไมม่เีหต่อุนัสมคัวิร	จะสง่ผ่ลต่่อโอกิาสในกิารรับงานคัรั�งต่อ่
ไป็	และ/หรือ	โดนบทลงโทษ

•	กิรมบญัช่กีิลางพ้ฒันาแพ้ลต่ฟอรม์ใหค้ัูส่ญัญาป็อ้นขอ้มลู	credit	term	และเวิลากิาร
ช่ำาระเงนิจรงิใหก้ิบัซื้พั้พ้ลาย่เออรข์องต่น	และใหห้นว่ิย่งานรว่ิมขบัเคัลื�อนสามารถ
เข้าถ่งและใช่้ป็ระโย่ช่น์จากิฐานข้อมูลดังกิล่าวิได้

•	เพ้ิ�มโอกิาสที�	SME	จะได้รับเงินต่รงต่ามสัญญา
•	เพ้ิ�มภาพ้ลักิษณ์์ที�ดีให้กิับองคั์กิรธุุรกิิจที�ช่ำาระเงินให้	SME	ต่ามกิำาหนด
•	ลดภาระให้กิับสำานักิงานคัณ์ะกิรรมกิารแข่งขันทางกิารคั้าในกิารต่รวิจสอบและ
ลงโทษผู่้กิระทำาผ่ิด

•	ต่้องใช่้เวิลาในกิารออกิป็ระกิาศกิรมบัญช่ีกิลางเพ้ื�อกิำาหนดให้คัู่สัญญากิับรัฐป็ฏิิบัต่ิต่าม
•	ผู่้ซื้ื�อหลีกิเลี�ย่งคัวิามเสี�ย่งโดย่กิารซื้ื�อสินคั้า/บริกิารจากิ	SME	น้อย่ลง
•	ต่้องกิารให้มีกิารออกิข้อบังคัับรัฐช่ำาระเงินให้ผู่้ซื้ื�อที�เป็็นคัู่สัญญากิับรัฐต่ามกิำาหนดด้วิย่

•	กรมบัญช่กลาง	(หน่วยุงานหลัก)
•	สำานักงานคณะกรรมการแข่งขันที่างการค้า	(หน่วยุงานหลัก)
•	สสว	(หน่วยุงานหลัก)	

7.  โครงก�รออกข้อกำ�หนดให้องค์กรธุรกิจที่เป็นคู่สัญญ�กับรัฐ 
 ชำ�ระเงินให้ SME ต�มกำ�หนด

ลักษณะของโครงก�ร

เป้�หม�ย

ประโยชน์

ต้นทุน/ข้อกังวล

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

แนวท�งดำ�เนินง�น
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แพลตฟอร์ม
และเว็บไซต์
สำ�หรับก�รจัดซื้อจัดจ้�ง



แพ้ลต่ฟอร์มที�รวิมข้อมูลผู่้ผ่ลิต่	ผู่้คั้า	ผู่้จัดจำาหน่าย่ที�เป็็นผู่้ป็ระกิอบกิาร	SME	โดย่ผู่้ป็ระกิอบ

กิาร	SME	ที�ข่�นทะเบีย่นในระบบ	THAI	SME-GP	จะได้รับสิทธุิป็ระโย่ช่น์ในกิารจัดซื้ื�อจัดจ้าง

กิับภาคัรัฐ	นอกิจากิผู่้ซื้ื�อที�เป็็นหน่วิย่งานภาคัรัฐแล้วิ	ผู่้ซื้ื�อจากิภาคัเอกิช่นสามารถเข้าคั้นหา 

ผู่้ขาย่	(supplier)	ในระบบได้เช่่นเดีย่วิกิัน	(ราย่ละเอีย่ดเพ้ิ�มเต่ิม	www.thaismegp.com)

เวิ็บไซื้ต่์และแอป็พ้ลิเคัช่ันคั้าส่งที�เป็็น	B2B	Online	Platform	เช่ื�อมช่่องทางกิารขาย่หน้าร้าน

และออนไลน์เข้าด้วิย่กิันทำาให้ธุุรกิิจเข้าถ่งกิลุ่มลูกิคั้าจากิทั�วิทุกิหนแห่งได้ง่าย่	สะดวิกิ	และ

ป็ลอดภัย่	(ราย่ละเอีย่ดเพ้ิ�มเต่ิม	www.account.phenixbox.com/login)

แพ้ลต่ฟอร์มที�เป็็นช่่องทางกิารจับคัู่ระหวิ่างธุุรกิิจกิับธุุรกิิจ	(B2B)	ระหวิ่างผู่้ป็ระกิอบกิารไทย่

ด้วิย่กิันเองและระหวิ่างผู่้ป็ระกิอบกิารไทย่กิับผู่้ป็ระกิอบกิารต่่างป็ระเทศเพ้ื�อผ่ลักิดัน	SME	

สู่ห่วิงโซ่ื้มูลค่ัาระดับโลกิ	 โดย่ส่งเสริมกิารใช้่เทคัโนโลยี่ผ่่านระบบฐานข้อมูลเพ้ื�อจับคู่ัธุุรกิิจ

ออนไลน์	(ราย่ละเอีย่ดเพ้ิ�มเต่ิม	www.tgoodtech.com/th)

ระบบ 
THAI SME-GP
สสว. 

Phenixbox

T-GoodTech
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หนว่ิย่งานกิำากิบัดแูลกิารป็ระกิอบธุรุกิจิใหม้กีิารแขง่ขนัทางกิารค้ัาอย่า่งเสรแีละเป็็นธุรรม	โดย่

ออกิมาต่รกิารที�เกิี�ย่วิข้องกัิบ	SME	คืัอป็ระกิาศเรื�องแนวิทางกิารป็ฏิบัิต่ทิางกิารค้ัาที�เป็็นธุรรม

เกิี�ย่วิกิับระย่ะเวิลากิารให้สินเช่ื�อกิารคั้า	 (Credit	Term)	กิรณ์้ผู่้ป็ระกิอบธุุรกิิจขนาดกิลางและ

ขนาดย่่อม	(SME)	เป็็นผู่้ขาย่สินคั้าหรือบริกิาร	(ราย่ละเอีย่ดเพ้ิ�มเต่ิม	www.tcct.or.th)

หน่วิย่งานดำาเนินด้านมาต่รฐาน	 มีมาต่รฐานที�เกิี�ย่วิข้องกัิบ	SME	 คืัอกิารรับรองคุัณ์ภาพ้

ผ่ลิต่ภัณ์ฑ์์ชุ่มช่น	 (มผ่ช่.)	 เป็็นกิารรับรองคัุณ์ภาพ้ผ่ลิต่ภัณ์ฑ์์ชุ่มช่นของผู่้ผ่ลิต่ในชุ่มช่นใน

โคัรงกิารหน่�งต่ำาบลหน่�งผ่ลิต่ภัณ์ฑ์์	 และมาต่รฐานอุต่สาหกิรรมเอส	 (มอกิ.เอส)	 ที�รับรอง

คัณุ์ภาพ้ให้กิบัสนิค้ัาหรอืให้บรกิิารที�ผ่ลิต่จำาหนา่ย่หรอืบรกิิารโดย่วิสิาหกิจิขนาดกิลางและขนาด

ย่่อม	(SME)	(ราย่ละเอีย่ดเพ้ิ�มเต่ิม	www.tisi.go.th)

แพ้ลต่ฟอรม์ที�เป็็นช่่องทางกิารซืื้�อขาย่สนิค้ัาเกิษต่รป็ลอดภยั่	มคีัณุ์ภาพ้	ไดม้าต่รฐาน	ผ่า่นกิาร

รบัรองในรปู็แบบออนไลน์	เป็น็กิารจบัคัู่ธุุรกิิจย่คุัใหมท่ี�เกิษต่รกิรไทย่และผู่้บรโิภคัจะมาพ้บกิัน

ในโลกิออนไลน์ในทุกิที�	ทุกิเวิลา	(ราย่ละเอีย่ดเพ้ิ�มเต่ิม	www.dgtfarm.com)

สำ�นักง�นคณะ
กรรมก�รก�ร
แข่งขันท�งก�รค้�

สำ�นักง�นม�ตรฐ�น
ผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม 
(สมอ.)

DGTFarm
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เว็ิบไซื้ต่์กิารดำาเนินธุุรกิรรมออนไลน์ผ่่านระบบอิเล็กิทรอนิกิส์ให้กิับสมาช่ิกิสภาอุต่สาหกิรรม

แห่งป็ระเทศไทย่ซื้่�งเป็็นทั�งผู่้ซื้ื�อและผู่้ขาย่	 ช่่วิย่อำานวิย่คัวิามสะดวิกิในกิารเข้าถ่งสินคั้าของ 

ทั�งสองฝ่่าย่	 โดย่สามารถสั�งซืื้�อสินค้ัาได้ต่ลอดเวิลาและช่่วิย่ลดงบป็ระมาณ์กิารลงทุน	 (ราย่

ละเอีย่ดเพ้ิ�มเต่ิม	www.ftiebusiness.com)

องคัก์ิรอสิระที�เผ่ย่แพ้รอ่งคัค์ัวิามรูเ้กิี�ย่วิกิบัวิชิ่าช่พี้จดัซื้ื�อและซื้พั้พ้ลาย่เช่น	เป็็นศนูย่ก์ิลางคัวิาม

เป็็นเลิศของข้อมูล	และเทคัโนโลยี่ทางด้านงานจัดซืื้�อ	และซื้พั้พ้ลาย่เช่น	ใหบ้ริกิารป็ระสานงาน 

แลกิเป็ลี�ย่นคัวิามรู้	 ข้อคัิดเห็น	 และป็ระสบกิารณ์์สำาหรับผู่้ป็ระกิอบวิิช่าช่ีพ้จัดซื้ื�อและ 

ซื้ัพ้พ้ลาย่เช่น	(ราย่ละเอีย่ดเพ้ิ�มเต่ิม	www.pscmt.or.th)

โคัรงกิารที�ช่่วิย่เพิ้�มช่่องทางกิารขาย่ใหก้ิบัสนิค้ัาชุ่มช่นเพื้�อช่่วิย่ให้วิสิาหกิจิชุ่มช่นและผู่ป้็ระกิอบ

กิารท้องถิ�นโดย่วิางจำาหนา่ย่ผ่ลิต่ภณั์ฑ์	์ณ์	“มมุสนิค้ัาหรอืรา้นคัา้ไทย่เดด็”	ที�อยู่่ในสถานบ้รกิิาร

นำ�ามัน	พ้ีทีที	สเต่ช่ั�นที�คัรอบคัลุมทั�วิป็ระเทศ	(ราย่ละเอีย่ดเพ้ิ�มเต่ิม	www.thaidet.pttor.com)

FTIebusiness

สม�คมบริห�รง�น
จัดซื้อและซัพพล�ย
เชนแห่งประเทศไทย 
(สจซท)

โครงก�รไทยเด็ด
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บริษัทที�ให้บริกิารระบบจัดซืื้�ออิเล็กิทรอนิกิส์	 เพื้�อเพิ้�มศักิย่ภาพ้ทางธุุรกิิจที�คัรอบคัลุม 

ทุกิขั�นต่อนต่ั�งแต่่กิารสรรหา	ต่ลอดจนขั�นต่อนกิารสั�งซืื้�อ	 เพ้ื�อต่อบสนองคัวิามต่้องกิารและ

กิระบวินกิารจัดซื้ื�อ	 ในลักิษณ์ะองคั์กิรต่่อองคั์กิรสำาหรับธุุรกิิจขนาดใหญ่จนถ่งขนาดเล็กิ	 

ในหลากิหลาย่อุต่สาหกิรรม	(ราย่ละเอีย่ดเพ้ิ�มเต่ิม	www.pantavanij.com)

ระบบออนไลน์ที�ให้บริกิารรับกิารสั�งซืื้�อ	 ในรูป็แบบ	e-Procurement	 (B2B)	 ที�เหมาะสม

กิับคัวิามต้่องกิารของแต่่ละองค์ักิรโดย่เฉพ้าะผ่่านระบบแค็ัต่ต่าล็อกิ	 อันจะช่่วิย่ลดต้่นทุน

องคั์กิร	เพ้ิ�มป็ระสิทธุิภาพ้กิารดำาเนินกิารของระบบจัดซื้ื�อ	และสร้างคัวิามโป็ร่งใสให้กิับองคั์กิร	 

	(ราย่ละเอีย่ดเพ้ิ�มเต่ิม	www.eprocurement.officemate.co.th/Account)

Pantavanij

OfficeMate 
e-Procurement
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เลขที�	21	อาคัารทีเอสที	ช่ั�น	G,	17,	18	และ	23	ถ.วิิภาวิดีรังสิต่	

แขวิงจอมพ้ล	เขต่จตุ่จักิร	กิรุงเทพ้ฯ	10900

สสวิ.	Call	Center	1301	www.sme.go.th

สถาบันวิิจัย่เพ้ื�อกิารพ้ัฒนาป็ระเทศไทย่	(TDRI)

ดร.นณ์ริฏิ	พ้ิศลย่บุต่ร

นางสาวิเทีย่นสวิ่าง	ธุรรมวิณ์ิช่

นาย่ย่ศ	วิัช่ระคัุป็ต่์

นางสาวินันทพ้ร	เมธุาคัุณ์วิุฒิ

นาย่ณ์ัฐวิุฒิ	ลักิษณ์าป็ัญญากิุล

นางสาวิวิิไล	ทิวิากิรโกิ

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยุ่อม	(สสว.)

เจ้�ของลิขสิทธิ์

คณะที่ปรึกษ�



ต่ลาดหลักิทรัพ้ย่์แห่งป็ระเทศไทย่

ธุนาคัารแห่งป็ระเทศไทย่	

สำานักิงานเศรษฐกิิจกิารคัลัง

ธุนาคัารพ้ัฒนาวิิสาหกิิจขนาดกิลางและขนาดย่่อมแห่งป็ระเทศไทย่

สำานักิงานคัณ์ะกิรรมกิารส่งเสริมกิารลงทุน

สำานักิงานคัณ์ะกิรรมกิารกิารแข่งขันทางกิารคั้า

สำานักิงานมาต่รฐานผ่ลิต่ภัณ์ฑ์์อุต่สาหกิรรม

สภาอุต่สาหกิรรมแห่งป็ระเทศไทย่

หอกิารคั้าไทย่และสภาหอกิารคั้าแห่งป็ระเทศไทย่

สมาพ้ันธุ์เอสเอ็มอีไทย่

สมาคัมบริหารงานจัดซื้ื�อและซื้ัพ้พ้ลาย่เช่นแห่งป็ระเทศไทย่

สมาคัมอุต่สาหกิรรมเทคัโนโลย่ีเคัรื�องมือแพ้ทย่์ไทย่

บริษัท	แดรี�โฮม	จำากิัด

บริษัท	โต่โย่ต่้า	ไดฮัทสุ	เอ็นจิเน้ย่ริ�ง	แอนด์	แมนูแฟคัเจอริ�ง	จำากิัด

บริษัท	ไทย่โมเดอร์น	เคัส	จำากิัด

บริษัท	ธุนบุรี	เฮลท์แคัร์	กิรุ๊ป็	จำากิัด	(มหาช่น)

บริษัท	เบทาโกิร	จำากิัด	(มหาช่น)

บริษัท	ป็ต่ท.	น�ำามันและกิารคั้าป็ลีกิ	จำากิัด	(มหาช่น)

บริษัท	พ้ันธุวิณ์ิช่	จำากิัด

บริษัท	เอกิ-ช่ัย่	ดีสทริบิวิช่ั�น	ซื้ิสเทม	จำากิัด	(Lotus’s)

หน่วยง�นสนับสนุนข้อมูลและข้อเสนอแนะ




