
การประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา 
“แนวทางการสนับสนุนให้ SME
เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน
(Corporate Procurement)”
ภายใต้งานบูรณาการเครือข่ายด้านการส่งเสริม SME ปี 2565

วันที่ 17 สิงหาคม 2565

จัดโดย 
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) 
ร่วมกับ สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย (TDRI)
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1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3. วิธีการด าเนินงาน
4. ผลการศึกษาประเทศต้นแบบ
5. สถานการณ์การจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชนในประเทศไทย
6. แนวทางการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน
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1. หลักการและเหตุผล

ร้อยละ 99 ของจ านวนวิสาหกิจทั้งประเทศ 
ร้อยละ 72 ของการจ้างงานทั้งประเทศ 
ร้อยละ 35.2 ของ GDP (Q1/65)

ปี 2563 รัฐบำลออกมำตรกำรส่งเสริมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ
หน่วยงำนภำครัฐผ่ำนระบบ THAI SME-GP โดยมี SME เข้ำร่วม
โครงกำรประมำณ 1.3 แสนรำย และ สสว. มีแนวคิดที่จะขยำย
ไปสู่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำคเอกชน
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มูลค่าตลาดการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชนในประเทศไทยใหญ่กว่าตลาดการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐเกือบ 16 เท่า และ SME ยังมีโอกาสเพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้อีก

ที่มำ: คณะผู้วิจัยประมำณกำรจำก
- ฐำนข้อมูล THAI SME-GP ของ สสว. ปี 2564
- ฐำนข้อมูลตำรำงปัจจัยกำรผลิตและผลผลิต SME ของ สสว. ปี 2558

26%

SME

อ่ืนๆ

42%

SME ท่ีลงทะเบียน THAI SME-GP อ่ืนๆ

จัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน 20.5 ล้านล้านบาท

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
1.3 ล้านล้านบาท
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2. วัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

วัตถุประสงค์
• เพื่อศึกษำรูปแบบ กลไกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำคเอกชน (Corporate Procurement) รวมทั้งนโยบำยในกำรส่งเสริม
ผู้ประกอบกำรให้เข้ำถึงกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

• เพื่อรวบรวมข้อมูลควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะจำกผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนให้ SME เข้ำถึงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำคเอกชน 
(Corporate Procurement)

• เพื่อจัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรสนับสนุนให้ SME เข้ำถึงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำคเอกชน (Corporate Procurement) 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
• ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมและหน่วยงำนภำครัฐมีมำตรกำรและเครื่องมือ
ในกำรส่งเสริมให้ภำคเอกชน โดยเฉพำะ SME เข้ำถึงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำคเอกชน

• ระบบ THAI SME-GP มีภำคเอกชนเข้ำมำร่วมใช้งำน อันเป็นกำรเพิ่มผู้ซื้อ (Demand/Buyer) ในขณะท่ี SME มีแรงจูงใจและ
เข้ำร่วมลงทะเบียนเพิ่มขึ้น อันเป็นกำรเพิ่มผู้ขำย (Supply/Seller) ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำรท ำธุรกรรมของระบบ สร้ำงควำมคุ้มค่ำ
ของเงินงบประมำณภำครัฐ

• สร้ำงระบบฐำนข้อมูล E-catalog สินค้ำของ SME อันจะช่วยให้ภำคเอกชนและ SME มีช่องทำงและโอกำสในกำรซื้อขำยสินค้ำ
และบริกำรได้มำกขึ้น ช่วยสร้ำงรำยได้ ยกระดับ และสร้ำงมำตรฐำนของสินค้ำและบริกำรของ SME ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้ม 
New Normal ที่ซื้อขำยแบบ digital และ borderless 5



3. วิธีการด าเนินงาน

ทบทวนวรรณกรรม
(กำรด ำเนินงำนในไทยและ

Best Practices
ในต่ำงประเทศ 3 ประเทศ)

ส ำรวจควำมคิดเห็น
“แนวทำงกำรเพิ่มโอกำสให้ SME 

เข้ำถึงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำคเอกชน”

สัมภำษณ์เชิงลึกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง (ภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ 

เอกชน และ SME)

ประชุมระดมควำมคดิเห็นจำก
หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน 
สถำบันกำรเงิน และหน่วยงำน

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อน ำเสนอ
แนวทำงกำรสนับสนนุให้ SME 

เข้ำถึงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำคเอกชน 
และ ตัวอย่ำง Pilot Project

6



4. ผลการศึกษาประเทศต้นแบบ

1. สภาพคล่องทางการเงิน (cash flow)
2. ทรัพยากรในการท างาน (resource)
3. การเข้าถึงตลาด (market access)

ปัญหาหลักของ SME ในทุกประเทศ
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กฎหมายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงนิให้ SME

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

• การจัดซื้อที่ใช้เงิน
รัฐบาลกลางสหรัฐฯ

• 50 มลรัฐออกกฎหมาย
ในลักษณะเดียวกัน

• ใช้บังคับไปถึงระดับ
sub-contractor

8

https://www.levelset.com/blog/the-federal-prompt-payment-act-a-comprehensive-guide-for-contractors-subs/


มาตรการด้านการส่งเสริมศักยภาพ SME

ตัวแทน SME เสนอปรับปรุง
กฎระเบียบภาครัฐเพื่อลดภาระ SME

และติดตามให้มีการแก้ไขจริง

แพลตฟอร์ม
ออนไลน์ B2B

ลดขั้นตอนที่
ยุ่งยาก
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สนับสนุนธุรกิจใหญ่ช่วยธุรกิจเล็ก

• NYC ร่วมกับ JPMorgan Chase ระดมทุน $30
Billion จัดท ำโครงกำรช่วยเหลือ SME ผ่ำนกำร
ท ำงำนของมูลนิธิต่ำง ๆ (NGO) 

• โครงกำร 10,000 small business
โดย Goldman Sach
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สร้างโอกาสให้ SME จาก Mega Project

สร้างโอกาส
ในช่วงอังกฤษ
เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิก
(London Games 2012)

ท่ีมา: http://competefor.com 11



ระบบ CompeteFor

เน้นความโปร่งใส: 
เปิดเผยรายชื่อ 
main contract

ที่มา: Using CompeteFor to drive competition in the supply chain

• Online business 
matching เพื่อให้ได้
short-list

12

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20130403015954/https:/learninglegacy.independent.gov.uk/publications/using-competefor-to-drive-competition-in-the-supply-chai.php?stylesheet=normal


GOVTECH SME Survey 2020
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แพลตฟอร์ม B2B

• ใช้ประโยชน์จำก Digital 
Technology ให้มำกที่สุด

• ท ำระบบให้ซับซ้อนน้อยที่สุด
14



5. สถานการณ์การจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน

15



5. สถานการณ์การจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน

ผลจำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นโดยมีผู้ตอบแบบสอบถำม 111 รำย

กทม. และ
ปริมณฑล

57%

ภาคใต้
9%

ภาคกลาง
11%

ภาคคเหนือ
7%

ภาคตะวันออก
8%

ภาค
ตะวันออกเฉียงเห

นือ
8%

ภูมิภาค

ภาคการค้า
34%

ภาคการผลิต
35%

ภาคบริการ
25%

ภาคธุรกิจเกษตร
6%

ภาคธุรกิจ

L
23%

M
13%

S
42%

MSME
22%

ขนาดธุรกิจ
ไม่มี
21%

ไม่เกิน 10% 
36%

ไม่เกิน 25% 
13%

ไม่เกิน 50% 
19%

ไม่เกิน 75% 
8%

มากกว่า 75% 
3%

สัดส่วนการซื้อจาก SME

ส่วนใหญ่อยู่ใน 
กทม. และปริมณฑล

1 ใน 4 เป็น
บริษัทขนาดใหญ่

การกระจายตัว
ใกล้เคียงกัน

เกินกว่าครึ่ง
ซื้อจาก SME <10% 
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ราคา (ราคาสนิคา้รวมคา่ขนสง่)

ความสามารถในการสง่มอบ (รวดเรว็/ตรงเวลา/จ านวนครบถว้น)

คณุภาพ/มาตรฐานของสนิคา้และบรกิาร เช่น มอก. อย.

ความสามารถในการผลติ (ผลติไดต้ามจ านวนท่ีตอ้งการ)

ความนา่เช่ือถือ/ช่ือเสยีงของคูค่า้

โปรง่ใส เป็นธรรม ตรวจสอบไดข้องคูค่า้

บรกิารหลงัการขาย

พืน้ท่ี/สถานท่ีตัง้ของ SME

ประวตัิการซือ้สนิคา้/บรกิารท่ีผา่นมา

เป็นผูผ้ลติ/จ าหนา่ยที่เป็นพนัธมิตรทางธรุกิจหรอื Supply Chain …

ระยะเวลาการช าระเงินคา่สนิคา้/บรกิาร (Credit term)

คณุภาพ/มาตรฐานในการบรหิารจดัการองคก์ร เช่น ระบบ ISO 

นโยบายของกิจการ

สทิธิประโยชนท์างภาษี

นโยบายภาครฐั

เหตุผลในการซื้อสินค้า/บริการจาก SME

5. สถานการณ์การจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน

นโยบายของรัฐและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอาจจะยังไม่
ตอบโจทย์

ส่วนใหญ่มาจากศักยภาพ /
ความสามารถของ SME
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5. สถานการณ์การจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน

30

27
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24
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20

18

18

11

11

0 5 10 15 20 25 30 35

ราคา (ราคาสนิคา้รวมคา่ขนสง่)

ความสามารถในการสง่มอบ (สง่สนิคา้ไมต่รงเวลา/ไมค่รบถว้น)

คูค่า้ขาดความนา่เช่ือถือ/ช่ือเสยีง

คณุภาพ/มาตรฐานของสนิคา้และบรกิาร เช่น ไมม่ี มอก. อย.

ไมส่ามารถผลติไดต้ามจ านวนที่ตอ้งการ

ไมม่ีบรกิารหลงัการขายหรอืมีแตไ่มม่ีคณุภาพ

ไมม่ี SME ในพืน้ที่

คูค่า้ขาดความโปรง่ใส เป็นธรรม และไมส่ามารถตรวจสอบได้

มีประวตัิการซือ้สนิคา้/บรกิารท่ีผา่นมาไมด่ี

คณุภาพ/มาตรฐานในการบรหิารจดัการองคก์ร เช่น ไมม่ี ระบบ ISO

ระยะเวลาการช าระเงินคา่สนิคา้ (Credit term) ไมต่รงกบันโยบายบรษัิท

เหตุผลทีไ่ม่ซ้ือสินค้า/บริการจาก SME 

ให้ความส าคัญกับ logistics

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
คือเกิดจากศักยภาพ/
ความสามารถของ SME
รวมท้ังไม่มี SME ในพื้นที่

18



5. สถานการณ์การจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน

28%

40%

11%

5%

3% 3% 6%
2… 2%

มาตรการที่สนใจเป็นอันดับท่ี 1 (111)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

70
93

64
65

41
66

54
41

34
23

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

มาตรการเพื่อส่งเสริมให้ซื้อสินค้า/บริการจาก SME 1. ภำครัฐสร้ำงกลไกเพื่อสร้ำงโอกำสให้ SME ได้เจอกับคู่ค้ำ
2. สิทธิประโยชน์ทำงภำษี
3. สิทธิประโยชน์กำรเงินในรูปสินเชือ่ดอกเบ้ียต่ ำ
4. สิทธิประโยชน์กำรเงินในรูปเงินสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย (คูปอง)
5. สิทธิประโยชน์กำรเงินในรูป supply chain financing
6. กำรสนับสนุนกำรขอรับรองคุณภำพ/ขึ้นทะเบยีนจำกภำครัฐ
7. กำรก ำหนดระยะเวลำ Credit term ที่เหมำะสม
8. กำรจัดให้มีตัวกลำงบริหำรจัดกำรช ำระเงินของผู้ช้ือ-ผู้ขำย 
9. กำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเครดิตในตลำดทุน
10. กำรมอบรำงวัลเชิดชูเกียรติระดับประเทศ

3 มาตรการแรกที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจมากที่สุด
1. สิทธิประโยชน์ทางภาษี (การสร้างแรงจูงใจให้เกิดการซื้อสินค้า
บริการจาก SME) 

2. กลไกสร้างโอกาส (การสร้างระบบนิเวศ) 
3. สินเชื่อดอกเบี้ยต่ า (การสร้างระบบนิเวศ) 19



5. สถานการณ์การจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน

23%

61%

8%

4%
4%

มาตรการที่สนใจเป็นอันดับที่ 1 กลุ่ม L (26)

1
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6

8

22%

57%

7%

7%
7%

มาตรการที่สนใจเป็นอันดับที่ 1 กลุ่ม M (14)

1
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3

7

9

31%

30%

16%

6%

4%

3% 8%

1% 1%
มาตรการที่สนใจเป็นอันดับที่ 1 กลุ่ม S+MSME (71)
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• กลุ่ม L และ M ให้ควำมส ำคัญกับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี (2) มำกกว่ำกลุ่ม S+MSME
• S+MSME ให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงโอกำส (1) มำกสุด
• L และ M สำมำรถเข้ำถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ ำและมีเงินทุนเพียงพอจึงไม่ค่อยสนใจมำตรกำรทำงกำรเงิน (3 และ 4)
ในขณะที่ S+MSME ยังต้องกำรกำรสนับสนุนน้ีอยู่

• S+MSME ต้องกำรควำมช่วยเหลือด้ำน credit term (7)
20



6. แนวทางการสนับสนุนให้ SME 
เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน
จาก SME ในประเทศไทย

ศักยภาพและ
ขีดความสามารถ
ของ SME

ระบบนิเวศทางธุรกิจ

กฎระเบียบมาตรการ
สนับสนุนส่งเสริมและก ากับดูแล
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สรุปสถานการณ์
การจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชนจาก SME ในประเทศไทย

• SME มีขีดจ ำกัดในกำรผลิต/ส่งมอบ/บริกำรหลังกำรขำย
• ขำดระบบนิเวศที่จ ำเป็นและเอื้อต่อ SME
oข้อมูลตลำดกำรจัดซื้อฯ ภำคเอกชน
oกระบวนกำรจัดซื้อฯ ที่มีประสิทธิภำพและไม่สรำ้งภำระ
oระบบตรวจสอบย้อนกลับท่ีช่วยให้ผู้ซื้อและสถำบันกำรเงินเชือ่มั่น SME เช่น 

sustainability footprints, digital footprints, ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต
oกำรป้องกัน/คุ้มครอง/ช่วยเหลือ SME ที่ถูกเอำเปรียบ เช่น credit term

• กระบวนกำรท ำงำนภำยในของ SME ไม่
ซับซ้อน 
o คล่องตัวสูง ตอบสนองผู้ซื้อได้เร็ว 
o มีโอกำสสร้ำงนวัตกรรม

• กำรจัดซื้อฯ จำก SME ช่วยเสริมภำพลกัษณ์
ให้ผู้ซื้อเป็นรูปธรรมกวำ่กิจกรรม CSR ทั่วไป

• มีหลำยหน่วยงำนต้องกำรสนับสนุนส่งเสริม
• มีผู้ซื้อที่่ต้องกำรตอบโจทย์ ESG
• มีเทคโนโลยีและ big data ที่มำประยุกต์ใช้ได้

• ยังไม่มี mandate และขำดเจ้ำภำพที่ชัดเจน
• เงื่อนไข/กระบวนกำรรับกำรสนับสนนุส่งเสรมิซับซอ้น สร้ำงภำระต่อทุกฝ่ำย 
• ทรัพยำกรของหน่วยงำนสนับสนุนส่งเสรมิไม่พอ
• ไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ข้อมูลเชิงลึกแบบข้ำมหน่วยงำนได้ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness)

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat)

23



การสนับสนุนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาคเอกชนจาก SME เกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย

ผู้ซื้อSupplier

ลูกค้า

แหล่งเงินทุน

Service provider
Service provider

ภาครัฐ
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ข้อเสนอแนวทางการสนับสนุนส่งเสริม
การจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชนจาก SME

การสร้างระบบนิเวศที่ช่วยให้เกิด
การซื้อสินค้า/บริการจาก SME

การสร้างแรงจูงใจให้เกิดการซื้อสินค้า/บริการจาก SME

การพัฒนาขีความสามารถ
ของ SME ให้มีความพร้อม
ในการขายสินค้า/บริการ

25



การสร้างแรงจูงใจให้เกิดการซื้อสินค้า/บริการจาก SME

• การสะสมแต้มจากการซื้อสินค้า/บริการจาก SME เพื่อให้ผู้ซื้อได้รับ 
o สินค้ำ/บริกำรจำก SME
o ส่วนลดในกำรซื้อสินค้ำ/บริกำรจำก SME
o ส่วนลดกำรขอใช้บริกำรธุรกิจ
o รำงวัลเชิดชูเกียรติ
o โอกำสพบปะนำยกฯ หรือผู้บริหำรระดับสูงของหน่วยงำนรัฐ
• สิทธิประโยชน์ทางภาษี (ส่วนกลาง/ท้องถิ่น)
จำกกำรซื้อสินค้ำ/บริกำรจำก SME ที่สำมำรถสะสมข้ำมปีได้
• โอกาสทางธุรกิจ
o สิทธิเข้ำร่วมโครงกำรสนับสนุนของรัฐแบบโครงกำรคนละครึ่ง
o สิทธิรับงำนขนำดใหญ่จำกภำครัฐ หำกมีกำรจัดท ำแผนจัดจ้ำงช่วงกับ SME
o กำรอยู่ในรำยชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) หำกมีกำรเพิ่มหลักเกณฑ์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำก SME ในกำรประเมิน
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การพัฒนาขีดความสามารถ
ของ SME ให้มีความพร้อมในการขายสินค้า/บริการ

•การเพิ่มทักษะให้ SME
o กำรพัฒนำ supplier เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี
o กำรร่วมจัด/สนับสนุนงบจัด workshop พัฒนำ supplier
o หลักสูตรอบรมที่เน้นกำรท ำธุรกิจแบบ B2B
•การลดต้นทุน/ค่าใช้จ่ายให้ SME
o ส่วนลดในกำรใช้บริกำรทำงธุรกิจ
o ส่วนลดค่ำธรรมเนียม factoring/supply chain financing
o ศูนย์รวบรวมและบริหำรจัดกำรค ำสั่งซื้อจำก SME หลำยๆ รำย
•การช่วยเหลือแบบมุ่งเป้า ตามความต้องการที่แท้จริง
o บัตรเครดิตส ำหรับซื้อปัจจัยกำรผลิต
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การสร้างระบบนิเวศที่ช่วยให้เกิดการซ้ือสินค้า/บริการจาก SME

• โอกาสการเข้าถึงตลาด
o ศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดซื้อฯ ภำคเอกชน
o ศูนย์รวมข้อมูลกำรสรรหำผู้ร่วมด ำเนินงำนของผู้รับงำนภำครัฐ
o เวทีจับคู่ธุรกิจ น ำเสนอสินค้ำ/บริกำร ส ำหรับ SME ที่มีข้อจ ำกัด โดยเฉพำะในส่วนภูมิภำค
o กำรสร้ำงเครือข่ำย SME consortium

• กระบวนการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพและไม่สร้างภาระมากเกินไป 
o integrated procurement platform
o ฐำนข้อมูล/เครื่องมือประเมินทดสอบผู้ขำยตำม requirement

• ระบบตรวจสอบย้อนกลับท่ีช่วยใหผู้้ซื้อและสถาบันการเงินเชื่อมั่น SME
o ฐำนข้อมูล digital supply chain financing
o supply chain financing โดยใช้ FinTech

• การป้องกัน/คุ้มครอง/ให้ความช่วยเหลือ SME
o ฐำนข้อมูล credit term
o ข้อก ำหนดให้ผู้ซื้อที่เป็นคู่สัญญำกับรัฐช ำระเงินให้ SME ตำมก ำหนด
o ข้อก ำหนดให้รัฐช ำระเงินให้ผู้ซื้อท่ีเป็นคู่สัญญำกับรัฐตำมก ำหนด
o ศูนย์ช่วยเหลือ SME ในยำมวิกฤติ (SOS) 28



การขับเคล่ือนการสนับสนุนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน
อาจเริ่มจากมาตรการที่ท าได้จริง เห็นผลเร็ว และเป็นประโยชน์ในวงกว้าง

ผู้ซื้อสะสมแต้ม รับสินค้ำ/บริกำรจำก SME
ผู้ซื้อสะสมแต้ม รับส่วนลดในกำรซื้อสินค้ำ/บริกำรจำก SME
ผู้ซื้อสะสมแต้ม รับส่วนลดกำรขอใช้บริกำรธุรกิจ
กำรพัฒนำ supplier เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี
ส่วนลดในกำรใช้บริกำรทำงธุรกิจ
ศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดซื้อฯ ภำคเอกชน
ศูนย์รวมข้อมูลกำรสรรหำผู้รว่มด ำเนินงำนของผู้รับงำนภำครัฐ
integrated procurement platform
ฐำนข้อมูล/เครื่องมือประเมินทดสอบผู้ขำยตำม requirement
ฐำนข้อมูล digital supply chain financing
ข้อก ำหนดผู้ซื้อที่เป็นคู่สัญญำกับรัฐช ำระเงินให้ SME ตำมก ำหนด

ผู้ซื้อสะสมแต้ม รับโอกำสพบปะนำยกฯ/ผู้บริหำรภำครฐั
กำรเพิ่มเกณฑ์จัดซื้อฯ จำก SME ในกำรประเมินหุ้นยั่งยืน
หลักสูตรอบรมที่เน้นกำรท ำธุรกิจแบบ B2B
ข้อก ำหนดรัฐช ำระเงินให้ผู้ซื้อที่เป็นคู่สัญญำกับรัฐตำมก ำหนด

สิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำกกำรซื้อสินค้ำ/บรกิำรจำก SME
สิทธิเข้ำร่วมโครงกำรสนับสนุนของรัฐแบบโครงกำรคนละครึ่ง
ส่วนลดค่ำธรรมเนียม factoring/supply chain financing
ศูนย์รวบรวม/บรหิำรจดักำรค ำสั่งซื้อจำก SME หลำยๆ รำย
บัตรเครดิตส ำหรับซื้อปัจจยักำรผลิต
supply chain financing โดยใช้ FinTech
ฐำนข้อมูล credit term
ศูนย์ช่วยเหลือ SME ในยำมวิกฤติ (SOS)

ผู้ซื้อสะสมแต้ม รับรำงวัลเชิดชูเกียรติ
สิทธิรับงำนใหญ่จำกภำครัฐ หำกมีแผนจัดจ้ำงช่วงกับ SME
กำรร่วมจัด/สนับสนุนงบจดั workshop พัฒนำ supplier
เวทีจับคู่ธุรกิจ น ำเสนอสินค้ำ/บริกำร ส ำหรับ SME ที่มีข้อจ ำกัด
กำรสร้ำงเครือข่ำย SME consortium

high impact

quick win
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ตัวอย่างมาตรการน าร่องเพื่อสนับสนุนให้ SME
เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชนได้มากขึ้น
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การสะสมแต้มจากการซื้อสินค้า/บริการจาก SME
เพื่อรับสินค้า/บริการจาก SME ส่วนลดค่าสินค้า/บริการ

เพิ่มแรงจูงใจให้มีกำรซื้อสินค้ำ/บริกำรจำก SME มำกขึ้น

กรมกำรพัฒนำชุมชน X สสว. X ผู้ให้บริกำร procurement platform X ผู้ให้บริกำรทำงธุรกิจที่เข้ำร่วม
โครงกำร BDS (28 รำย/104 บริกำร) X สมำพันธ์เอสเอ็มอีไทย X สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย X 
หอกำรค้ำไทยและสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย X สมำคมบริหำรงำนจัดซื้อและซัพพลำยเชนแห่งประเทศไทย

• เพิ่มยอดขำยให้ SME
• ลดต้นทุนในกำรประกอบธุรกิจของผู้ซื้อ

• ไม่สำมำรถประเมินสัมฤทธิผลของกำรซื้อที่เพิ่มขึ้นและควำมคุ้มค่ำที่ได้เมื่อเทียบกับ
ต้นทุนในกำรพัฒนำระบบกำรสะสมแต้ม ?

• ผู้ให้บริกำร procurement platform และผู้ให้บริกำรทำงธุรกิจไม่สนใจเข้ำร่วมโครงกำร ?
• ผู้ซื้อ ผู้ให้บริกำร procurement platform หน่วยงำนรับรอง และหน่วยงำนรัฐ มีต้นทุนกำรพิสูจน์และ
ตรวจสอบตำมเงื่อนไขสูงเกินไป ?

• ปัญหำกำรสวมสิทธิ moral hazard และทุจริตคอร์รัปชั่น ?

เป้าหมาย

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ประโยชน์

ต้นทุน/ข้อกังวล
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หมำยเหตุ: หน่วยงำนหลัก / หน่วยงำนร่วมขับเคลื่อน



การพัฒนา supplier เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

เพิ่มโอกำสให้ SME ได้รับกำรช่วยเหลือจำกผู้ซื้อในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถได้มำกขึ้น

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง X กรมสรรพำกร X BOI X สสว.
X สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย X หอกำรค้ำไทยและสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย

• เพิ่มขีดควำมสำมำรถของ SME ในกำรผลิต ส่งมอบ และให้บริกำรหลังกำรขำย
• เพิ่มประสิทธิภำพของผู้ซื้อในกำรบริหำรจัดกำร supplier

• ไม่สำมำรถประเมินสัมฤทธิผลของกำรช่วยพัฒนำขีดควำมสำมำรถและควำมคุ้มค่ำที่ได้เมื่อเทียบกับ
รำยได้ที่รัฐเสียไป ?

• ปัญหำกำรสวมสิทธิ ?
• ผู้ซื้อ หน่วยงำนรับรอง และหน่วยงำนรัฐ มีต้นทุนกำรพิสูจน์และตรวจสอบตำมเงื่อนไขสูงเกินไป ?

เป้าหมาย

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ประโยชน์

ต้นทุน/ข้อกังวล
32

หมำยเหต:ุ หน่วยงำนหลัก / หน่วยงำนร่วมขับเคลื่อน



ส่วนลดในการใช้บริการทางธุรกิจ

ลดต้นทุนในกำรประกอบธุรกิจของ SME เช่น กำรตรวจสอบคุณภำพมำตรฐำน กำรทดสอบทำงห้องปฏิบัติกำร 
กำรจัดท ำบัญชี/ สอบบัญชี บริกำรที่ปรึกษำ ฯลฯ

สสว. X ผู้ให้บริกำรทำงธุรกิจที่เข้ำร่วมโครงกำร BDS อื่นเพิ่มเติมจำกปัจจุบันที่มี 28 รำย/104 บริกำร
X สมำพันธ์เอสเอ็มอีไทย

• ลดต้นทุนในกำรประกอบธุรกิจของ SME
• เพิ่มยอดขำยให้ผู้ให้บริกำรทำงธุรกิจ

• ไม่สำมำรถประเมินสัมฤทธิผลของกำรซื้อที่เพิ่มขึ้นและควำมคุ้มค่ำที่ได้เมื่อเทียบกับรำยได้ทีร่ัฐเสียไป ?
• หน่วยงำนที่ให้บริกำรธุรกิจไม่สนใจเข้ำร่วมโครงกำร ?
• ปัญหำกำรสวมสิทธิ moral hazard และทุจริตคอร์รัปชั่น ?

เป้าหมาย

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ประโยชน์

ต้นทุน/ข้อกังวล
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ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน และ
ข้อมูลการสรรหาผู้ร่วมด าเนินงานของผู้รับงานภาครัฐ

เพิ่มโอกำสให้ SME สำมำรถเข้ำถึงตลำดกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำคเอกชนได้มำกขึ้น

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ X กรมบัญชีกลำง X สสว. X กรมประชำสัมพันธ์ X
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย X หอกำรค้ำไทยและสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย X สมำคมบริหำรงำนจัดซื้อ
และซัพพลำยเชนแห่งประเทศไทย X สมำพันธ์เอสเอ็มอีไทย

• ลดต้นทุนของ SME ในกำรหำข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำคเอกชน
• ลดต้นทุนของผู้ซื้อในกำรเสำะหำ supplier

• รูปแบบกิจกรรมอำจไม่ตรงกับภำรกิจหลักของหน่วยงำนเจ้ำภำพ ?
• ต้องสร้ำงแรงจูงใจแก่ผู้ซื้อให้มำกพอเมื่อเทียบกับภำระในกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร ?
• ข้อมูลข่ำวสำรบำงกรณีอำจเป็นควำมลับทำงกำรค้ำ ?
• ต้องใช้เวลำในกำรออกประกำศกรมบัญชีกลำงเพื่อก ำหนดให้คู่สัญญำของรัฐปฏิบตัิตำม ?

เป้าหมาย

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ประโยชน์

ต้นทุน/ข้อกังวล
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integrated procurement platform
ที่มีระบบประเมินทดสอบผู้ขาย การบริหารจัดการค าสั่งซื้อ
การเรียกเก็บเงิน การช าระเงิน การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

อ ำนวยควำมสะดวก เพิ่มประสิทธิภำพ และลดภำระที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรกำรจดัซื้อจดัจ้ำงภำคเอกชนให้ SME และผู้ซื้อ

ธนำคำรแห่งประเทศไทย X ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ X ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล X สสว.
X สมำคมธนำคำรไทย X สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย X หอกำรค้ำไทยและสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย
X สมำคมบริหำรงำนจัดซื้อและซัพพลำยเชนแห่งประเทศไทย X สมำพันธ์เอสเอ็มอีไทย

• ช่วยให้ SME รู้ถึงระดับควำมสำมำรถของตัวเอง
• ลดต้นทุนกำรท ำธุรกรรมให้ SME เช่น กำรจัดท ำใบแจ้งหนี้ ใบก ำกับภำษี กำรกระทบยอดบัญชี
• ลดต้นทุนกำรท ำธุรกรรมให้ผู้ซื้อ เช่น กำรคัดเลือก supplier กำรบริหำรจัดกำรค ำสั่งซื้อ กำรช ำระเงิน กำรวิเครำะห์ประสทิธิภำพ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กร

• ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงบำงกรณีอำจเปน็ควำมลับทำงกำรค้ำ ?
• ต้องสร้ำงแรงจูงใจแก่ผู้ซื้อที่มี platform ของตัวเอง และผู้ให้บริกำร platform ให้มำกพอเมื่อเทียบกับภำระในกำรเชื่อมต่อระบบเข้ำกับ
ระบบ Smart Financial Infrastructure for Business ? 

• ต้องสร้ำงแรงจูงใจแก่ SME ให้มำกพอเมื่อเทียบกับกำรเปิดเผยข้อมูลรำยรบัให้กรมสรรพำกรทรำบ ?
• ควำมยุ่งยำกในกำรปฏิบัติตำม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ?
• ประเด็นควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกันได้ (interoperability) และควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ ?

เป้าหมาย

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ประโยชน์

ต้นทุน/ข้อกังวล
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ฐานข้อมูล digital supply chain financing

สร้ำง digital footprints ที่จะช่วยเพิ่มโอกำสให้ SME สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนที่มีขนำดและต้นทุนที่เหมำะสมได้มำกขึ้น

ธนำคำรแห่งประเทศไทย X ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล X สสว.
X สมำคมธนำคำรไทย X สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย X หอกำรค้ำไทยและสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย
X สมำคมผู้ค้ำปลีกไทย X สมำคมบริหำรงำนจัดซื้อและซัพพลำยเชนแห่งประเทศไทย X สมำพันธ์เอสเอ็มอีไทย

• ลดต้นทุนและเพิ่มโอกำสของ SME ในกำรได้รับสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน
• ลดควำมเส่ียงของผู้ซื้อในกำรท ำธุรกิจร่วมกับ SME ที่เป็น supplier
• ลดต้นทุนและควำมเส่ียงของผู้ให้กู้ในกำรปล่อยสินเชื่อให้ SME

• ต้องสร้ำงแรงจูงใจแก่ผู้ซื้อให้มำกพอเมื่อเทียบกับภำระในกำรป้อนข้อมูลเข้ำสู่ระบบ Smart Financial Infrastructure for 
Business ?

• ต้องสร้ำงแรงจูงใจแก่สถำบันกำรเงินให้มำกพอเมื่อเทียบกับโอกำสทำงธุรกิจที่อำจจะเสียไปให้กับสถำบันกำรเงินแห่งอื่น ?
• ประเด็นควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกันได้ (interoperability) และควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ ?

เป้าหมาย

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ประโยชน์

ต้นทุน/ข้อกังวล
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ข้อก าหนดให้ผู้ซื้อที่เป็นคู่สัญญากับรัฐช าระเงินให้ SME ตามก าหนด

ป้องกันและคุ้มครอง SME ที่อำจถูกเอำเปรียบจำกกำรที่ผู้ซื้อช ำระเงินล่ำช้ำ

กรมบัญชีกลำง X ส ำนักงำนคณะกรรมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ X สสว.

• เพิ่มโอกำสที่ SME จะได้รับเงินตรงตำมสัญญำ
• เพิ่มภำพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ซื้อที่ช ำระเงินให้ SME ตำมก ำหนด
• ลดภำระให้กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำในกำรตรวจสอบและลงโทษผู้กระท ำผิด

• ต้องใช้เวลำในกำรออกประกำศกรมบัญชีกลำงเพื่อก ำหนดให้คู่สัญญำของรัฐปฏิบัติตำม ?
• ผู้ซื้อหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยงโดยกำรซื้อสินค้ำ/บริกำรจำก SME น้อยลง ?
• ต้องกำรให้มีกำรออกข้อบังคับรัฐช ำระเงินให้ผู้ซื้อที่เป็นคู่สัญญำกับรัฐตำมก ำหนดด้วย ?

เป้าหมาย

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ประโยชน์

ต้นทุน/ข้อกังวล
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การรับฟังความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการด าเนินการเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนให้เกิด
การจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน [what/when?]

หน่วยงานและรูปแบบในการช่วยเหลือ/สนับสนุนให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาคเอกชน [who/how?]

ข้อจ ากัด/ข้อพิจารณาในทางปฏิบัติ [constraint/concern]

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพิ่มเติม
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แบบรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
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https://forms.gle/XpzLuUrdje
8NeFfcA



เอกสารประกอบการประชุม

https://drive.google.com/file/
d/1iUtgrrVGK64Fuzb6XOTBbgt
ZeqjUjK5X/view?usp=sharing
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