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วิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (SME) มีีบทบาทสำำ�คััญต่่อระบบเศรษฐกิิจและสัังคม
ไทยเป็็นอย่่างมาก การสร้้างโอกาสใหม่่ๆ ในการขายสิินค้้า/บริิการเป็็นสิ่่�งหนึ่่�งที่่�ช่่วยสร้้างรายได้้
นำำ�ไปเป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนให้้ SME ได้้ ต่่อยอดธุุรกิิจให้้เติิบโตยิ่่�งขึ้้�น หรืือช่่วยต่่อลมหายใจให้้
SME สามารถประคัับประคองธุุรกิิจของตนให้้รอดพ้้นช่่วงวิิกฤติิไปได้้ ที่่ผ่� า่ นมา หน่่วยงานภาครััฐ
ได้้ออกมาตรการสนัับสนุุนให้้ SME สามารถเข้้าถึึงช่่องทางตลาดทั้้�งที่่�เป็็นลููกค้้าประชาชนทั่่�วไป 
(B2C) ลููกค้้าห้้างร้้านบริิษััทเอกชน (B2B) รวมทั้้�งลููกค้้าหน่่วยงานภาครััฐ (B2G) ผ่่านการจััดซื้้�อ
จััดจ้้างภาครััฐ โดยสำำ�นัักงานส่่งเสริิมวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (สสว.) เป็็นหน่่วยงานรัับ
ผิิดชอบหลัักในการขัับเคลื่่�อนมาตรการสนัับสนุุนให้้ SME เข้้าถึึงตลาดการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐ
อย่่างไรก็็ตาม แม้้การจััดซื้้�อจััดจ้้างภาคเอกชนจะมีีความคล้้ายคลึึงกัับการจััดซื้้�อ
จััดจ้้างภาครััฐในบางประเด็็นและอาจใช้้กลไกหรืือเครื่่�องมืือในการสนัับสนุุนบางอย่่างร่่วมกัันได้้บ้า้ ง
แต่่ก็็มีีหลายประเด็็นที่่�แตกต่่างกัันอย่่างมาก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาคเอกชนไม่่
ควรใช้้ “นโยบายหรืือมาตรการบัังคัับกัับภาคเอกชนโดยตรง” แต่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้ “การสร้้างแรงจููงใจ”
ให้้ผู้้�ประกอบการเอกชนโดยเฉพาะผู้้�ซื้้�อรายใหญ่่ซื้้�อสิินค้้า/บริิการจาก SME มากขึ้้�น
สำำ�นัักงานส่่งเสริิมวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (สสว.) ได้้มีีแนวคิิดที่่�จะขยายผล
การขัับเคลื่่�อนมาตรการไปสู่่�ตลาดการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาคเอกชน จึึงได้้ศึึกษาแนวทางการสนัับสนุุน
ให้้ SME เข้้าถึึงการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาคเอกชน ผ่่านการวิิเคราะห์์ข้้อมููลยุุทธศาสตร์์ นโยบาย และ
กลไกที่่�เกี่่ยวข้
� อ้ งทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ รวมทั้้�งการสำำ�รวจความคิิดเห็็น การสััมภาษณ์์และ
จััดประชุุมระดมความคิิดเห็็นจากผู้้�ที่่�เกี่่ยวข้
� อ้ ง พร้้อมทั้้�งจััดทำำ�หนัังสืือ “Corporate Procurement:
โอกาส SME สู่่�ตลาดเอกชน” ฉบัับนี้้�ขึ้้�นเพื่่�อถ่่ายทอดจุุดแข็็ง จุุดอ่่อน โอกาส และความท้้าทายใน
การสนัับสนุุนให้้ SME เข้้าถึึงตลาดการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาคเอกชน รวมถึึงประสบการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น
จากประเทศต้้นแบบ (Best Practices) และประเทศไทย พร้้อมทั้้�งข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายและ
โครงการนำำ�ร่อ่ งที่่�สามารถนำำ�มาใช้้เป็็นแนวทางขัับเคลื่่�อนในการสนัับสนุุนให้้ SME เข้้าถึึงการจััดซื้อ้�
จััดจ้้างภาคเอกชนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพต่่อไป
ฝ่่ายนโยบายและแผนส่่งเสริิม SMEs
สำำ�นัักงานส่่งเสริิมวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (สสว.)

ความสำ�คัญ
ของการสร้าง
โอกาส SME
สู่ตลาดเอกชน

ความสำ�คัญของการสร้างโอกาส SME สู่ตลาดเอกชน

ภาพรวม SME
วิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (SME) มีีความสำำ�คััญต่่อระบบเศรษฐกิิจและสัังคม
ของประเทศไทยเป็็นอย่่างมาก ทั้้�งในด้้านการสร้้างงาน สร้้างรายได้้ โดยรููปที่่� 2.1 แสดงข้้อมููลในปีี
2564 พบว่่าวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม (SME) มีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้น� 3,178,124 บริิษัทั  คิิดเป็็น
กว่่าร้้อยละ 99 ของจำำ�นวนวิิสาหกิิจทั้้�งประเทศ เกิิดการจ้้างงาน 12,601,726 คน คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ
72 ของการจ้้างงานทั้้�งประเทศ และมีีมูลู ค่่าผลิิตภัณ
ั ฑ์์มวลรวมในประเทศของวิิสาหกิิจขนาดกลาง
และขนาดย่่อม ในไตรมาสที่่� 1 ของปีี 2565 คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 35.31 ของ GDP รวมทั้้ง� ประเทศ
รูปที่ 2.1: จำ�นวนและการจ้างงาน SME แยกตามขนาดและภาคธุรกิจ

ที่มา : Dashboard SME Big Data สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (www.sme.go.th)
สืบค้นวันที่ 23 สิงหาคม 2565
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สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศไทย
เมื่่�อเปรีียบเทีียบมููลค่่าตลาดการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐตามสััญญาซื้้�อ/จ้้างที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง
จากฐานข้้อมููล THAI SME-GP ของ สสว.และกรมบััญชีีกลางในปีี 2564 กัับประมาณการมููลค่่า
การจััดซื้อ้� จััดจ้้างภาคเอกชนในปีี 2564 ที่่�คำำ�นวณจากข้้อมููลตารางปััจจััยการผลิิตและผลผลิิต SME
ปีี 2558 ของ สสว. พบว่่า การจััดซื้อ้� จััดจ้้างภาคเอกชนในประเทศไทยมีีมูลู ค่่าสููงถึึง 20.5 ล้้านล้้าน
บาทซึ่่�งใหญ่่กว่่าตลาดการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐที่่�มีีมููลค่่า 1.3 ล้้านล้้านบาทเกืือบ 16 เท่่า โดยใน
ตลาดการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาคเอกชนนั้้�น SME มีีสััดส่่วนเพีียง 26% แสดงให้้เห็็นว่่า ผู้้�ประกอบการ
SME ยัังมีีโอกาสเพิ่่�มส่่วนแบ่่งตลาดการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาคเอกชนได้้อีีก (รููปที่่� 2.2)
รูปที่ 2.2: ประมาณการมูลค่าตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน
และการเปรียบเทียบกับมูลค่าตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่มา: มูลค่าตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาคจาก สสว. และกรมบัญชีกลาง และมูลค่าตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชนคำ�นวณโดยคณะผู้วิจัย

ส่่วนการจััดซื้้อ� จััดจ้้างภาครััฐจากฐานข้้อมููล THAI SME-GP ของ สสว. และกรมบััญชีีกลาง
พบว่่าในเดืือนสิิงหาคม พ.ศ. 2565 มีีผู้้�ประกอบการที่่�ขึ้้�นทะเบีียน SME เพื่่�อการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
ภาครััฐ จำำ�นวน 139,049 กิิจการ มีีรายการสิินค้้าและบริิการรวม 1,076,671 รายการ (รููปที่่� 2.3)
โดยในปีี 2564 และไตรมาสที่่� 2 ปีีงบประมาณ 2565 (ณ มีีนาคม 2565) มีีหน่่วยงานของรััฐได้้
จััดซื้อ้� จััดจ้้างจาก SME ที่่�ขึ้้น� ทะเบีียนไว้้กับั สสว. รวมมููลค่่ากว่่า 551,365 และ 316,643 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ
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รูปที่ 2.3: สถานประกอบการ SME และจำ�นวนสินค้าที่ขึ้นทะเบียนในระบบ THAI SME-GP

ที่มา : ระบบทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สืบค้นวันที่ 23 สิงหาคม 2565

สถานการณ์ SME
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน
ในภาพรวม องค์์กรธุุรกิิจขนาดใหญ่่ในประเทศไทยมีีการจััดซื้้อ� จััดจ้้างจาก SME คิิดเป็็น
สััดส่่วนเชิิงมููลค่่าไม่่สููงมากนััก ส่่วนใหญ่่เป็็นการจััดหาสิินค้้า/บริิการสำำ�หรัับใช้้ในการสนัับสนุุน
การผลิิต (indirect procurement) เพื่่�อให้้องค์์กรผู้้�ซื้อ้� สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างราบรื่่น� มากที่่�สุดุ
(day-to-day operation) เช่่น สิินค้้า/บริิการเพื่่�อบำำ�รุงุ รัักษา ซ่่อมแซม และปฏิิบัติั งิ าน (maintenance,
repair and operation: MRO) ของโรงงานและเครื่่�องจัักร สิินค้้า/บริิการเกี่่ยวกั
� บั บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ สินิ ค้้า
ประเภทเครื่่�องใช้้สำำ�นักั งาน ฯลฯ สำำ�หรัับการจััดหาบริิการเฉพาะด้้าน (service procurement) จาก 
SME ยัังจำำ�กััดอยู่่�ที่่�บริิการที่่�พึ่่�งพาแรงงานทัักษะไม่่สููง (low to semi-skilled labor) เช่่น บริิการ
ทำำ�ความสะอาด บริิการรัักษาความปลอดภััย  บริิการดููแลและบำำ�รุุงรัักษาภููมิิทััศน์์ บริิการรัับส่่ง
พนัักงาน ส่่วนการจััดหาบริิการเฉพาะด้้านที่่�พึ่่�งพาแรงงานทัักษะสููง (skilled labor) เช่่น บริิการ
วิิชาชีีพ (professional services) บริิการด้้านระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ บริิการให้้คำำ�ปรึึกษาทาง
ธุุรกิิจ พบว่่ายัังมีีการจััดหาจาก SME ไม่่มากนััก ในขณะที่่�การจััดหาสิินค้้า/บริิการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การผลิิตโดยตรง (direct procurement) จาก SME ไม่่ว่่าจะเป็็นวััตถุุดิิบ ชิ้้�นส่่วน เครื่่�องจัักร หรืือ
สิินค้้าที่่จั� ดั หามาเพื่่�อขายต่่อ ซึ่่ง� เป็็นส่่วนสำำ�คััญที่่ส่� ง่ ผลกระทบต่่อผลกำำ�ไรและการเติิบโตของรายได้้
ขององค์์กรผู้้�ซื้้�อ ยัังมีีสััดส่่วนที่่�ค่่อนข้้างน้้อยมาก
อย่่างไรก็็ดีี ในปััจจุุบัันองค์์กรธุุรกิิจขนาดใหญ่่ในประเทศไทยหลายองค์์กรได้้ให้้ความ
สำำ�คััญกัับแนวคิิดการบริิหารจััดการการจััดซื้้�อจััดจ้้างอย่่างยั่่�งยืืนมากขึ้้�นเพื่่�อป้้องกัันและลดผลกระ
ทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม ซึ่่�งจะส่่งผลกระทบต่่อความไว้้วางใจของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของ
องค์์กร รวมไปถึึงการจััดหาสิินค้้าและบริิการจากผู้้�ค้้าในท้้องถิ่่�นเพื่่�อเป็็นการสร้้างงานและรายได้้
ให้้แก่่คนในพื้้�นที่่� ซึ่ง่� อาจจะมีีข้อ้ ได้้เปรีียบในแง่่ของต้้นทุุนที่่�ต่ำำ��กว่า่ และการขนส่่งที่่�รวดเร็็วกว่า่ และ
ช่่วยเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ระยะยาวที่่�ดีีกัับชุุมชน ซึ่่�งจะส่่งผลให้้องค์์กรได้้รัับความไว้้วางใจจาก
ชุุมชนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจในพื้้�นที่่�
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นอกจากนี้้� องค์์กรธุุรกิิจเหล่่านั้้น� ได้้มีกี ารปรัับนโยบายจััดซื้อ้� จััดจ้้างขององค์์กร (corporate
procurement policy) ให้้สอดคล้้องกัับแผนบริิหารจััดการภาวะวิิกฤตและบริิหารความต่่อเนื่่�อง
ทางธุุรกิิจ (business continuity management: BCM) เพื่่�อลดความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดเหตุุการณ์์การ
สะดุุดของห่่วงโซ่่อุุปทาน (supply chain disruption) อัันเนื่่�องมาจากสถานการณ์์แวดล้้อมที่่�มีีการ
เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว  เช่่น อุุทกภััยและวาตภััย การแพร่่ระบาดของโรคอย่่างฉัับพลััน โดย
การเพิ่่�มจำำ�นวนผู้้�ค้้า (supplier) ที่่�มีีความสามารถในการตอบสนองความต้้องการระดัับพื้้�นฐาน
ขององค์์กรและต้้องสามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจตามแนวทางการปฏิิบััติิอย่่างยั่่�งยืืนของผู้้�ค้้า (suppliers
sustainable code of conduct: SSCoC) ที่่�องค์์กรกำำ�หนดไว้้ ซึ่่�งมีีระดัับความเข้้มงวดที่่�แตกต่่าง
กัันตามประเภทของสิินค้้า/บริิการที่่�จััดหา
องค์์กรธุุรกิิจขนาดใหญ่่ในประเทศไทยหลายองค์์กรได้้มีีการพััฒนากระบวนการจััดซื้้�อ
จััดจ้้างขององค์์กร (corporate procurement process) โดยการนำำ�ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
(digital transformation) มาใช้้มากขึ้้�นเรื่่อ� ยๆ โดยอาจเป็็นการใช้้ระบบที่่�องค์์กรพััฒนาขึ้้น� เอง หรืือ
เป็็นการใช้้ระบบที่่�หน่่วยงานอื่่�นพััฒนาขึ้้�นมา (procurement as-a-service) การใช้้ระบบที่่�องค์์กร
ของตนพััฒนาขึ้้น� เองแม้้จะมีีข้อ้ ได้้เปรีียบตรงที่่ช่� วย
่ ให้้ตอบโจทย์์ความต้้องการเฉพาะตััวขององค์์กร
และช่่วยให้้องค์์กรสามารถใช้้ประโยชน์์จากฐานข้้อมููลเพื่่�อบริิหารจััดการต้้นทุุน โดยยัังสามารถเก็็บ
รัักษาข้้อมููลสำำ�คััญไม่่ให้้คู่่�แข่่งรัับรู้้�ได้้ แต่่ก็็มีีความท้้าทายค่่อนข้้างมาก เนื่่�องจากอาจมีีต้้นทุุนใน
การพััฒนาและปรัับปรุุงดููแลระบบ ทั้้�งในด้้านฮาร์์ดแวร์์ ซอฟต์์แวร์์ และบุุคลากร ซึ่่�งต้้องมีีการให้้
ความสำำ�คััญกัับเรื่่�องทางเทคนิิค เช่่น ความสามารถในการปกป้้องระบบจากการโจมตีีทางไซเบอร์์
(cyber security) ปััญญาประดิิษฐ์์ (artificial intelligence: AI) การทำำ�ให้้ระบบเรีียนรู้้�ได้้ด้วยต
้ นเอง
โดยใช้้ข้้อมููล (machine learning) ในขณะที่่�การใช้้ระบบที่่�หน่่วยงานอื่่�นพััฒนาขึ้้�นมา แม้้จะมีีข้้อ
ได้้เปรีียบตรงที่่�องค์์กรสามารถใช้้งานได้้โดยใช้้ทรััพยากรน้้อยกว่่า แต่่ก็มี็ คว
ี ามท้้าทายในด้้านความ
ยากลำำ�บากในการปรัับระบบให้้เข้้ากัับโจทย์์ความต้้องการขององค์์กร (customize) ตลอดจนการ
เปิิดเผยข้้อมููลการจััดซื้้�อจััดจ้้างซึ่่�งมีีความสำำ�คััญทางธุุรกิิจ
ดัังนั้้น�  การสนัับสนุุนให้้ SME สามารถเข้้าถึึงตลาดการจััดซื้อ้� จััดจ้้างภาคเอกชนได้้มาก
ขึ้้�นจำำ�เป็็นต้้องทำำ�ความเข้้าใจและคำำ�นึึงถึึงประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้อง ไม่่ว่่าจะเป็็นการปรัับตััวตามแนวคิิด
การบริิหารจััดการการจััดซื้้�อจััดจ้้างอย่่างยั่่�งยืืนให้้ได้้อย่่างทัันท่่วงทีี การมีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยว
กัับระบบการจััดซื้้อ� จััดจ้้างผ่่านระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศและมีีความพร้้อมด้้านเทคโนโลยีี รวมทั้้�ง
ความพยายามให้้ผ่่านการคััดเลืือก ประเมิิน และตรวจสอบผู้้�ค้้า ทั้้�งคุุณสมบััติิทางการค้้า เทคนิิค 
คุุณภาพ ความพร้้อมของการบริิการ กำำ�ลัังการผลิิต การขนส่่ง ความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและ
สิ่่�งแวดล้้อม มาตรฐานอุุตสาหกรรมเพื่่�อให้้สามารถเข้้าไปอยู่่�ในทะเบีียนผู้้�ค้้า (approved supplier
list: APL) ขององค์์กรธุุรกิิจเอกชน และนำำ�ไปสู่่�การสร้้างความสััมพัันธ์์ระหว่่างองค์์กรผู้้�ซื้้�อและ
SME ที่่�เป็็นคู่่�ค้้า เนื่่�องจากการจััดหาสิินค้้า/บริิการจำำ�เป็็นต้้องอาศััยความสััมพัันธ์์ระยะยาวที่่�ทั้้�ง
องค์์กรผู้้�ซื้อ้� และผู้้�ขายจะต้้องมีีความเชื่่อ� มั่่น� และมีีการทำำ�งานร่่วมกัันในระยะยาวต่่อไป (long-term
collaborative supplier relationship)  
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พัฒนาการของรูปแบบและกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน
องค์์กรธุุรกิิจ/ภาคเอกชนได้้พัฒ
ั นาปรัับปรุุงเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบและกระบวนการจััดซื้อ้�
จััดจ้้างมาโดยตลอดเพื่่�อปรัับตััวให้้ทันั กัับการเปลี่่�ยนแปลงด้้านการเมืือง เศรษฐกิิจ สัังคม เทคโนโลยีี
สิ่่�งแวดล้้อม และกฎระเบีียบ (PESTEL: political, economic, socio-cultural, technological,
environmental, and legal contexts) ดัังแสดงในรููปที่่� 2.4 ซึ่่�งแบ่่งได้้เป็็น 4 ยุุคดัังนี้้�
ยุุคแรก มุ่่�งเน้้นเพีียงแค่่ด้้านประสิิทธิิภาพ โดยพิิจารณาจากคุุณภาพ ราคา และความ
สามารถในการส่่งมอบ (quality, cost, delivery: QCD) ซึ่่�งผู้้�ขายจำำ�เป็็นต้้องสนองตามข้้อกำำ�หนด
ของผู้้�ซื้้�อ
ยุุคที่่ส� อง เพิ่่�มการพิิจารณาด้้านความโปร่่งใส (transparency) ซึ่่ง� ผู้้�ขายที่่�มีโี อกาสได้้รับั
เลืือกจะต้้องสามารถจััดทำำ�ข้อ้ เสนอที่่�โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ สอดคล้้องกัับหลัักจริิยธรรม และรัักษา
ความลัับทางการค้้าได้้ในระดัับที่่�ผู้้�ซื้้�อกำำ�หนด
ยุุคที่่ส� าม มุ่่�งเน้้นเพิ่่�มขึ้้น� อีีกหนึ่่ง� ประการคืือ ความเป็็นมิิตรกัับสิ่่ง� แวดล้้อม (environmentalfriendliness) ซึ่่ง� ผู้้�ขายที่่�มีโี อกาสได้้รับั เลืือกจะต้้องสามารถเสนอผลิิตภัณ
ั ฑ์์ และ/หรืือ บริิการที่่ช่� วย
่
ลดผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมได้้ตามหลัักเกณฑ์์ที่่ห� น่่วยงานภาครััฐหรืือองค์์กรระหว่่างประเทศได้้
กำำ�หนดไว้้  
ยุุคที่่�สี่่� ซึ่่�งน่่าจะเกิิดในอนาคตอัันใกล้้นี้้� โดยมีีปััจจััยมุ่่�งเน้้นเพิ่่�มขึ้้�นอีีกหนึ่่�งประการคืือ
การทำำ�ให้้เกิิดความยั่่�งยืืนกัับภาคส่่วนต่่างๆ ในสัังคมนอกเหนืือจากเพีียงแค่่ผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขายเท่่านั้้�น  
กล่่าวคืือ องค์์กรธุุรกิิจที่่�ต้้องการอยู่่�รอดและเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืนจำำ�เป็็นต้้องจััดหาวััตถุุดิิบเพื่่�อใช้้
ในการผลิิต  และ/หรืือ จััดจ้้างผู้้�ให้้บริิการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�สามารถทำำ�การส่่งมอบ
ผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการที่่�มีีคุุณภาพในราคาที่่�เหมาะสมได้้ทัันตามความต้้องการ มีีความโปร่่งใส
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และก่่อให้้เกิิดความยั่่�งยืืนกัับภาคส่่วนต่่างๆ ในสัังคมมากที่่�สุุด (quality,
cost, delivery, transparent, environmental-friendliness, and sustainability) การทำำ�ให้้เกิิด
ความยั่่�งยืืนดัังกล่่าวจำำ�เป็็นต้้องมีีหน่่วยงานรััฐหรืือภาคประชาสัังคมหรืือองค์์กรธุุรกิิจอื่่�นๆ ที่่�จะ
มาเป็็นตััวช่่วยขัับเคลื่่�อนการสนัับสนุุนส่่งเสริิม การกำำ�กัับดููแล และการอำำ�นวยความสะดวกให้้กัับ
ทั้้�งผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขาย
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รูปที่ 2.4: พัฒนาการของรูปแบบและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน

CP 1.0

CP 2.0

CP 3.0

CP 4.0

Go efficient

Go fair

Go green

Go sustain

คุณภาพ 
ราคา
ความสามารถ
ในการส่งมอบ
(QCD)

คุณภาพ 
ราคา
ความสามารถ
ในการส่งมอบ
ความโปร่งใส
(QCDT)

คุณภาพ 
ราคา
ความสามารถ
ในการส่งมอบ
ความโปร่งใส
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
(QCDTE)

คุณภาพ 
ราคา
ความสามารถ
ในการส่งมอบ
ความโปร่งใส
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ก่อให้เกิดความยั่งยืน
กับภาคส่วนต่างๆ ใน
สังคม
(QCDTES)

ผู้ซื้อกำ�หนด
ผู้ขายสนอง

ผู้ซื้อกำ�หนด
ผู้ขายเสนอ

ผู้ซื้อกำ�หนด
ผู้ขายเสนอ
รัฐสนับสนุนและ
กำ�กับดูแล

ผู้ซื้อกำ�หนด
ผู้ขายเสนอ
รัฐสนับสนุน กำ�กับ
ดูแล และอำ�นวย
ความสะดวก

ที่มา: รวบรวมโดยคณะวิจัย
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บทบาทของหน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนให้
SME เข้าถึงตลาดการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเทศไทยมีีการสนัับสนุุน กำำ�กัับดููแล หรืืออำำ�นวยความสะดวกให้้ SME เข้้าถึึง
กระบวนการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐและสามารถนำำ�มาต่่อยอดให้้เกิิดการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาคเอกชนที่่�
จะสามารถเอื้้�อประโยชน์์ให้้ SME ในประเทศไทยได้้ดัังต่่อไปนี้้�
สิทธิประโยชน์ด้านภาษีแก่องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่ช่วยพัฒนา SME
ภายใต้มาตรการพี่ช่วยน้อง
มาตรการพี่่�ช่วยน้
่ อ้ งเป็็นมาตรการประเภทการสนัับสนุุนองค์์กรธุุรกิิจ โดยการให้้แรง
จููงใจกัับองค์์กรธุุรกิิจขนาดใหญ่่ที่่มี� คว
ี ามพร้้อมและต้้องการช่่วยสนัับสนุุนการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
SME โดยกระทรวงการคลัังพิิจารณาให้้สิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีแก่่องค์์กรธุุรกิิจขนาดใหญ่่ตาม
เงื่่�อนไขดัังนี้้�
• บริิษัทั หรืือห้้างหุ้้�นส่่วนนิิติบุิ คค
ุ ลตามกฎหมายไทยที่่�มีสิี นิ ทรััพย์ถ์ าวรเกิิน 200 ล้้านบาท และ
จ้้างแรงงานเกิิน 200 คน (พี่่�) สามารถหัักรายจ่่าย 2 เท่่า แต่่ไม่่เกิินร้้อยละ 10 ของกำำ�ไรสุุทธิิ
ก่่อนหัักรายจ่่ายเพื่่�อการกุุศลสาธารณะหรืือเพื่่�อการสาธารณประโยชน์์ และรายจ่่ายเพื่่�อการ
ศึึกษาหรืือเพื่่�อการกีีฬาตามมาตรา 65 ตรีี (3) สำำ�หรัับรายจ่่ายที่่�ได้้จ่า่ ยเพื่่�อการส่่งเสริิมการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจของ SME ที่่�เป็็นบริิษััท/ห้้างหุ้้�นส่่วนนิิติิบุุคคลตามกฎหมายไทยที่่�มีีสิินทรััพย์์
ถาวรไม่่เกิิน 200 ล้้านบาท และจ้้างแรงงานไม่่เกิิน 200 คน (น้้อง) เป็็นระยะเวลา 3 รอบ
ระยะเวลาบััญชีี ทั้้�งนี้้� ลัักษณะโครงการส่่งเสริิมการดำำ�เนิินธุุรกิิจมีี ดัังนี้้�
• การถ่่ายทอดความรู้้�ด้้านต่่างๆ เช่่น การบริิหาร การตลาด การบััญชีี
• การวิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีี และนวััตกรรม
• การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการผลิิต ลดต้้นทุุนการผลิิต เพิ่่�มกำำ�ไร
• การส่่งเสริิมการตลาด
• การจ่่ายค่่าธรรมเนีียมค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่�อแทนผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับการค้ำำ��ประกััน
สิินเชื่่�อจากบรรษััทประกัันสิินเชื่่�ออุุตสาหกรรมขนาดย่่อม
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• บริิษััทหรืือห้้างหุ้้�นส่่วนนิิติิบุุคคลที่่�ตั้้�งขึ้้�นตามกฎหมายไทยจะต้้องไม่่ถืือหุ้้�นทั้้�งทางตรง
และทางอ้้อม และไม่่มีอำี ำ�นาจควบคุุม หรืือกำำ�กับั ดููแลการดำำ�เนิินงานและบริิหารงานของ
บริิษััทหรืือห้้างหุ้้�นส่่วนนิิติิบุุคคลที่่�ได้้จ่่ายไปเพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินกิิจการ
• ค่่าใช้้จ่า่ ยในโครงการจะต้้องได้้รับั การรัับรองจากสภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย หรืือ
หอการค้้าไทยและสภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย
การให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ
(merit-based incentives) แก่ผู้ลงทุนในประเทศไทย
ที่ช่วยพัฒนาผู้ผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในประเทศ
การให้้สิิทธิิประโยชน์์ด้้านภาษีีเพิ่่�มเติิมตามคุุณค่่าของโครงการ (merit-based
incentives) แก่่ผู้้�ลงทุุนในประเทศไทยที่่�ช่่วยพััฒนาผู้้�ผลิิตวััตถุุดิิบหรืือชิ้้�นส่่วนในประเทศ เป็็น
มาตรการประเภทการสนัับสนุุนองค์์กรธุุรกิิจ โดยการให้้แรงจููงใจแก่่ผู้้�ลงทุุนที่่�ได้้รัับสิิทธิิการ
ส่่งเสริิมการลงทุุนจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน (BOI) ซึ่่�งอาจเป็็นองค์์กร
ธุุรกิิจขนาดใดก็็ได้้ และมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นโดยชาวต่่างชาติิเท่่าใดก็็ได้้ ในการได้้รัับวงเงิิน
ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลร้้อยละ 200 จากการพััฒนาผู้้�ผลิิตวััตถุุดิิบหรืือชิ้้�นส่่วนในประเทศ
ซึ่่�งอาจเป็็นองค์์กรธุุรกิิจขนาดใดก็็ได้้แต่่ต้้องมีีผู้้�มีีสััญชาติิไทยถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 51
ของทุุนจดทะเบีียน ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับการฝึึกอบรมด้้านเทคโนโลยีีขั้้�นสููงและการให้้ความช่่วย
เหลืือด้้านเทคนิิค

การช่วยให้ SME เข้าถึงสินเชื่อ
การช่่วยให้้ SME เข้้าถึึงสิินเชื่่�อเป็็นมาตรการด้้านการสนัับสนุุนองค์์กรธุุรกิิจ
โดยช่่วยให้้ SME สามารถเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนสำำ�หรัับการลงทุุนและ/หรืือการใช้้เป็็นเงิินทุุน
หมุุนเวีียนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่มี� ขี นาดและราคาที่่�เหมาะสมได้้  ผลการสััมภาษณ์์องค์์กรธุุรกิิจ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องพบว่่า ในระบบการจััดซื้้�อจััดจ้้างขององค์์กรธุุรกิิจในประเทศไทย เครื่่�องมืือทาง
การเงิินบางประเภทยัังมีีการใช้้กันั ไม่่แพร่่หลายนััก ไม่่ว่า่ จะเป็็นสิินเชื่่อ� แฟคเตอริ่่ง� บริิการบััญชีี
ดููแลผลประโยชน์์ของคู่่�สััญญา (escrow account) และการระดมทุุนจากประชาชนหมู่่�มาก
(crowdfunding) นอกจากนี้้� ยัังมีี SME ที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงสิินเชื่่�อที่่�มีีขนาดและราคาที่่�
เหมาะสมได้้ เนื่่อ� งจากปััญหาสำำ�คััญๆ เช่่น SME ขาดหลัักฐานที่่�ใช้้ในการยืืนยัันความน่่าเชื่่อ� ถืือ
ในการทำำ�ธุุรกิิจ ดอกเบี้้�ยและค่่าธรรมเนีียมในการขอสิินเชื่่�อสููงเกิินไป
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การพัฒนาแพลตฟอร์มสำ�หรับการจัดซื้อจัดจ้าง
การพััฒนาแพลตฟอร์์มสำำ�หรัับการจััดซื้้�อจััดจ้้างขององค์์กรธุุรกิิจ (business-tobusiness platform: B2B platform) เป็็นมาตรการประเภทอำำ�นวยความสะดวกให้้องค์์กรธุุรกิิจ
ที่่�เป็็นผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขายได้้พบกัันและมีีโอกาสได้้ทำำ�การตกลงซื้้�อขายกัันในที่่�สุุด แพลตฟอร์์ม
สำำ�หรัับการจััดซื้้�อจััดจ้้างขององค์์กรธุุรกิิจอาจมีีลัักษณะเป็็นแพลตฟอร์์มที่่�มีีการแลกเปลี่่�ยน
ข้้อมููลกัันระหว่่างองค์์กรธุุรกิิจที่่�เป็็นผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขาย (catalogue platform) หรืืออาจมีีฟีีเจอร์์
การทำำ�งานเกี่่ยวกั
� บั กระบวนการจััดซื้อ้� จััดจ้้างระหว่่างองค์์กรธุุรกิิจที่่�เป็็นผู้้�ซื้อ้� และผู้้�ขายที่่�มากขึ้้�น
(transaction platform) จนถึึงขั้้�นเป็็นแพลตฟอร์์มที่่�รวบรวมฟีีเจอร์์การทำำ�งานของหน่่วยงาน
อื่่� น ที่่� เ กี่่� ยวข้้ อ งกัั บ กระบวนการจัั ด ซื้้� อ จัั ด จ้้ า งนอกเหนืือจากองค์์ กรธุุ ร กิิ จ ที่่� เ ป็็ น ผู้้�ซื้้� อ และ
ผู้้�ขาย (integrated platform)
ทั้้�งนี้้� ประเทศไทยมีีหน่่วยงานที่่�พััฒนาแพลตฟอร์์มและเวปไซต์์ที่่�อำำ�นวยความ
สะดวกสำำ�หรัับการจััดซื้้�อจััดจ้้างหลายหน่่วยงาน ทั้้�งภาครััฐและเอกชน โดยหน่่วยงานภาครััฐ
มีีแพลตฟอร์์มและเวปไซต์์ที่่�มีีการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลกัันระหว่่างองค์์กรธุุรกิิจที่่�เป็็นผู้้�ซื้้�อและ
ผู้้�ขาย ในขณะที่่�แพลตฟอร์์มของหน่่วยงานเอกชนที่่�มีีฟีีเจอร์์การทำำ�งานเกี่่�ยวกัับกระบวนการ
จััดซื้้อ� จััดจ้้างระหว่่างองค์์กรธุุรกิิจที่่เ� ป็็นผู้้�ซื้อ้� และผู้้�ขายที่่�มากขึ้้�น ดัังนี้้� (สามารถอ่่านรายละเอีียด
เพิ่่�มเติิมได้้ที่่� แพลตฟอร์์มและเว็็บไซต์์สำำ�หรัับการจััดซื้้�อจััดจ้้าง)
แพลตฟอร์ม/เว็บไซต์

หน่วยงานรับผิดชอบ

ระบบ THAI SME-GP

สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Phenixbox

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

T-GoodTech
TCCT

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและองค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลาง
ขนาดย่อมและนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น
สำ�นักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

TISI

สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

DGTFarm

สำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

FTIebusiness

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

PSCMT
ไทยเด็ด

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย 
(สจซท.)
บริษัท ปตท.น้ำ�มันและการค้าปลีก จำ�กัด (มหาชน) หรือ โออาร์

Pantavanij eProcurement

บริษัท พันธวณิช จำ�กัด

OfficeMate e-Procurement

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำ�กัด
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การจัดงานพบปะกันระหว่างองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่กับ SME
ที่ช่วยให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจ (face-to-face forum)
การจััดงานพบปะกัันระหว่่างองค์์กรธุุรกิิจขนาดใหญ่่กัับ SME ที่่�ช่่วยให้้เกิิดการ
จัับคู่่�ทางธุุรกิิจเป็็นมาตรการประเภทการอำำ�นวยความสะดวกให้้องค์์กรธุุรกิิจที่่�เป็็นผู้้�ซื้้�อและ
ผู้้�ขายได้้พบกัันและมีีโอกาสได้้ทำำ�การตกลงซื้อ้� ขายกัันในที่่สุ� ดุ  ผลการสััมภาษณ์์สำำ�นักั งานคณะ
กรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน พบว่่า ในปีีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564) กิิจกรรม
ของกองพััฒนาผู้้�ประกอบการไทยภายใต้้สำำ�นักั งานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุนสร้้างมููลค่่า
การเชื่่�อมโยงอุุตสาหกรรมทั้้�งสิ้้�น 19,143.27 ล้้านบาท ซึ่่�งแบ่่งออกได้้เป็็นมููลค่่าการเชื่่�อมโยง
อุุตสาหกรรมระหว่่าง SME ภายในประเทศกัับผู้้�ซื้อ้� รายใหญ่่ภายในประเทศ 10,296.58 ล้้านบาท
ระหว่่าง SME ภายในประเทศกัับผู้้�ซื้อ้� รายใหญ่่ต่า่ งประเทศ 2,237.53 ล้้านบาท ระหว่่าง SME
ภายในประเทศกัับผู้้�ซื้อ้� SME ต่่างประเทศ 949.20 ล้้านบาท และระหว่่าง SME ภายในประเทศ
ด้้วยกััน 5,659.96 ล้้านบาท
การบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับระยะเวลาการชำ�ระสินเชื่อการค้า
(credit term)
การบัังคัับใช้้กฎระเบีียบเกี่่�ยวกัับระยะเวลาการชำำ�ระสิินเชื่่�อการค้้าเป็็นมาตรการ
ด้้านการกำำ�กัับดููแลเพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ SME ที่่�เป็็นผู้้�ขายสิินค้้า/บริิการ โดนเอาเปรีียบจาก
ผู้้�ซื้้�อในการประวิิงเวลาในการชำำ�ระเงิินอย่่างไม่่มีีเหตุุผลอัันควร โดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
การแข่่งขัันทางการค้้า (สำำ�นัักงาน กขค.) ได้้ออกประกาศกำำ�หนดแนวปฏิิบััติิไว้้ 2 กรณีี คืือ
สิินค้้าหรืือบริิการทั่่�วไป กำำ�หนดระยะเวลาไว้้ไม่่เกิิน 45 วััน และสิินค้้าเกษตรหรืือผลิิตภััณฑ์์
ทางการเกษตร กำำ�หนดระยะเวลาไว้้ไม่่เกิิน 30 วััน นัับจากวัันที่่�ส่่งมอบสิินค้้า/บริิการและส่่ง
มอบเอกสารครบถ้้วน แต่่หากมีีเหตุุผลอัันควร ผู้้�ซื้้�อสามารถทำำ�เรื่่�องชี้้�แจงกัับสำำ�นัักงานคณะ
กรรมการการแข่่งขัันทางการค้้าได้้  บทลงโทษในกรณีีที่่�ผู้้�ซื้้�อ ซึ่่�งครอบคลุุมผู้้�ประกอบการทุุก
ขนาด ไม่่ทำำ�ตามประกาศฉบัับนี้้� เป็็นโทษทางปกครองตามมาตรา 57 ของพระราชบััญญััติกิ าร
แข่่งขัันทางการค้้า พ.ศ. 2560 ที่่�ลงโทษปรัับไม่่เกิินร้้อยละ 10 ของรายได้้ในปีีที่่ก� ระทำำ�ความผิิด
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน
และการชำ�ระเงินสำ�หรับภาคธุรกิจแบบครบวงจร
การพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานทางการเงิินและการชำำ�ระเงิินสำำ�หรัับภาคธุุรกิิจแบบ
ครบวงจร (Smart Financial and Payment Infrastructure for Business) เป็็นมาตรการ
ประเภทการกำำ�กับั ดููแลเพื่่�อให้้ภาคธุุรกิิจสามารถทำำ�ธุุรกรรมการค้้าเป็็นระบบดิิจิทัิ ลั ได้้อย่่างครบ
วงจร ซึ่่ง� จะช่่วยลดต้้นทุุน เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ และยกระดัับการแข่่งขัันให้้กับั องค์์กรธุุรกิิจที่่�เป็็น
ผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขาย โดยธนาคารแห่่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย กรมสรรพากร สำำ�นัักงาน
พััฒนาธุุรกรรมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย หอการค้้าไทยและสภา
หอการค้้าแห่่งประเทศไทย สมาคมอุุตสาหกรรมซอฟต์์แวร์์ ไทย สำำ�นัักงานระบบการชำำ�ระ
เงิิน (PSO) และบริิษัทั เนชั่่น� แนล ไอทีีเอ็็มเอ๊๊กซ์ จำ
์ ำ�กัดั (NITMX) ได้้ร่ว่ มกัันพััฒนาโครงสร้้าง
พื้้�นฐานให้้ภาคธุุรกิิจทำำ�รายการซื้้�อขายสิินค้้าและชำำ�ระเงิินทางดิิจิิทััลพร้้อมได้้รัับข้้อมููลที่่�
เกี่่�ยวข้้องอย่่างครบวงจร โดยผู้้�ขายสิินค้้าสามารถเรีียกเก็็บเงิินตามใบแจ้้งหนี้้� (invoice) ทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์ ผู้้�
์ ซื้อ้� สามารถชำำ�ระเงิินตามใบแจ้้งหนี้้�ได้้สะดวกทางอิิเล็็กทรอนิิกส์แ์ ละชำำ�ระเงิิน
ข้้ามธนาคาร ผู้้�ขายสามารถตรวจสอบข้้อมููลการชำำ�ระเงิินกัับรายการเรีียกเก็็บเงิินได้้รวดเร็็ว
ถููกต้้อง และเชื่่�อมโยงกัับการส่่งข้้อมููลใบกำำ�กัับภาษีี (e-Tax Invoice) และใบเสร็็จรัับเงิิน
(e-Receipt) ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ได้้ เป็็นการเชื่่อ� มโยงข้้อมููลการค้้า การชำำ�ระเงิิน และภาษีีได้้แบบ
ครบวงจรทางดิิจิิทััลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้� ยัังช่่วยสร้้างให้้ธุุรกิิจมีี digital footprint
ที่่�จะเพิ่่�มความน่่าเชื่่�อถืือของข้้อมููลธุุรกรรมการค้้าและเพิ่่�มโอกาสการเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนของ
ภาคธุุรกิิจด้้วยต้น้ ทุุนที่่�เหมาะสมโดยเฉพาะ SME รวมถึึงสามารถต่่อยอดบริิการและนวััตกรรม
ใหม่่ อัันจะส่่งผลให้้เกิิดการยกระดัับความสามารถในการแข่่งขัันของภาคธุุรกิิจต่่อไป
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การที่่�มีีผู้้�ประกอบธุุรกิิจ SME กระจายอยู่่�ทั่่�วประเทศทั้้�งในระดัับเมืืองใหญ่่ไปถึึงระดัับ
หมู่่�บ้้านในพื้้�นที่่�ห่่างไกล ทำำ�ให้้ความเข้้มแข็็งของธุุรกิิจ SME เป็็นรากฐานสำำ�คััญของประเทศทั้้�ง
ในด้้านเศรษฐกิิจและด้้านสัังคม รััฐบาลของทุุกประเทศที่่ศึึก
� ษาคืือ สหราชอาณาจัักร สหรััฐอเมริิกา
และอิินเดีีย พยายามสรรหานวััตกรรมเชิิงนโยบายมาส่่งเสริิมความเข้้มแข็็งให้้แก่่ SME ภายใน
ประเทศของตนเอง ที่่�ผ่่านมาภาครััฐใช้้การจััดซื้้�อจััดจ้้างภาครััฐเป็็นเครื่่�องมืือสำำ�คััญในการส่่งผ่่าน
ความช่่วยเหลืือไปยััง SME

สร้างโอกาสเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐและภาคเอกชนให้แก่ SME
นอกจากการอำำ�นวยความสะดวกเพื่่�อให้้ SME เข้้าถึึงตลาดภาครััฐได้้ง่่ายแล้้ว ปััจจุุบััน
ภาครััฐหลายประเทศยัังมีีบทบาทในการเป็็นตััวกลาง หรืือสนัับสนุุนให้้ SME เข้้าถึึงการจััดซื้้�อ
จััดจ้้างของภาคเอกชนรายใหญ่่อีีกด้้วย โดยมีีตััวอย่่างที่่�น่่าสนใจในแต่่ละประเทศดัังนี้้�
สหราชอาณาจักร
ตััวอย่่างของโครงการที่่�น่่าสนใจของสหราชอาณาจัักรในการช่่วยสร้้างโอกาสให้้
SME เข้้าถึึงการจััดซื้้�อจััดจ้้างของบริิษััทขนาดใหญ่่ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผลเป็็นการทำำ�งานร่่วม
กัันของ London Development Agency (LDA) และ Olympic Delivery Authority (ODA)
ซึ่่�งใช้้โอกาสที่่�สหราชอาณาจัักรได้้รัับเลืือกให้้เป็็นเจ้้าภาพจััดแข่่งขัันกีีฬาโอลิิมปิิกในปีี ค.ศ.
2012 (London Games 2012) โดยจััดทำำ�ระบบออนไลน์์แพลตฟอร์์ม CompeteFor เพื่่�อ
อำำ�นวยความสะดวกให้้ SME เข้้าถึึงข้้อมููลการจััดซื้้�อจััดจ้้างของบริิษััทที่่�เป็็นคู่่�สััญญาหลัักกัับ
ภาครััฐซึ่่�งมัักเป็็นบริิษััทขนาดใหญ่่ โดยเป็็นศููนย์์ข้้อมููลที่่�เผยแพร่่ข่่าวสารความต้้องการจััดหา
ซััพพลายเออร์์หรืือผู้้�ขายในลำำ�ดัับรองๆ ลงไป และเพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่า SME ที่่�สนใจทุุกรายจะ
ได้้รัับทราบข้้อมููลชุุดเดีียวกัันอย่่างทั่่�วถึึง (รููปที่่� 3.1)
CompeteFor คืือระบบที่่�พััฒนาขึ้้�นเพื่่�อให้้บริิการดัังนี้้� (1) เปิิดเผยรายชื่่�อคู่่�สััญญา
หลัักของภาครััฐ (2) รวมศููนย์์ข้อ้ มููลความต้้องการจััดหาสิินค้้าและบริิการ (3) ขึ้้�นทะเบีียนรายชื่่�อ
ผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขาย และ (4) คััดกรองผู้้�ขายเบื้้�องต้้น
ผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขายที่่�สนใจใช้้บริิการจะต้้องสมััครลงทะเบีียนก่่อนโดยการกรอกข้้อมููล
เบื้้อ� งต้้น เช่่น ชื่่�อผู้้�ติิดต่่อ ที่่�อยู่่� ประเภทหน่่วยงาน (เช่่น บริิษัทั จำำ�กัดั  ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กัดั กิิจการ
เจ้้าของคนเดีียว) หมวดอุุตสาหกรรม (เช่่น งานโยธา บริิการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ บริิการ
ทำำ�ความสะอาด) จำำ�นวนคนทำำ�งาน รายได้้ต่่อปีี
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ระบบมีีบริิการสร้้างแบบสอบถามให้้ผู้้�ซื้้�อเลืือกใช้้ได้้สองแบบคืือ แบบสอบถาม
มาตรฐาน (standard) และแบบสอบถามที่่�ผู้้�ซื้อ้� สามารถตั้้ง� คำำ�ถามได้้เอง (customized) โดยตั้้�ง
คำำ�ถามได้้สูงู สุุด 25 คำำ�ถาม สำำ�หรัับการกรอกคำำ�ตอบสามารถเลืือกได้้ทั้้ง� แบบปลายปิิด (closed)
หรืือแบบมีีหลายคำำ�ตอบให้้เลืือก (multiple choice) นอกจากนี้้� ผู้้�ซื้้�อสามารถกำำ�หนดคะแนน
สำำ�หรัับคำำ�ถามแต่่ละข้้อได้้เอง
รูปที่ 3.1: เว็บไซต์ ให้บริการข้อมูลการจัดซื้อของบริษัทขนาดใหญ่ผ่าน
CompeteFor ของสหราชอาณาจักร

ที่มา: www.competefor.com

ข้้อมููลจากแบบสอบถามและคะแนนของคำำ�ถามแต่่ละข้้อจะถููกระบบนำำ�ไปคำำ�นวณ
คะแนนสำำ�หรัับผู้้�ขายแต่่ละราย ผู้้�ซื้้�อสามารถเลืือกได้้ว่่าต้้องการรายชื่่�อผู้้�ขายแบบ long-list
suppliers หรืือ short-list suppliers ขั้้�นตอนนี้้จ� ะเป็็นการประมวลผลโดยโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
ทั้้�งหมดเพื่่�อลดการใช้้ดุุลพิินิิจ (รููปที่่� 3.2)
ในกรณีีที่่�ผู้้�ซื้้�อเลืือกเฉพาะผู้้�ขายที่่�ได้้คะแนนตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด (short-listed
suppliers) ระบบจะส่่งข่่าวแจ้้งไปยัังผู้้�ขายแต่่ละรายที่่�ได้้คะแนนผ่่านเกณฑ์์จากผู้้�ซื้้�อ เพื่่�อเข้้า
สู่่�กระบวนการคััดเลืือกในขั้้�นตอนต่่อไป โดยผู้้�ซื้้�อมีีทางเลืือกคืือ ใช้้ระบบ CompeteFor ต่่อไป
ด้้วยการขอให้้ผู้้�ขายเสนอราคา (Request for Quotation: RFQ) หรืือ ติิดต่่อให้้ผู้้�ขายเข้้าสู่่�
ระบบการจััดซื้้�อจััดจ้้างของผู้้�ซื้้�อโดยตรงก็็ได้้ เนื่่�องจากวััตถุุประสงค์์ที่่� ODA จััดทำำ�ระบบนี้้�ขึ้้�น
มาเพื่่�อสร้้างโอกาสให้้แก่่ SME จึึงไม่่บัังคัับให้้ผู้้�ซื้้�อต้้องอยู่่�ในระบบ CompeteFor ตลอดทั้้�ง
กระบวนการจััดซื้้อ� จััดจ้้าง กล่่าวคืือให้้ CompeteFor เป็็นช่่องทางเสริิมไม่่ใช่่การทดแทนระบบ
จััดซื้้�อจััดจ้้างเดิิมของผู้้�ซื้้�อแต่่อย่่างใด และสำำ�หรัับผู้้�ขายที่่�สนใจอยากทราบว่่าบริิษััทใหญ่่หรืือ
SME รายใดสนใจต้้องการจััดหาสิินค้้าหรืือบริิการใด ก็็สามารถสืืบค้้นจากระบบได้้เช่่นกััน
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รูปที่ 3.2 การทำ�งานของระบบ CompeteFor ของสหราชอาณาจักร

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

นอกจาก CompeteFor จะช่่วยอำำ�นวยความสะดวกให้้ SME เข้้าถึึงข้้อมููลการจััดซื้้อ�
จััดจ้้างของบริิษััทขนาดใหญ่่ที่่�เป็็นคู่่�สััญญาหลัักกัับภาครััฐแล้้ว  ODA ยัังสนัับสนุุนให้้ SME
เข้้าถึึงข้้อมููลการจััดซื้้�อของ SME ด้้วยกัันเองผ่่านระบบนี้้�ด้้วยเช่่นเดีียวกััน โดยสนัับสนุุนให้้
SME เข้้ามาลงทะเบีียนใช้้บริิการประกาศข่่าวและจัับคู่่�ธุุรกิิจผ่่านระบบนี้้� โดยพยายามให้้
ครอบคลุุมการจััดซื้้�อจััดหาในทุุกระดัับชั้้�นมากที่่�สุุด (รููปที่่� 3.3)
รูปที่ 3.3: โครงสร้างผู้ซื้อในระบบ CompeteFor ของสหราชอาณาจักร

ที่มา: Learning legacy: Lessons learned from the London 2012 Games construction project
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สหรัฐอเมริกา
สหรััฐอเมริิกาเป็็นประเทศที่่�มีีบริิษััทขนาดใหญ่่ระดัับโลกหลายบริิษััท ในช่่วงที่่�เกิิด
ปััญหาวิิกฤตสถาบัันการเงิินของสหรััฐอเมริิกา ทำำ�ให้้สถาบัันการเงิินหลายแห่่งถููกโจมตีีด้้าน
จริิยธรรมและธรรมาภิิบาลในการประกอบธุุรกิิจ ผู้้�บริิหารเมืืองใหญ่่บางแห่่งในสหรััฐอเมริิกา
เช่่น New York City ซึ่่�งเป็็นที่่�ตั้้�งของสำำ�นัักงานใหญ่่สถาบัันการเงิินชั้้�นนำำ�จึึงใช้้เป็็นโอกาสใน
การชัักจููงให้้สถาบัันการเงิินเหล่่านี้้�จััดทำำ�โครงการเพื่่�อปรัับปรุุงภาพลัักษณ์์ด้้วยการช่่วยเหลืือ
สัังคมและส่่งเสริิม SME ในระดัับเมืืองมีีการจััดตั้้�ง Center for Urban Future โดยดำำ�เนิินงาน
ในลัักษณะองค์์กรไม่่แสวงหากำำ�ไรระดมทุุนจากบริิษััทใหญ่่ เช่่น JP Morgan Chase ร่่วมกัับ
บริิษัทั ต่่างๆ ในธุุรกิิจการเงิิน ระดมทุุนรวม 3 หมื่่น� ล้้านดอลลาร์์สหรััฐอเมริิกาเพื่่�อให้้ความช่่วย
เหลืือแก่่ SME ในรููปของเงิินให้้เปล่่า การให้้คำำ�ปรึึกษา และ Goldman Sach จััดทำำ�โครงการ
Making Small Big เพื่่�อให้้การสนัับสนุุน SME จำำ�นวน 10,000 ราย ในระยเวลา 5 ปีี เป็็นต้้น

รูปที่ 3.4: เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกา

ที่มา: https://asi.mybusinessmatches.com/
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ในด้้านการจััดให้้มีีแพลตฟอร์์มออนไลน์์แบบ B2B เพื่่�อสนัับสนุุนให้้ SME เข้้าถึึง
ตลาดจััดซื้้อ� นั้้น�  สำำ�หรัับสหรััฐอเมริิกาพบว่่า Small Business Administration (SBA) สนัับสนุุน
ให้้องค์์กรแต่่ละแห่่งจััดทำำ�แพลตฟอร์์มของตนเอง โดย SBA จััดให้้มีโี ครงการเรีียกว่า่ American
Suppliers Initiatives (ASI) และสร้้างแพลตฟอร์์มกลางในชื่่อ� เดีียวกันั นี้้� แต่่เน้้นเฉพาะบริิการ
ข้้อมููลปฏิิทิินการนััดหมายทางธุุรกิิจแบบพบหน้้ากััน (face-to-face business meeting)
สำำ�หรัับการจััดซื้้�อจััดจ้้างของหน่่วยงานรััฐและองค์์กรภาคธุุรกิิจที่่�เข้้าร่่วมโครงการ (รููปที่่� 3.4)
อินเดีย
รััฐบาลประเทศอิินเดีียให้้การสนัับสนุุนการจััดทำำ�แพลตฟอร์์มออนไลน์์ ในลัักษณะ
B2B เป็็นแหล่่งรวมศููนย์์ข้้อมููลของทั้้�งฝั่่�งผู้้�ซื้้�อ-ผู้้�ขายเรีียกว่่า www.msmemart.com (รููปที่่�
3.5) ที่่�มีีจุุดเด่่นคืือ ความครบวงจร โดยครอบคลุุมตั้้�งแต่่การแสดงข้้อมููลสิินค้้าของผู้้�ขาย 
(e-Catalog) และข่่าวความต้้องการจััดหาสิินค้้าหรืือบริิการของฝั่่�งผู้้�ซื้้�อ การขอให้้ผู้้�ขายออก
ใบเสนอราคา ไปจนถึึงการแจ้้งเตืือนประกวดราคาและยัังครอบคลุุมทั้้�งตลาดภายในประเทศ
และตลาดต่่างประเทศอีีกด้้วย
รูปที่ 3.5: เว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะ B2B ให้แก่ธุรกิจ SME ของอินเดีย

ที่มา: https://www.msmemart.com/
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การบริิหารจััดการ MSMEMart ทำำ�โดยสหพัันธ์์ SME หรืือ National Small Industries
Corporation (NSIC) ซึ่่�งเป็็นการรวมตััวกัันของสมาคมด้้าน SME ของอิินเดีีย  และภายใต้้
การสนัับสนุุนด้้านงบประมาณจากภาครััฐ โดยกระทรวง SME กำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานผ่่าน
SME Division วััตถุปุ ระสงค์์ของการจััดทำำ�แพลตฟอร์์มนี้้ คื
� อื การส่่งเสริิมให้้เกิิดการจัับคู่่�กัันใน
ลัักษณะการรัับจ้้างเหมาช่่วงทั้้�งระหว่่างเอกชนกัับเอกชนหรืือเอกชนกัับรััฐ
การเข้้าใช้้งานเว็็บไซต์์จะต้้องมีีการลงทะเบีียนทั้้�งฝั่่ง� ผู้้�ซื้อ้� และผู้้�ขาย และต้้องเสีียค่า่
บริิการรายปีีมูลู ค่่า 6,000 รููปีี แต่่สำำ�หรัับกิิจการ SME จะได้้รับั การสนัับสนุุนจากรััฐในอััตราร้้อยละ
80 ของค่่าบริิการหรืือคิิดเป็็นมููลค่่า 4,800 รููปี ค
ี งเหลืือส่่วนที่่�กิจิ การ SME ชำำ�ระจำำ�นวน 1,200 รููปีี
(ไม่่รวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม)

สร้างโอกาสเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐและภาคเอกชนให้แก่ SME
สภาพคล่่องทางการเงิินเป็็นหััวใจสำำ�คััญของการประกอบธุุรกิิจ โดยเฉพาะสำำ�หรัับ SME
ซึ่่�งมีีเงิินทุุนที่่�จำำ�กััด การขาดสภาพคล่่องไม่่เพีียงแต่่ส่่งผลกระทบต่่อการบริิหารจััดการงานใน
ปััจจุุบัันเท่่านั้้�น แต่่ยัังรวมไปถึึงโอกาสที่่�จะได้้งานในอนาคตลดลงด้้วย เช่่นกรณีีที่่�ผู้้�ว่่าจ้้างต้้องการ
ให้้วางเงิินหลัักประกัันต่่างๆ ล่่วงหน้้า เป็็นต้้น
สหรัฐอเมริกา
รััฐบาลสหรััฐอเมริิกาได้้บััญญััติิกฎหมายเร่่งรััดการเบิิกจ่่ายเงิินงบประมาณให้้
แก่่กิิจการ SME โดยเรีียกว่่า Prompt Payment Act ความโดดเด่่นของกฎหมายฉบัับนี้้�คืือ
นอกจากจะใช้้บัังคัับระหว่่างหน่่วยงานภาครััฐกัับคู่่�สััญญาหลััก (main contractor) แล้้วยัังใช้้
บัังคัับไปถึึงการจ่่ายเงิินระหว่่างเอกชนกัับเอกชน ในกรณีีที่่�มีกี ารจ้้างเหมาช่่วง (sub-contractor)
อีีกด้้วย  โดยกฎหมายฉบัับนี้้�กำำ�หนดระยะเวลาการจ่่ายสำำ�หรัับแต่่ละช่่วง (tier) ไว้้ดัังนี้้�
(รููปที่่� 3.6)
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รูปที่ 3.6: การบังคับใช้ Prompt Payment Act ของสหรัฐอเมริกา

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

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 3

การชำำ�ระเงิินของหน่่วยงานภาครััฐให้้แก่่คู่่�สััญญาหลััก ต้้องทำำ�ภายใน 14 วััน นัับตั้้�งแต่่
วัันที่่�ได้้รับั เอกสารเรีียกเก็็บเงิิน (invoice) และกรณีีที่่�เป็็นการชำำ�ระเงิินงวดสุุดท้้ายจะต้้อง
ทำำ�ภายใน 30 วััน นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�ได้้รัับเอกสารเรีียกเก็็บเงิิน
การชำำ�ระเงิินของคู่่�สััญญาหลัักให้้แก่่ผู้้�รัับเหมาช่่วง และผู้้�ขาย (supplier) ต้้องทำำ�ภายใน
7 วััน หลัังจากคู่่�สััญญาหลัักได้้รับั การชำำ�ระเงิินจากหน่่วยงานภาครััฐแล้้ว และผลงานของ
ผู้้�รัับเหมาช่่วงหรืือสิินค้้าของผู้้�ขาย ผ่่านการตรวจรัับจากผู้้�รัับเหมาหลัักแล้้ว
การชำำ�ระเงิินระหว่่างผู้้�รับั เหมาช่่วงต่่อๆ ไป ต้้องทำำ�ภายใน 7 วััน ภายใต้้เงื่่อ� นไขเดีียวกับั
ช่่วงที่่� 2
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หากผิิดนััดชำำ�ระตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดในแต่่ละช่่วง ให้้ผู้้�ชำำ�ระเงิินต้้องชดเชย
ดอกเบี้้ย� ทบต้้นตามจำำ�นวนวัันที่่�ล่า่ ช้้า โดยชำำ�ระพร้้อมกัันกัับค่่าสิินค้้าและบริิการ เพื่่�อหลีีกเลี่่ย� ง
การฟ้้องร้้องทางกฎหมาย
ทั้้�งนี้้� กฎหมายนี้้�เริ่่�มต้้นจากการจััดซื้้�อจััดจ้้างที่่�ใช้้เงิินจากรััฐบาลกลางต่่อมารััฐบาล
ในระดัับมลรััฐได้้นำำ�หลัักการเดีียวกัันนี้้� ไปออกกฎหมายในระดัับมลรััฐแล้้วถึึง 50 มลรััฐ
ทั่่�วประเทศสหรััฐอเมริิกา
สหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจัักรก็็มีีการบััญญััติิกฎหมาย Prompt Payment Code เร่่งรััดการ
เบิิกจ่่ายเงิินงบประมาณให้้แก่่กิิจการ SME เช่่นกััน แต่่ยัังบัังคัับใช้้เพีียงระดัับคู่่�สััญญาหลัักกัับ
ภาครััฐเท่่านั้้�น
อินเดีย
อิินเดีียมีกี ฎหมาย Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act,
2006 ให้้อำำ�นาจกระทรวง SME ช่่วยดูแู ลผลประโยชน์์ของ SME ในกรณีีที่่�ผู้้�ประกอบการ SME
ประสบปััญหาได้้รัับชำำ�ระเงิินล่่าช้้าเกิินกว่่า 45 วััน สามารถร้้องเรีียนไปที่่� Micro and Small
Enterprises Facilitation Council (MSEFC) ซึ่่�งจััดตั้้�งอยู่่�ในทุุกรััฐทั่่�วประเทศ หากเรื่่�องที่่�ร้้อง
เรีียนได้้รัับการพิิจารณาว่่าสมควรชดเชยความเสีียหายจากการชำำ�ระเงิินล่่าช้้า หน่่วยงานรััฐที่่�
เป็็นผู้้�ซื้อ้� จะต้้องมีีภาระจ่่ายดอกเบี้้ย� ให้้แก่่ผู้้�ขายที่่�เป็็น SME และให้้คำำ�นวณดอกเบี้้ย� แบบทบต้้น
ในอััตรา 3 เท่่าของดอกเบี้้�ยอ้้างอิิงที่่�ประกาศโดยธนาคารกลางของอิินเดีีย นอกจากนี้้� อิินเดีีย
ยัังพััฒนาการเบิิกจ่่ายเงิินของภาครััฐให้้ใช้้วิิธีีการโอนผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ซึ่่�งมีีข้้อดีีคืือ
ลดต้้นทุุนการจััดการเงิินสดทั้้�งฝั่่�งผู้้�ค้้ากัับภาครััฐและหน่่วยงานจััดซื้้�อภาครััฐ ปััจจุุบัันมีีการ
เบิิกจ่่ายผ่่านระบบนี้้�แล้้วร้้อยละ 72 ของการเบิิกจ่่ายทั้้�งหมด
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เสริมศักยภาพให้ SME
เมื่่�อกล่่าวถึึงการเสริิมศัักยภาพให้้ SME เรามัักคุ้้�นเคยกัับมาตรการด้้านการฝึึกอบรม
การเพิ่่�มทัักษะ หรืือการฝึึกอาชีีพ แต่่ในอีีกด้า้ นหนึ่่ง� นั้้น�  การลดภาระให้้แก่่ SME ก็็เป็็นอีีกแนวทาง
หนึ่่�งที่่�ทั้้�งภาครััฐและเอกชนรายใหญ่่สามารถช่่วยผู้้�ประกอบการ SME ได้้เช่่นกััน
สหรัฐอเมริกา
โดยทั่่�วไปแล้้วการจััดซื้อ้� ขององค์์กรขนาดใหญ่่มักั จะมีีความซัับซ้้อน ทั้้�งด้้านขั้้น� ตอน
และด้้านเอกสารต่่างๆ ในขณะที่่�กิิจการ SME จำำ�นวนมาก เป็็นกิิจการที่่�มีีบุุคลากรจำำ�กััด ต้้อง
รัับผิิดชอบหลายหน้้าที่่� รััฐบาลสหราชอาณาจัักรจึึงมีีมาตรการช่่วยเหลืือ SME ด้้วยการลด
ขั้้�นตอนการทำำ�  Pre-qualification (PQ) ให้้แก่่ SME ในกรณีีที่่�เป็็นการซื้้�อหรืือจ้้างมููลค่่า
ต่ำำ��กว่่า 100,000 ปอนด์์/สััญญา
สหราชอาณาจักร
สำำ�หรัับสหรััฐอเมริิกา มีี Small Business Administration (SBA) เป็็นหน่่วยงาน
ของรััฐบาลกลางขึ้้น� ตรงกัับประธานาธิิบดีี ทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็นตััวแทนธุุรกิิจ SME นำำ�ปัญั หาด้้านการ
ปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบของภาครััฐหารืือกัับหน่่วยงานที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ ง เช่่น ผู้้�ตรวจการแผ่่นดิินแห่่ง
ชาติิ หััวหน้้าที่่�ปรึึกษาสำำ�นัักงานอััยการ หรืือสภาสตรีีแห่่งชาติิสภาธุุรกิิจ เป็็นต้้น เพื่่�อเสนอให้้
ปรัับปรุุงกฎระเบีียบที่่�ไม่่เอื้้อ� อำำ�นวยต่่อธุุรกิิจ SME เช่่น ค่่าปรัับ บทลงโทษ หรืือการดำำ�เนิินการ
บัังคัับใช้้กฎระเบีียบที่่�ไม่่เป็็นธรรมต่่อ SME ที่่�ดำำ�เนิินการโดยหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลของรััฐบาล
กลาง พร้้อมทั้้�งติิดตามความคืืบหน้้าผลการพิิจารณาให้้ปรัับปรุุงตามข้้อเสนอด้้วย
นอกจากนี้้� สหรััฐอเมริิกายัังได้้กำำ�หนดให้้ธุุรกิิจขนาดใหญ่่ที่่�เป็็นคู่่�สััญญากัับรััฐใน
โครงการจััดซื้อ้� จััดจ้้างที่่�มีวี งเงิินเกิิน 5 แสนดอลลาร์์สหรััฐอเมริิกาขึ้้น� ไปสำำ�หรัับโครงการทั่่�วไป 
และ 1 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐอเมริิกาขึ้้น� ไปสำำ�หรัับโครงการที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับสาธารณููปโภค ต้้องจััด
ทำำ�แผนการจ้้างเหมาช่่วงกัับธุุรกิิจ SME  โดย SBA จะทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบว่่าธุุรกิิจขนาดใหญ่่
ได้้ปฏิิบััติิตามแผนหรืือไม่่ เช่่น การตรวจสอบจากบััญชีีการสั่่�งซื้้�อวััตถุุดิิบ เป็็นต้้น
อินเดีย
อิินเดีียเสริิมศัักยภาพ SME ด้้วยการจััดให้้มีีโครงการฝึึกอบรมทัักษะอาชีีพโดย
เฉพาะสำำ�หรัับ SME รายย่่อย การพััฒนาศัักยภาพผู้้�ประกอบการ และการส่่งเสริิมให้้ SME
มุ่่�งสู่่�ตลาดต่่างประเทศร่่วมด้้วย
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สรุปมาตรการส่งเสริม SME ของต่างประเทศ
มาตรการ

สหราชอาณาจักร

การสร้างโอกาส
เข้าถึงตลาดภาคเอกชน

• จััดให้้มีีแพลตฟอร์์ม  CompeteFor แบบ
B2B
• งานโครงการขนาดใหญ่่ (mega project)
ของเมืืองลอนดอนต้้องประกาศข่่าวการจััด
ซื้้�อจััดจ้้างผ่่านแพลตฟอร์์มนี้้�
• กำำ�หนดให้้คู่่�สัญั ญาหลััก (main contractor)
ภาครััฐต้้องเผยแพร่่ข่่าวการสรรหา subcontractor ผ่่านแพลตฟอร์์ม CompeteFor
• มีีระบบคำำ�นวณคะแนนผู้้�ขาย (scoring) เพื่่�อ
คััดกรองผู้้�ขายเบื้้อ� งต้้น (shortlisted) โดยให้้
ผู้้�ซื้้�อกำำ�หนดคำำ�ถามในแบบสอบถามได้้เอง

การเสริมสภาพคล่อง
ทางการเงิน

Prompt Pay Code ใช้้บังั คัับกัับคู่่�สััญญาหลััก
ภาครััฐเท่่านั้้�น

การเพิ่มศักยภาพ
ให้ SME

ยกเว้้นการทำำ�แบบสอบถาม Pre-qualification
กรณีีสััญญามููลค่่าต่ำำ��กว่่า 1 แสนปอนด์์ เพื่่�อ
ช่่วยลดภาระ SME

กรณีศึกษาต่างประเทศ (Best Practices)

สหรัฐอเมริกา

อินเดีย

• ส่่ ง เสริิ ม ให้้ เ อกชนรายใหญ่่ ช่่ วย เหลืื อ
SME ผ่่านโครงการ CSR ต่่าง ๆ โดย
ทำำ�งานร่่วมกัับ NGO ในระดัับท้้องถิ่่�น
• จััดให้้มีีแพลตฟอร์์ม American Supppliers Initiative (ASI) ให้้บริิการปฏิิทิิน
นััดพบระหว่่างผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขาย  (businness matching) โดยเน้้นการเจรจาแบบ
พบหน้้ากััน (face-to-face business
meeting)

• จัั ด ให้้ มีี แ พลตฟอร์์ ม MSMEMart
เชื่่�อมโยงผู้้�ซื้้�อผู้้�ขายแบบ B2B
• บริิ ก ารครบวงจรตั้้� ง แต่่ e-catalog,
e-RFQ, e-Tendering
• ครอบคลุุมทั้้�งตลาด ภายในประเทศ และ
ต่่างประเทศ

Prompt Pay Act ใช้้บัังคัับถึึงระดัับ
sub-contractor คืือ
• หน่่ วยงานจัั ด ซื้้� อชำำ� ระให้้คู่่�สััญญาหลััก 
ภายใน 14 วััน หรืือ 30 วััน กรณีีชำำ�ระ
งวดสุุดท้้าย
• คู่่�สััญญาหลัักชำำ�ระให้้ผู้้�รัับเหมาช่่วง หรืือ
ผู้้�ขายในลำำ�ดัับถััดไป ภายใน 7 วััน

Small and Medium Enterprises
Development (MSMED) Act, 2006
กำำ�หนดให้้หน่่วยงานรััฐต้้องจ่่ายดอกเบี้้�ย
ทบต้้น ในอััตรา 3 เท่่าของดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง  
(ตามประกาศของธนาคารกลางแห่่งอิินเดีีย 
กรณีีชำำ�ระเงิินให้้ SME ล่่าช้้ากว่่า 45 วััน

SBA เป็็นตััวแทนให้้ SME เสนอแนวทาง
การปรัับปรุุงกฎระเบีียบภาครััฐ หรืือเสนอ
สิิทธิิพิิเศษให้้ SME เช่่น การลดหรืืองดค่่า
ปรัับในบางกรณีี รวมถึึงติิดตามความคืืบ
หน้้าของการพิิจารณาข้้อเสนอ

จััดให้้มีีโครงการฝึึกอบรมและเสริิมทัักษะ
ด้้านต่่าง ๆ และส่่งเสริิมให้้ SME ออกสู่่�
ตลาดต่่างประเทศ
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SME
กับการเข้าถึง
ตลาดจัดซื้อจัดจ้าง
ภาคเอกชน

SME กับการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน

ผลการสำ�รวจความคิดเห็นของภาคธุรกิจเกี่ยวกับ
สถานการณ์การจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชนจาก SME
การสำำ�รวจความคิิดเห็็นถึึงแนวทางการเพิ่่�มโอกาสให้้ SME เข้้าถึึงการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
ภาคเอกชน (Corporate Procurement) จากผู้้�ประกอบการเอกชนจำำ�นวน 111 แห่่ง ในช่่วงเดืือน
กุุมภาพัันธ์์ - มิิถุุนายน พ.ศ. 2565 มีีผลการสำำ�รวจดัังต่่อไปนี้้�
คุณลักษณะของหน่วยงาน
ผู้้�ประกอบการภาคเอกชนที่่�ตอบแบบสอบถามเกิินกว่่าครึ่่�ง (ร้้อยละ 57) ตั้้�งอยู่่�ใน
พื้้�นที่่�กรุุงเทพและปริิมณฑล และกระจายตััวอยู่่�ในภููมิิภาคอื่่�นๆ อย่่างใกล้้เคีียงกััน (รููปที่่� 4.1)
ส่่วนการกระจายตััวตามภาคธุุรกิิจและขนาดธุุรกิิจ พบว่่า สััดส่่วนของภาคการผลิิตและภาคการ
ค้้าจะใกล้้เคีียงกัันคืือประมาณหนึ่่ง� ในสาม ตามด้้วยภาคบริิการและภาคเกษตร (รููปที่่� 4.2) และ
มีีบริิษััทขนาดใหญ่่ (ใช้้เกณฑ์์รายได้้) ที่่�ตอบแบบสอบถามประมาณหนึ่่�งในสี่่� โดยส่่วนใหญ่่จะ
เป็็นบริิษััทขนาดเล็็ก (รููปที่่� 4.3) ทั้้�งนี้้� ผู้้�ตอบแบบสอบถามเกิินกว่่าครึ่่�งมีีการซื้้�อสิินค้้า/บริิการ
จาก SME น้้อยกว่่าร้้อยละ 10 ของงบการจััดซื้้�อจััดจ้้างทั้้�งหมดของบริิษััท (รููปที่่� 4.4)
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รูปที่ 4.1: ผู้ประกอบการแบ่งตามภูมิภาค

ที่มา: คำ�นวณโดยคณะวิจัย

รูปที่ 4.2: ผู้ประกอบการแบ่งตามภาคธุรกิจ

ที่มา: คำ�นวณโดยคณะวิจัย

SME กับการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน

รูปที่ 4.3: ผู้ประกอบการแบ่งตามขนาดธุรกิจ

ที่มา: คำ�นวณโดยคณะวิจัย

รูปที่ 4.4: ผู้ประกอบการแบ่งตามสัดส่วนการซื้อจาก SME

ที่มา: คำ�นวณโดยคณะวิจัย
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อและไม่ซื้อสินค้า/บริการจาก SME
สาเหตุุหลัักที่่�ผู้้�ตอบแบบสอบถามมีีและไม่่มีีการจััดซื้้�อจััดจ้้างกัับ SME เกิิดจาก
ศัักยภาพและความสามารถของ SME เช่่น ราคา ความสามารถในการผลิิต/ส่่งมอบ คุุณภาพ
สิินค้้า/บริิการ ความน่่าเชื่่�อถืือของ SME (รููปที่่� 4.5 และ 4.6) ทั้้�งนี้้� เหตุุผลที่่�มีีคะแนนต่ำำ��สุุด
ของปััจจััยในการซื้้�อสิินค้้า/บริิการจาก SME คืือ นโยบายภาครััฐ และสิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีี
แสดงให้้เห็็นว่่ามาตรการ/นโยบายที่่�รัฐั มีีอยู่่�เกี่่ยวกั
� บั การจััดซื้อ้� จััดจ้้างยัังไม่่ตรงกัับความต้้องการ
ของบริิษัทั เอกชน ในขณะที่่� เหตุุผลของการไม่่มีี SME ในพื้้�นที่่�ส่ง่ ผลต่่อการไม่่ซื้อ้� สิินค้้า/บริิการ
จาก SME ด้้วยเช่่นกััน ชี้้�ให้้เห็็นว่่าโลจิิสติิกส์์มีีผลต่่อการตััดสิินใจของผู้้�ประกอบการ
รูปที่ 4.5: เหตุผลในการซื้อสินค้า/บริการจาก SME

ที่มา: คำ�นวณโดยคณะวิจัย

SME กับการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน

รูปที่ 4.6: เหตุผลที่ไม่ซื้อสินค้า/บริการจาก SME

ที่มา: คำ�นวณโดยคณะวิจัย
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มาตรการในการส่งเสริมให้ซื้อสินค้า/บริการจาก SME
ในการระบุุ 5 มาตรการที่่�ผู้้�ประกอบการเอกชนเห็็นว่่าจะช่่วยส่่งเสริิมการจััดซื้้�อจััด
จ้้างจาก SME นั้้�น พบว่่า สิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีี ภาครััฐสร้้างกลไกเพื่่�อสร้้างโอกาสให้้ SME
ได้้เจอกัับคู่่�ค้้า และสิิทธิิประโยชน์์การเงิินกัับการสนัับสนุุนการขอรัับรองคุุณภาพ/ขึ้้�นทะเบีียน
จากภาครััฐ เป็็นสิ่่�งที่่�ได้้รัับความสนใจในอัันดัับต้้นๆ (รููปที่่� 4.7) และเมื่่�อพิิจารณาถึึงมาตรการ
ที่่�สนใจเป็็นอัันดัับแรกแยกตามขนาดของผู้้�ประกอบการ (รููปที่่� 4.8) พบว่่าบริิษัทั ขนาดใหญ่่และ
ขนาดกลางให้้ความสำำ�คััญกัับสิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีมากที่่�สุุดและในสััดส่่วนที่่�มากกว่่าบริิษััท
ขนาดเล็็กและ Micro ในขณะที่่�กลุ่่�มผู้้�ประกอบการขนาดเล็็กและ Micro ให้้ความสำำ�คััญกัับการ
สร้้างกลไกเพื่่�อสร้้างโอกาสให้้ SME ได้้เจอกัับคู่่�ค้้ามากที่่�สุุด ตามมาด้้วยสิิทธิิประโยชน์์ทาง
ภาษีี นอกจากนี้้�ยัังต้้องการความช่่วยเหลืือด้้านสิิทธิิประโยชน์์ทางการเงิินและความช่่วยเหลืือ
ด้้านระยะเวลาการให้้สิินเชื่่�อการค้้า (Credit Term) สููงเช่่นกััน
รูปที่ 4.7: มาตรการเพื่อส่งเสริมให้ซื้อสินค้า/บริการจาก SME
(หน่วย: จำ�นวนผู้ตอบแบบสอบถาม)

ที่มา: คำ�นวณโดยคณะวิจัย

SME กับการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน

รูปที่ 4.8: มาตรการเพื่อส่งเสริมให้ซื้อสินค้า/บริการจาก SME ที่สนใจเป็นอันดับที่ 1
แยกตามขนาดผู้ประกอบการ

ภาครัฐสร้างกลไกเพื่อสร้างโอกาสให้
SME ได้เจอกับคู่ค้า
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
สิทธิประโยชน์การเงินในรูปสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ำ�
การสนับสนุนการขอรับรองคุณภาพ/
ขึ้นทะเบียนจากภาครัฐ
การจัดให้มีตัวกลางบริหารจัดการชำ�ระ
เงินของผู้ชื้อ-ผู้ขาย

ภาครัฐสร้างกลไกเพื่อสร้างโอกาสให้
SME ได้เจอกับคู่ค้า
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
สิทธิประโยชน์การเงินในรูปสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ำ�
การกำ�หนดระยะเวลา
Credit term ที่เหมาะสม
การลดค่าใช้จ่ายในการจัดเครดิตใน
ตลาดทุน

ภาครัฐสร้างกลไกเพื่อสร้างโอกาสให้
SME ได้เจอกับคู่ค้า
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
สิทธิประโยชน์การเงินในรูปสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ำ�
สิทธิประโยชน์การเงินในรูปเงิน
สนับสนุนค่าใช้จ่าย (คูปอง)
สิทธิประโยชน์การเงินในรูป supply
chain financing
การสนับสนุนการขอรับรองคุณภาพ/
ขึ้นทะเบียนจากภาครัฐ
การกำ�หนดระยะเวลา
Credit term ที่เหมาะสม

ที่มา: คำ�นวณโดยคณะวิจัย
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สรุปประเด็นปัญหา (pain point)
ในการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME

จากผลการสำ�รวจความคิดเห็น ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซ
กว่า 200 ราย ทำ�ให้เห็นว่าผู้ขายที่เป็น SME ผู้ซื้อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งห
ผู้ขายที่เป็น SME

ในสภาพการแข่่งขัันที่่�รุนุ แรง ผู้้�ขายที่่�เป็็น SME ต้้องการเพิ่่�มจำำ�นวนลููกค้า้ ใหม่่และรัักษาฐานลููกค้า้ เดิิมไว้้ให้้ได้้ แต่่ในหลายครั้้�ง SME ก็็
พบปััญหาหลากหลายประเด็็นที่่�เกิิดขึ้้น� ในแต่่ละช่่วงของกระบวนการจััดซื้้อ� จััดจ้้างภาคเอกชน เริ่่ม� ตั้้ง� แต่่ช่ว่ งการประกาศข่่าวการจััดซื้้อ�
จััดจ้้าง ช่่วงการสรรหา คััดเลืือก และทำำ�สััญญากัับคู่่�ค้้า ช่่วงการผลิิตและส่่งมอบงานไปจนถึึงช่่วงการรัับชำำ�ระเงิิน

ช่วงการประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
• SME ไม่่ทราบช่่องทาง และ/หรืือ พบความยากลำำ�บากในการติิดตามข่่าวสารการจััดซื้้�อจััดจ้้างของผู้้�ซื้้�อ
• SME ต้้องเสีียค่่าใช้้จ่่ายในการเข้้าถึึงข่่าวสารการจััดซื้้�อจััดจ้้างของผู้้�ซื้้�อ
ช่วงการสรรหา คัดเลือก และทำ�สัญญากับคู่ค้า
• SME ไม่่มีีโอกาสเข้้าไปแนะนำำ�หรืือนำำ�เสนอสิินค้้า/บริิการของตนได้้ เนื่่�องจากสาเหตุุเช่่น
o ผู้้�ซื้้�อจำำ�กััดจำำ�นวนคู่่�ค้้าในทะเบีียนคู่่�ค้้า (approved suppliers list)

o นโยบายบริิษััทแม่่ของผู้้�ซื้้�อที่่�อาจเอื้้�อกัับคู่่�ค้้าที่่�มีีสััญชาติิเดีียวกัับบริิษััทแม่่หรืือมีีความสััมพัันธ์์ใกล้้ชิิดกัับบริิษััทแม่่มากกว่่า
o SME มีีงบ/บุุคลากรจำำ�กััดในการเข้้าไปนำำ�เสนอ/ตอบข้้อซัักถามผู้้�ซื้้�อ

• SME ไม่่มีีเครื่่�องมืือ/ตััวช่่วยสำำ�หรัับใช้้ประเมิินตนเองว่่ามีีคุุณสมบััติิตรงตามความต้้องการของผู้้�ซื้้�อ
• SME ไม่่สามารถพััฒนาสิินค้้า/บริิการให้้มีีความโดดเด่่น หรืือไม่่สามารถปรัับตััวไปผลิิตสิินค้้า/บริิการที่่�เป็็นที่่�ต้้องการของ
 ผู้้�ซื้้�อได้้อย่่างทัันท่่วงทีี เนื่่�องจากการขาดทัักษะ ทััศนคติิ และการชี้้�นำำ�ทางว่่าควรไปในทิิศทางใด
• SME ไม่่ผ่่านเกณฑ์์การคััดเลืือกและประเมิินคุุณสมบััติิที่่�ผู้้�ซื้้�อกำำ�หนด เช่่น มาตรฐานสิินค้้า/บริิการ
มาตรฐานในการบริิหารจััดการองค์์กร
• ราคาสิินค้้า/บริิการของ SME สููงกว่่าคู่่�แข่่งที่่�เป็็นบริิษััทขนาดใหญ่่กว่่าซึ่่�งมีีต้้นทุุนการผลิิตต่่อหน่่วยต่ำำ��กว่่า
• กระบวนการจััดซื้้�อจััดจ้้างมีีความซัับซ้้อนและสร้้างภาระให้้ SME มากเกิินไป ซึ่่�งมัักจะเกี่่�ยวข้้องกัับ
o การเตรีียมและจััดส่่งเอกสาร ตั้้�งแต่่กระบวนการคััดเลืือกไปจนถึึงการทำำ�สััญญา
o ความไม่่คุ้้�นชิินกัับแพลตฟอร์์มการจััดซื้้�อจััดจ้้างที่่�ผู้้�ซื้้�อเลืือกใช้้
o หลัักประกัันสััญญา (warranty)

ช่วงการผลิตและการส่งมอบงาน
• SME ไม่่สามารถผลิิตและส่่งมอบสิินค้้า/บริิการที่่�มีีปริิมาณและคุุณภาพตามที่่�ผู้้�ซื้้�อต้้องการเนื่่�องจากปััจจััยภายในและปััจจััย
ภายนอก เช่่น
o SME มีีเงิินทุุนหมุุนเวีียนจำำ�กััดในการซื้้�อวััตถุุดิิบ การจ้้างแรงงาน หรืือการขนส่่ง ให้้สอดคล้้องตามระบบการผลิิตแบบทัันเวลาพอดีี
(just-in-time production: JIT) ของผู้้�ซื้้�อ
o SME มีีเงิินลงทุุนจำำ�กััดในการซื้้�อเครื่่�องจัักร/เทคโนโลยีีที่่�ช่่วยเพิ่่�มขีีดความสามารถในการผลิิตและส่่งมอบสิินค้้า/บริิการ
o คู่่�ค้้าของ SME ไม่่สามารถผลิิตและส่่งมอบสิินค้้า/บริิการให้้ SME ได้้ทัันตามแผน
o ปััจจััยอื่่�นๆ ที่่�ควบคุุมไม่่ได้้ เช่่น การแพร่่ระบาดของเชื้้�อโควิิด สภาพดิินฟ้้าอากาศ

• SME ไม่่สามารถเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนที่่�มีีขนาดและราคาที่่�เหมาะสมได้้เนื่่�องจากขาดหลัักฐานที่่�จะทำำ�ให้้สถาบัันการเงิิน
 มั่่�นใจในการปล่่อยสิินเชื่่�อ
• กระบวนการตรวจรัับงานมีีความซัับซ้้อน ใช้้เวลานาน
ช่วงการรับชำ�ระเงิน
• ระยะเวลาการชำำ�ระสิินเชื่่�อการค้้า (credit term) นาน เนื่่�องจาก SME มีีอำำ�นาจต่่อรองน้้อย
• ผู้้�ซื้้�อบางรายชำำ�ระเงิินให้้ SME ช้้า จนทำำ�ให้้ในบางครั้้�ง SME เกิิดปััญหาสภาพคล่่องทางการเงิิน
• กระบวนการขอรัับชำำ�ระเงิินมีีความซัับซ้้อน ใช้้เวลานาน เช่่น ข้้อกำำ�หนดให้้ SME ต้้องจััดส่่งเอกสารประกอบเพิ่่�มเติิม
 ความถี่่�และรอบการชำำ�ระเงิินในแต่่ละเดืือนของผู้้�ซื้้�อ

SME กับการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน
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ซื้อจัดจ้างทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 20 หน่วยงาน ตลอดจนผลการประชุมร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
หน่วยงานที่สนับสนุนและกำ�กับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง SME กับผู้ซื้อ ต่างพบกับประเด็นปัญหาดังต่อไปนี้
ผู้ซื้อสินค้า/บริการจาก SME
ในสภาพแวดล้้อมที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วและรุุนแรง ผู้้�ประกอบธุุรกิิจจำำ�เป็็นต้้องควบคุุมกระบวนการผลิิตของตนให้้เป็็น
ไปอย่่างราบรื่่�น ไม่่เกิิดการหยุุดชะงัักอัันเนื่่�องจากปััญหาที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในกระบวนการผลิิตของซััพพลายเออร์์แต่่ละรายที่่�อยู่่�ในห่่วงโซ่่
อุุปทาน และต้้องปรัับปรุุงแก้้ไขเพื่่�อให้้ได้้สิินค้้า/บริิการที่่�มีี คุุณภาพตามที่่�กำำ�หนดภายใต้้ต้้นทุุนที่่�จะทำำ�ให้้สิินค้้า/บริิการของตนวาง
ขายได้้ในตลาดได้้อย่่างยั่่�งยืืน ผู้้�ประกอบธุุรกิิจจึึงจำำ�เป็็นต้้องจััดหาวััตถุุดิิบ/บริิการจาก ซััพพลายเออร์์ที่่�ไว้้ใจได้้ว่่าจะผลิิตและส่่งมอบ
วััตถุุดิิบ/บริิการนั้้�นได้้ตามกำำ�หนด
ช่วงการประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
• ผู้้�ซื้้�อพบความยากลำำ�บากในการหาช่่องทางที่่�มีีประสิิทธิิภาพในการประกาศข่่าวสารการจััดซื้้�อจััดจ้้างของตน
• ผู้้�ซื้้�อต้้องเสีียค่่าใช้้จ่่ายในการประกาศข่่าวการจััดซื้้�อจััดจ้้างของตน
ช่วงการสรรหา คัดเลือก และทำ�สัญญากับคู่ค้า
• ผู้้�ซื้อ้� มีีต้น้ ทุุนและความเสี่่ย� งที่่�เพิ่่�มขึ้้น� ในการสรรหา คััดเลืือก และทำำ�สัญั ญากัับซััพพลายเออร์์รายใหม่่  และต้้องการฐานข้้อมููล และ/หรืือ
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการประเมิินคุุณสมบััติิของคู่่�ค้้ารายใหม่่ เช่่น ประเภทสิินค้้า/บริิการ, ที่่�ตั้้�ง, ราคา, ปริิมาณสิินค้้า/บริิการที่่�ส่่งมอบได้้,
กำำ�ลัังการผลิิต, คุุณภาพ/คุุณสมบััติิ/เกรด, มาตรฐานที่่�ได้้รัับการรัับรอง, เครื่่�องจัักร/อุุปกรณ์์/เทคโนโลยีี/สิิทธิิบััตรที่่�มีี, ยอดขาย,
งบการเงิิน, ประวััติิการทำำ�ธุุรกิิจกัับรััฐ/เอกชนรายอื่่�นที่่�สามารถนำำ�มาใช้้อ้้างอิิงได้้ (reference), ประวััติิการทิ้้�งงาน/ส่่งมอบไม่่ครบ,
คะแนนความพึึงพอใจของรััฐ/เอกชนรายอื่่�นที่่�เคยทำำ�ธุุรกิิจด้้วย, บริิการหลัังการขาย
• ซััพพลายเออร์์ที่่�เป็็น SME ไม่่ผ่่านหลัักเกณฑ์์การคััดเลืือกที่่�สำำ�คััญ เช่่น คุุณภาพ ราคา และความสามารถในการส่่งมอบ (quality,
cost, delivery: QCD), ความพร้้อมในการร่่วมแก้้ปััญหาและการให้้บริิการหลัังการขาย, ความสามารถในการปฏิิบััติิตามหลัักจรรยา
บรรณคู่่�ค้้า ซึ่่ง� มัักจะครอบคลุุมประเด็็นการดููแลสิ่่ง� แวดล้้อม ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี (environmental,
social and corporate governance: ESG)
• กระบวนการจััดซื้้�อจััดจ้้างมีีความซัับซ้้อนและสร้้างภาระให้้ผู้้�ซื้้�อมากเกิินไป ซึ่่�งมัักจะเกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบเอกสาร ตั้้�งแต่่
กระบวนการคััดเลืือกไปจนถึึงการทำำ�สััญญา, ความไม่่คุ้้�นชิินกัับระบบบริิหารจััดการทรััพยากรภายในองค์์กร (enterprise resource
planning: ERP) หรืือแพลตฟอร์์มการจััดซื้้�อจััดจ้้างที่่�ใช้้
• ผู้้�ซื้อ้� พบความยากลำำ�บากในการรวบรวมและวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลการจััดซื้้อ� จััดจ้้างของตน เพื่่�อหาจุุดที่่�จะเป็็นประโยชน์์มากที่่�สุดุ ต่่อองค์์กร
ช่วงการผลิตและการส่งมอบงาน
• ผู้้�ซื้้�อมีีต้้นทุุนในการพััฒนาซััพพลายเออร์์ที่่�เป็็น SME
• SME ขาดความมุ่่�งมั่่�นในการพััฒนา ปรัับปรุุงแก้้ไขตนเองตามที่่�ผู้้�ซื้้�อกำำ�หนด
• SME ไม่่สามารถส่่งมอบสิินค้้า/บริิการในปริิมาณและคุุณภาพที่่�กำำ�หนดไว้้ได้้

ช่วงการรับชำ�ระเงิน
• SME จััดเตรีียมเอกสารประกอบการเบิิกจ่่ายเงิินไม่่ครบ ทำำ�ให้้กระบวนการชำำ�ระเงิินล่่าช้้า
• ผู้้�ซื้้�อไม่่สามารถชำำ�ระเงิินให้้ SME เร็็วขึ้้�นกว่่าที่่�ดำำ�เนิินการอยู่่�ได้้ เพราะต้้องพยายามบริิหารกระแสเงิินสด โดยเฉพาะในกรณีีที่่�ผู้้�ซื้้�อ
นั้้�นมีีรายได้้จากการทำำ�ธุุรกิิจกัับภาครััฐ ซึ่่�งมัักจะใช้้ระยะเวลาการเบิิกจ่่ายเงิินที่่�ยาวนาน

40 Corporate Procurement โอกาส SME สู่ตลาดเอกชน
หน่วยงานสนับสนุนและกำ�กับดูแล
การจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน
การสนัับสนุุนและกำำ�กัับดููแลการซื้้�อขายกัันระหว่่าง SME กัับผู้้�ซื้้�อเป็็นประเด็็นที่่�ค่่อนข้้างใหม่่ หน่่วยงานที่่�
เกี่่�ยวข้้องจึึงพบปััญหาในทางปฏิิบััติิ ดัังนี้้�

• การกำำ�หนดนโยบายส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้ SME เข้้าถึึงการจััดซื้อ้� จััดจ้้างภาคเอกชน (Corporate Procuremment) ในภาพรวมของประเทศยัังขาดความชััดเจน
• การทำำ�งานของแต่่ละหน่่วยงานแยกส่่วนกััน ไม่่เชื่่�อมโยงกััน และขาดเจ้้าภาพที่่�ชััดเจน เช่่น การจััดทำำ�ฐาน
ข้้อมููลที่่�หน่่วยงานต่่างๆ สามารถเข้้าถึึง ต่่อยอด และแบ่่งปัันการใช้้ประโยชน์์ร่่วมกัันได้้
• การขาดข้้อมููลที่่เ� ป็็นปััจจุุบันั ของ SME และผู้้�ซื้อ้� ทำำ�ให้้พบกัับความยากลำำ�บากในการออกแบบนโยบาย/มาตร
การใหม่่ๆ การปฏิิบััติิตามภารกิิจ/นโยบาย/มาตรการ ไปจนถึึงการประเมิินผลชี้้�วััดความสำำ�เร็็จและความคุ้้�ม
ค่่าในการปฏิิบััติิตามภารกิิจ/นโยบาย/มาตรการ  ทั้้�งนี้้�อาจเพราะ SME และผู้้�ซื้้�อไม่่มีีแรงจููงใจที่่�มากพอใน
การให้้ข้้อมููลกัับหน่่วยงาน  และ/หรืือ การขาดเครื่่�องมืือในการจััดเก็็บรวบรวมและวิิเคราะห์์ข้้อมููลที่่�เหมาะ
สมและใช้้งานได้้จริิงอย่่างทัันท่่วงทีี
• มาตรการที่่�มีีผลบัังคัับใช้้แล้้วยัังไม่่ได้้รัับการตอบสนอง เช่่น การให้้สิิทธิิประโยชน์์ด้้านภาษีีแก่่องค์์กรธุุรกิิจ
ขนาดใหญ่่ที่่�ช่่วยพััฒนา SME ภายใต้้มาตรการพี่่�ช่่วยน้้อง การให้้สิิทธิิประโยชน์์ด้้านภาษีีโดยสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุนแก่่ผู้้�ลงทุุนที่่�ทำำ�การพััฒนาผู้้�ผลิิตวััตถุุดิิบหรืือชิ้้�นส่่วนในประเทศ ทั้้�งนี้้� อาจ
เป็็นเพราะเงื่่อ� นไขการให้้สิทิ ธิิประโยชน์์ที่่ยุ่่�� งยากซัับซ้้อน การขาดการประชาสััมพัันธ์์เชิิงรุุกและประเด็็นความ
ลัับทางการค้้าที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�ลงทุุนไม่่ต้้องการเผยแพร่่เทคโนโลยีี/นวััตกรรมของตนให้้ผู้้�อื่่�นรู้้�
• ข้้อกัังวลเกี่่�ยวกัับกฎระเบีียบในประเทศและข้้อผููกพัันระหว่่างประเทศ เช่่น
o พ.ร.บ. คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่่ง� ทำำ�ให้้หน่่วยงานพบความยากลำำ�บากในการแบ่่งปัันการใช้้ประโยชน์์
จากฐานข้้อมููลที่่�มีี
o หลัักการไม่่เลืือกปฏิิบััติิภายใต้้กรอบองค์์การการค้้าโลก ซึ่่�งทำำ�ให้้หน่่วยงานพบความยากลำำ�บากในการออกแบบ
นโยบาย/มาตรการใหม่่ๆ ในการสนัับสนุุน SME ในประเทศ

SME กับการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน

สรุปประเด็นปัญหา (pain point)
ในการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME
จากผลการสำำ�รวจความคิิดเห็็น ผลการสััมภาษณ์์เชิิงลึึกหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
จััดซื้้�อจััดจ้้างทั้้�งหน่่วยงานภาครััฐและเอกชนรวม 20 หน่่วยงาน ตลอดจนผลการประชุุมร่่วมกัับ
ตััวแทนจากหน่่วยงานภาครััฐและเอกชนกว่่า 200 ราย ทำำ�ให้้เห็็นว่่าผู้้�ขายที่่�เป็็น SME ผู้้�ซื้้�อหน่่วย
งานภาครััฐและเอกชน รวมทั้้�งหน่่วยงานที่่�ส่่งเสริิมและกำำ�กัับดููแลการจััดซื้้�อจััดจ้้างระหว่่าง SME
กัับผู้้�ซื้้�อ ต่่างพบกัับประเด็็นปััญหาดัังต่่อไปนี้้�
ก. ประเด็นปัญหาของผู้ขายที่เป็น SME
ในสภาพการแข่่งขัันที่่�รุนุ แรง ผู้้�ขายที่่�เป็็น SME ต้้องการเพิ่่�มจำำ�นวนลููกค้า้ ใหม่่และ
รัักษาฐานลููกค้า้ เดิิมไว้้ให้้ได้้ แต่่ในหลายครั้้�ง SME ก็็พบปััญหาหลากหลายประเด็็นที่่�เกิิดขึ้้น� ใน
แต่่ละช่่วงของกระบวนการจััดซื้อ้� จััดจ้้างภาคเอกชน เริ่่ม� ตั้้ง� แต่่ช่ว่ งการประกาศข่่าวการจััดซื้้อ� จััด
จ้้าง ช่่วงการสรรหา คััดเลืือก และทำำ�สัญั ญากัับคู่่�ค้้า ช่่วงการผลิิตและส่่งมอบงาน ไปจนถึึงช่่วง
การรัับชำำ�ระเงิิน ทำำ�เป็็นตารางหรืือแผนภาพให้้เห็็นปััญหาระหว่่าง Journey สามารถ Design
หน้้าคู่่� (ซ้้าย-ขวา ต่่อกััน) ได้้
ช่วงการประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

• SME ไม่ทราบช่องทาง และ/หรือ พบความยากลำ�บากในการติดตามข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างของผู้ซื้อ
• SME ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ซื้อ
ช่วงการสรรหา คัดเลือก และทำ�สัญญากับคู่ค้า

• SME ไม่มีโอกาสเข้าไปแนะนำ�หรือนำ�เสนอสินค้า/บริการของตนได้ เนื่องจาก
• ผู้ซื้อจำ�กัดจำ�นวนคู่ค้าในทะเบียนคู่ค้า (approved suppliers list)
• นโยบายบริษัทแม่ของผู้ซื้อที่อาจเอื้อกับคู่ค้าที่มีสัญชาติเดียวกับบริษัทแม่หรือ
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบริษัทแม่มากกว่า
• SME มีงบ/บุคลากรจำ�กัดในการเข้าไปนำ�เสนอ/ตอบข้อซักถามผู้ซื้อ
• SME ไม่่มีีเครื่่�องมืือ/ตััวช่่วยสำำ�หรัับใช้้ประเมิินตนเองว่่ามีีคุุณสมบััติิตรงตามความ
ต้้องการของผู้้�ซื้้�อ
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42 Corporate Procurement โอกาส SME สู่ตลาดเอกชน
ช่วงการสรรหา คัดเลือก และทำ�สัญญากับคู่ค้า

• SME ไม่่สามารถพััฒนาสิินค้้า/บริิการให้้มีีความโดดเด่่น หรืือไม่่สามารถปรัับตััว
ไปผลิิตสินิ ค้้า/บริิการที่่�เป็็นที่่�ต้อ้ งการของผู้้�ซื้อ้� ได้้อย่่างทัันท่่วงทีี เนื่่อ� งจากการขาด
ทัักษะ ทััศนคติิ และการชี้้�นำำ�ทางว่่าควรไปในทิิศทางใด
• SME ไม่่ผ่่านเกณฑ์์การคััดเลืือกและประเมิินคุุณสมบััติิที่่�ผู้้�ซื้้�อกำำ�หนด เช่่น
มาตรฐานสิินค้้า/บริิการ มาตรฐานในการบริิหารจััดการองค์์กร
• ราคาสิินค้้า/บริิการของ SME สููงกว่่าคู่่�แข่่งที่่�เป็็นบริิษััทขนาดใหญ่่กว่่าซึ่่�งมีีต้้นทุุน
การผลิิตต่่อหน่่วยต่ำำ��กว่่า
• กระบวนการจััดซื้้�อจััดจ้้างมีีความซัับซ้้อนและสร้้างภาระให้้ SME มากเกิินไป ซึ่่�ง
มัักจะเกี่่�ยวข้้องกัับ
• การเตรียมและจัดส่งเอกสาร ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกไปจนถึงการทำ�
สัญญา
• ความไม่คุ้นชินกับแพลตฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ซื้อเลือกใช้
• หลักประกันสัญญา (warranty)
ช่วงการผลิตและการส่งมอบงาน

• SME ไม่่สามารถผลิิตและส่่งมอบสิินค้้า/บริิการที่่�มีปริ
ี มิ าณและคุุณภาพตามที่่�ผู้้�ซื้อ้�
ต้้องการ เนื่่�องจากปััจจััยภายในและปััจจััยภายนอก เช่่น
• SME มีีเงิินทุุนหมุุนเวีียนจำำ�กัดั ในการซื้อ้� วััตถุดิุ บิ  การจ้้างแรงงานหรืือการขนส่่ง
ให้้สอดคล้้องตามระบบการผลิิตแบบทัันเวลาพอดีี (just-in-time production:
JIT) ของผู้้�ซื้้�อ
• SME มีีเงิินลงทุุนจำำ�กััดในการซื้้�อเครื่่�องจัักร/เทคโนโลยีีที่่�ช่่วยเพิ่่�มขีีดความ
สามารถในการผลิิตและส่่งมอบสิินค้้า/บริิการ
• คู่่�ค้้าของ SME ไม่่สามารถผลิิตและส่่งมอบสิินค้้า/บริิการให้้ SME ได้้ทัันตาม
แผน
• ปััจจััยอื่่�นๆ ที่่�ควบคุุมไม่่ได้้ เช่่น การแพร่่ระบาดของเชื้้�อโควิิดสภาพดิินฟ้้า
อากาศ
• SME ไม่่สามารถเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนที่่�มีีขนาดและราคาที่่�เหมาะสมได้้ เนื่่�องจาก
ขาดหลัักฐานที่่�จะทำำ�ให้้สถาบัันการเงิินมั่่�นใจในการปล่่อยสิินเชื่่�อ
• กระบวนการตรวจรัับงานมีีความซัับซ้้อน ใช้้เวลานาน

SME กับการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน

ช่วงการรับชำ�ระเงิน

• ระยะเวลาการชำำ�ระสิินเชื่่�อการค้้า (credit term) นาน เนื่่�องจาก SME มีีอำำ�นาจ
ต่่อรองน้้อย
• ผู้้�ซื้้�อบางรายชำำ�ระเงิินให้้ SME ช้้า จนทำำ�ให้้ในบางครั้้�ง SME เกิิดปััญหา
สภาพคล่่องทางการเงิิน
• กระบวนการขอรัับชำำ�ระเงิินมีีความซัับซ้้อน ใช้้เวลานาน เช่่น ข้้อกำำ�หนดให้้ SME
ต้้องจััดส่่งเอกสารประกอบเพิ่่�มเติิม ความถี่่�และรอบการชำำ�ระเงิินในแต่่ละเดืือน
ของผู้้�ซื้้�อ

ข. ประเด็นปัญหาของผู้ซื้อสินค้า/บริการจาก SME
ในสภาพแวดล้้อมที่่มี� กี ารเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วและรุุนแรง ผู้้�ประกอบธุุรกิิจ
จำำ�เป็็นต้้องควบคุุมกระบวนการผลิิตของตนให้้เป็็นไปอย่่างราบรื่่�น ไม่่เกิิดการหยุุดชะงััก
อัันเนื่่�องจากปััญหาที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในกระบวนการผลิิตของซััพพลายเออร์์แต่่ละรายที่่�อยู่่�ใน
ห่่วงโซ่่อุุปทาน และต้้องปรัับปรุุงแก้้ไขเพื่่�อให้้ได้้สิินค้้า/บริิการที่่�มีีคุุณภาพตามที่่�กำำ�หนด
ภายใต้้ต้้นทุุนที่่�จะทำำ�ให้้สิินค้้า/บริิการของตนวางขายได้้ในตลาดได้้อย่่างยั่่�งยืืน ผู้้�ประกอบ
ธุุรกิิจจึึงจำำ�เป็็นต้้องจััดหาวััตถุดิุ บิ /บริิการจากซััพพลายเออร์์ที่่�ไว้้ใจได้้ว่า่ จะผลิิตและส่่งมอบ
วััตถุุดิิบ/บริิการนั้้�นได้้ตามกำำ�หนด อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�ประกอบธุุรกิิจที่่�ซื้้�อจาก SME ยัังพบ
ปััญหาหลากหลายประเด็็นที่่�เกิิดขึ้้�นในแต่่ละช่่วงของกระบวนการจััดซื้้�อจััดจ้้าง เริ่่�มตั้้�งแต่่
ช่่วงการประกาศข่่าวการจััดซื้อ้� จััดจ้้าง ช่่วงการสรรหา คััดเลืือก และทำำ�สัญั ญากัับคู่่�ค้้า ช่่วง
การพััฒนาซััพพลายเออร์์ ช่่วงการรัับมอบงาน ไปจนถึึงช่่วงการชำำ�ระเงิิน
ช่วงการประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

• ผู้ซื้อพบความยากลำ�บากในการหาช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการประกาศ
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของตน
• ผู้ซื้อต้องเสียค่าใช้จ่ายในการประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของตน
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44 Corporate Procurement โอกาส SME สู่ตลาดเอกชน
ช่วงการสรรหา คัดเลือก และทำ�สัญญากับคู่ค้า

• ผู้ซื้อมีต้นทุนและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในการสรรหา คัดเลือก และทำ�สัญญากับ
ซัพพลายเออร์รายใหม่ และต้องการฐานข้อมูล และ/หรือ เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินคุณสมบัติของคู่ค้ารายใหม่ เช่น
• ประเภทสินค้า/บริการ
• ยอดขาย
• ที่ตั้ง
• งบการเงิน
• ราคา
• ประวัติการทำ�ธุรกิจกับรัฐ/เอกชนรายอื่นที่
• ปริมาณสินค้า/บริการที่ส่งมอบได้
สามารถนำ�มาใช้อ้างอิงได้ (reference)
• กำ�ลังการผลิต
• ประวัติการทิ้งงาน/ส่งมอบไม่ครบ
• คุณภาพ/คุณสมบัติ/เกรด
• คะแนนความพึงพอใจของรัฐ/เอกชนราย
• มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง
อื่นที่เคยทำ�ธุรกิจด้วย
• เครื่องจักร/อุปกรณ์/เทคโนโลยี/
• บริการหลังการขาย
สิทธิบัตรที่มี
• ซัพพลายเออร์ที่เป็น SME ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่สำ�คัญ เช่น
• คุณภาพ ราคา และความสามารถในการส่งมอบ
(quality, cost, delivery: QCD)
• ความพร้อมในการร่วมแก้ปัญหาและการให้บริการหลังการขาย
• ความสามารถในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณคู่ค้า ซึ่งมักจะครอบคลุม
ประเด็นการดูแลสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี (environmental, social and corporate governance: ESG)
• กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความซับซ้อนและสร้างภาระให้ผู้ซื้อมากเกินไป 
ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับ
• การตรวจสอบเอกสาร ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกไปจนถึงการทำ�สัญญา
• ความไม่คุ้นชินกับระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร (enterprise
resource planning: ERP) หรือแพลตฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้
• ผู้ซื้อพบความยากลำ�บากในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ของตน เพื่อหาจุดที่จะเป็นประโยชน์มากที่สุดต่อองค์กร

SME กับการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน

ช่วงการพัฒนาซัพพลายเออร์และการรับมอบงาน

• ผู้ซื้อมีต้นทุนในการพัฒนาซัพพลายเออร์ที่เป็น SME
• SME ขาดความมุ่งมั่นในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขตนเองตามที่ผู้ซื้อกำ�หนด
• SME ไม่สามารถส่งมอบสินค้า/บริการในปริมาณและคุณภาพที่กำ�หนดไว้ได้
ช่วงการชำ�ระเงิน

• SME จััดเตรีียมเอกสารประกอบการเบิิกจ่่ายเงิินไม่่ครบ ทำำ�ให้้กระบวนการชำำ�ระเงิิน
ล่่าช้้า
• ผู้้�ซื้อ้� ไม่่สามารถชำำ�ระเงิินให้้ SME เร็็วขึ้้น� กว่่าที่่�ดำำ�เนิินการอยู่่�ได้้ เพราะต้้องพยายาม
บริิหารกระแสเงิินสด โดยเฉพาะในกรณีีที่่�ผู้้�ซื้อ้� นั้้น� มีีรายได้้จากการทำำ�ธุุรกิิจกัับภาครััฐ
ซึ่่�งมัักจะใช้้ระยะเวลาการเบิิกจ่่ายเงิินที่่�ยาวนาน
ค. ประเด็นปัญหาของหน่วยงานส่งเสริมและกำ�กับดูแล
การจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน
การสนัับสนุุนส่่งเสริิมและกำำ�กัับดููแลการซื้้�อขายกัันระหว่่าง SME กัับผู้้�ซื้้�อเป็็น
ประเด็็นที่่�ค่่อนข้้างใหม่่ หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องจึึงพบปััญหาในทางปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
• การกำำ�หนดนโยบายส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้ SME เข้้าถึึงการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาค
เอกชน (Corporate Procurement) ในภาพรวมของประเทศยัังขาดความชััดเจน
• การทำำ�งานของแต่่ละหน่่วยงานแยกส่่วนกััน ไม่่เชื่่อ� มโยงกััน และขาดเจ้้าภาพที่่�ชัดั เจน
เช่่น การจััดทำำ�ฐานข้้อมููลที่่�หน่่วยงานต่่างๆ สามารถเข้้าถึึง ต่่อยอด และแบ่่งปัันการ
ใช้้ประโยชน์์ร่่วมกัันได้้
• การขาดข้้อมููลที่่�เป็็นปััจจุุบัันของ SME และผู้้�ซื้้�อทำำ�ให้้พบกัับความยากลำำ�บากใน
การออกแบบนโยบาย/มาตรการใหม่่ๆ การปฏิิบััติิตามภารกิิจ/นโยบาย/มาตรการ
ไปจนถึึงการประเมิินผลชี้้�วััดความสำำ�เร็็จและความคุ้้�มค่่าในการปฏิิบััติิตามภารกิิจ/
นโยบาย/มาตรการ  ทั้้�งนี้้�อาจเพราะ SME และผู้้�ซื้้�อไม่่มีีแรงจููงใจที่่�มากพอในการให้้
ข้้อมููลกัับหน่่วยงาน  และ/หรืือ การขาดเครื่่�องมืือในการจััดเก็็บรวบรวมและวิิเคราะห์์
ข้้อมููลที่่�เหมาะสมและใช้้งานได้้จริิงอย่่างทัันท่่วงทีี
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46 Corporate Procurement โอกาส SME สู่ตลาดเอกชน
• มาตรการที่่�มีผี ลบัังคัับใช้้แล้้วยังั ไม่่ได้้รับั การตอบสนอง เช่่น การให้้สิทิ ธิิประโยชน์์ด้า้ น
ภาษีีแก่่องค์์กรธุุรกิิจขนาดใหญ่่ที่่�ช่่วยพััฒนา SME ภายใต้้มาตรการพี่่�ช่่วยน้้อง การ
ให้้สิิทธิิประโยชน์์ด้้านภาษีีโดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุนแก่่ผู้้�ลงทุุน
ที่่�ทำำ�การพััฒนาผู้้�ผลิิตวััตถุุดิิบหรืือชิ้้�นส่่วนในประเทศ ทั้้�งนี้้� อาจเป็็นเพราะเงื่่�อนไข
การให้้สิทิ ธิิประโยชน์์ที่่ยุ่่�� งยากซัับซ้้อน การขาดการประชาสััมพัันธ์์เชิิงรุุกและประเด็็น
ความลัับทางการค้้าที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�ลงทุุนไม่่ต้้องการเผยแพร่่เทคโนโลยีี/นวััตกรรมของตน
ให้้ผู้้�อื่่�นรู้้�
• ข้้อกัังวลเกี่่�ยวกัับกฎระเบีียบในประเทศและข้้อผููกพัันระหว่่างประเทศ เช่่น
• พ.ร.บ. คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่่�งทำำ�ให้้หน่่วยงานพบความยาก
ลำำ�บากในการแบ่่งปัันการใช้้ประโยชน์์จากฐานข้้อมููลที่่�มีี
• หลัักการไม่่เลืือกปฏิิบััติิภายใต้้กรอบองค์์การการค้้าโลก ซึ่่�งทำำ�ให้้หน่่วยงานพบ
ความยากลำำ�บากในการออกแบบนโยบาย/มาตรการใหม่่ๆ ในการสนัับสนุุน SME
ในประเทศ

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความท้าทาย
ในการส่งเสริมให้ SME เข้าถึงตลาด
การจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน
แม้้ว่่าทั้้�งผู้้�ขายที่่�เป็็น SME ผู้้�ซื้้�อที่่�เป็็นหน่่วยงานภาครััฐและเอกชน รวมถึึงหน่่วยงาน
ที่่�ต้้องการช่่วยสนัับสนุุนส่่งเสริิมและกำำ�กัับดููแลการซื้้�อขายกัันระหว่่าง SME กัับผู้้�ซื้้�อ ยัังพบกัับ
หลากหลายประเด็็นปััญหาที่่�รอการปรัับปรุุงแก้้ไข แต่่การส่่งเสริิมให้้ SME เข้้าถึึงตลาดการจััดซื้้�อ
จััดจ้้างภาคเอกชนก็็ไม่่ใช่่เรื่่อ� งที่่�ยากมากจนไม่่สามารถทำำ�ให้้สำำ�เร็็จได้้ การวิิเคราะห์์จุดุ แข็็ง จุุดอ่่อน
โอกาส และความท้้าทาย (SWOT) จะช่่วยทำำ�ให้้การออกแบบแนวทางการสนัับสนุุนส่่งเสริิมให้้ SME
เข้้าถึึงตลาดการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาคเอกชนควรต้้องคำำ�นึึงถึึงประเด็็นสำำ�คััญ ดัังนี้้�

S จุดแข็ง
• กระบวนการทำำ�งานภายในของ SME ไม่่ซับั ซ้้อน มีีความคล่่องตััวสูงู และมัักสามารถ
ตอบสนองผู้้�ซื้้�อได้้เร็็ว
• มีี SME ต้้นแบบที่่�ประสบความสำำ�เร็็จในการพััฒนานวััตกรรมเพื่่�อต่่อยอดการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจร่่วมกัับองค์์กรธุุรกิิจอื่่�น
• การซื้อ้� สิินค้้า/บริิการจาก SME ช่่วยเสริิมภาพลัักษณ์์ให้้ผู้้�ซื้อ้� ได้้เป็็นรููปธรรมมากกว่่า
การทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อสัังคม (CSR) ทั่่�วไป

SME กับการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน

W จุดอ่อน

• SME มีีขีีดความสามารถที่่�จำำ�กััดในการผลิิต ส่่งมอบ และให้้บริิการหลัังการขาย
• SME ขาดทััศนคติิและการชี้้�นำำ�ทางในการพััฒนาปรัับปรุุงตนเอง
• ขาดระบบนิิเวศที่่�จำำ�เป็็นและเอื้้�อต่่อ SME เช่่น
• ข้้อมููลตลาดการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาคเอกชน
• กระบวนการจััดซื้้�อจััดจ้้างที่่�มีีประสิิทธิิภาพและไม่่สร้้างภาระมากเกิินไป
• ระบบตรวจสอบย้้อนกลัับที่่�ช่่วยให้้ผู้้�ซื้้�อและสถาบัันการเงิินมีีความเชื่่�อมั่่�นว่่า
SME สามารถปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดต่่างๆ ได้้เป็็นอย่่างดีี ไม่่ว่่าจะเป็็นในด้้านการ
ดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และ
ประวััติิการซื้้�อขาย
• การป้้องกััน คุ้้�มครอง และให้้ความช่่วยเหลืือ SME ที่่�ถููกเอาเปรีียบจากผู้้�ซื้้�อบาง
ราย เช่่น การกำำ�หนดระยะเวลาการ ชำำ�ระสิินเชื่่�อการค้้า (credit term) นานเกิิน
ควร การจงใจชำำ�ระเงิินให้้ SME ช้้า

O โอกาส

• มีีหลายหน่่วยงานต้้องการสนัับสนุุนส่่งเสริิมหรืือกำำ�กัับดููแลการซื้้�อขายกัันระหว่่าง
SME กัับผู้้�ซื้้�อ
• มีีผู้้�ซื้อ้� ที่่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับหลัักการจััดซื้้อ� จััดจ้้างเพื่่�อความยั่่ง� ยืืนและต้้องการสนัับสนุุน
ส่่งเสริิม SME ให้้สามารถปรัับตััวให้้เข้้ากัับหลัักการดัังกล่่าวได้้
• มีีเทคโนโลยีีและข้้อมููลขนาดใหญ่่ (big data) ที่่�สามารถนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ในหลาย
ด้้าน เช่่น การนำำ�เสนอสิินค้้า/บริิการโดยใช้้เทคโนโลยีีเสมืือนจริิง (VR) และเทคโนโลยีี
ความเป็็นจริิงเสริิม (AR)  การปล่่อยสิินเชื่่อ� ดิิจิทัิ ลั โดยการนำำ�ข้อ้ มููลการทำำ�ธุุรกรรมใน
แพลตฟอร์์มออนไลน์์ต่่างๆ มาร่่วมพิิจารณา

T อุปสรรค

• การกำำ�หนดนโยบายส่่งเสริิมให้้ SME เข้้าถึึงการจััดซื้อ้� จััดจ้้างภาคเอกชน (Corporate
Procurement) ในภาพรวมของประเทศยัังขาดความชััดเจน
• เงื่่�อนไขและกระบวนการขอรัับการสนัับสนุุนภายใต้้มาตรการที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบัันยัังมีี
ความยุ่่�งยาก ซัับซ้้อน และสร้้างภาระต่่อทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งผู้้�ขอรัับและผู้้�ให้้การ
สนัับสนุุน
• ทรััพยากรของหน่่วยงานสนัับสนุุนและส่่งเสริิมมีีไม่่มากพอ
• หน่่ วย งานสนัั บ สนุุ น ไม่่ ส ามารถเข้้ า ถึึงและใช้้ ป ระโยชน์์ ข้้ อ มูู ล เชิิ ง ลึึกแบบข้้ า ม
หน่่วยงานได้้

47

แนวทาง
การสนับสนุน

ให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อ
จัดจ้างภาคเอกชน

แนวทางการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน
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ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการตััดสิินใจของผู้้�ซื้้�อว่่าจะซื้้�อสิินค้้า/บริิการจาก SME มีีอยู่่� 3 ด้้าน คืือ
(1) กฎระเบีียบมาตรการที่่�เกี่่ยวข้
� อ้ งกัับการสนัับสนุุนและกำำ�กับั ดููแลการซื้อ้� ขายสิินค้้าระหว่่างผู้้�ซื้อ้�
กัับผู้้�ขายที่่�เป็็น SME (2) ศัักยภาพและขีีดความสามารถของ SME และ (3) ระบบนิิเวศทางธุุรกิิจที่่�
เกี่่ยวข้
� อ้ งกัับการซื้้อ� ขายสิินค้้าระหว่่างผู้้�ซื้อ้� กัับ SME ดัังนั้้น� การสนัับสนุุนให้้ SME เข้้าถึึงการจััดซื้้อ�
จััดจ้้างภาคเอกชนได้้มากขึ้้�นจึึงมีีอยู่่� 3 แนวทางหลััก ได้้แก่่ การสร้้างแรงจููงใจให้้เกิิดการซื้้อ� สิินค้้า/
บริิการจาก SME การพััฒนาขีีดความสามารถของ SME ให้้มีคว
ี ามพร้้อมในการขายสิินค้้า/บริิการ  
และการสร้้างระบบนิิเวศที่่�ช่่วยให้้เกิิดการซื้้�อสิินค้้า/บริิการจาก SME
ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการตััดสิินใจ
ซื้้�อสิินค้้า/บริิการจาก SME ของผู้้�ซื้้�อ

การสนัับสนุุนให้้ SME เข้้าถึึง
การจััดซื้้�อจััดจ้้างภาคเอกชน

กฎระเบียบมาตรการ
สนับสนุนส่งเสริมและกำ�กับดูแล

การสร้างแรงจูงใจให้เกิด
การซื้อสินค้า/บริการจาก SME

ศักยภาพและ
ขีดความสามารถของ SME

การพัฒนาขีดความสามารถของ SME
ให้มีความพร้อมในการขายสินค้า/บริการ

ระบบนิเวศทางธุรกิจ

การสร้างระบบนิเวศ
ที่ช่วยให้เกิดการซื้อสินค้า/
บริการจาก SME
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จากการแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นกัับหน่่วยงานต่่างๆ ทั้้�งหน่่วยงานภาครััฐและเอกชน
ตลอดจนการศึึกษาแนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีีของต่่างประเทศ ทำำ�ให้้ได้้ข้้อเสนอชุุดมาตรการที่่�ควรนำำ�มา
ใช้้ในการสนัับสนุุนให้้ SME สามารถเข้้าถึึงการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาคเอกชนได้้มากขึ้้�นดัังต่่อไปนี้้�
ก. การสร้างแรงจูงใจให้เกิดการซื้อสินค้า/บริการจาก SME
• การสะสมแต้้มจากการซื้้�อสิินค้้า/บริิการจาก SME ซึ่่�งแต้้มนั้้�นสามารถนำำ�ไปใช้้แลกรัับสิิทธิิ
ประโยชน์์ต่่างๆ เช่่น
• ของกำำ�นััลเป็็นสิินค้้า/บริิการจาก SME
• ส่่วนลดในการซื้้�อสิินค้้า/บริิการจาก SME
• ส่่วนลดในการใช้้บริิการทางธุุรกิิจ เช่่น การตรวจสอบคุุณภาพมาตรฐานการทดสอบ
ทางห้้องปฏิิบััติิการ การจััดทำำ�บััญชีี/สอบบััญชีี บริิการที่่�ปรึึกษา เป็็นต้้น
• รางวััลเชิิดชููเกีียรติิ
• โอกาสเข้้าพบนายกรััฐมนตรีี หรืือผู้้�บริิหารระดัับสููงของหน่่วยงานภาครััฐ
• สิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีแก่่องค์์กรธุุรกิิจที่่�ซื้้�อสิินค้้า/บริิการจาก SME ซึ่่�งมีีความยืืดหยุ่่�น
สามารถสะสมข้้ามปีีภาษีีได้้ โดยเป็็นสิิทธิิประโยชน์์ในการหัักลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้นิติิ บุิ คค
ุ ล
หรืือภาษีีที่่จั� ดั เก็็บโดยองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� เช่่น ภาษีีที่่ดิ� นิ และสิ่่ง� ปลููกสร้้าง ภาษีีป้า้ ย 
ภาษีีบำำ�รุุงท้้องที่่� เป็็นต้้น
• การให้้โอกาสทางธุุรกิิจแก่่องค์์กรธุุรกิิจที่่�ซื้้�อสิินค้้า/บริิการจาก SME เช่่น
• สิิทธิิเข้้าร่่วมโครงการสนัับสนุุนของรััฐ ในลัักษณะรััฐ-เอกชนร่่วมจ่่าย (Co-payment)
แบบโครงการคนละครึ่่�ง
• สิิทธิิรัับงานขนาดใหญ่่จากภาครััฐ หากองค์์กรธุุรกิิจนั้้�นมีีการจััดทำำ�แผนจััดจ้้างช่่วง
กัับ SME
• การอยู่่�ในรายชื่่�อหุ้้�นยั่่�งยืืน (THSI) ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย กรณีีที่่�มีี
การเพิ่่�มหลัักเกณฑ์์การจััดซื้้�อจััดจ้้างจาก SME ในการประเมิิน
ข. การพัฒนาขีดความสามารถของ SME
ให้มีความพร้อมในการขายสินค้า/บริการ
• การส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเพิ่มทักษะให้ SME เช่น
• การพััฒนาซััพพลายเออร์์ที่่�เป็็น SME โดยองค์์กรธุุรกิิจที่่�จััดกิิจกรรมในลัักษณะ
ดัังกล่่าวได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีี

แนวทางการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน

• การร่่วมจััด/สนัับสนุุนงบประมาณจััด กิิจกรรม workshop อบรมพััฒนาซััพพลายเออร์์
ที่่�เป็็น SME
• การสนัับสนุุนให้้ SME เข้้าร่่วมหลัักสููตรอบรมที่่�เน้้นการทำำ�ธุุรกิิจแบบ B2B ที่่� SME
ต้้องการ
• การลดต้นทุน/ค่าใช้จ่ายให้ SME เช่น
• การให้้ส่่วนลดแก่่ SME ที่่�ต้้องการใช้้บริิการทางธุุรกิิจ เช่่น การตรวจสอบคุุณภาพ
มาตรฐาน การทดสอบทางห้้องปฏิิบัติั กิ าร การจััดทำำ�บัญั ชีี/สอบบััญชีี บริิการที่่�ปรึึกษา
เป็็นต้้น
• การให้้ส่่วนลดค่่าธรรมเนีียมแก่่ SME ที่่�ขอสิินเชื่่�อ เช่่น แฟคตอริ่่�ง (factoring)
สิินเชื่่�อหมุุนเวีียนคู่่�ค้้า (supply chain financing) เป็็นต้้น
• ศููนย์์รวบรวมและบริิหารจััดการคำำ�สั่่�งซื้้�อจาก SME หลายๆ ราย เพื่่�อให้้ SME
สามารถซื้้�อปััจจััยการผลิิตที่่�จำำ�เป็็นกัับการประกอบธุุรกิิจของตนได้้ในราคาที่่�ต่ำำ��ลง
• การช่วยเหลือแบบมุ่งเป้า ตามความต้องการที่แท้จริงของ SME เช่น บัตรเครดิตสำ�หรับ
ใช้ซื้อปัจจัยการผลิต
ค. การสร้างระบบนิเวศที่ช่วยให้เกิดการซื้อสินค้า/บริการจาก SME
• ระบบนิเวศที่ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงตลาดให้ SME เช่น
• ศููนย์์รวมข้้อมููลข่่าวสารการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาคเอกชน
• ศููนย์์รวมข้้อมููลการสรรหาผู้้�ร่่วมดำำ�เนิินงานของผู้้�รัับงานภาครััฐ
• เวทีีจัับคู่่�ธุุรกิิจ นำำ�เสนอสิินค้้า/บริิการ สำำ�หรัับ SME ที่่�มีีข้้อจำำ�กััด โดยเฉพาะในส่่วน
ภููมิิภาค
• การสร้้างเครืือข่่ายกิิจการค้้าร่่วมระหว่่าง SME (consortium) เพื่่�อให้้ SME สามารถ
ร่่วมกัันรัับงานขายสิินค้้า/บริิการที่่มี� ปริ
ี มิ าณ/ลัักษณะความต้้องการที่่ม� ากเกิินกว่่าที่่�จะ
สามารถผลิิตและส่่งมอบได้้เองโดยลำำ�พััง
• กระบวนการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพและไม่สร้างภาระมากเกินไป
• แพลตฟอร์์มการจััดซื้้�อจััดจ้้างแบบครบวงจร (integrated procurement platform)
ที่่�มีีระบบประเมิินและคััดเลืือกผู้้�ขายตามหลัักเกณฑ์์/ความต้้องการของผู้้�ซื้้�อ ระบบ
บริิหารจััดการคำำ�สั่่�งซื้้�อ ระบบเรีียกเก็็บเงิิน ระบบชำำ�ระเงิิน และระบบวิิเคราะห์์
ประสิิทธิิภาพการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
• ฐานข้้อมููล/เครื่่�องมืือสำำ�หรัับใช้้ประเมิินทดสอบว่่าผู้้�ขายผ่่านหลัักเกณฑ์์/ความต้้องการ
ของผู้้�ซื้้�อหรืือไม่่
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• ระบบตรวจสอบย้อนกลับที่ช่วยให้ผู้ซื้อและสถาบันการเงินเกิดความเชื่อมั่นต่อ SME เช่น
• ฐานข้้อมููลสิินเชื่่�อหมุุนเวีียนคู่่�ค้้าแบบดิิจิิทััล (digital supply chain financing)
• การให้้บริิการสิินเชื่่�อหมุุนเวีียนคู่่�ค้้า โดยใช้้เทคโนโลยีีทางการเงิินรููปแบบใหม่่
(FinTech)
• การป้องกัน/คุ้มครอง/ให้ความช่วยเหลือ SME เช่น
• ฐานข้้อมููลระยะเวลาการชำำ�ระสิินเชื่่�อการค้้า (credit term) ตามสััญญาการซื้้�อขาย
และที่่�มีีการชำำ�ระจริิง
• ข้้ อ กำำ� หนดให้้ อ งค์์ กรธุุ ร กิิ จ ที่่� เ ป็็ น คู่่�สัั ญ ญากัั บ ภาครัั ฐ ชำำ� ระเงิิ น ให้้ SME ที่่� เ ป็็ น
ซััพพลายเออร์์ตามกำำ�หนดที่่�ได้้ระบุุไว้้ในสััญญา โดยหากองค์์กรธุุรกิิจไม่่ปฏิิบััติิตาม
โดยไม่่มีีเหตุุอัันสมควร จะส่่งผลต่่อโอกาสในการรัับงานครั้้�งต่่อไป และ/หรืือ โดน
บทลงโทษ
• ข้้อกำำ�หนดให้้รัฐั ชำำ�ระเงิินให้้ผู้้�ซื้อ้� ที่่�เป็็นคู่่�สััญญากัับรััฐตามกำำ�หนด เพื่่�อให้้ผู้้�ซื้อ้� สามารถ
ชำำ�ระเงิินต่่อให้้ SME ได้้ตามแผนที่่�กำำ�หนดไว้้
• ศููนย์์ช่่วยเหลืือ SME ในยามวิิกฤติิ (SOS)

แนวทางการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน
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ทั้้�งนี้้� แนวทางการสนัับสนุุนให้้ SME เข้้าถึึงการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาคเอกชนที่่�กล่่าวถึึง
ข้้างต้้นสามารถนำำ�มาแบ่่งตามระดัับผลกระทบ (impact) ต่่อการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาคเอกชน พร้้อม
กำำ�หนดระยะเวลาดำำ�เนิินงาน และจััดเป็็นกลุ่่�มชุุดมาตรการได้้ดัังต่่อไปนี้้�
high impact

• สิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีจากการซื้้อ� สิินค้้า/
บริิการจาก SME
• สิิทธิิเข้้าร่่วมโครงการสนัับสนุุนของรััฐ
แบบโครงการคนละครึ่่�ง
• ส่่วนลดค่่าธรรมเนีียม factoring/supply
chain financing
• ศููนย์์รวบรวม/บริิหารจััดการคำำ�สั่่�งซื้้�อจาก 
SME หลายๆ ราย
• บััตรเครดิิตสำำ�หรัับซื้้�อปััจจััยการผลิิต
• supply chain financing โดยใช้้ FinTech
• ฐานข้้อมููล credit term
• ศููนย์์ช่วย
่ เหลืือ SME ในยามวิิกฤติิ (SOS)
• ผู้้�ซื้้�อสะสมแต้้ม รัับโอกาสเข้้าพบนายกฯ/
ผู้้�บริิหารภาครััฐ
• การเพิ่่�มเกณฑ์์จััดซื้้�อฯ จาก SME ในการ
ประเมิินหุ้้�นยั่่�งยืืน
• หลัักสููตรอบรมที่่�เน้้นการทำำ�ธุุรกิิจแบบ
B2B
• ข้้ อ กำำ� หนดรัั ฐ ชำำ� ระเงิิ น ให้้ ผู้้� ซื้้� อ ที่่� เ ป็็ น คู่่�
สััญญากัับรััฐตามกำำ�หนด

• ผู้้�ซื้้�อสะสมแต้้ม รัับของกำำ�นััลเป็็นสิินค้้า/บริิการจาก 
SME
• ผู้้�ซื้้�อสะสมแต้้ม รัับส่่วนลดในการซื้้�อสิินค้้า/บริิการ
จาก SME
• ผู้้�ซื้อ้� สะสมแต้้ม รัับส่่วนลดในการใช้้บริิการทางธุุรกิิจ
• การพััฒนาซััพพลายเออร์์เพื่่�อรัับสิิทธิิประโยชน์์ทาง
ภาษีี
• ส่่วนลดในการใช้้บริิการทางธุุรกิิจ
• ศููนย์์รวมข้้อมููลข่่าวสารการจััดซื้้�อฯ ภาคเอกชน
• ศููนย์์รวมข้้อมููลการสรรหาผู้้�ร่ว่ มดำำ�เนิินงานของผู้้�รับั
งานภาครััฐ
•  integrated procurement platform
• ฐานข้้อมููล/เครื่่�องมืือประเมิินทดสอบผู้้�ขายตาม
requirement
• ฐานข้้อมููล digital supply chain financing
• ข้้อกำำ�หนดองค์์กรธุุรกิิจที่่เ� ป็็นคู่่�สััญญากัับรััฐชำำ�ระเงิิน
ให้้ SME ตามกำำ�หนด
• ผู้้�ซื้้�อสะสมแต้้ม รัับรางวััลเชิิดชููเกีียรติิ
• สิิทธิิรัับงานใหญ่่จากภาครััฐ หากมีีแผนจััดจ้้างช่่วง
กัับ SME
• การร่่วมจััด/สนัับสนุุนงบประมาณจััด workshop
พััฒนาซััพพลายเออร์์
• เวทีีจัับคู่่�ธุุรกิิจ นำำ�เสนอสิินค้้า/บริิการ สำำ�หรัับ SME
ที่่�มีีข้้อจำำ�กััด
• การสร้้างเครืือข่่าย SME consortium

quick
win
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ตัวอย่างโครงการนำ�ร่อง (pilot project)
การดำำ�เนิินชุุดมาตรการสนัับสนุุนให้้ SME เข้้าถึึงการจััดซื้้�อจััดจ้้างภาคเอกชนมีีความ
เกี่่�ยวข้้องเชื่่�อมโยงและจำำ�เป็็นต้้องได้้รัับความร่่วมมืือจากหลายฝ่่าย  ไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�ซื้้�อ SME
ซััพพลายเออร์์ของ SME ผู้้�ให้้บริิการทางธุุรกิิจ แหล่่งเงิินทุุน หน่่วยงานภาครััฐ และลููกค้้าที่่�ซื้้�อ
สิินค้้า/บริิการจากองค์์กรธุุรกิิจที่่�เป็็นผู้้�ซื้้�อ

ที่มา: คณะวิจัย

การขับเคลื่อนการสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชนควรเริ่มต้นจากการดำ�เนิน
มาตรการที่ทำ�ได้จริง เห็นผลเร็ว และเป็นประโยชน์ในวงกว้าง ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสมหลังจากที่ได้ทดลองดำ�เนินการแล้ว
มาตรการที่สามารถขับเคลื่อนสู่โครงการนำ�ร่อง (pilot project)
สามารถจัดกลุ่มได้ดังนี้
มาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการซื้อสินค้า/บริการจาก SME
1. โครงการสะสมแต้้มจากการซื้้�อสิินค้้า/บริิการจาก   
SME เพื่่�อรัับ
1) ของกำำ�นััลเป็็นสิินค้้า/บริิการจาก SME
2) ส่่วนลดค่่าสิินค้้า/บริิการจาก SME
3) ส่่วนลดการใช้้บริิการทางธุุรกิิจ
     (business development service: BDS)

แนวทางการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน

มาตรการพัฒนาขีดความสามารถของ SME
ให้มีความพร้อมในการขายสินค้า/บริการ
2. โครงการส่่งเสริิมการพััฒนาซััพพลายเออร์์
  โดยการให้้สิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีี
3. โครงการให้้ส่่วนลดในการใช้้บริิการทางธุุรกิิจ

มาตรการพัฒนาขีดความสามารถของ SME
ให้มีความพร้อมในการขายสินค้า/บริการ
4. โครงการพััฒนาศููนย์์รวมข้้อมููลข่่าวสารการจััดซื้้�อ
จััดจ้้างภาคเอกชน และศููนย์์รวมข้้อมููลการสรรหา
ผู้้�ร่่วมดำำ�เนิินงานของผู้้�รัับงานภาครััฐ
5. โครงการส่่งเสริิมการพััฒนาแพลตฟอร์์มการจััดซื้้�อ
จััดจ้้างแบบครบวงจร (integrated procurement
platform) ที่่�มีีระบบประเมิินและคััดเลืือกผู้้�ขายตามหลัักเกณฑ์์/ความต้้องการของ
ผู้้�ซื้้�อ ระบบบริิหารจััดการคำำ�สั่่�งซื้้�อ ระบบเรีียกเก็็บเงิิน ระบบชำำ�ระเงิิน และระบบ
วิิเคราะห์์ประสิิทธิิภาพการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
6. โครงการพััฒนาฐานข้้อมููลสิินเชื่่�อหมุุนเวีียนคู่่�ค้้าแบบดิิจิิทััล (digital supply
chain financing)
7. โครงการออกข้้อกำำ�หนดให้้องค์์กรธุุรกิิจที่่�เป็็นคู่่�สััญญากัับรััฐชำำ�ระเงิินให้้ SME  
 ตามกำำ�หนด
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1. โครงการสะสมแต้มจากการซื้อสินค้า/บริการจาก SME เพื่อรับ
1) ของกำ�นัลเป็นสินค้า/บริการจาก SME
2) ส่วนลดค่าสินค้า/บริการจาก SME
3) ส่วนลดการใช้บริการทางธุรกิจ (business development service: BDS)
เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการซื้อสินค้า/บริการจาก SME
ลักษณะของโครงการ

เพิ่มแรงจูงใจให้มีการซื้อสินค้า/บริการจาก SME มากขึ้น
เป้าหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แนวทางดำ�เนินงาน

• กรมการพัฒนาชุมชน (หน่วยงานหลัก)
• สสว. (หน่วยงานหลัก)
• ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง
• ผู้ให้บริการทางธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ
BDS (28 ราย/104 บริการ)

• สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• หอการค้าไทยและสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย
• สมาคมบริหารงานจัดซื้อและ
ซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

• สสว. และผู้้�ให้้บริิการแพลตฟอร์์มการจััดซื้้�อจััดจ้้าง ร่่วมกัันพััฒนาระบบการสะสมแต้้ม
ที่่�คำำ�นวณจากมููลค่่าการซื้้�อสิินค้้า/บริิการจาก SME
• สสว. กรมการพััฒนาชุุมชน และหน่่วยงานร่่วมขัับเคลื่่�อน ร่่วมกัันจััดทำำ�เงื่่�อนไขการ
สะสมแต้้มและสิิทธิิประโยชน์์ที่่�จะจููงใจให้้องค์์กรธุุรกิิจซื้้�อสิินค้้า/บริิการจาก SME
มากขึ้้�น
• เพิ่่�มยอดขายให้้ SME
• ลดต้้นทุุนในการประกอบธุุรกิิจของผู้้�ซื้้�อ

ประโยชน์

ต้นทุน/ข้อกังวล

• ไม่่สามารถประเมิินสััมฤทธิิผลของการซื้อ้� ที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� และความคุ้้�มค่่าที่่�ได้้เมื่่อ� เทีียบกัับต้้นทุุน
ในการพััฒนาระบบการสะสมแต้้ม
• ผู้้�ให้้บริิการแพลตฟอร์์มการจััดซื้อ้� จััดจ้้างและผู้้�ให้้บริิการทางธุุรกิิจไม่่สนใจเข้้าร่่วมโครงการ
• ผู้้�ซื้อ้�  ผู้้�ให้้บริิการแพลตฟอร์์มการจััดซื้อ้� จััดจ้้าง หน่่วยงานรัับรอง และหน่่วยงานรััฐ มีีต้น้ ทุุน
• การพิิสููจน์์และตรวจสอบตามเงื่่�อนไขสููงเกิินไป
• ปััญหาการสวมสิิทธิิ moral hazard และทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น

แนวทางการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน

2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาซัพพลายเออร์
โดยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

ลักษณะของโครงการ

เป็นการพัฒนาขีดความสามารถของ SME
ให้มีความพร้อมในการขายสินค้า/บริการ
เพิ่มโอกาสให้ SME ได้รับการช่วยเหลือจากองค์กรธุรกิจอื่น
ในการพัฒนาขีดความสามารถได้มากขึ้น

เป้าหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
(หน่วยงานหลัก)
• กรมสรรพากร (หน่วยงานหลัก)
• BOI (หน่วยงานหลัก)
• สสว (หน่วยงานหลัก)

• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
• หอการค้าไทยและสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย 

หน่่วยงานหลัักและหน่่วยงานร่่วมขัับเคลื่่�อน ร่่วมกัันออกแบบปรัับปรุุงเพื่่�อปลดล็็อกกฎ
ระเบีียบที่่เ� ป็็นอุุปสรรคต่่อการขอรัับสิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีที่่ยั� งั มีีอยู่่� เช่่น กระบวนการ
ตรวจสอบและรัับรองคำำ�ขอ
แนวทางดำ�เนินงาน

• เพิ่มขีดความสามารถของ SME ในการผลิต ส่งมอบ และให้บริการหลังการขาย
• เพิ่มประสิทธิภาพของผู้ซื้อในการบริหารจัดการซัพพลายเออร์ที่เป็น SME
ประโยชน์

• ไม่่สามารถประเมิินสััมฤทธิิผลของการช่่วยพััฒนาขีีดความสามารถและความคุ้้�ม
ค่่าที่่�ได้้เมื่่�อเทีียบกัับรายได้้ที่่�รััฐเสีียไป
• ปััญหาการสวมสิิทธิิ
• องค์์กรธุุรกิิจ หน่่วยงานรัับรอง และหน่่วยงานรััฐ มีีต้้นทุุนการพิิสููจน์์และตรวจสอบ
ตามเงื่่�อนไขสููงเกิินไป
ต้นทุน/ข้อกังวล
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3. โครงการให้ส่วนลดในการใช้บริการทางธุรกิจ
เป็นการพัฒนาขีดความสามารถของ SME
ให้มีความพร้อมในการขายสินค้า/บริการ
ลักษณะของโครงการ

ลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจของ SME เช่น การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
การทดสอบทางห้องปฏิบัติการ การจัดทำ�บัญชี/ สอบบัญชี บริการที่ปรึกษา ฯลฯ
เป้าหมาย

• สสว (หน่วยงานหลัก)
• ผู้ให้บริการทางธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ BDS อื่นเพิ่มเติม
จากปัจจุบันที่มี 28 ราย/104 บริการ
• มาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• สสว. และหน่วยงานร่วมขับเคลื่อน ร่วมกันเชิญชวนผู้ให้บริการทางธุรกิจรูปแบบ
ต่างๆ มาขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ BDS ให้มากขึ้น
• สสว. และ SME ร่วมกันประเมินระดับคุณภาพการให้บริการของผู้ให้บริการทาง
ธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันกันพัฒนาคุณภาพมากขึ้น
แนวทางดำ�เนินงาน

• ลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจของ SME
• เพิ่มยอดขายให้ผู้ให้บริการทางธุรกิจ
ประโยชน์

• ไม่่สามารถประเมิินสััมฤทธิิผลของการใช้้บริิการทางธุุรกิิจและความคุ้้�มค่่าที่่�ได้้
เมื่่�อเทีียบกัับงบประมาณที่่�ต้้องใช้้
• หน่่วยงานที่่�ให้้บริิการธุุรกิิจไม่่สนใจเข้้าร่่วมโครงการ
• ปััญหาการสวมสิิทธิิ moral hazard และทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
ต้นทุน/ข้อกังวล

แนวทางการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน

4. โครงการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างภาค
เอกชน และศูนย์รวมข้อมูลการสรรหาผู้ร่วมดำ�เนินงานของ
ผู้รับงานภาครัฐ
เป็็นการสร้้างระบบนิิเวศด้้านข้้อมููลข่่าวสารที่่�ช่่วยให้้การซื้้�อขายสิินค้้า/บริิการ
ระหว่่างองค์์กรธุุรกิิจกัับ SME มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�นและช่่วยลดต้้นทุุนให้้กัับทั้้�ง
องค์์กรธุุรกิิจและ SME
ลักษณะของโครงการ

เพิ่มโอกาสให้ SME สามารถเข้าถึงตลาดการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชนได้มากขึ้น
เป้าหมาย

• กรมประชาสัมพันธ์
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
• หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง
(หน่วยงานหลัก)
ประเทศไทย
• กรมบัญชีกลาง (หน่วยงานหลัก) • สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน
• สสว (หน่วยงานหลัก)
แห่งประเทศไทย
• สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แนวทางดำ�เนินงาน

• สสว. กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า และหน่่วยงานร่่วมขัับเคลื่่�อน ร่่วมกัันพััฒนา
แพลตฟอร์์มสำำ�หรัับใช้้เป็็นศููนย์์รวมข้้อมููลข่่าวสารการจััดซื้อ้� จััดจ้้างภาคเอกชน และ
เชิิญชวนองค์์กรธุุรกิิจมาขึ้้�นทะเบีียนและประกาศข่่าวลงแพลตฟอร์์ม
• สสว. และกรมบััญชีีกลาง ร่่วมกัันพััฒนาแพลตฟอร์์มสำำ�หรัับใช้้เป็็นศููนย์์รวมข้้อมููล
ข่่าวสารความต้้องการสั่่�งซื้้�อสิินค้้า/บริิการของผู้้�รัับงานภาครััฐ และออกประกาศให้้
องค์์กรธุุรกิิจที่่�เป็็นผู้้�รัับงานภาครััฐประกาศข่่าวลงแพลตฟอร์์ม
• ลดต้นทุนของ SME ในการหาข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน
• ลดต้นทุนของผู้ซื้อในการเสาะหาซัพพลายเออร์

ประโยชน์

ต้นทุน/ข้อกังวล

• รููปแบบกิิจกรรมอาจไม่่ตรงกัับภารกิิจหลัักของหน่่วยงานเจ้้าภาพ
• ต้้องสร้้างแรงจููงใจแก่่ผู้้�ซื้้�อให้้มากพอเมื่่�อเทีียบกัับภาระในการแจ้้งข้้อมููลข่่าวสาร
• ข้้อมููลข่่าวสารบางกรณีีอาจเป็็นความลัับทางการค้้า
• ต้้องใช้้เวลาในการออกประกาศกรมบััญชีีกลางเพื่่�อกำำ�หนดให้้ผู้้�รับั งานภาครััฐปฏิิบัติั ิ
ตาม
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5. โครงการส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบครบวงจร (integrated procurement platform)
ที่มีระบบประเมินและคัดเลือกผู้ขายตามหลักเกณฑ์/ความต้องการ
ของผู้ซื้อ ระบบบริหารจัดการคำ�สั่งซื้อ ระบบเรียกเก็บเงิน ระบบ
ชำ�ระเงิน และระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็็นการสร้้างระบบนิิเวศด้้านธุุรกรรมที่่�ช่่วยให้้การซื้้�อขายสิินค้้า/บริิการระหว่่าง
องค์์กรธุุรกิิจกัับ SME มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ลดต้้นทุุน ลดข้้อผิิดพลาด ทำำ�การ
ตรวจสอบได้้ง่่าย และทำำ�ให้้ SME ได้้รัับเงิินเร็็วขึ้้�น
ลักษณะของโครงการ

อำ�นวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพ และลดภาระที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
การจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชนให้ SME และผู้ซื้อ
เป้าหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• ธนาคารแห่งประเทศไทย
(หน่วยงานหลัก)
• สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
(หน่วยงานหลัก)
• สำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
(หน่วยงานหลัก)
• สสว. (หน่วยงานหลัก)

• ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง
• สมาคมธนาคารไทย 
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย 
• สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน
แห่งประเทศไทย
• สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

• สสว. และหน่่วยงานร่่วมขัับเคลื่่�อน ร่่วมกัันพััฒนาฐานข้้อมููล/เครื่่�องมืือสำำ�หรัับใช้้
ประเมิินทดสอบว่่าผู้้�ขายผ่่านหลัักเกณฑ์์/ความต้้องการของผู้้�ซื้้�อหรืือไม่่ และส่่ง
เสริิมให้้ผู้้�ให้้บริิการแพลตฟอร์์มการจััดซื้้�อจััดจ้้างนำำ�ฐานข้้อมููล/เครื่่�องมืือดัังกล่่าว
ไปใช้้ประโยชน์์ต่่อ
• หน่่วยงานหลัักและหน่่วยงานร่่วมขัับเคลื่่�อน ร่่วมกัันเชิิญชวนให้้ผู้้�ให้้บริิการ
แพลตฟอร์์มการจััดซื้้�อจััดจ้้างเชื่่�อมโยงข้้อมููลกัับระบบ PromptBiz
• หน่่วยงานหลัักและหน่่วยงานร่่วมขัับเคลื่่�อน ร่่วมกัันเชิิญชวนให้้องค์์กรธุุรกิิจและ
SME ทำำ�ธุุรกรรมซื้้�อขายกัันผ่่านแพลตฟอร์์ม
แนวทางดำ�เนินงาน

แนวทางการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน

ประโยชน์

• ช่่วยให้้ SME รู้้�ถึึงระดัับความสามารถของตััวเอง
• ลดต้้ น ทุุ น การทำำ� ธุุ ร กรรมให้้ SME เช่่ น  การจัั ด ทำำ� ใบแจ้้ ง หนี้้� ใบกำำ�กัั บ ภาษีี
การกระทบยอดบััญชีี
• ลดต้้นทุุนการทำำ�ธุุรกรรมให้้ผู้้�ซื้อ้� เช่่น การคััดเลืือกซััพพลายเออร์์ การบริิหารจััดการคำำ�
สั่่�งซื้้�อ การชำำ�ระเงิิน การวิิเคราะห์์ประสิิทธิิภาพการจััดซื้้�อจััดจ้้างขององค์์กร
• ข้้อมููลการจััดซื้้�อจััดจ้้างบางกรณีีอาจเป็็นความลัับทางการค้้า
• ต้้องสร้้างแรงจููงใจแก่่ผู้้�ซื้้�อที่่�มีีแพลตฟอร์์มของตััวเอง และผู้้�ให้้บริิการแพลตฟอร์์ม
ให้้มากพอเมื่่�อเทีียบกัับภาระในการเชื่่�อมต่่อระบบเข้้ากัับระบบ Smart Financial
Infrastructure for Business (PromptBiz)
• ต้้องสร้้างแรงจููงใจแก่่ SME ให้้มากพอเมื่่�อเทีียบกัับการเปิิดเผยข้้อมููลรายรัับให้้กรม
สรรพากรทราบ
• ความยุ่่�งยากในการปฏิิบััติิตาม พรบ. คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)
• ประเด็็นความสามารถในการทำำ�งานร่่วมกัันได้้ (interoperability) และความปลอดภััย
ทางไซเบอร์์

ต้นทุน/ข้อกังวล
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6. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสินเชื่อหมุนเวียนคู่ค้าแบบดิจิทัล
(digital supply chain financing)
เป็็นการสร้้างระบบนิิเวศทางการเงิินเพื่่�อเป็็นฐานข้้อมููลธุุรกรรมทางการค้้าและการ
ชำำ�ระเงิินแบบดิิจิิทััลที่่�สถาบัันการเงิินสามารถนำำ�มาใช้้ได้้อย่่างสะดวกและรวดเร็็ว
มากขึ้้�นในการตรวจสอบหลัักฐานสำำ�หรัับการพิิจารณาให้้สินิ เชื่่อ� แก่่ SME ที่่�เป็็นผู้้�ขาย
ลักษณะของโครงการ

สร้าง digital footprints ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ที่มีขนาดและต้นทุนที่เหมาะสมได้มากขึ้น
เป้าหมาย

• ธนาคารแห่งประเทศไทย
(หน่วยงานหลัก)
• สำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
(หน่วยงานหลัก)
• สสว (หน่วยงานหลัก)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • สมาคมธนาคารไทย 

• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
• หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย
• สมาคมผู้ค้าปลีกไทย
• สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน
แห่งประเทศไทย
• สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

• หน่่วยงานหลัักและหน่่วยงานขัับเคลื่่�อน ร่่วมกัันเชิิญชวนให้้องค์์กรธุุรกิิจป้้อนข้้อมููล
การสั่่�งซื้้�อสิินค้้าและการจ่่ายเงิินของตนเข้้าสู่่�ระบบ Smart Financial Infrastructture for Business (PromptBiz)
• หน่่วยงานหลัักและหน่่วยงานขัับเคลื่่�อน ร่่วมกัันเชิิญชวนให้้ผู้้�ให้้บริิการแพลตฟอร์์ม
การจััดซื้้�อจััดจ้้างเชื่่�อมโยงข้้อมููลกัับระบบ PromptBiz
แนวทางดำ�เนินงาน

• ลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสของ SME ในการได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
• ลดความเสี่ยงของผู้ซื้อในการทำ�ธุรกิจร่วมกับ SME ที่เป็นซัพพลายเออร์
• ลดต้นทุนและความเสี่ยงของผู้ให้กู้ในการปล่อยสินเชื่อให้ SME
ประโยชน์

ต้นทุน/ข้อกังวล

• ต้องสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ซื้อให้มากพอเมื่อเทียบกับภาระในการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ
PromptBiz
• ต้องสร้างแรงจูงใจแก่สถาบันการเงินให้มากพอเมื่อเทียบกับโอกาสทางธุรกิจที่อาจ
จะเสียไปให้กับสถาบันการเงินแห่งอื่น
• ประเด็นความสามารถในการทำ�งานร่วมกันได้ (interoperability) และความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์

แนวทางการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน

7. โครงการออกข้อกำ�หนดให้องค์กรธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับรัฐ
ชำ�ระเงินให้ SME ตามกำ�หนด

เป็็นการสร้้างระบบนิิเวศด้้านกฎระเบีียบ มาตรฐาน และแนวปฏิิบััติิ ที่่�ช่่วยป้้องกััน
คุ้้�มครองและช่่วยเหลืือ SME ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการที่่�ผู้้�ซื้้�อชำำ�ระเงิินล่่าช้้า
ลักษณะของโครงการ

ป้องกันและคุ้มครอง SME ที่อาจถูกเอาเปรียบจากการที่ผู้ซื้อชำ�ระเงินล่าช้า
เป้าหมาย

• กรมบัญชีกลาง (หน่วยงานหลัก)
• สำ�นักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (หน่วยงานหลัก)
• สสว (หน่วยงานหลัก)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• กรมบััญชีีกลางออกประกาศกำำ�หนดให้้องค์์กรธุุรกิิจที่่�เป็็นคู่่�สััญญากัับภาครััฐชำำ�ระ
เงิินให้้ SME ที่่�เป็็นซััพพลายเออร์์ตามกำำ�หนดที่่�ได้้ระบุุไว้้ในสััญญา โดยหากองค์์กร
ธุุรกิิจไม่่ปฏิิบัติั ติ ามโดยไม่่มีเี หตุุอันั สมควร จะส่่งผลต่่อโอกาสในการรัับงานครั้้�งต่่อ
ไป และ/หรืือ โดนบทลงโทษ
• กรมบััญชีีกลางพััฒนาแพลตฟอร์์มให้้คู่่�สัญั ญาป้้อนข้้อมููล credit term และเวลาการ
ชำำ�ระเงิินจริิงให้้กับั ซััพพลายเออร์์ของตน และให้้หน่่วยงานร่่วมขัับเคลื่่�อนสามารถ
เข้้าถึึงและใช้้ประโยชน์์จากฐานข้้อมููลดัังกล่่าวได้้
แนวทางดำ�เนินงาน

ประโยชน์

• เพิ่มโอกาสที่ SME จะได้รับเงินตรงตามสัญญา
• เพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรธุรกิจที่ชำ�ระเงินให้ SME ตามกำ�หนด
• ลดภาระให้กับสำ�นักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าในการตรวจสอบและ
ลงโทษผู้กระทำ�ผิด
• ต้้องใช้้เวลาในการออกประกาศกรมบััญชีีกลางเพื่่�อกำำ�หนดให้้คู่่�สััญญากัับรััฐปฏิิบััติิตาม
• ผู้้�ซื้้�อหลีีกเลี่่�ยงความเสี่่�ยงโดยการซื้้�อสิินค้้า/บริิการจาก SME น้้อยลง
• ต้้องการให้้มีีการออกข้้อบัังคัับรััฐชำำ�ระเงิินให้้ผู้้�ซื้้�อที่่�เป็็นคู่่�สััญญากัับรััฐตามกำำ�หนดด้้วย

ต้นทุน/ข้อกังวล
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แพลตฟอร์ม
และเว็บไซต์

สำ�หรับการจัดซื้อจัดจ้าง

แพลตฟอร์มและเว็บไซต์สำ�หรับการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบ
THAI SME-GP
สสว.

แพลตฟอร์์มที่่�รวมข้้อมููลผู้้�ผลิิต ผู้้�ค้้า ผู้้�จััดจำำ�หน่่ายที่่�เป็็นผู้้�ประกอบการ SME โดยผู้้�ประกอบ
การ SME ที่่�ขึ้้�นทะเบีียนในระบบ THAI SME-GP จะได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์ในการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
กัับภาครััฐ นอกจากผู้้�ซื้้�อที่่�เป็็นหน่่วยงานภาครััฐแล้้ว ผู้้�ซื้้�อจากภาคเอกชนสามารถเข้้าค้้นหา
ผู้้�ขาย (supplier) ในระบบได้้เช่่นเดีียวกััน (รายละเอีียดเพิ่่�มเติิม www.thaismegp.com)
Phenixbox

เว็็บไซต์์และแอปพลิิเคชัันค้้าส่่งที่่�เป็็น B2B Online Platform เชื่่�อมช่่องทางการขายหน้้าร้้าน
และออนไลน์์เข้้าด้้วยกัันทำำ�ให้้ธุุรกิิจเข้้าถึึงกลุ่่�มลููกค้้าจากทั่่�วทุุกหนแห่่งได้้ง่่าย สะดวก และ
ปลอดภััย (รายละเอีียดเพิ่่�มเติิม www.account.phenixbox.com/login)
T-GoodTech

แพลตฟอร์์มที่่�เป็็นช่่องทางการจัับคู่่�ระหว่่างธุุรกิิจกัับธุุรกิิจ (B2B) ระหว่่างผู้้�ประกอบการไทย
ด้้วยกัันเองและระหว่่างผู้้�ประกอบการไทยกัับผู้้�ประกอบการต่่างประเทศเพื่่�อผลัักดััน SME
สู่่�ห่่วงโซ่่มููลค่่าระดัับโลก โดยส่่งเสริิมการใช้้เทคโนโลยีีผ่่านระบบฐานข้้อมููลเพื่่�อจัับคู่่�ธุุรกิิจ
ออนไลน์์ (รายละเอีียดเพิ่่�มเติิม www.tgoodtech.com/th)
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สำ�นักงานคณะ
กรรมการการ
แข่งขันทางการค้า

หน่่วยงานกำำ�กับั ดููแลการประกอบธุุรกิิจให้้มีกี ารแข่่งขัันทางการค้้าอย่่างเสรีีและเป็็นธรรม โดย
ออกมาตรการที่่เ� กี่่ยวข้
� อ้ งกัับ SME คืือประกาศเรื่่อ� งแนวทางการปฏิิบัติั ทิ างการค้้าที่่เ� ป็็นธรรม
เกี่่�ยวกัับระยะเวลาการให้้สิินเชื่่�อการค้้า (Credit Term) กรณีีผู้้�ประกอบธุุรกิิจขนาดกลางและ
ขนาดย่่อม (SME) เป็็นผู้้�ขายสิินค้้าหรืือบริิการ (รายละเอีียดเพิ่่�มเติิม www.tcct.or.th)
สำ�นักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(สมอ.)

หน่่วยงานดำำ�เนิินด้้านมาตรฐาน มีีมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ SME คืือการรัับรองคุุณภาพ
ผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน (มผช.) เป็็นการรัับรองคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์ชุุมชนของผู้้�ผลิิตในชุุมชนใน
โครงการหนึ่่�งตำำ�บลหนึ่่�งผลิิตภััณฑ์์ และมาตรฐานอุุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) ที่่�รัับรอง
คุุณภาพให้้กับั สิินค้้าหรืือให้้บริิการที่่ผลิ
� ตจำ
ิ ำ�หน่่ายหรืือบริิการโดยวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาด
ย่่อม (SME) (รายละเอีียดเพิ่่�มเติิม www.tisi.go.th)
DGTFarm

แพลตฟอร์์มที่่�เป็็นช่่องทางการซื้อ้� ขายสิินค้้าเกษตรปลอดภััย มีคุี ณ
ุ ภาพ ได้้มาตรฐาน ผ่่านการ
รัับรองในรููปแบบออนไลน์์ เป็็นการจัับคู่่�ธุุรกิิจยุุคใหม่่ที่่เ� กษตรกรไทยและผู้้�บริิโภคจะมาพบกััน
ในโลกออนไลน์์ในทุุกที่่� ทุุกเวลา (รายละเอีียดเพิ่่�มเติิม www.dgtfarm.com)

แพลตฟอร์มและเว็บไซต์สำ�หรับการจัดซื้อจัดจ้าง

FTIebusiness

เว็็บไซต์์การดำำ�เนิินธุุรกรรมออนไลน์์ผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ให้้กัับสมาชิิกสภาอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทยซึ่่�งเป็็นทั้้�งผู้้�ซื้้�อและผู้้�ขาย ช่่วยอำำ�นวยความสะดวกในการเข้้าถึึงสิินค้้าของ
ทั้้�งสองฝ่่าย โดยสามารถสั่่�งซื้้�อสิินค้้าได้้ตลอดเวลาและช่่วยลดงบประมาณการลงทุุน (ราย
ละเอีียดเพิ่่�มเติิม www.ftiebusiness.com)
สมาคมบริหารงาน
จัดซื้อและซัพพลาย
เชนแห่งประเทศไทย
(สจซท)
องค์์กรอิิสระที่่�เผยแพร่่องค์์ความรู้้�เกี่่ยวกั
� บั วิิชาชีีพจัดั ซื้อ้� และซััพพลายเชน เป็็นศููนย์์กลางความ
เป็็นเลิิศของข้้อมููล และเทคโนโลยีีทางด้้านงานจััดซื้้อ� และซััพพลายเชน ให้้บริิการประสานงาน
แลกเปลี่่� ย นความรู้้� ข้้ อ คิิ ด เห็็ น และประสบการณ์์ สำำ� หรัั บ ผู้้�ประกอบวิิ ช าชีี พจัั ด ซื้้� อ และ
ซััพพลายเชน (รายละเอีียดเพิ่่�มเติิม www.pscmt.or.th)
โครงการไทยเด็ด

โครงการที่่ช่� วย
่ เพิ่่�มช่่องทางการขายให้้กับั สิินค้้าชุุมชนเพื่่�อช่่วยให้้วิสิ าหกิิจชุุมชนและผู้้�ประกอบ
การท้้องถิ่่น� โดยวางจำำ�หน่่ายผลิิตภัณ
ั ฑ์์ ณ “มุุมสิินค้้าหรืือร้้านค้้าไทยเด็็ด” ที่่�อยู่่�ในสถานีีบริิการ
น้ำำ��มััน พีีทีีทีี สเตชั่่�นที่่�ครอบคลุุมทั่่�วประเทศ (รายละเอีียดเพิ่่�มเติิม www.thaidet.pttor.com)
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Pantavanij

บริิ ษัั ท ที่่� ใ ห้้ บ ริิ การระบบจัั ด ซื้้� อ อิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ กส์์ เพื่่� อ เพิ่่� ม ศัั กย ภาพทางธุุ ร กิิ จ ที่่� ค รอบคลุุ ม
ทุุกขั้้�นตอนตั้้�งแต่่การสรรหา ตลอดจนขั้้�นตอนการสั่่�งซื้้�อ เพื่่�อตอบสนองความต้้องการและ
กระบวนการจััดซื้้�อ ในลัักษณะองค์์กรต่่อองค์์กรสำำ�หรัับธุุรกิิจขนาดใหญ่่จนถึึงขนาดเล็็ก 
ในหลากหลายอุุตสาหกรรม (รายละเอีียดเพิ่่�มเติิม www.pantavanij.com)
OfficeMate
e-Procurement

ระบบออนไลน์์ที่่�ให้้บริิการรัับการสั่่�งซื้้�อ ในรููปแบบ e-Procurement (B2B) ที่่�เหมาะสม
กัับความต้้องการของแต่่ละองค์์กรโดยเฉพาะผ่่านระบบแค็็ตตาล็็อก อัันจะช่่วยลดต้้นทุุน
องค์์กร เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินการของระบบจััดซื้้�อ และสร้้างความโปร่่งใสให้้กัับองค์์กร
(รายละเอีียดเพิ่่�มเติิม www.eprocurement.officemate.co.th/Account)

เจ้าของลิขสิทธิ์
สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ชั้น G, 17, 18 และ 23 ถ.วิภาวดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สสว. Call Center 1301 www.sme.go.th

คณะที่ปรึกษา
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ดร.นณริฏ พิศลยบุตร
นางสาวเทียนสว่าง ธรรมวณิช
นายยศ วัชระคุปต์
นางสาวนันทพร เมธาคุณวุฒิ
นายณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล
นางสาววิไล ทิวากรโก

หน่วยงานสนับสนุนข้อมูลและข้อเสนอแนะ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สำ�นักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ ไทย
บริษัท แดรี่โฮม จำ�กัด
บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด
บริษัท ไทยโมเดอร์น เคส จำ�กัด
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เบทาโกร จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. น้ำ�มันและการค้าปลีก จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท พันธวณิช จำ�กัด
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำ�กัด (Lotus’s)

