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งานบูรณาการเครือข่่าย
ด้านการส่่งเส่ริม SME: 
ศึึกษาแนวทางการส่นับส่นุน
ให้ SME เข่้าถึึงการจััดซื้ื�อ
จััดจั้างภาคเอกชน

วิิสาหกิิจขนาดกิลางและขนาดย่่อม (SME) มี
บทบาทสำคััญต่อ่ระบบเศรษฐกิิจและสงัคัมไทย่เป็็นอย่า่ง
มากิ กิารสร้างโอกิาสใหม่ๆ ในกิารขาย่สินคั้า/บริกิารเป็็น
สิ�งหน่�งที�ช่ว่ิย่สร้างราย่ได้เพื่่�อนำไป็เป็็นเงินทุนหมุนเวีิย่น
ให ้SME ได้ต่อ่ย่อดธุรุกิจิให้เต่บิโต่ย่ิ�งข่�น ที�ผ่า่นมา หน่วิย่
งานภาคัรัฐได้ออกิมาต่รกิารสนับสนุนให้ SME สามารถ
เข้าถ่งช่่องทางต่ลาดทั�งที�เป็็นลูกิคั้าป็ระช่าช่นทั�วิไป็ 
(B2C) ลูกิคั้าห้างร้านบริษัทเอกิช่น (B2B) รวิมทั�งลูกิคั้า
หน่วิย่งานภาคัรัฐ (B2G) ผ่่านกิารจัดซ่ื้�อจัดจ้างภาคัรัฐ 
ซื้่�งสำนักิงานส่งเสริมวิิสาหกิิจขนาดกิลางและขนาดย่่อม 
(สสวิ.) ไดร้บัมอบหมาย่ใหเ้ป็น็หน่วิย่งานรบัผ่ดิช่อบหลกัิ
ในกิารขับเคัล่�อนมาต่รกิารสนับสนุนให้ SME เข้าถง่ต่ลาด
กิารจัดซื้่�อจัดจ้างภาคัรัฐ 

ส่วินกิารจัดซื้่�อจัดจ้างภาคัเอกิช่น (Corporate 
procurement) แม้จะมีคัวิามคัล้าย่คัล่งกิับกิารจัดซื้่�อจัด
จ้างภาคัรัฐในบางป็ระเด็นและอาจใช้่กิลไกิหร่อเคัร่�องม่อ
ในกิารสนับสนนุบางอย่า่งร่วิมกัินได ้แต่ก็่ิมหีลาย่ป็ระเด็น
ที�แต่กิต่่างกิันอย่่างมากิ โดย่เฉพื่าะอย่่างย่ิ�งกิารจัดซื้่�อจัด
จ้างภาคัเอกิช่นไม่คัวิรใช่้ “นโย่บาย่หร่อมาต่รกิารบังคัับ
กิับภาคัเอกิช่นโดย่ต่รง” แต่่จำเป็็นต่้องใช่้ “กิารสร้างแรง
จงูใจ” ใหผู้่ป้็ระกิอบกิารเอกิช่นโดย่เฉพื่าะผู่ซ้ื้่�อราย่ใหญซ่ื้่�อ
สนิคัา้/บริกิารจากิ SME มากิข่�น ดงันั�น สสวิ. จง่มีแนวิคัดิ
ที�จะขย่าย่ผ่ลกิารขับเคัล่�อนมาต่รกิารไป็สู่ต่ลาดกิารจัด
ซื้่�อจัดจ้างภาคัเอกิช่น โดย่ศ่กิษาแนวิทางกิารสนับสนุน
ให้ SME เข้าถ่งกิารจัดซ่ื้�อจัดจ้างภาคัเอกิช่นผ่่านกิาร
วิเิคัราะห์ขอ้มูลยุ่ทธุศาสต่ร์ นโย่บาย่ และกิลไกิที�เกีิ�ย่วิข้อง
ทั�งในป็ระเทศและต่า่งป็ระเทศ รวิมทั�งกิารสำรวิจคัวิามคัดิ
เห็น กิารสัมภาษณ์์และจัดป็ระชุ่มระดมคัวิามคัิดเห็นจากิ
ผู่้ที�เกิี�ย่วิข้อง เพื่่�อถ่าย่ทอดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกิาส และ
คัวิามทา้ทาย่ในกิารสนบัสนนุให ้SME เขา้ถง่ต่ลาดกิารจดั
ซื้่�อจัดจ้างภาคัเอกิช่น รวิมถ่งป็ระสบกิารณ์์ที�เกิิดข่�นจากิ
ป็ระเทศต่้นแบบ (Best Practices) และป็ระเทศไทย่เอง 
พื่ร้อมทั�งข้อเสนอแนะเชิ่งนโย่บาย่และโคัรงกิารนำร่องที�
สามารถนำมาใช้่เป็็นแนวิทางขับเคัล่�อนในกิารสนับสนุน
ให้ SME เข้าถ่งกิารจัดซื้่�อจัดจ้างภาคัเอกิช่นได้อย่่างมี
ป็ระสิทธุิภาพื่ต่่อไป็ 
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ป็ระเทศไทย่มีกิารสนับสนุน กิำกิับดูแล หร่อ
อำนวิย่คัวิามสะดวิกิให้ SME เข้าถ่งกิระบวินกิารจัดซื้่�อ
จดัจา้งภาคัรฐัและสามารถนำมาต่อ่ย่อดใหเ้กิิดกิารจดัซื้่�อ
จัดจ้างภาคัเอกิช่นที�จะเอ่�อป็ระโย่ช่น์ให้ SME ในป็ระเทศ
ได้ อันได้แกิ่ สิทธุิป็ระโย่ช่น์ด้านภาษีแกิ่องคั์กิรธุุรกิิจ
ขนาดใหญท่ี�ช่ว่ิย่พัื่ฒนา SME ภาย่ใต่ม้าต่รกิารพื่ี�ช่ว่ิย่น้อง 
กิารให้สิทธุิป็ระโย่ช่น์ด้านภาษีเพื่ิ�มเต่ิมต่ามคัุณ์คั่าของ
โคัรงกิารแกิ่ผู้่ลงทุนในป็ระเทศไทย่ที�ช่่วิย่พื่ัฒนาผู่้ผ่ลิต่
วิัต่ถุดิบหร่อช่ิ�นส่วินในป็ระเทศ กิารช่่วิย่ให้ SME เข้าถ่ง
สินเช่่�อ กิารพื่ัฒนาแพื่ลต่ฟอร์มสำหรับกิารจัดซื้่�อจัดจ้าง 
กิารจัดงานพื่บป็ะกิันระหว่ิางองค์ักิรธุุรกิิจขนาดใหญ่กิับ 
SME ที�ช่่วิย่ให้เกิิดกิารจับคู่ัทางธุุรกิิจ กิารบังคัับใช้่กิฎ
ระเบยี่บเกีิ�ย่วิกิบัระย่ะเวิลากิารช่ำระสนิเช่่�อกิารคัา้ (credit 
term) และกิารพื่ัฒนาโคัรงสร้างพื่่�นฐานทางกิารเงินและ
กิารช่ำระเงินสำหรับภาคัธุุรกิิจแบบคัรบวิงจร1 

กิรณ์ีศ่กิษาในสหราช่อาณ์าจักิร สหรัฐอเมริกิา 
และอินเดีย่ พื่บวิ่าภาคัรัฐของป็ระเทศเหล่านี�มีบทบาท
ในกิารเป็็นต่ัวิกิลาง หร่อสนับสนุนให้ SME เข้าถ่งกิาร
จัดซื้่�อจัดจ้างของภาคัเอกิช่นในหลาย่รูป็แบบ2 ดังแสดง
ในต่ารางที� 1

จัดุแข็่ง จัดุอ่อน โอกาส่ และความท้าทายในการส่่งเส่ริม 
ให้ SME เข่้าถึึงตลาดการจััดซื้ื�อจััดจั้างภาคเอกชน

ผ่ลกิารสัมภาษณ์์เช่งิล่กิหนว่ิย่งานที�เกีิ�ย่วิขอ้งกิบั
กิารจัดซื้่�อจัดจ้างทั�งหน่วิย่งานภาคัรัฐและเอกิช่นรวิม 20 
หน่วิย่งาน และผ่ลสำรวิจคัวิามคัิดเห็นเกิี�ย่วิกิับแนวิทาง
กิารเพื่ิ�มโอกิาสให้ SME เข้าถ่งกิารจัดซื้่�อจัดจ้างภาคั
เอกิช่นจากิผู่ป้็ระกิอบกิารเอกิช่นจำนวิน 111 แหง่ ต่ลอด
จนกิารป็ระชุ่มร่วิมกิับต่ัวิแทนจากิหน่วิย่งานภาคัรัฐและ
เอกิช่นทำให้สามารถวิิเคัราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกิาส 
และคัวิามท้าทาย่ (SWOT analysis) ของกิารจัดซ่ื้�อจัด

1 ด้ีรายลั่ะเอียดีเพ่ื่�มเติั้มใน e-book (https://tdri.or.th/2022/08/
corporate-procurement/)

2 อ้างแลั่้วิ

จ้างภาคัเอกิช่นได้3 ดังต่่อไป็นี� 

ก. จุุดแข็็ง (S: Strengths) 
• กิระบวินกิารทำงานภาย่ในของ SME ไม่ซื้ับ

ซื้้อน มีคัวิามคัล่องต่ัวิสูง และมักิต่อบสนอง
ผู่้ซื้่�อได้เร็วิ 

• มี SME ต่้นแบบที�ป็ระสบคัวิามสำเร็จใน
กิารพื่ฒันานวิตั่กิรรมเพื่่�อต่อ่ย่อดกิารดำเนิน
ธุุรกิิจร่วิมกิับองคั์กิรธุุรกิิจอ่�น 

• กิารซื้่�อสินคั้า/บริกิารจากิ SME ช่่วิย่เสริม
ภาพื่ลักิษณ์์ให้ผู่้ซื้่�อได้เป็็นรูป็ธุรรมมากิกิว่ิา
กิารทำกิิจกิรรมเพื่่�อสังคัม (CSR) ทั�วิไป็ 

ข็. จุุดอ่่อ่น (W: Weaknesses) 
• SME มีขีดคัวิามสามารถที�จำกิัดในกิารผ่ลิต่ 

ส่งมอบ และให้บริกิารหลังกิารขาย่ 
• SME ขาดทัศนคัติ่และกิารช่ี�นำทางในกิาร

พื่ัฒนาป็รับป็รุงต่นเอง 
• ขาดระบบนิเวิศที�จำเป็็นและเอ่�อต่่อ SME 

เช่่น 
 ขอ้มลูต่ลาดกิารจดัซื้่�อจดัจา้งภาคัเอกิช่น 
 กิระบวินกิารจัดซื้่�อจดัจ้างที�มปี็ระสิทธุภิาพื่ 
และไม่สร้างภาระมากิเกิินไป็ 
 ระบบต่รวิจสอบย้่อนกิลับที�ช่่วิย่ให้ผู่้
ซื้่�อและสถาบันกิารเงินมีคัวิามเช่่�อมั�นวิ่า SME 
สามารถป็ฏิิบัต่ติ่ามข้อกิำหนดต่า่งๆ ได้เป็็นอย่่าง
ดี ไม่วิ่าจะเป็็นในด้านกิารดูแลรักิษาสิ�งแวิดล้อม 
คัวิามรับผ่ิดช่อบต่่อสังคัม กิารกิำกิับดูแลกิิจกิาร
ที�ดี และป็ระวิัต่ิกิารซื้่�อขาย่ 
 กิารป็้องกิัน คัุ้มคัรอง และให้คัวิามช่่วิย่
เหล่อ SME ที�ถูกิเอาเป็รีย่บจากิผู้่ซื้่�อบางราย่ 
เช่่น กิารกิำหนดระย่ะเวิลากิารช่ำระสินเช่่�อกิาร
คั้านานเกิินคัวิร กิารจงใจช่ำระเงินให้ SME ช่้า 

3 ด้ีรายลั่ะเอียดีเพ่ื่�มเติั้มใน e-book (https://tdri.or.th/2022/08/
corporate-procurement/)
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ตารางที่ 1 บทบาทในการเป็นตัวกลาง หรือส่นับส่นุนให้ SME เข่้าถึึงการจััดซื้ื�อจััดจั้างข่องภาคเอกชนข่องประเทศึกรณีศึึกษา

ที�มา: คณ์ะผ้้วิิจััย

มาตรการ สหราชอาณาจัักร สหรัฐอเมริกา อินเดีีย

มาตรการสนัับสนัุนั 

ให้้เกิดการจััดซื้้�อจััดจั้าง 

- จััดให้้มีแพลตฟอร์ม CompeteFor 

แบบ B2B  

- งานัโครงการขนัาดให้ญ่่ (mega 

project) ของเม้องลอนัดอนัต้อง

ประกาศข่าวการจััดซื้้�อจััดจั้างผ่่านั

แพลตฟอร์มนัี�  

- กำห้นัดให้้ค่่สัญ่ญ่าห้ลัก (main 

contractor) ภาครัฐต้องเผ่ยแพร่ข่าว

การสรรห้า sub-contractor ผ่่านั

แพลตฟอร์ม CompeteFor  

- มีระบบคำนัวณคะแนันัผ่่้ขาย 

(scoring) เพ้�อคัดกรองผ่่้ขายเบ้�อง

ต้นั (shortlisted) โดยให้้ผ่่้ซื้้�อ

กำห้นัดคำถามในัแบบสอบถามได้ 

- ส่งเสริมให้้เอกชนัรายให้ญ่่ช่วย

เห้ล้อ SME ผ่่านัโครงการ CSR 

ต่างๆ โดยทำงานัร่วมกับ NGO 

ในัระดับท้องถิ�นั  

- จััดให้้มีแพลตฟอร์ม American 

Suppliers Initiative (ASI) ให้้

บริการปฏิิทินันััดพบระห้ว่างผ่่้ซื้้�อ

และผ่่้ขาย (business matching) 

โดยเนั้นัการเจัรจัาแบบพบห้นั้ากันั 

(face-to-face business meeting) 

- จััดให้้มีแพลตฟอร์ม MS-

MEMart เช้�อมโยงผ่่้ซื้้�อผ่่้ขาย

แบบ B2B  

- บริการครบวงจัรตั�งแต่  

e-catalog, e-RFQ,  

e-Tendering  

- ครอบคลุมทั�งตลาด ภายในั

ประเทศ และต่างประเทศ 

มาตรการที�เป็นั 

การอำนัวยความสะดวกด้านั

การจััดซื้้�อจััดจั้างให้้แก่ SME 

Prompt Pay Code ใช้บังคับกับค่่

สัญ่ญ่าห้ลักภาครัฐเท่านัั�นั 

Prompt Pay Act ใช้บังคับถึง

ระดับ sub-contractor ค้อ  

- ห้นั่วยงานัจััดซื้้�อชำระให้้ค่่สัญ่ญ่า

ห้ลักภายในั 14 วันั ห้ร้อ 30 วันั

กรณีชำระงวดสุดท้าย  

- ค่่สัญ่ญ่าห้ลักชำระให้้ 

ผ่่้รับเห้มาช่วงห้ร้อผ่่้ขายในัลำดับ

ถัดไปภายในั 7 วันั 

Micro, Small and Medium 

Enterprises Development 

(MSMED) Act, 2006 กำห้นัด

ให้้ห้นั่วยงานัรัฐต้องจั่าย

ดอกเบี�ยทบต้นัในัอัตรา 3 

เท่าของดอกเบี�ยอ้างอิง ตาม

ประกาศของธนัาคารกลางแห้่ง

อินัเดีย กรณีชำระเงินัให้้ SME 

ล่าช้ากว่า 45 วันั 

ยกเว้นัการทำแบบสอบถาม 

Pre-qualification กรณีสัญ่ญ่าม่ลค่า

ต�ำกว่า 1 แสนัปอนัด์  

เพ้�อช่วยลดภาระ SME

SBA (Small Business Admin-

istration) เป็นัตัวแทนัให้้ SME 

เสนัอแนัวทางการปรับปรุงกฎ

ระเบียบภาครัฐ ห้ร้อเสนัอสิทธิ

พิเศษให้้ SME เช่นั การลดห้ร้องด

ค่าปรับในับางกรณี รวมถึงติดตาม

ความค้บห้นั้าของการพิจัารณา

ข้อเสนัอ

จัดให้้มีโครงการฝึึกอบรมและ

เสริมทักษะด้านัต่างๆ และส่ง

เสริมให้้ SME ออกส่่ตลาดต่าง

ประเทศ
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ค. โอ่กาส (O: Opportunities) 
• มีหลาย่หน่วิย่งานต้่องกิารสนับสนุนหร่อ

กิำกิับดูแลกิารซื้่�อขาย่กิันระหวิ่าง SME กิับ
ผู่้ซื้่�อ 

• มผู้ี่ซื้่�อที��ใหค้ัวิามสำคัญักิบัหลกัิกิารจดัซื้่�อจดั
จ้างเพื่่�อคัวิามย่ั�งย่่นและต้่องกิารสนับสนุน 
SME ให้สามารถป็รับตั่วิให้เข้ากัิบหลักิกิาร
ดังกิล่าวิได้ 

• มีเทคัโนโลย่ีและข้อมูลขนาดใหญ่ (big 
data) ที�สามารถนำมาป็ระยุ่กิต์่ใช่้ในหลาย่
ด้าน เช่่น กิารนำเสนอสินค้ัา/บริกิารโดย่ใช่้
เทคัโนโลย่ีเสม่อนจริง (VR) และเทคัโนโลย่ี
คัวิามเป็็นจริงเสริม (AR) กิารป็ล่อย่สินเช่่�อ
ดิจิทัลโดย่กิารนำข้อมูลกิารทำธุุรกิรรมใน
แพื่ลต่ฟอร์มออนไลน์ต่า่งๆ มาร่วิมพิื่จารณ์า  

ง. อุ่ปสรรค (T: Threats) 
• กิารกิำหนดนโย่บาย่ส่งเสรมิให ้SME เขา้ถ่ง

กิารจัดซื้่�อจดัจา้งภาคัเอกิช่นในภาพื่รวิมของ
ป็ระเทศย่ังขาดคัวิามช่ัดเจน 

• เง่�อนไขและกิระบวินกิารขอรับกิารสนับสนนุ
ภาย่ใต่้มาต่รกิารที�มีอยู่่ในปั็จจุบันยั่งมีคัวิาม
ยุ่่งย่ากิ ซื้ับซื้้อน และสร้างภาระแกิ่ทุกิฝ่่าย่
ที�เกีิ�ย่วิข้อง ทั�งผู่ข้อรับและผู่ใ้ห้กิารสนับสนุน 

• ทรัพื่ย่ากิรของหน่วิย่งานสนับสนุนและส่ง
เสริมมีไม่มากิพื่อ 

• หนว่ิย่งานสนบัสนนุไม่สามารถเขา้ถง่และใช้่
ป็ระโย่ช่น์ขอ้มูลเชิ่งล่กิแบบขา้มหน่วิย่งานได้ 

แนวทางการส่นับส่นุนให้ SME เข่้าถึึงการจััดซื้ื�อจััดจั้าง
ภาคเอกชน

จากิกิารแลกิเป็ลี�ย่นคัวิามคัิดเห็นกัิบหน่วิย่งาน
ต่่างๆ ทั�งภาคัรัฐและเอกิช่น ต่ลอดจนกิารศ่กิษาแนวิทาง
ป็ฏิิบัติ่ที�ดขีองต่า่งป็ระเทศ ทำให้ไดข้อ้เสนอชุ่ดมาต่รกิาร
ที�คัวิรนำมาใช่้ในกิารสนับสนุนให้ SME สามารถเข้าถ่ง

กิารจัดซื้่�อจัดจ้างภาคัเอกิช่นได้มากิข่�น4 ดังต่่อไป็นี� 

ก. การสร้างแรงจุูงใจุให้้เกิดการซื้้�อ่สินค้า/บริการ
จุาก SME 

1) กิารสะสมแต่้มจากิกิารซื้่�อสินคั้า/บริกิารจากิ 
SME ซื้่�งแต่้มนั�นสามารถนำไป็ใช่้แลกิรับสิทธิุป็ระโย่ช่น์
ต่่างๆ เช่่น 

• ของกิำนัลเป็็นสินคั้า/บริกิารจากิ SME 
• ส่วินลดในกิารซื้่�อสินคั้า/บริกิารจากิ SME 
• ส่วินลดในกิารใช่้บริกิารทางธุุรกิิจ เช่่น กิาร

ต่รวิจสอบคุัณ์ภาพื่มาต่รฐาน กิารทดสอบ
ทางห้องป็ฏิิบัต่ิกิาร กิารจัดทำบัญช่ี/สอบ
บัญช่ี บริกิารที�ป็ร่กิษา เป็็นต่้น 

• รางวิัลเช่ิดชู่เกิีย่รต่ิ 
• โอกิาสเข้าพื่บนาย่กิรัฐมนต่รี หร่อผู่้บริหาร

ระดับสูงของหน่วิย่งานภาคัรัฐ 
2) สิทธิุป็ระโย่ช่น์ทางภาษีแก่ิองค์ักิรธุุรกิิจที�ซื้่�อ

สินค้ัา/บริกิารจากิ SME ซื้่�งมีคัวิามย่่ดหยุ่่น สามารถ
สะสมข้ามป็ีภาษีได้ โดย่เป็็นสิทธุิป็ระโย่ช่น์ในกิารหักิลด
หย่่อนภาษเีงนิไดน้ติ่บิคุัคัล หรอ่ภาษีที�จดัเกิบ็โดย่องค์ักิร
ป็กิคัรองส่วินท้องถิ�น เช่่น ภาษีที�ดนิและสิ�งป็ลูกิสร้าง ภาษี
ป็้าย่ ภาษีบำรุงท้องที� เป็็นต่้น 

3) กิารให้โอกิาสทางธุุรกิิจแก่ิองค์ักิรธุุรกิิจที�ซื้่�อ
สินคั้า/บริกิารจากิ SME เช่่น 

• สิทธุิเข้าร่วิมโคัรงกิารสนับสนุนของรัฐ ใน
ลักิษณ์ะรัฐ-เอกิช่นร่วิมจ่าย่ (Co-payment) 
แบบโคัรงกิารคันละคัร่�ง 

• สิทธุิรับงานขนาดใหญ่จากิภาคัรัฐ หากิ
องคั์กิรธุุรกิิจนั�นมีกิารจัดทำแผ่นจัดจ้างช่่วิง
กิับ SME 

• กิารอยู่่ในราย่ช่่�อหุ้นยั่�งย่่น (THSI) ของ
ต่ลาดหลักิทรัพื่ย์่แห่งป็ระเทศไทย่ กิรณ์ีที�

4 ด้ีรายลั่ะเอียดีเพ่ื่�มเติั้มใน e-book (https://tdri.or.th/2022/08/
corporate-procurement/)
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มีกิารเพื่ิ�มหลักิเกิณ์ฑ์์กิารจัดซื้่�อจัดจ้างจากิ 
SME ในกิารป็ระเมิน 

ข็. การพััฒนาข็ีดความสามารถข็อ่ง SME ให้้มี
ความพัร้อ่มในการข็ายสินค้า/บริการ 

1) กิารส่งเสริมให้เกิิดกิิจกิรรมกิารเพื่ิ�มทักิษะให้ 
SME เช่่น 

• กิารพื่ัฒนาซื้ัพื่พื่ลาย่เออร์ที�เป็็น SME โดย่
องคั์กิรธุุรกิิจที�จัดกิิจกิรรมในลักิษณ์ะดัง
กิล่าวิได้รับสิทธุิป็ระโย่ช่น์ทางภาษี 

• กิาร ร่วิมจัด /สนับสนุนงบป็ระมาณ์จัด
กิิจกิรรม workshop อบรมพื่ัฒนาซื้ัพื่พื่ลาย่
เออร์ที�เป็็น SME 

• กิารสนับสนุนให้ SME เข้าร่วิมหลักิสูต่ร
อบรมที�เน้นกิารทำธุุรกิิจแบบ B2B ที� SME 
ต่้องกิาร 

2)  กิารลดต่้นทุน/คั่าใช่้จ่าย่ให้ SME เช่่น 
• กิารให้ส่วินลดแกิ่ SME ที�ต่้องกิารใช่้บริกิาร

ทางธุุรกิิจ เช่่น กิารต่รวิจสอบคัุณ์ภาพื่
มาต่รฐาน กิารทดสอบทางห้องป็ฏิิบัต่ิกิาร 
กิารจัดทำบัญช่ี/สอบบัญช่ี บริกิารที�ป็ร่กิษา 
เป็็นต่้น 

• กิารให้ส่วินลดคั่าธุรรมเนีย่มแกิ่ SME ที�ขอ
สินเช่่�อ เช่่น แฟคัต่อริ�ง (factoring) สินเช่่�อ
หมุนเวิีย่นคู่ัคั้า (supply chain financing) 
เป็็นต่้น 

• ศนูย่ร์วิบรวิมและบริหารจดักิารคัำสั�งซื้่�อจากิ 
SME หลาย่ๆ ราย่ เพื่่�อให้ SME สามารถ
ซื้่�อป็ัจจัย่กิารผ่ลิต่ที�จำเป็็นกิับกิารป็ระกิอบ
ธุุรกิิจของต่นได้ในราคัาที�ต่�ำลง 

3) กิารช่่วิย่เหล่อแบบมุ่งเป็้าต่ามคัวิามต่้องกิาร
ที�แท้จริงของ SME เช่่น บัต่รเคัรดิต่สำหรับใช่้ซื้่�อป็ัจจัย่
กิารผ่ลิต่ 

ค. การสร้างระบบนิเวศที่ี�ช่่วยให้้เกิดการซื้้�อ่สินค้า/
บริการจุาก SME 

1) ระบบนิเวิศที�ช่่วิย่เพื่ิ�มโอกิาสกิารเข้าถ่งต่ลาด
ให้ SME เช่่น 

• ศนูย่ร์วิมขอ้มลูขา่วิสารกิารจดัซ่ื้�อจดัจา้งภาคั
เอกิช่น 

• ศูนย่์รวิมข้อมูลกิารสรรหาผู่้ร่วิมดำเนินงาน
ของผู่้รับงานภาคัรัฐ 

• เวิทีจับคัู่ธุุรกิิจนำเสนอสินคั้า/บริกิารสำหรับ 
SME ที�มขีอ้จำกิดั โดย่เฉพื่าะในส่วินภมูภิาคั 

• กิารสร้างเคัร่อข่าย่กิิจกิารค้ัาร่วิมระหว่ิาง 
SME (consortium) เพื่่�อให้ SME สามารถ
รว่ิมกินัรบังานขาย่สนิคัา้/บรกิิารที�มปี็รมิาณ์/
ลักิษณ์ะคัวิามต่้องกิารที�มากิเกิินกิว่ิาที�จะ
สามารถผ่ลิต่และส่งมอบได้เองโดย่ลำพื่ัง 

2) กิระบวินกิารจัดซื้่�อที�มีป็ระสิทธุิภาพื่และไม่
สร้างภาระมากิเกิินไป็

• แพื่ลต่ฟอรม์กิารจดัซื้่�อจดัจา้งแบบคัรบวิงจร 
(integrated procurement platform) ที�มี
ระบบป็ระเมินและคััดเล่อกิผู่้ขาย่ต่ามหลักิ
เกิณ์ฑ์/์คัวิามต่อ้งกิารของผู่ซ่้ื้�อ ระบบบริหาร
จัดกิารคัำสั�งซื้่�อ ระบบเรีย่กิเกิ็บเงิน ระบบ
ช่ำระเงิน และระบบวิิเคัราะห์ป็ระสิทธุิภาพื่
กิารจัดซื้่�อจัดจ้าง 

• ฐานข้อมูล/เคัร่�องม่อสำหรับใช่้ป็ระเมิน
ทดสอบวิ่าผู่้ขาย่ผ่่านหลักิเกิณ์ฑ์์/คัวิาม
ต่้องกิารของผู่้ซื้่�อหร่อไม่ 

3) ระบบต่รวิจสอบย่้อนกิลับที�ช่่วิย่ให้ผู่้ซื้่�อและ
สถาบันกิารเงินเกิิดคัวิามเช่่�อมั�นต่่อ SME เช่่น 

• ฐานข้อมูลสินเช่่�อหมุนเวิีย่นคู่ัคั้าแบบดิจิทัล 
(digital supply chain financing) 

• กิารให้บริกิารสินเช่่�อหมุนเวีิย่นคู่ัค้ัา โดย่
ใช่้ เทคัโนโลย่ีทางกิารเ งินรูป็แบบใหม่ 
(FinTech) 
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4)  กิารป้็องกิัน/คุ้ัมคัรอง/ให้คัวิามช่่วิย่เหล่อ 
SME เช่่น 

• ฐานข้อมูลระย่ะเวิลากิารช่ำระสินเช่่�อกิารค้ัา
ต่ามสัญญากิารซื้่�อขาย่และที�มีกิารช่ำระจริง 

• ขอ้กิำหนดใหอ้งคัก์ิรธุรุกิจิที�เป็็นคัูส่ญัญากิบั
ภาคัรัฐช่ำระเงินให้ SME ที�เป็็นซัื้พื่พื่ลาย่
เออร์ต่ามกิำหนดที�ได้ระบุไวิ้ในสัญญา โดย่
หากิองค์ักิรธุุรกิิจไม่ป็ฏิิบัต่ิต่ามโดย่ไม่มีเหตุ่
อันสมคัวิร จะส่งผ่ลต่่อโอกิาสในกิารรับงาน
คัรั�งต่่อไป็ และ/หร่อได้รับบทลงโทษ 

• ข้อกิำหนดให้รัฐช่ำระเงินให้ผู่้ ซ่ื้�อที� เป็็น
คู่ัสัญญากิับรัฐต่ามกิำหนด เพื่่�อให้ผู่้ซื้่�อ
สามารถช่ำระเงินต่่อให้ SME ได้ต่ามแผ่นที�
กิำหนดไวิ้ 

• ศูนย่์ช่่วิย่เหล่อ SME ในย่ามวิิกิฤต่ิ (SOS) 
 

อย่่างไรก็ิดี เน่�องจากิข้อจำกิัดในเร่�องบุคัลากิร 
งบป็ระมาณ์ ต่ลอดจนระย่ะเวิลาในกิารดำเนินกิารของ
หนว่ิย่งานภาคัรฐัและเอกิช่น กิารขบัเคัล่�อนกิารสนบัสนนุ
กิารจัดซื้่�อจัดจ้างภาคัเอกิช่นคัวิรเริ�มต่้นจากิกิารดำเนิน
มาต่รกิารที�ทำได้จริง เห็นผ่ลเร็วิ (quick win) และเป็็น
ป็ระโย่ช่น์ในวิงกิวิ้าง (high impact) ซื้่�งอาจป็รับเป็ลี�ย่น
ต่ามคัวิามเหมาะสมหลังจากิที�ได้ทดลองดำเนินกิารแล้วิ 
โดย่ชุ่ดมาต่รกิารที�สามารถขับเคัล่�อนสู่โคัรงกิารนำร่อง 
(pilot project) จัดกิลุ่มได้ดังนี�

มาตรการส่ร้างแรงจัูงใจัให้เกิดการซื้ื�อส่ินค้า/บริการ
จัาก SME 

1. โคัรงกิารสะสมแต่้มจากิกิารซ่ื้�อสินค้ัา/บริกิาร
จากิ SME เพื่่�อรับ 1) ของกิำนัลเป็็นสินค้ัา/บริกิารจากิ 
SME 2) ส่วินลดคั่าสินคั้า/บริกิารจากิ SME 3) ส่วินลด
กิารใช้่บริกิารทางธุุรกิิจ (business development service: 
BDS) 

มาตรการพััฒนาข่ีดความส่ามารถึข่อง SME ให้มี
ความพัร้อมในการข่ายส่ินค้า/บริการ 

2. โคัรงกิารส่งเสรมิกิารพัื่ฒนาซื้พัื่พื่ลาย่เออร์โดย่
กิารให้สิทธุิป็ระโย่ช่น์ทางภาษี 

3. โคัรงกิารให้ส่วินลดในกิารใช่้บริกิารทางธุุรกิิจ 

มาตรการส่ร้างระบบนิเวศึที่ช่วยให้เกิดการซื้ื�อส่ินค้า/
บริการจัาก SME 

4. โคัรงกิารพัื่ฒนาศูนย่์รวิมข้อมูลข่าวิสารกิาร
จัดซื้่�อจัดจ้างภาคัเอกิช่น และศูนย่์รวิมข้อมูลกิารสรรหา
ผู่้ร่วิมดำเนินงานของผู่้รับงานภาคัรัฐ 

5. โคัรงกิารส่งเสริมกิารพัื่ฒนาแพื่ลต่ฟอร์มกิาร
จัดซ่ื้�อจัดจ้างแบบคัรบวิงจร (integrated procurement 
platform) ที�มีระบบป็ระเมินและคััดเล่อกิผู่้ขาย่ต่ามหลักิ
เกิณ์ฑ์์/คัวิามต่อ้งกิารของผู่ซ้ื้่�อ ระบบบรหิารจดักิารคัำสั�ง
ซื้่�อ ระบบเรยี่กิเกิบ็เงนิ ระบบช่ำระเงนิ และระบบวิเิคัราะห์
ป็ระสิทธุิภาพื่กิารจัดซื้่�อจัดจ้าง 

6. โคัรงกิารพื่ัฒนาฐานข้อมูลสินเช่่�อหมุนเวิีย่นคัู่
คั้าแบบดิจิทัล (digital supply chain financing) 

7. โคัรงกิารออกิขอ้กิำหนดใหอ้งคัก์ิรธุรุกิิจที�เป็็น
คัู่สัญญากิับรัฐช่ำระเงินให้ SME ต่ามกิำหนด 
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