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บทท่ี 5
การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
ของวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (MSME)
และมาตรการส่งเสริม 
MSME ให้สามารถเข้าถึง 
การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

การจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 
ภาครัฐ 
ของ MSME

MSME ย่ืนเสนอราคา

61,956 ราย
คิดเป็น8.8%
ของ MSME ท่ีเป็นนิติบุคคลท้ังหมด 42+58+P
MSME ท่ีชนะการเสนอราคา

มูลค่ารวม (ล้านบาท)

551,344

จาํนวนโครงการ 

1,817,122 

%

คิดเป็น42.0

SPOTLIGHT
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42+58+P
วิสาหกิจท่ีเข้าถึงการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ผ่านการย่ืนเสนอราคา

ปัญหาหรืออุปสรรคการเข้าถึง
ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

ไม่สามารถเข้าถึง 
แหล่งข้อมูล

ข่าวสารในระบบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง

การเตรียมเอกสาร
การวางหลักประกัน 

ทางการเงิน

รายการเอกสาร
ประกอบการย่ืน

เสนอราคา 
มีจํานวนมาก

ขาดความสามารถ
ในการแข่งขัน 
ด้านราคาเม่ือ
เปรียบเทียบกับ 
ผู้ประกอบการ 

รายใหญ่

วิสาหกิจ 
ขนาดกลาง

จํานวน (ราย)

6,802
18+82+P18.1

วิสาหกิจ 
ขนาดย่อม

จํานวน (ราย)

32,138
12+88+P11.8

วิสาหกิจ 
รายย่อย

23,016
จํานวน (ราย)

6+94+P5.9
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การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME)  
และมาตรการส่งเสริม MSME ให้สามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ในปีงบประมาณ 2562 สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับกรมบัญชีกลาง 
ดาํเนนิการทาบข้อมลู (Data Mapping) ผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมจากฐานข้อมลูวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมของ สสว. กับฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง  
โดยเป็นข้อมลูผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีจ่ดทะเบยีนนติบิคุคลกบักรมพฒันาธรุกิจการค้า  
เพื่อวิเคราะห์และจัดทําข้อมูลภาพรวมการเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม สําหรับการกําหนดนโยบายและแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมสามารถเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างได้มากยิ่งขึ้น

5.1	 ภาพรวมการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม

ภาพที่	5.1	 จ�านวนผู้ประกอบการ	SME	ที่เป็นนิติบุคคล	จ�าแนกตามสาขาธุรกิจ

ที่มา: สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

+++++C-การผลติ
84,831
12.1%

L-กิจกรรม 
อสงัหารมิทรพัย์
61,741
8.8%

M-กิจกรรมทางวิชาชีพ  
วทิยาศาสตร์และเทคนิค
57,020
8.1%

อื่นๆ
167,934
24.0%

F-การก่อสร้าง
90,948
13.0%

G-การขายส่ง 
และการขายปลีก 
การซ่อมยานยนต์ 
และจักรยานยนต์
238,169
34.0%

หน่วย : ราย/ร้อยละ
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จากข้อมูลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุม่ที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ของสาํนกังานส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม1 พบว่ามจีาํนวนผู้ประกอบการรวมทัง้สิน้ 700,643 ราย  
จําแนกเป็นวิสาหกิจรายย่อยจํานวน 391,429 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.9 วิสาหกิจขนาดย่อมจํานวน 
271,691 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.7 และวิสาหกิจขนาดกลางจํานวน 37,523 ราย คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 5.4 ตามลาํดบั และเมือ่พจิารณาในสาขาธรุกิจทีผู่้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถ
เข้าถึงตลาดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะพบว่ามีรายสาขาธุรกิจจําแนกตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม
ของประเทศไทย

และนอกจากสาขาธุรกิจข้างต้นแล้ว ยังมีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สามารถ 
เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในอีกหลายสาขาธุรกิจ อาทิ สาขากิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน  
สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ที่สาขาพักแรมและบริการด้านอาหาร สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 
สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย สาขาศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ สาขากิจกรรมบริการ 
ด้านอื่นๆ สาขาการศึกษา สาขากิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ สาขาเกษตรกรรม การป่าไม ้ 
และการประมง สาขาไฟฟ้า ก๊าซ ไอนํ้า และระบบปรับอากาศ สาขาการทําเหมืองแร่และเหมืองหิน  
สาขาการจัดหานํ้า การจัดการ และการบําบัดนํ้าเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล และสาขากิจกรรมการจ้างงาน 
ในครัวเรือนส่วนบุคคล เป็นต้น

1 ข้อมูลจากสาํนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เมื่อวันที ่30 มกราคม 2563 ในการประชุมคณะทาํงานสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ให้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 1/2563

5.1.1	 จ�ำนวนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่สำมำรถเข้ำถึงกำรจัดซื้อจัดจำ้ง 
ภำครัฐ	จ�ำแนกตำมขนำดธุรกิจ
จากจํานวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนา

ธรุกิจการค้าทัง้หมดจาํนวน 700,643 ราย พบว่ามวีสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีย่ืน่เสนอราคาในโครงการ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐต่างๆ จํานวน 61,956 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 8.8 ของวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมที่เปน็นิติบุคคลทั้งหมด ซึ่งในจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคลดังกล่าว  
พบว่ามผีู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีส่ามารถชนะการเสนอราคาคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 42.0 
ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างรวม หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 551,344 ล้านบาท
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ภาพที่	5.2	 จ�านวนผู้ประกอบการ	SME	ที่ยื่นเสนอราคาโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
กับหน่วยงานของรัฐ	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	กลุ่มวิสาหกิจรายย่อย

ที่มา: ข้อมูลจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที ่13 กุมภาพันธ์ 2563

หากจําแนกตามกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สามารถเข้าถึงโครงการในระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ2 จะพบวา่ในกลุ่มวิสาหกิจรายย่อยจํานวนรวม 391,429 ราย สามารถเข้าถึงระบบการจัดซื้อ 
จดัจ้างภาครฐัผ่านการยืน่เสนอราคาต่อหน่วยงานทีม่โีครงการเพยีง 23,016 ราย หรอืคดิเป็นสดัส่วน ร้อยละ 5.9 
ในขณะที่จํานวนวิสาหกิจรายย่อยที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านการยื่นเสนอราคา 
ต่อหน่วยงานที่มีโครงการมากถึง 368,413 ราย หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.1

2 ข้อมูลจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ใน การประชุมคณะทาํงานสนับสนุนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 1/2563

+ เสนอราคา
23,016
5.9%

ไม่ได้เสนอราคา
368,413
94.1%

■ เสนอราคา ■ ไม่ได้เสนอราคา

หน่วย : ราย/ร้อยละ
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ภาพที่	5.3	 จ�านวนผู้ประกอบการ	SME	ที่ยื่นเสนอราคาโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
กับหน่วยงานของรัฐ	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	กลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อม	

สาํหรบักลุ่มวสิาหกิจขนาดย่อมจาํนวนรวม 271,691 ราย พบว่าสามารถเข้าถงึระบบการจดัซือ้จดัจ้าง 
ภาครัฐผ่านการยื่นเสนอราคาต่อหน่วยงานที่มีโครงการจํานวน 32,138 ราย หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.8 
ในขณะที่จํานวนวิสาหกิจขนาดย่อมที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านการยื่นเสนอราคา 
ต่อหน่วยงานที่มีโครงการมีจํานวน 239,553 ราย หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.2

ที่มา: ข้อมูลจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

■ เสนอราคา ■ ไม่ได้เสนอราคา

+ เสนอราคา
32,138
11.8%

ไม่ได้เสนอราคา
239,553
88.2%

หน่วย : ราย/ร้อยละ
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ภาพที่	5.4	 จ�านวนผู้ประกอบการ	SME	ที่ยื่นเสนอราคาโครงการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐ	
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง

ที่มา: ข้อมูลจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ ์2563

และในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางที่มีจํานวนรวม 37,523 ราย พบว่าสามารถเข้าถึงระบบการจัดซื้อ 
จดัจ้างภาครฐัผ่านการยืน่เสนอราคาต่อหน่วยงานทีม่โีครงการจาํนวน 6,802 ราย หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 18 .1 
ในขณะที่จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านการยื่นเสนอราคา 
ต่อหน่วยงานที่มีโครงการมีจํานวน 30,721 ราย หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.9

+ เสนอราคา
6,802
18.1%

ไม่ได้เสนอราคา
30,721
81.9%

■ เสนอราคา ■ ไม่ได้เสนอราคา

หน่วย : ราย/ร้อยละ
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5.1.2	 จ�ำนวนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่สำมำรถเข้ำถึงกำรจัดซื้อจัดจำ้งภำครัฐ	
จ�ำแนกตำมจ�ำนวนโครงกำรและมูลค่ำโครงกำร

ภาพที่	5.5	 จ�านวนและมูลค่าโครงการที่ผู้ประกอบการ	SME	ยื่นเสนอราคาโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
กับหน่วยงานของรัฐ	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562

ที่มา: ข้อมูลจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

++
++

จ�ำนวนโครงกำร

มูลค่ำโครงกำร

โครงการที่ไม่มี SME  
ร่วมยื่นเสนอราคา
2,113,490
52.6%

โครงการที่ไม่มี SME 
ร่วมยื่นเสนอราคา
501,726.21
38.3%

โครงการที่ม ีSME  
ร่วมยื่นเสนอราคา
1,903,630
47.4%

โครงการที่ม ีSME 
ร่วมยื่นเสนอราคา
808,770.37
61.7%

■ โครงการที่มี SME ร่วมยื่นเสนอราคา ■ โครงการที่ไม่มี SME ร่วมยื่นเสนอราคา

หน่วย : ล้านบาท/ร้อยละ

หน่วย :โครงการ/ร้อยละ
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จากการพจิารณาจาํนวนและมลูค่าโครงการในระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐัทีห่น่วยงานต่างๆ เปิดให้ 
ผู้ประกอบการสามารถยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมดําเนินการกับหน่วยงานภาครัฐนั้น พบว่าจากจํานวนโครงการ 
ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรวมทั้งสิ้น 4,017,120 โครงการ มีจํานวนโครงการที่มีผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้ความสนใจเข้ายื่นเสนอราคารวม 1,903,630 โครงการ หรือคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 47.4 ของจํานวนโครงการทั้งหมด และอีกร้อยละ 52.6 หรือ 2,113,490 โครงการ เป็นโครงการ 
ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

และหากพิจารณาในประเด็นของมูลคา่โครงการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่หน่วยงานต่างๆ  
เปิดให้ผู้ประกอบการสามารถยืน่ข้อเสนอเพือ่เข้าร่วมดาํเนนิการกบัหน่วยงานภาครฐันัน้ พบว่าจากมลูค่าโครงการ
ทั้งหมดรวม 1,310,496.58 ล้านบาท มีมูลค่าโครงการกว่า 808,770.37 ล้านบาท ที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการยื่นข้อเสนอโครงการ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.7  
และอีก 501,726.21 ล้านบาท หรือเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.3 เป็นมูลค่าโครงการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ที่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาที่เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

จากสถานการณ์ข้างต้น หากพิจารณาโอกาสและความสามารถในการเข้าถึงโครงการต่างๆ ในระบบ 
การจดัซือ้จดัจ้างภาครฐั กลบัพบว่ามผีู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีส่ามารถชนะการเสนอราคา
มีจํานวนถึง 1,817,122 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวม 551,344.13 ล้านบาท ในขณะที่จํานวนโครงการ
ที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่แพ้การเสนอราคามีจาํนวน 86,508 โครงการ หรือคิดเป็น
เพียงสัดส่วนร้อยละ 2 ของจํานวนโครงการทั้งหมด แต่ทว่ามีมูลค่าโครงการโดยรวมถึง 257,426.24 ล้านบาท 
ดังนั้น จึงเป็นภาพสะท้อนได้ว่าโครงการที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่สามารถเข้าถึง 
ได้นั้น อาจจะเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าโครงการสูงเป็นส่วนใหญ่

จากข้อมูลระบบการจัดซื้อจัดจ ้างภาครัฐด ้วยอิเล็กทรอนิกส ์ (e-GP) โดยกรมบัญชีกลาง  
ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 25633 สามารถวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสของผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมทีส่ามารถเข้าถงึโครงการต่างๆ ในระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐั จาํแนกตามหมวดใหญ่ 
และหมวดย่อยของสาขาธุรกิจตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทย ซึ่งพบความน่าสนใจ
จากการจัดลําดับมูลค่าโครงการที่มีผู้ประกอบการเข้าร่วมการยื่นเสนอราคาในโครงการ ดังนี้

3 ข้อมูลจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ใน การประชุมคณะทาํงานสนับสนุนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 1/2563
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ตารางที่	5.1	 จ�านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย	(Micro)	ที่ยื่นเสนอราคาโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
กับหน่วยงานของรัฐ	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562

ที่มา: ข้อมูลจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

สาขาธุรกิจ Micro จํานวนรายการ
(โครงการ)

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท) 

การก่อ ร้าง 448,069 876,735.00

การขาย ่งและการขายปลีก  
การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์

1,617,438 460,902.29

การผลิต 439,891 165,795.45

กิจกรรมทาง ิชาชีพ ิทยา า ตร์ และเทคนิค 44,354 97,323.67

กิจกรรมการบริ ารและการบริการ นับ นุน 76,801 85,133.79

อื่นๆ 131,284 148,147.10

ร ม 2,757,837 1,834,037.30

ในกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย (Micro) พบว่า ผู้ประกอบการสาขาการก่อสร้างให้ความ
สนใจยื่นข้อเสนอราคาโครงการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 
448,069 โครงการ โดยมีมูลค่าโครงการรวมมากที่สุดคือ 876,735 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.8 ของ
มูลค่าโครงการที่ยื่นโดย Micro ทั้งหมด รองลงมาได้แก ่สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และ
จกัรยานยนต์ จาํนวน 1,617,438 โครงการ มลูค่ารวม 460,902.29 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 25.1 สาขาการผลติ  
จํานวน 439,891 โครงการ มูลค่ารวม 165,795.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.0 สาขากิจกรรมทางวิชาชีพ 
วิทยาศาสตร์ และเทคนิค จํานวน 44,354 โครงการ มูลค่ารวม 97,323.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.3  
สาขากิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน จํานวน 76,801 โครงการ มูลค่ารวม 85,133.79 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 4.6 และสาขาอื่นๆ อีกจาํนวน 131,284 โครงการ มูลค่ารวม 148,147.10 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 8.1 ซึ่งครอบคลุมสาขาย่อยในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาทิ การก่อสร้างอาคาร การขายส่งเครื่องจักร 
อุปกรณ ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ การขายส่งของใช้ในครัวเรือน ร้านขายปลีกอุปกรณ์อื่นๆ ชนิดใช้ในครัวเรือน 
ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ สี และกระจก กิจกรรมทางกฎหมายและการบัญช ีและงานก่อสร้างเฉพาะทาง เป็นต้น
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ในกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม (SE) พบว่า ผู้ประกอบการสาขาการก่อสร้างให้ความสนใจ
ยื่นข้อเสนอราคาโครงการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 256,006 
โครงการ โดยมีมูลค่าโครงการรวมมากที่สุดคือ 351,100.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.5 ของมูลค่า
โครงการทีย่ืน่โดย SE ทัง้หมด รองลงมาได้แก่ สาขาการขายส่งและการขายปลกี การซ่อมยานยนต์และจกัรยานยนต์  
จํานวน 846,886 โครงการ มูลค่ารวม 182,424.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.2 สาขาการผลิต  
จํานวน 149,908 โครงการ มูลค่ารวม 58,165.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.0 สาขากิจกรรมทางวิชาชีพ 
วิทยาศาสตร์ และเทคนิค จํานวน 21,912 โครงการ มูลค่ารวม 48,061.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.6  
สาขากิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน จํานวน 38,793 มูลค่ารวม 36,439.22 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 5.0 และสาขาอื่นๆ อีกจํานวน 65,351 มูลค่ารวม 48,062.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.6 
ซึ่งครอบคลุมสาขาย่อยในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาท ิการก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างเฉพาะทาง งานวิศวกรรม
โยธา การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ การขายส่งของใช้ในครัวเรือน การก่อสร้างถนนและ
ทางรถไฟ การขายส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องโลหะ เครื่องอุปกรณ์และวัสดุสําหรับระบบท่อและระบบทําความร้อน 
และกิจกรรมทางกฎหมาย เป็นต้น 

สาขาธุรกิจ Micro จํานวนรายการ
(โครงการ)

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท) 

การก่อ ร้าง 256,006 351,100.68

การขาย ่งและการขายปลีก  
การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์

846,886 182,424.91

การผลิต 149,908 58,165.66

กิจกรรมทาง ิชาชีพ ิทยา า ตร์ และเทคนิค 21,912 48,061.67

กิจกรรมการบริ ารและการบริการ นับ นุน 38,793 36,439.22

อื่นๆ 65,351 48,062.28

ร ม 1,378,856 724,254.42

ตารางที่	5.2	 จ�านวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม	(SE)	ที่ยื่นเสนอราคาโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
กับหน่วยงานของรัฐ	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562

ที่มา: ข้อมูลจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
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ในกลุ่มผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลาง (ME) พบว่า ผู้ประกอบการสาขาการก่อสร้างให้ ความสนใจ 
ยื่นข้อเสนอราคาโครงการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 81,885 
โครงการ โดยมีมูลคา่โครงการรวมมากที่สุดคือ 425,797.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 48.1 ของมูลค่า
โครงการที่ยื่นโดย ME ทั้งหมด รองลงมาได้แก ่ สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และ
จกัรยานยนต์ จาํนวน 542,881 โครงการ มลูค่ารวม 217,607.10 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 24.6 สาขาการผลติ  
จํานวน 260,545 โครงการ มูลค่ารวม 95,068.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.7 สาขากิจกรรมทางวิชาชีพ 
วิทยาศาสตร์ และเทคนิค จํานวน 12,594 โครงการ มูลค่ารวม 36,912.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.2 และ
สาขาการบริหารและการบริการสนับสนุน จํานวน 17,111 โครงการ มูลค่ารวม 35,082.13 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 4.0 และสาขาอื่นๆ อีกจํานวน 39,097 โครงการ มูลค่ารวม 75,219.92 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 8.5 ซึ่งครอบคลุมสาขาย่อยในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาทิ การก่อสร้างอาคาร งานวิศวกรรมโยธา  
งานก่อสร้างเฉพาะทาง การก่อสร้างถนนและทางรถไฟ การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ ์ และเครื่องมือเครื่องใช้  
กิจกรรมบริการทางการเงินอื่นๆ (ยกเว้นการประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ) การขายส่งวัสดุก่อสร้าง 
เครื่องโลหะ เครื่องอุปกรณ์และวัสดุสําหรับระบบท่อและระบบทําความร้อน การขายส่งเครื่องจักรและ 
อุปกรณ์อื่นๆ และการให้สินเชื่อประเภทอื่นๆ เป็นต้น

สาขาธุรกิจ จํานวนรายการ
(โครงการ)

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท) 

การก่อ ร้าง 81,885 425,797.49

การขาย ่งและการขายปลีก  
การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์

542,881 217,607.10

การผลิต 260,545 95,068.74

กิจกรรมทาง ิชาชีพ ิทยา า ตร์ และเทคนิค 12,594 36,912.75

กิจกรรมการบริ ารและการบริการ นับ นุน 17,111 35,082.13

อื่นๆ 39,097 75,219.92

ร ม 954,113 885,688.13

ตารางที	่5.3	 จ�านวนผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง	(ME)	ทีย่ืน่เสนอราคาโครงการจดัซือ้จดัจ้าง 
กบัหน่วยงานของรัฐ	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562

ที่มา: ข้อมูลจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
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5.2	 ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม
จากการรวบรวมข้อมูลดา้นปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ในการเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ผ่านมา4 พบว่าในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
โดยเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการยื่นข้อเสนอ (Pre-bidding) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมมักประสบปัญหาการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ว่ามกีารเปิดยืน่ข้อเสนอในโครงการต่างๆ ในด้านใดและรายการสนิค้าประเภทใดบ้าง รวมถงึเงือ่นไขหรอืข้อกาํหนด 
เชงิคณุสมบตัขิองสนิค้าและบรกิารทีเ่ปิดให้ยืน่ข้อเสนอทีเ่ฉพาะเจาะจง หรอืแม้กระทัง่ให้ความสาํคญักบัการว่าจ้าง 
ผู้รบัจ้างในรายทีเ่คยมกีารดาํเนนิธรุกรรมการจดัซือ้จดัจ้างหรอืผู้รบัจ้างรายใหญ่ ประกอบกบัปัจจยัด้านความยาก
ของสัญญาและขั้นตอนที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารและใบสมัคร

ต่อเนือ่งมาถงึขัน้ตอนการยืน่ข้อเสนอ (Application Stage) พบว่าผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมมักประสบปัญหาด้านการจัดเตรียมเอกสารการวางหลักประกันทางการเงิน อุปสรรคและข้อจํากัด 
ของผู้ประกอบการในด้านการเขียนข้อเสนอโครงการ และระยะเวลาในการจัดทําข้อเสนอโครงการที่มีจํากัด  
รวมไปถึงรายการเอกสารประกอบการยื่นเสนอที่ภาครัฐต้องการมีจํานวนมาก และผู้ประกอบการไม่ทราบ 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ชัดเจน

ในขัน้ตอนระหว่างการคดัเลอืก (Selection Stage) ผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
มักประสบปัญหาว่าโดยส่วนใหญ่ภาครัฐมีความเชื่อมั่นต่อการคัดเลือกและดําเนินธุรกรรมร่วมกับผู้ประกอบการ
รายใหญ่ทีม่ปีระวตักิารทาํงานมายาวนาน รวมทัง้ให้ความสาํคญักบัเกณฑ์การคดัเลอืกทีพ่จิารณาราคาเป็นสาํคญั 
ซึง่เป็นทีท่ราบกนัดกีว่าวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยส่วนใหญ่ขาดความสามารถในการแข่งขนัด้านราคา 
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายใหญ่ และในท้ายที่สุด ในขั้นตอนภายหลังการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  
(Post Selection Stage) พบว่าประสบปัญหาการจ่ายเงินค้าจ้างดาํเนินการที่เกิดความล่าช้า และมีเงื่อนไข
การชําระเงินไม่เหมาะสม เป็นต้น

ดงันัน้ จงึมกีารกาํหนดนโยบาย มาตรการ รวมถงึแนวทางในการผลกัดนัให้ผู้ประกอบการวสิาหกจิรายย่อย 
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้สามารถเข้าถงึระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐัผ่านมาตรการหลกัทีม่คีวามสาํคญั  
และยังเป็นแนวปฏิบัติของนานาประเทศในการช่วยเหลือและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในประเทศของตนเองสามารถเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ

4 ข้อมูลสนับสนุนในการประชุมคณะทํางานสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 1/2563
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5.3	 มาตรการของต่างประเทศส�าหรับการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมในการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ในสถานการณ์ปัจจุบัน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Public Procurement) ไม่ได้ถูกมองว่าเป็น 

งานบรหิารที ่“สนบัสนนุเบือ้งหลงั” อกีต่อไป หากแต่เป็นเครือ่งมอืสาํคญัด้านนโยบายสาธารณะเชงิเศรษฐกิจทีก่่อให้เกิด 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญ และช่วยกระจายรายไดจ้ํานวนมากไปสู่ผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (Micro, Small, and Medium 
Enterprises: MSMEs)

ดงันัน้ ภาครฐัจงึควรให้ความสาํคญักบัการปรบัปรงุแนวปฏบิตัใินการจดัซือ้จดัจ้างด้วยการลดอปุสรรค
และส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของ MSME โดยการพฒันาแนวทางในการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐัให้เป็นมติรต่อ MSME 
ให้มากขึ้น ทั้งนี้ หากมีการวางแผนการมีส่วนร่วมของ MSME ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ดีและเป็นระบบ  
จะสามารถก่อให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นในการประกวดราคาสัญญาภาครัฐ ซึ่งจะนําไปสู ่ความคุ ้มค่าและ
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นสําหรับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสัญญาดว้ย โดยในภาพรวมแล้วเมื่อ MSME มีส่วนร่วม 
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะก่อประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งรวมถึง (1) การจ้างงานที่เพิ่มขึ้น 
เนื่องจาก MSME นั้น เน้นการใช้แรงงานมากกว่าเมื่อเทียบกับวิสาหกิจขนาดใหญ ่ (2) ผลกระทบทางบวก 
ต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านวงจรการใช้จ่ายในระดับท้องถิ่น (3) การแข่งขันที่หลากหลายผ่านการสนับสนุน 
อย่างมีเป้าหมาย ซึ่งรวมถึง “สัญญาที่สงวนไว้เพื่อ MSME” (Set-Asides) และ/หรือ การให้สิทธิพิเศษ 
ด้านราคาสําหรับวิสาหกิจที่มีคุณลักษณะตรงตามเกณฑ์ (Bid price preferences) (4) การลดอิทธิพล 
ของเครือข่ายวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่มีอยู่ (ที่อาจกีดกัน MSME ในการมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)

โดยประเทศต่างๆ ได้มกีารนาํนโยบายและกลยทุธ์การจดัซือ้จดัจ้างภาครฐัเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของนโยบาย 
ทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการพัฒนาของ MSME เนื่องจากวิสาหกิจเหล่านี ้
มีจํานวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับจํานวนวิสาหกิจทั้งหมดทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กําลังพัฒนา  
และถอืเป็นพืน้ฐานทางเศรษฐกิจทีส่าํคญั ซึง่นโยบายในการส่งเสรมิผู้ประกอบการ MSME ในการเข้าสู่การจดัซือ้
จัดจ้างภาครัฐ สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี 5.4
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ตารางที่	5.4	 นโยบายในการส่งเสริมผู้ประกอบการ	MSME	ในการเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เคร่ืองมือ / นโยบายเฉพาะ คําอธิบาย

นโยบายที่สนับสนุน  
MSME โดยเฉพาะ

การ นับ นุนทางการตลาด การ นับ นุน MSME โดยการท�าใ ้ ินค้า/
บริการของผู้ประกอบการเ ล่านั้นเป็นที่รู้จัก

การฝึกอบรมและค ามช่ ยเ ลือ
ทาง ิชาการ

ใ ้บริการต่างๆ แก่ MSME เพื่อเพิ่ม 
การมี ่ นร่ มของกลุ่มผู้ประกอบการ 
ดังกล่า ในกระบ นการจัดซื้อจัดจ้าง

ค ามช่ ยเ ลือทางการเงิน การเพิ่มการเข้าถึงเงินทุน

ค ามยืด ยุ่นในการค�้าประกัน
การปฏิบัติตาม ัญญา

การปรับข้อก�า นดเกี่ย กับการค�้าประกัน
การปฏิบัติตาม ัญญาเพื่อลดอุป รรค 
ของ MSME

กรอบข้อตกลง �า รับ MSME การประยุกต์ใช้ข้อตกลงที่ได้พัฒนา 
ไ ้ก่อน น้า เพื่อช่ ยใ ้ MSME มี ่ นร่ ม
อย่างต่อเนื่อง และมี ่ นร่ มเพิ่มขึ้น

ข้อก�า นดในการรับเ มาช่ ง 
รือการจัดตั้งกิจการค้าร่ ม 

(consortia) �า รับ MSME

การ ่งเ ริมการมี ่ นร่ มของ MSME  
แม้ในกรณีที่ ัญญาจะมีขนาดใ ญ่ก ่า 
ที่ MSME รายเดีย จะ ามารถด�าเนินงานได้

ขนาด ัญญาที่เล็กลง การแบ่งขนาด ัญญาใ ้มีขนาดเล็กลง 
เพื่อใ ้มี MSME จ�าน นมากขึ้นที่ ามารถ
เข้าร่ มการประก ดราคาได้

เกณฑ์ตัด ินการประก ดราคา การใ ้โอกา  MSME ในการปรับปรุง 
ข้อเ นอการประก ดราคาตามลัก ณะ 
ของบริ ัท รืองานของพ กเขา

ัญญาที่ ง นไ ้เพื่อ MSME งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่จัด รรไ ้เฉพาะเพื่อ MSME

การก�า นดมูลค่าขั้นต�่า  
และการ ง นผลิตภัณฑ์

การก�า นดขนาด ัญญา 
รือผลิตภัณฑ์เฉพาะ เพื่อ ง นไ ้ 
�า รับใ ้ MSME ยื่นประก ดราคา

การใ ้ ิทธิพิเ ด้านราคา
�า รับ ิ า กิจที่มีคุณลัก ณะ

ตรงตามเกณฑ์

การลดราคาประก ดที่ MSME เ นอ  
เพื่อท�าใ ้ ามารถแข่งกันกับ ิ า กิจ 
ขนาดใ ญ่ได้
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เคร่ืองมือ / นโยบายเฉพาะ คําอธิบาย

นโยบายในการปฏิรูป 
การจัดซื้อจัดจ้าง

รัฐบาลอิเล็กทรอนิก ์  
และการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้ ย ิธีอิเล็กทรอนิก ์

การใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิก ์ เพื่อใ ้เกิด
การ ื่อ ารที่ร ดเร็  กระบ นการที่โปร่งใ  
เข้าถึงผู้รับใน งก ้าง

การปรับปรุงกระบ นการยื่น
ประก ดราคาใ ้มีประ ิทธิภาพ

การลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 
ด้านงานบริ ารใ ้กับ ิ า กิจ

การปฏิรูปใ ้มีการจ่ายช�าระ นี้
ใ ้ตรงตามระยะเ ลาที่ก�า นด 
(Prompt Payment)

ระยะเ ลาที่ใช้ในการจ่ายช�าระ นี้ที่ ั้นลง
ท�าใ ้ MSME มี ภาพคล่องทางการเงิน 
และ ามารถมี ่ นร่ มในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐได้

รายละเอียดในแต่ละประเด็น พร้อมตัวอย่างประเทศที่ได้ดําเนินการตามมาตรการดังกล่าว มีดังนี้

5.3.1	 กำรสนับสนุนทำงกำรตลำด
ผู ้ประกอบการ MSME มักไม่ค่อยเป็นที่รู ้จักในวงกว้าง ดังนั้น รัฐบาลสามารถช่วย MSME  

ให้ข้ามข้อจํากัดดังกล่าวด้วยการช่วยนําเสนอสินค้าและบริการของวิสาหกิจเหล่านี้ต่อหน่วยงานผู้จัดซื้อจัดจ้าง 
ผ่านช่องทางต่างๆ หนึง่ในมาตรการดงักล่าว คอื การจดันทิรรศการหรอืงานแสดงสนิค้าและบรกิารเพือ่ให้ MSME  
ได้มีโอกาสพบและมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ นอกจากนี้ รัฐบาลยังสามารถส่งเสริมผลิตภัณฑ ์
ของ MSME ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น บัญชีรายการสินค้า (Catalogue) ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และผลงาน 
ที่ผ่านมาของ MSME เพื่อช่วยให้หน่วยงานภาครัฐรู้จักผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น

เกาหลีใต้ โครงการ “SME Excellent Government Supply Products” เป็นโครงการเพื่อ 
ช่วยยกระดับสินค้าของ SMEs ให้เป็นที่สนใจ และเป็นที่รู้จักของผู้จัดหาสินค้าและบริการ ผู้รับเหมา  
และที่ปรึกษาของภาครัฐทั้งหมด
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5.3.2	 กำรฝึกอบรมและควำมช่วยเหลือทำงด้ำนวิชำกำร
รัฐบาลสามารถให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการและบริการฝึกอบรมให้แก ่ MSME และ/หรือ 

วสิาหกิจทีม่สีตรเีป็นเจ้าของทีส่นใจในการเข้าร่วมกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างเป็นการเฉพาะ ทัง้นี ้อาจเป็นความช่วย
เหลือในการจัดการฝึกอบรมด้านงานบริหาร การจัดการการเงิน การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐ การเข้าถึงโอกาสในการได้มาซึ่งสัญญา เป็นตน้ โดยการสนับสนุนดังกล่าวนั้นสามารถแยกออก 
เป็นอิสระจากกระบวนการประกวดราคา หรือดําเนินการไปพร้อมกันก็ได้ ซึ่งความช่วยเหลือทางวิชาการ 
จะช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้ยื่นประกวดราคาให้สามารถเข้าร่วมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้เช่นกัน

เมื่อเทียบกับความช่วยเหลือทางวิชาการ การฝึกอบรมนั้นสามารถให้ความรู้แก่บุคคลจํานวนมาก 
ในครั้งเดียว แต่วิธีการแบบ “สูตรสําเร็จ” (One-size-fits-all) ก็อาจจะไม่ได้เหมาะสมเสมอไป การให ้
ความช่วยเหลือด้านการฝึกอบรมอาจรวมถึงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐที่จะเป็นผู้ดําเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ซึ่งจะทําให้พวกเขาดําเนินงานได้อย่างเป็นมืออาชีพตามที่ได้กล่าวมาแล้วในเบื้องต้น

อิตาลี หน่วยฝึกอบรมผู้จัดหาสินค้าและบริการ (Supplier Training Desks - STDs) จัดการฝึกอบรม  
และให้ความช่วยเหลือแก่ผู ้ประกอบการโดยเฉพาะ MSME ในด้านการใช้เครื่องมือจัดซื้อจัดจ้าง 
แบบอเิลก็ทรอนิกส์ ทัง้นี ้ในอติาลมีหีน่วยฝึกอบรมดงักล่าวดาํเนนิงานจดัการฝึกอบรมและให้ความช่วยเหลอื 
อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยู่มากกว่า 200 หน่วยทั่วประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2556 วิสาหกิจ
ประมาณ 1,000 แห่ง ที่ได้รับการสนับสนุนโดย STDs ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้าง
อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (E-marketplace) สําหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าตํ่า ผ่านบัญชีรายการ
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (E-catalogue)

เกาหลีใต้ สํานักงานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Public Procurement Service หรือ PPS) ฝึกอบรม 
แก่ผู้จดัหาสนิค้าและบรกิาร ซึง่มกัเป็นการฝึกอบรมทีม่หีลกัสตูรสองวนัในหวัข้อ การยืน่เสนอราคาแก่ภาครฐั 
และวิธีการใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหล ี(Korea On-line E-Procurement 
System หรือ KONEPS) โดยมีค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรมจํานวน 82 เหรียญสหรัฐ

เม็กซิโก รัฐบาลจัดงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Expo Compras del Gobierno) ปีละครั้ง เพื่อให้ความรู้ 
แนวทางปฏิบัติ และอบรมผู้จัดหาสินค้าและบริการที่เป็น SME ในการเข้ามาเป็นผู้จัดหาสินค้าและบริการ 
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตได้ ผู้เข้าร่วมงานแสดงฯ ประกอบด้วย สํานักงาน
เลขาธิการของหน่วยงานภาครัฐจํานวน 17 สํานักงาน สถาบัน/องค์กรอิสระต่างๆ จํานวน 94 แห่ง 
และหน่วยงานภาครัฐที่มีการจัดซื้อจัดจ้างมูลค่าสูง เช่น Petroleos Mexicanos (PEMEX) องค์กร 
ด้านนํ้ามันและแก๊ส หรือ Mexican Social Security Institute (IMSS) สถาบันประกันสังคมแห่งชาต ิ 
งานดังกล่าวได้ส่งเสริมผู้ประกอบการไปแล้วจํานวน 65,000 ราย ระหว่างปี 2009-2013
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อินเดีย บรรษัทเพื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมแห่งชาติ (National Small Industries Corporation  
หรือ NSIC) ให้บริการที่หลากหลายแก่ MSME เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของภาครัฐได้ดียิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น

• ด้านโครงสร้างพื้นฐานและความเชี่ยวชาญ
• ให้การฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการและแรงงาน
• สิ่งอํานวยความสะดวกในการทดสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าของ MSME
• ให้ความช่วยเหลือด้านการตลาด

เม็กซิโก MSME ได้รับการฝกึอบรมด้านต่างๆ เช่น การบริหารธุรกิจ การส่งออก และการใช้โปรแกรม 
Compranet 5.0 (ระบบ E-Procurement ) ในปี 2010 กระทรวงเศรษฐกิจได้จัดสรรทุนการอบรม
โปรแกรม Compranet 5.0 จํานวน 4,500 ทุน สมาพันธ์หอการค้าภาคอุตสาหกรรม (CONCAMIN) 
เชื่อว่าการฝึกอบรมเหล่านี้จะขยายผลไปอบรมให้กับวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ้าหากจัดทําชุดหลักสูตรการอบรมในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงบริษัทจาํนวนมากที่สุดเท่าที่จะทาํได้
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ตารางที่	5.5	 ตัวอย่างการฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการที่มีการจัดขึ้นโดยหน่วยงาน 
การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ

ประเทศ ประเภทของกิจกรรม

ออ เตรเลีย รัฐบาลประเท ออ เตรเลียมี ่ นร่ มในการจัดงานแ ดงทางการค้า และเป็นเจ้าภาพจัดงาน 
�า รับผู้จัด า ินค้าและบริการเพื่อพัฒนาค าม ามารถของผู้จัด า ินค้าและบริการ

ออ เตรีย อการค้า ถาบันการจัดซื้อจัดจ้าง ่ นกลาง และ �านักงานที่ปรึก ากฎ มายได้จัดอบรม 
ที่ครอบคลุมทุกด้านของระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ

แคนาดา �านักงานเพื่อ ิ า กิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ PSPC (The Office of Small and 
Medium Enterprises of PSPC) ( น่ ยงานการจัดซื้อจัดจ้าง ่ นกลางของประเท ) น�าเ นอ
ข้อมูลและจัดงาน ัมมนาและเ ็บบินาร์ทั่ ประเท เพื่อ SMEs ใน ั ข้อ: การท�าธุรกิจกับรัฐบาล
แคนาดา การได้รับอนุญาตใ ้เข้าถึงระดับชั้นค ามลับ (security clearance) เครื่องมือ 
ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละอย่าง (เช่น บริการมืออาชีพ รือ Professional Services) ท�างาน
อย่างไร มีการจัดท�ารายการข้อเ นอและการลงทะเบียนต่างๆ ทางออนไลน์

ฮังการี �านักนายกรัฐมนตรีและ น่ ยงานการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐจัดการประชุมและการประชุม
เชิงปฏิบัติการ ลายครั้ง โดยมีการเน้นย�้าถึงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการเฉพาะ

เกา ลีใต้ ถาบันเพื่อการฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ (The Public Procurement Training 
Institute) ภายใต้ �านักงานการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ (Public Procurement Service)  
ซึ่งเป็น น่ ยงานการจัดซื้อจัดจ้าง ่ นกลางของเกา ลี ได้จัดท�าการฝึกอบรม �า รับผู้จัด า
ินค้าและบริการทุกรายใน ั ข้อที่ ลาก ลาย ร มถึง ัญญามาตรฐาน นโยบายการบริ าร

จัดการคุณภาพ การก�า นดมูลค่า ัญญา และข้อเรียกร้องจากงานก่อ ร้าง และ ิธีการ 
ลงทะเบียนและการใช้แพลตฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิก ์ (e-procurement) 
�า รับบริ ัท ตาร์ทอัพ โดยในปี พ. . 2559 ถาบันได้ใ ้การฝึกอบรมแก่ผู้จัด า ินค้า 

และบริการทั้ง ิ้น 2,744 ราย

นอร์เ ย์ Difi ซึ่งเป็น น่ ยงานการจัดซื้อจัดจ้าง ่ นกลางของนอร์เ ย์ เปิดตั การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่มีค าม มดุล” ซึ่ง SMEs จะได้รับการฝึกอบรม 
ในกระบ นการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐโดยเฉพาะ �า รับแต่ละภาค ่ น

ิตเซอร์แลนด์ น่ ยงานการจัดซื้อจัดจ้าง ่ นกลางได้จัดงานเพื่อประชา ัมพันธ์อยู่เป็นประจ�า เพื่อเพิ่ม
ค ามตระ นักรู้ถึงโอกา ในการเข้าร่ มประมูลในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ประเภทของ
กระบ นการ และประเภทของการจัดซื้อจัดจ้าง ( ินค้า/บริการ/งานก่อ ร้าง)
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5.3.3	 ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินมีได้หลากหลายรูปแบบ เช่น 1. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของรัฐบาล 

(ได้แก่ การให้แฟคเตอริ่งโดยอิงกับสัญญาสั่งซื้อหรือลูกหนี้การค้า (Factoring Account Receivables)  
สินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า เป็นต้น) และ 2. การชําระเงินล่วงหน้าสาํหรับ MSME ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

MSME มักเผชิญกับปัญหาการขาดสภาพคล่อง ดังนั้น รัฐบาลจึงสามารถเพิ่มโอกาสทางการเงิน 
ให้แก่ MSME ที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะ เพื่อช่วยให้วิสาหกิจเหล่านี้สามารถเข้าถึงเงินทุนที่อาจเข้าถึงได้ยาก 
หากปราศจากความช่วยเหลือของรัฐบาล โดยสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช้อย่างแพร่หลาย 
เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

การชาํระเงนิล่วงหน้าเป็นความช่วยเหลอืทางการเงนิอกีรปูแบบหนึง่ทีส่ามารถสงวนไว้สาํหรบั MSME 
เพื่อช่วยวิสาหกิจเหล่านี้ให้สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากระยะเวลาจ่ายชาํระหนี้ที่ยาวนาน และ/หรือ
จ่ายชําระหนี้ล่าช้าดังที่ได้กล่าวไวใ้นข้างต้น การดําเนินการชําระเงินล่วงหน้าอาจแตกต่างกันออกไปตามมูลค่า 
ของสัญญาว่าสามารถชําระล่วงหน้าได้เป็นจํานวนเท่าไร ประเภทของสัญญาที่สามารถรับสิทธิพิเศษ และ 
การพิจารณาของหน่วยงานที่ทําการจัดซื้อจัดจ้างว่าในกรณีใดการชาํระเงินล่วงหน้าจึงเป็นทางเลือกที่จาํเป็น

เกาหลใีต้ การสนบัสนนุสภาพคล่องสาํหรบั SMEs ในการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐัในประเทศเกาหลมีทีีม่าจาก 
โครงการให้สินเชื่อแบบเครือข่าย ภายใต้โครงการนี้ ธนาคารพาณิชย ์ 10 แห่งได้ร่วมมือกับสํานักงาน 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Public Procurement Service หรือ PPS) ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดซื้อส่วนกลาง 
ของประเทศเกาหลี ในการจัดทําข้อกําหนดที่จะทําให ้ SMEs สามารถขอสินเชื่อได้มากถึงร้อยละ 80  
ของมูลค่าตามสัญญา โดยเป็นไปตามสัญญาที่ทําไว้กับ PPS เท่านั้น ซึ่งเป็นวิธีการที่มีความหมาย 
อย่างมากสําหรับการสนับสนุน SMEs ที่อาจจะไม่มีความมั่นคงทางการเงินสาํหรับการปฏิบัติตามสัญญา
จัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ โครงการนี้ได้ขยายขอบเขตมากขึ้นอยา่งมีนัยสําคัญในช่วงไมก่ี่ปีที่ผ่านมา โดยมี 
การให้สินเชื่อมากถึง 13,000 ราย มีมูลค่ามากกว่า 400 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสถาบัน 6 แห่ง  
ประกอบด้วย องค์กรการเงินทางวิชาการประเทศเกาหลี (Korea Technical Finance Corporation 
หรือ KIBO) องค์กรเพื่อ SME เกาหลี (Korea Federation of SMEs) ธนาคารเพื่อภาคอุตสาหกรรม 
(Industrial Bank of Korea) ธนาคาร Sinhan ธนาคาร Hana และ ธนาคาร Woori ได้ให้การสนบัสนนุ
อย่างครบวงจรแก ่ SMEs ในรูปของการคํ้าประกันสินเชื่อ และการให้คําปรึกษาเพื่อการประกอบกิจการ 
โดยเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีการคํ้าประกันสินเชื่อ และการให้คาํปรึกษาผู้ประกอบการทั้งสิ้น 
223 รายการ คิดเป็นมูลค่าทั้งหมด 571 ล้านเหรียญสหรัฐ
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เม็กซิโก ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งชาติ (NAFIN) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินผ่านทางออนไลน์ 
(Cadenas Productivas) โดยการให้บริการสินเชื่อระยะสั้นต่างๆ (Factoring Services) สาํหรับ 
ผู้จดัหาสนิค้าและบรกิารทีเ่ป็น SMEs ซึง่ระบบสนิเชือ่ระยะสัน้เอือ้ให้ผู้จดัหาสนิค้าและบรกิาร (ร้อยละ 90  
คือ SMEs) ใช้สัญญาสั่งซื้อหรือบัญชีลูกหนี้การค้าที่ทํากับผู้ซื้อรายใหญ่ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ มารับทุน 
ในการประกอบการในราคาที่ถูกลง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จัดหาสินค้าและบริการ ได้รับทุนในการประกอบการ 
อย่างรวดเรว็ ส่วนมากจะได้รบัอนมุตัสินิเชือ่ภายในวนัเดยีวกบัทีย่ืน่ขอ ทาํให้ผู้ประกอบการไม่ประสบปัญหา
การขาดสภาพคล่องและสามารถใช้ประโยชน์จากทุนที่มีได้มากที่สุดเพื่อไปทาํสัญญาอื่นๆ ที่จะก่อให้เกิด
รายได้ต่อไป วิธีการนี้สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากสัญญาจ้างที่มีกาํหนดชาํระเงินระยะยาว และส่งเสริม
โอกาสการเติบโตทางธุรกิจของผู้จัดหาสินค้าและบริการด้วย

อินเดีย เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านธุรกรรมในการทําธุรกิจ วิสาหกิจรายย่อยและขนาดย่อมได้รับยกเว้นจาก 
การชําระเงินประกันการประมูลเมื่อมีการยื่นเสนอราคา และเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาหลังจาก 
ได้เข้าทําสัญญา

5.3.4	 ควำมยืดหยุ่นในกำรค�้ำประกันกำรปฏิบัติตำมสัญญำ
นอกเหนือจากความจําเป็นในการเข้าถึงเงินทุนแล้ว MSME และผู้รับเหมาอื่นๆ ยังมักต้องยื่นหนังสือ 

คํ้าประกันในการปฏิบัติตามสัญญาผ่านบริษัทประกันหรือธนาคาร เพื่อเป็นการประกันไม่ให้หน่วยงานที่ทํา 
การจัดซื้อจัดจ้างได้รับงานที่ด้อยคุณภาพ และชว่ยประกันว่าผู ้จัดหาสินค้าและบริการจะดําเนินงานครบ 
ตามสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การคํ้าประกันเหล่านี้อาจมีได้หลายรูปแบบ แต่การได้มาซึ่งหนังสือคํา้ประกัน
ก็ยังคงเป็นอุปสรรคสาํหรับ MSME ที่มีการเข้าถึงเครดิตที่จํากัด และอาจมีประวัติเครดิตที่จาํกัด โดยตามนิยาม 
ของธนาคารโลก (2016) “แนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นที่ยอมรับในการคํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญานั้น มูลค่า 
การคํ้าประกันจะต้องมีสัดส่วนร้อยละที่ตํ่าเมื่อเทียบกับมูลค่าสัญญาทั้งหมด และให้ทางเลือกแก่ผู้จัดหาสินค้า 
และบริการด้วยเครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ ที่จําเป็น” ดังนั้น หาก MSME มีทางเลือกในการคํา้ประกัน
ด้วยเครื่องมือทางการเงินประเภทอื่นๆ ผูป้ระกอบการจะมีแนวโน้มที่จะสามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดดังกล่าว 
ได้เพิ่มมากขึ้น

5.3.5	 กรอบข้อตกลงส�ำหรับผู้ประกอบกำร	MSME
โดยทั่วไปแล้ว กรอบข้อตกลงจะเกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานผู้จัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐและผู้จัดหาสินค้า 

และบริการรายใดรายหนึ่ง เพื่อกําหนดกรอบเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลกับผู้จัดหาสินค้าและบริการ
รายดังกล่าวในช่วงระยะเวลาที่ตกลงกันไว ้ ข้อตกลงดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา 
ของสัญญา แต่เป็นการระบุเงื่อนไขล่วงหน้าสําหรับสัญญาที่ผู ้จัดหาสินค้าและบริการรายดังกล่าวจะได้รับ  
โดยการมกีรอบข้อตกลงจะช่วยลดต้นทนุทางด้านงานบรหิารสาํหรบัทัง้ภาครฐัและสาํหรบัผู้จดัหาสนิค้าและบรกิาร  
เมื่อมีการนํามาใช้กับสินค้า/บริการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างบ่อยครั้ง

กรอบข้อตกลงสองประเภท ได้แก่ สญัญาแบบไม่จาํกดัปรมิาณ (Indefinite Quantity Contracts: 
IDIQ) และการกําหนดให้มีผู้จัดหาสินค้าและบริการได้หลากหลาย (Multiple Award Schedules: MAS)  
โดย สัญญาแบบไม่จํากัดปริมาณ (IDIQ) จะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการจัดทําสัญญา 
เพื่อประโยชน์ของรัฐบาลและผู้จัดหาสินค้าและบริการ รวมทั้งยังช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการด้วย
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สหรฐัอเมรกิา ได้มกีารนาํสญัญาแบบไม่จาํกดัจาํนวนครัง้และปรมิาณการส่งมอบ (Indefinite Delivery, 
Indefinite Quantity Contracts: IDIQ) มาใช้เพื่อให้หน่วยงานผู้จัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลสามารถ 
จัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการในช่วงระยะเวลาที่กาํหนดโดยไม่จํากัดจํานวน (มากกว่าขั้นตํา่ที่กาํหนดไว้)

เกาหลีใต้ รัฐบาลได้ใช้ MAS สําหรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าซํ้าหลายคราว เป็นจํานวนมากๆ ในราคา 
ทีอ่งิตามคู่แข่งในตลาดเมือ่มกีารซือ้สนิค้าคราวละมากๆ ด้วย โดยผ่านการทาํสญัญาเพือ่การส่งมอบสนิค้า 
แบบไม่มกีาํหนดเวลา รายการ MAS จะแสดงรายการสญัญาทีเ่ข้าทาํกบัผู้จดัหาสนิค้าและบรกิารหลายๆ ราย 
แต่ละรายเสนอขายสินค้าที่มีคุณภาพ การทํางาน และประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น จึงทาํให้มีผู้จัดหา
สินค้าและบริการจํานวนมากขึ้นสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐได้

อิตาลี ผู้ยื่นประกวดราคาสามารถจัดทําข้อตกลงพิเศษระหว่างผู้ยื่นประกวดราคาและบริษัท/องค์กร 
ที่มีความเข้มแข็งซึ่งมีคุณสมบัติครบ เพื่อสามารถยื่นประกวดราคากับภาครัฐได ้ ซึ่งภาครัฐจะพิจารณา 
ข้อเสนอและคุณสมบัติตามข้อตกลงพิเศษดังกล่าว ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการยื่นประกวดราคาของ 
ผู้ประกอบการ MSME อย่างไรก็ดี ผู้ยื่นประกวดราคาที่เกี่ยวข้องทุกรายยังต้องรับผิดชอบต่อหน่วยงาน 
ผู้จัดซื้อจัดจ้างตลอดระยะเวลาของสัญญา

ภายใต้สัญญาที่กําหนดให้มีผู้จัดหาสินค้าและบริการได้หลากหลาย (MAS) หน่วยงานผู้จัดซื้อจัดจ้าง
สามารถจดัทาํสญัญากบัวสิาหกิจทีจ่ดัหาสนิค้า/บรกิารทีค่ล้ายกนัได้หลายรายในราคาทีแ่ตกต่างกนั การใช้วธิกีาร
ดังกล่าวทําให้รัฐบาลสามารถให้ผู้จัดหาสินค้าและบริการเข้าร่วมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้เพิ่มมากขึ้น สัญญา
ลักษณะนี้สามารถใช้ควบคู่กับวิธีการ IDIQ ได้เช่นเดียวกัน โดยวิสาหกิจหลายรายสามารถให้บริการเดียวกัน 
หรือคล้ายคลึงกันแกห่น่วยงานภาครัฐโดยไม่จํากัดจํานวนครั้งและปริมาณการส่งมอบ แนวทางดังกล่าวสามารถ
ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการด้านงานบริหารให้แก่วิสาหกิจหลายรายไปพร้อมกัน

5.3.6	 ข้อก�ำหนดในกำรรับเหมำช่วง	หรือกำรจัดตั้งกิจกำรค้ำร่วม	(Consortia)	ส�ำหรับ	
MSME
ข้อกําหนดในการรับเหมาช่วงสามารถนํามาใชเ้พื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่ชนะการประกวด

ราคาและได้รับสัญญาจากภาครัฐให้ใช้บริการ MSME โดยการกําหนดว่าทรัพยากรจํานวนหนึ่งต้องมาจาก 
MSME หนึง่ในข้อได้เปรยีบของข้อกาํหนดในการรบัเหมาช่วง คอื การทีว่สิาหกิจขนาดใหญ่มสีทิธใินการตดัสนิใจ 
ว่าจะผนวก MSME เข้ามาในการทํางานให้เหมาะสมที่สุดได้อย่างไร ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ หากสัญญามีขนาดใหญ ่ อาจทําให้ MSME มีแนวคิดในการจัดตั้งกิจการค้าร่วม  
โดยการร่วมมือกันในลักษณะดังกล่าวเพื่อยื่นประกวดราคาจะทําให้ข้อเสนอมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น  
ดังนั้น เกณฑ์ในการคัดเลือกจะเป็นการประเมินข้อเสนอที ่MSME ยื่นประกวดร่วมกัน ไม่ใช่การประเมินสมาชิก
แต่ละรายของกิจการค้าร่วม ยกเว้นในกรณกีารประเมนิสถานะทางการเงนิทีอ่าจพจิารณาว่าสมาชกิได้เคยมปัีญหา
ทางการเงินหรือการล้มละลาย หรือไม ่เป็นต้น
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อินเดีย อนุญาตให้ผู้จัดหาสินค้าและบริการจัดตั้งกิจการค้าร่วมในการประมูลราคากับภาครัฐได ้ ซึ่งทาํให้
กลุ่มของ SMEs มารวมตัวกันเพื่อให้ตนสามารถเข้าประมูลราคามูลค่าสูงที่ตนอาจไม่สามารถดาํเนินการ
ได้เพียงลําพัง โดยภายใต้เงื่อนไขการยื่นเสนอราคาโดยกิจการค้าร่วม สมาชิกของกิจการร่วมค้าจะต้องมี 
คุณสมบัติครบตามที่กําหนด (เช่น มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิคิดเปน็ร้อยละ 25 ของตน้ทุนโครงการที่มี 
การประเมิน หรืออย่างน้อยร้อยละ 15 สําหรับโครงการที่มีมูลค่ามากกวา่ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)  
โดยแต่ละรายจะต้องมีส่วนแบ่งอย่างน้อยร้อยละ 26 ของทุนของกิจการค้าร่วม

ออสเตรเลยี กรอบการทาํงานขององค์กรเพือ่การมส่ีวนร่วมของอตุสาหกรรมของออสเตรเลยี (Australian 
Industry Participation (AIP) National Framework) บังคับใช้กับผู ้เสนอราคารายใหญ ่
ในเครือจักรภพ (มูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือมากกว่านั้น) และกําหนดให้ผู้ที่ชนะการประกวด
ราคาหรอืคณะกรรมการต้องเตรยีมและบงัคบัใช้แผน AIP แผน AIP เป็นเอกสารทีว่างโครงร่างการดาํเนนิการ 
ของบรษิทัในการทีต้่องเปิดโอกาสอย่างเตม็ที ่เป็นธรรม และสมเหตสุมผลให้กบัอตุสาหกรรมในออสเตรเลยี
เพือ่เข้ามส่ีวนร่วมกบัโครงการของบรษิทั แผน AIP ส่งเสรมิข้อดขีองการให้ SMEs ในประเทศออสเตรเลยี
ได้มีส่วนร่วมในฐานะผู้รับเหมาช่วงในการซื้อสินค้าและบริการสําหรับโครงการนี ้

สหรัฐอเมริกา
การรับเหมาช่วง สําหรับสัญญาหรือการแก้ไขสัญญาใดที่มีมูลค่ามากกว่า 650,000 เหรียญสหรัฐ หรือ  
1.5 ล้านเหรยีญสหรฐั สาํหรบังานก่อสร้างทีเ่ปิดโอกาสให้มกีารรบัเหมาช่วง ผู้จดัหาสนิค้าและบรกิารทีช่นะ
การประกวดราคาจะต้องนาํส่งแผนการรบัเหมาช่วงโดยละเอยีด การไม่ส่งแผนการรบัเหมาช่วงตามทีก่าํหนด 
จะทําให้ผู้จัดหาสินค้าและบริการไม่มีสิทธิเข้าทําสัญญา และจะถือว่าผู้รับเหมาหรือผู้รับเหมาช่วงใดๆ  
ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของแผนการรับเหมาช่วงโดยสุจริตนั้นทําการผิดสัญญาในสาระสําคัญ  
แผนการรับเหมาช่วงแต่ละแผนจะต้องครอบคลุมเงื่อนไขดังนี้

1. มกีารกาํหนดจาํนวนร้อยละของเป้าหมายรายรบัทีแ่ยกต่างหากในการเข้าทาํสญัญากบัวสิาหกจิ
ขนาดย่อม (วิสาหกิจขนาดย่อมที่ทหารผ่านศึกเป็นเจ้าของ วิสาหกิจขนาดย่อมที่ทหารผ่านศึก
ผู้ทุพพลภาพในหน้าที่เป็นเจ้าของ วิสาหกิจขนาดย่อมที่อยู่ใน HUBZone (เขตธุรกิจที่ไม่ได้ 
ใช้ประโยชน์ในอดีต) วิสาหกิจขนาดย่อมที่เสียเปรียบ และวิสาหกิจขนาดย่อมที่ผู ้หญิง 
เป็นเจ้าของ) ในฐานะผู้รับเหมาช่วง

2. มีข้อความที่ระบุมูลค่าตามสัญญาที่จะมีการรับเหมาช่วงตามแผน และงานตามแผนที่จะม ี
การรับเหมาช่วงให้กับวิสาหกิจตามหมวดหมู่ที่ระบุไว้ในข้อ (1)

3. มคีาํอธบิายถงึประเภทหลกัของสนิค้าและบรกิารทีจ่ะมกีารรบัเหมาช่วง รวมถงึการระบปุระเภท
ของสินค้าและบริการใดที่จะมีการรับเหมาช่วงให้กับวิสาหกิจขนาดย่อมประเภทใด

4. มีคาํอธิบายถึงวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาเป้าหมายการรับเหมาช่วง
5. มีคาํอธิบายถึงวิธีการที่ใช้ในการระบุแหล่งที่มาที่เป็นไปได้ในการจัดหาผู้รับเหมาช่วง
6. มีข้อความระบุว่า ในการตั้งเป้าหมายและประมาณการส่วนแบ่งสําหรับผู้รับเหมาช่วงนั้น 

ได้รวมเอาข้อพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายทางอ้อมไว้ด้วยหรือไม่
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7. รายชื่อของบุคคลที่จะเป็นผู้บริหารจัดการโครงการการรับเหมาช่วง และคําอธิบายถึงหน้าที่
แต่ละประการของบุคคลดังกล่าว

8. มีคําอธิบายถึงสิ่งที่ผู ้ยื่นคําเสนอจะดําเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู ้จัดหาสินคา้และบริการ 
ที่เกี่ยวข้องนั้นมีโอกาสที่เท่าเทียมกันที่จะแข่งขันเพื่อจัดหาผู้รับเหมาช่วง

9. การยืนยันว่าผู้ยื่นคําเสนอนั้นจะระบุข้อสัญญาที่ให้อํานาจโครงการการรับเหมาช่วงสําหรับ
วสิาหกิจขนาดย่อมในทกุสญัญารับเหมาช่วงทีเ่ปิดโอกาสให้มกีารรับเหมาช่วง และกาํหนดให้
สัญญารับเหมาช่วงดังกล่าวทุกสัญญาที่มีมูลค่ามากกว่า 650,000 เหรียญสหรัฐ ต้องมีแผน
สําหรับการรับเหมาช่วงด้วย

10. มกีารยนืยนัว่าผู้ยืน่ข้อเสนอจะให้ความร่วมมอืในการสาํรวจ งานวจิยั และหน้าทีใ่นการรายงาน
ต่างๆ ที่จําเป็น

11. มีคําอธิบายถึงประเภทของเอกสารที่ต้องเก็บรักษาไว ้ เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่มีการนํามาใช ้
เพื่อการดําเนินการตามข้อกําหนดและเป้าหมายตามแผน

อย่างไรกด็ ีเพือ่ทดแทนการจดัทาํแผนการรบัเหมาช่วงสาํหรบัการทาํสญัญาแต่ละครัง้ ผู้รบัเหมาหลกั 
อาจจดัทาํแผนต้นแบบสาํหรบังานก่อสร้างโรงงาน หรอืจดัทาํหลกัการพืน้ฐานทีใ่ช้ได้ทัง้ภาคส่วนซึง่รวมเอา 
องค์ประกอบต่างๆ ที่จําเป็นไว ้ (ยกเว้นเพียงเป้าหมายที่มีลักษณะเฉพาะ) สําหรับสัญญาแต่ละฉบับ  
แผนต้นแบบดังกล่าวจะได้รับการบรรจุไว้ในแผนการรับเหมาช่วงแต่ละแผน พร้อมด้วยเป้าหมายสําหรับ
สัญญานั้นๆ แผนดังกล่าวจะมีอายุสามปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ และเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาที่จะต้อง 
รกัษาและปรบัปรงุแผนต้นแบบดงักล่าว โดยการเปลีย่นแปลงแผนต้นแบบในประการใดๆ จะต้องรบัอนมุตัิ
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ทําสัญญา

นอกจากข้อกาํหนดทีต้่องปฏบิตัติามทีม่กีารกาํหนดไว้ตามแผนการรบัเหมาช่วง เจ้าหน้าทีผู่้ทาํสญัญา
อาจกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มโอกาสในการรับเหมาช่วง สําหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยการกําหนดแรงจูงใจ 
เป็นตัวเงินที่ขึ้นอยู่กับความสําเร็จของการทําสัญญารับเหมาช่วง หรือขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมที่ได้จาก 
การเข้าทําสัญญา แรงจูงใจดังกล่าวจะมีความเหมาะสมเมื่อเจ้าหน้าที่ผู ้ทําสัญญามั่นใจว่าเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้นั้นสามารถบรรลุได้จริง และแรงจูงใจดังกล่าวนั้นได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่เพิ่มขึ้น 
อย่างชัดเจนของผู้รับเหมาเทียบกับการไม่มีแรงจูงใจดังกล่าว

การจัดตั้งกิจการค้าร่วม
วิสาหกิจขนาดย่อมสองรายหรือมากกวา่นั้นอาจเข ้าร ่วมกันจัดตั้งกิจการค้าร ่วมขึ้นเพื่อแข ่งขัน 
ในการประกวดราคาเพื่อเข้าทําสัญญา กิจการค้าร่วมที่ประกอบดว้ยวิสาหกิจขนาดย่อมหลายราย 
ยังมีสิทธิเข้าถึงสัญญาที่สงวนไว้เพื่อวิสาหกิจขนาดย่อม หากเอกสารของกิจการค้าร่วมเปน็ไปตามที่  
Small Business Administration (SBA) กําหนด

วิสาหกิจขนาดยอ่มใดที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะผู้อุปถัมภ์และผู้ได้รับการอุปถัมภ์ผ่านโครงการ 
All Small Mentor-Protege Program สามารถร่วมกันตั้งกิจการค้าร่วมกับวิสาหกิจอุปถัมภ์  
(ซึง่อาจเป็นวสิาหกิจขนาดใหญ่) กิจการค้าร่วมเหล่านีส้ามารถร่วมกนัแข่งขนัเพือ่การเข้าทาํสญัญากบัรัฐบาล
ที่มีการสงวนไว้สําหรับวิสาหกิจขนาดย่อมได้

กิจการค้าร่วมสามารถประกวดราคาสาํหรบัสญัญาทีส่งวนไว้เพือ่วสิาหกจิทีท่หารผ่านศกึผู้ทพุพลภาพ
ในหน้าที่เป็นเจ้าของ วิสาหกิจที่ผู ้หญิงเป็นเจ้าของ หรือธุรกิจในเขตธุรกิจที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในอดีต 
(Historically Underutilized Business Zone หรือ HUBZone) หากสมาชิกของกิจการค้าร่วม 
เข้าเงื่อนไขตามที่กําหนดไว้โดย SBA
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สหภาพยุโรป กฎเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฉบับใหม่กําหนดให้มีการแบ่งสัญญาขนาดใหญ่ของ 
ภาครัฐออกเป็นสัญญากลุ่มย่อย ทําให้ SMEs สามารถเข้าร่วมประกวดราคาสาํหรับสัญญาขนาดใหญ่ได้

5.3.7	 ขนำดสัญญำที่เล็กลง
ขนาดสัญญายังคงเป็นอุปสรรคที่สําคัญที่สุดที่จํากัดการมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสําหรับ 

MSME จํานวนมาก สัญญาจํานวนมากมีขนาดใหญ่เกินกว่าที ่ MSME จะสามารถสนองตอบต่อความต้องการ
ของภาครัฐได้โดยลําพัง แม้ว่าวิสาหกิจเหล่านั้นจะมีศักยภาพในการจัดหาสินค้าหรือบริการที่สามารถแข่งขันได้ 
ในสัญญาที่มีขนาดเล็กกว่า การแบ่งสัญญาจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่ที่ดาํเนินงานภายใต้ส่วนกลางออกเป็นสัญญา
ในระดับท้องถิ่นก็เป็นการเพิ่มศักยภาพของ MSME ในการร่วมแข่งขันได้เช่นกัน

สวิตเซอร์แลนด ์ กฎหมายแห่งสมาพันธ์ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Federal Law on Public 
Procurement) มาตรา 21 อนญุาตให้มเีกณฑ์การตดัสนิการประกวดราคาได้หลากหลาย ทีเ่หน็ได้ชดัเจน
คือการให้คะแนนเพิ่มแก่ผู้ยื่นประกวดราคาที่มีการฝึกอบรมด้านอาชีพ และ/หรือเปิดให้มีการฝึกอาชีพ 
ในสถานประกอบการ วิธีการดังกล่าวทําให้รัฐบาลสามารถส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาแรงงานได้โดยตรงผ่านผู้รับเหมารายต่างๆ วิธีการนี้สามารถนําไปใช้ร่วมกับการให้สิทธิพิเศษ
แก่ SMEs เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล

การแบ่งสญัญาขนาดใหญ่อาจเกิดขึน้ได้ผ่านการแบ่งสญัญาออกเป็นสญัญาเลก็ทีด่าํเนนิการไปพร้อมๆ กนั  
หรืออาจเป็นการแบ่งสัญญาออกตามช่วงเวลาเพื่อให้สามารถมีการเปิดประกวดราคาสําหรับสัญญาขนาดเล็กได ้
รวมทั้งการจํากัดปริมาณงานที่สูงสุดให้วิสาหกิจแต่ละรายสามารถดาํเนินงานได้

5.3.8	 เกณฑ์ตัดสินกำรประกวดรำคำ
อกีหนึง่วธิกีารทีช่่วยสนบัสนนุ MSME คอื การกาํหนดเกณฑ์ตดัสนิการประกวดราคาให้มกีารพจิารณา

ให้คะแนนเพิ่ม (relative merits) แก่ผู้ยื่นประกวดราคาลักษณะต่างๆ การประเมินข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ 
การตัดสินมักจะกระทําด้วยวิธีการประเมินด้วยคะแนน ผู้ยื่นประกวดราคาที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดจะถือเป็น 
ผู้ชนะการประกวดราคา วธิกีารดงักล่าวเป็นการเปิดกว้างให้มกีารนาํปัจจยัต่างๆ ทีน่อกเหนอืจากราคา เข้ามาร่วม 
พิจารณาในการคัดเลือกวิสาหกิจที่จะชนะการประกวดราคาสัญญา โดยอาจมีการให้คะแนนพิเศษเพิ่มสําหรับ
ลักษณะต่างๆ เช่น

• ขนาดวิสาหกิจ เช่น จํานวนพนักงาน ผลประกอบการรายป ีมูลค่าตามราคาตลาด
• วิสาหกิจที่มีสตรีเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้บริหาร
• ความคุ้มค่า เมื่อเทียบกับราคาประกวดที่ตํา่ที่สุด
• การใช้วัตถุดิบในประเทศ
• การให้บริการการฝึกอบรมด้านอาชีพ
• ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม
• ค่านิยมทางสังคม และ/หรือ เกณฑ์ทางสังคมที่เฉพาะเจาะจง เช่น ผลกระทบต่อเศรษฐกิจท้องถิ่น  

และวิสาหกิจที่มีเจ้าของหรือพนักงานเป็นชนกลุ่มน้อยที่ด้อยโอกาส
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ปัญหาหนึง่ทีเ่กิดจากการให้สทิธพิเิศษแก่วสิาหกิจประเภทใดประเภทหนึง่ คอื อาจเกิดการเลอืกวสิาหกิจ
ที่มีประสิทธิภาพด้อยกว่าให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา การกาํหนดเกณฑ์ตัดสินการประกวดราคาอาจจูงใจให้
วสิาหกิจยืน่ราคาประกวดทีส่งูขึน้กว่าทีเ่สนอต่อภาคเอกชน เนือ่งจากวสิาหกิจทราบว่าสทิธพิเิศษทีต่นได้จากเกณฑ์ 
ดังกล่าวสามารถชดเชยราคาประกวดที่สูงกว่าคู่แขง่ได ้ อย่างไรก็ดี ทางเลือกหนึ่ง คือการใช้เกณฑ์การตัดสิน 
การประกวดราคาตดัสนิผู้ชนะเฉพาะในกรณทีีผู่้ยืน่ประกวดราคามคีะแนนเท่ากนัหลงัจากการประเมนิด้วยมติอิืน่ๆ 
ครบถ้วนแล้ว เช่น หาก MSME และวสิาหกจิขนาดใหญ่ยืน่ประกวดราคาด้วยข้อเสนอเดยีวกนั จงึจะมกีารนาํเกณฑ์ 
ขนาดวิสาหกิจมาใช้ในการประเมินข้อเสนอ ทําให้ MSME ได้สิทธิพิเศษดังกล่าว

เม็กซิโก รัฐบาลได้กําหนดเกณฑ์การพิจารณา 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่หนึ่งซึ่งจะพบบ่อยกว่า คือ  
เกณฑ์สิทธิพิเศษกับ MSME สัญชาติเม็กซิกันในกรณีที่ยื่นราคาเสมอกับบริษัทขนาดใหญ ่ รูปแบบที่สอง  
คอื เกณฑ์การประกวดราคาทีจ่ะเอือ้ให้กบั MSME ทีผ่ลติสนิค้าโดยการใช้นวตักรรมเทคโนโลยตีามทีส่ถาบนั
ทรัพย์สินทางปัญญาและเครื่องหมายการค้า (Mexican Institute of Industry Property) กําหนด

5.3.9	 สัญญำที่สงวนไว้	(เพื่อ	MSME)
สัญญาที่สงวนไว้ (เพื่อ MSME ) เป็นการกําหนดโควตา สัญญา หรือมูลค่าในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

จํานวนหน่ึง (ร้อยละของจํานวนสัญญาที่จะจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือมูลค่ารวมของงบประมาณที่จะจา่ยเพื่อ
การจัดซื้อจัดจ้าง) จะถูกสงวนไว้เพื่อให้ผู้ยื่นประกวดราคาที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สิทธิพิเศษ ซึ่งในกรณีนี้  
คือ การมีสถานะเป็น MSME และ/หรือเป็นวิสาหกิจที่มีสตรีเป็นเจ้าของ ประเด็นสําคัญของวิธีการดังกล่าว  
คือ มีการแบ่งแยกการแข่งขันตามระดับวิสาหกิจที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เช่น MSME จะสามารถแข่งกันกับ MSME 
ด้วยกันได้เท่านั้น โดยแนวทางนี้ได้มีการนําไปประยุกต์ใช้ทั่วโลก

ความน่าสนใจของสัญญาที่สงวนไว้ (เพื่อ MSME) นั้น คือ ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและชัดเจน รวมถึง
สามารถรบัประกนัได้ว่า MSME จะได้เข้ามามส่ีวนร่วมในกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง อย่างไรกด็ ียงัคงมข้ีอกงัวลอยู ่
หลายประการที่เกี่ยวข้องกับแนวทางดังกล่าว เช่น ความเสี่ยงในด้านคุณภาพ ราคา และการบรรลุเป้าหมาย
เนื่องจากผู้จัดหาสินค้าและบริการอาจมีประสิทธิภาพด้อยกว่าวิสาหกิจขนาดใหญ ่ นอกจากนี้ วิธีการข้างต้น 
อาจยังเป็นการบิดเบือนแรงจูงใจในการสร้างศักยภาพการแข่งขันในด้านราคา หากวิสาหกิจทราบว่าตนสามารถ
เข้าร่วมการประกวดราคาแข่งขันเฉพาะกับกลุ่ม MSME ที่มีความสามารถในการแข่งขันตํ่ากว่า และไม่ต้อง 
แข่งขันกับราคาประกวดของวิสาหกิจขนาดใหญ่ หากเป็นเช่นนี้ การใช้สัญญาที่สงวนไว้ (เพื่อ MSME)  
อาจจะก่อให้เกิดผลในทางตรงกันข้าม โดยแทนที่จะช่วยให้ MSME มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาด  
กลับเป็นการส่งเสริมให้ MSME ต้องพึ่งพาการสนับสนุนของรัฐบาล ดังนั้น เพื่อที่จะจัดการกับประเด็นการพึ่งพา
การสนบัสนนุของรัฐบาล บางประเทศจงึได้จาํกดัจาํนวนปีทีว่สิาหกิจหนึง่จะมคีณุสมบตัเิป็น MSME ไว้ โดยรฐับาล
จะยุติการสนับสนุนเมื่อวิสาหกิจเหล่านั้นไม่สามารถขยายกิจการให้เติบโตจากการเป็น MSME ได้ อย่างไรก็ตาม  
แม้จะมีข้อกังวลดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น รัฐบาลจํานวนมากก็พร้อมที่จะจ่ายค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก 
วิธีดังกล่าวจะสามารถทําให้ MSME เข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้น
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สหรัฐอเมริกา สัญญาที่สงวนไว้เพื่อวิสาหกิจขนาดย่อมมีสองประเภท ได้แก ่ สัญญาที่สงวนไว้เพื่อ 
การแข่งขนัของ วสิาหกิจขนาดย่อม (competitive set-asides) และสญัญาทีส่งวนไว้เพือ่สรรหาวสิาหกิจ
ขนาดย่อมรายเดียว (sole-source set-asides)

• สัญญาที่สงวนไว้เพื่อการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดย่อม (competitive set-asides)
รัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาซื้อสินค้าและบริการจากภาคเอกชนประมาณ 4 แสนล้านเหรียญสหรัฐ

ทุกๆ ปี เมื่อการศึกษาตลาดพบว่ามีวิสาหกิจขนาดย่อมที่สามารถให้บริการหรือจัดหาสินค้าที่รัฐบาลจัดซื้อ
จัดจ้างให้แก่รัฐบาลได้ โอกาสเหล่านี้จึงได้รับการ “สงวนไว้” (set-aside) โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดย่อม

สัญญาที่สงวนไว้นั้นมีหลายประเภท บางประเภทเปิดกว้างสําหรับวิสาหกิจขนาดย่อมทุกราย  
ในขณะทีป่ระเภทอืน่ถกูจาํกดัไว้สาํหรบัวสิาหกิจขนาดย่อมทีร่่วมในโครงการช่วยเหลอืเพือ่การเข้าทาํสญัญา 
(contracting assistance programs) ของสาํนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดย่อมของสหรัฐอเมริกา 
(U.S. Small Business Administration หรือ SBA) เท่านั้น

มูลค่าตามสัญญา
• 3,500 – 150,000 เหรียญสหรัฐ
การจัดซื้อของรัฐบาลกลางที่มีมูลค่าการซื้อเกินกว่าขั้นตํ่าของการซื้อระดับจุลภาค (Micro-

purchase threshold) ที ่3,500 เหรยีญสหรฐั ไปจนถงึขัน้ตํา่ของการจดัซือ้จดัจ้างอย่างง่าย (Simplified 
Acquisition Threshold หรอื SAT) ทีม่ลูค่า 150,000 เหรยีญสหรฐั จะได้รบัการกาํหนดให้ต้องสงวนไว้ 
สําหรับวิสาหกิจขนาดย่อมเท่านั้นโดยอัตโนมัติ โดยจะต้องมีวิสาหกิจขนาดย่อมอย่างน้อยสองราย 
หรือมากกว่านั้น (กฎแห่งสอง) ที่มีการแข่งขันกันในเรื่องราคาตลาด คุณภาพ และการส่งมอบงานเพื่อให ้
การสงวนสิทธิดังกล่าวเกิดขึ้นโดยอัตโนมัต ิ

• มากกว่า 150,000 เหรียญสหรัฐ
สัญญาที่มีมูลค่าตามสัญญาเกินมูลค่าขั้นตํ่าของการจัดซื้อจัดจ้างอย่างง ่าย (Simplified 

Acquisition Threshold หรือ SAT) (150,000 เหรียญสหรัฐ) ให้มีการสงวนไว้เช่นกันหากมีการ
ทําตามกฎแห่งสอง โดยจะมีการกําหนดให้ผู ้รับเหมาให้โอกาส ทั้งวิสาหกิจขนาดย่อมที่เจ้าของเป็น
ทหารผ่านศึก วิสาหกิจขนาดย่อมที่เจ้าของเป็นทหารผ่านศึกผู้ทุพพลภาพในหน้าที่ วิสาหกิจขนาดย่อม 
ที่อยู่ในเขตธุรกิจที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ในอดีต วิสาหกิจขนาดย่อมที่เสียเปรียบ และวิสาหกิจที่ผู้หญิง 
เป็นเจ้าของ ในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการตามสัญญา

1. สัญญาที่สงวนไว้เพื่อสรรหาวิสาหกิจขนาดย่อมรายเดียว (sole-source set-asides)
สัญญาที่สงวนไว้เพื่อสรรหาวิสาหกิจขนาดย่อมรายเดียวเป็นสัญญาประเภทหนึ่งที่สามารถจัดทําได้

โดยไม่ต้องผ่านขัน้ตอนการประกวดราคาแข่งขนั กรณนีีม้กัเกิดขึน้ในสถานการณ์ทีม่วีสิาหกิจเพยีงรายเดยีว
ทีส่ามารถดาํเนนิการตามข้อกาํหนดทีร่ะบไุว้ในสญัญาได้ ในบางกรณ ีสญัญาทีส่งวนไว้เพือ่สรรหาวสิาหกิจ
ขนาดย่อมรายเดียวจะต้องได้รับการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และจะต้องมีการระบุความประสงค์ว่าต้องการ
สรรหาวสิาหกิจเพยีงรายเดียว ผู้ทีอ่าจเป็นผู้ขายยงัสามารถศกึษารายละเอยีดและประกวดราคาเพือ่เข้าทาํ
สัญญาเหล่านี้ได ้ เมื่อเริ่มกระบวนการประกวดราคาแล้ว อาจมีการเพิกถอนความประสงค์ในการสรรหา
วิสาหกิจเพียงรายเดียวก็ได้
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สหรัฐอเมริกา รัฐบาลกลางสหรัฐได้กําหนดเป้าหมายในการทําสัญญาหลักสําหรับวิสาหกิจขนาดย่อม  
โดยเป้าหมายการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐันีก้าํหนดว่า อย่างน้อยร้อยละ 23 ของมลูค่าตามสญัญาทัง้หมดทีท่าํ 
โดยรัฐบาลต้องเป็นการเข้าทําสัญญากับวิสาหกิจขนาดย่อม นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายสําหรับวิสาหกิจ 
ขนาดย่อมในโครงการต่างๆ คือ
โครงการสําหรับวิสาหกิจขนาดย่อมที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของ
เป้าหมายของรัฐบาลกลางคือการเข้าทําสัญญากับวิสาหกิจขนาดย่อมที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของโดยมีมูลค่า
อย่างน้อยร้อยละ 5 ของมูลค่าสัญญาทั้งหมดที่ทําโดยรัฐบาลกลางในแต่ละปี สัญญาเหล่านี้เป็นสัญญา 
ในภาคอตุสาหกรรมทีว่สิาหกิจขนาดย่อมทีผู่้หญงิเป็นเจ้าของ (Women-owned small business หรอื 
WOSB) และไม่ได้รบัความสนใจเท่าทีค่วร สญัญาบางอย่างถกูสงวนไว้สาํหรบัวสิาหกิจขนาดย่อมทีผู่้หญงิ
เป็นเจ้าของทีม่คีวามเสยีเปรยีบทางเศรษฐกิจด้วย (Economically disadvantaged women-owned 
small business หรือ EDWOSB)
โครงการเพื่อวิสาหกิจขนาดย่อมที่ทหารผ่านศึกผู้ทุพพลภาพในหน้าที่เป็นเจ้าของ
เป้าหมายของรฐับาลกลางคอืการเข้าทาํสญัญากบัวสิาหกิจขนาดย่อมทีท่หารผ่านศกึผู้ทพุพลภาพในหน้าที่
เป็นเจ้าของโดยมีมูลค่าอย่างน้อยร้อยละ 3 ของมูลค่าสัญญาท้ังหมดที่ทาํโดยรัฐบาลกลางในแต่ละปี
โครงการพัฒนาธุรกิจ 8(a) Business Development Program
เป้าหมายของรัฐบาลกลางคือการเข้าทําสัญญากับวิสาหกิจขนาดย่อมที่เสียเปรียบ โดยมีมูลค่าอย่างน้อย
ร้อยละ 5 ของมูลค่าสัญญาทั้งหมดที่ทําโดยรัฐบาลกลางในแต่ละปี เพื่อช่วยให้วิสาหกิจขนาดย่อมที่เป็น
ของบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่เสียเปรียบทางสังคมหรือเศรษฐกิจ สามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม รัฐบาล
จํากัดการแข่งขันสําหรับสัญญาบางอย่างไว้เพื่อวิสาหกิจที่มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาธุรกิจ 8(a)
วิสาหกิจที่เสียเปรียบที่เข้าร่วมในโครงการ 8(a) สามารถ:

• แข่งขันกันเพื่อเข้าทําสัญญาที่สงวนไว้เพื่อวิสาหกิจขนาดย่อม และสัญญาที่สงวนไว้เพื่อสรรหา
วิสาหกิจขนาดย่อมรายเดียวในโครงการ

• ได้รับความช่วยเหลือในการเข้าทําสัญญากับรัฐบาลกลางจากผู้เชี่ยวชาญด้านโอกาสทางธุรกิจ
• จัดตั้งกิจการร่วมค้ากับวิสาหกิจที่มั่นคงผ่านโครงการผู้อุปถัมภ-์ผู้ได้รับการอุปถัมภ ์ (mentor-

protégé program) ของ SBA
• ได้รับความช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการและทางวิชาการ รวมถึงการฝึกอบรมทางธุรกิจ  

การให้คําปรึกษา การช่วยเหลือด้านการตลาด และการพัฒนาผู้บริหารขั้นสูง
คุณสมบัติสําหรับโครงการ 8(a)
การพิจารณาการมีคุณสมบัติสําหรับโครงการ 8(a) สามารถตรวจสอบได้ตามรายการดังนี้

• เป็นวิสาหกิจขนาดย่อม
• ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 8(a) อยู่ก่อนแล้ว
• อยู ่ใต้การควบคุมและมีส่วนความเป็นเจ้าของอย่างน้อยร้อยละ 51 ถือโดยประชาชนของ

สหรัฐอเมริกาซึ่งเสียเปรียบด้านเศรษฐกิจและสังคม
• เป็นของบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิส่วนบุคคล 250,000 เหรียญสหรัฐหรือตํ่ากว่า
• เป็นของบุคคลผู้มีรายรับสุทธิปรับปรุงแล้วเฉลี่ยสามปีอยู่ที ่250,000 เหรียญสหรัฐหรือตํ่ากว่า
• เป็นของบุคคลที่มีสินทรัพย์มูลค่า 4 ล้านเหรียญสหรัฐหรือตํา่กว่า
• มีเจ้าของที่ทําหน้าที่บริหารจัดการการดาํเนินงานรายวัน และเป็นผู้มีอํานาจตัดสินใจในระยะยาว
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จีน ในปี พ.ศ. 2557 กระทรวงการคลัง และกระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศของจีน ได้ออกนโยบาย
ที่กําหนดให้หน่วยงานระดับกรมต่างๆ ในการ

i. สงวนงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างประจําปีอย่างน้อยร้อยละ 30 ไว้สําหรับจัดซื้อจัดจ้าง SMEs  
โดย อย่างน้อยร้อยละ 60 ของงบประมาณดังกล่าวจะสงวนไว้ใช้สําหรับ SMEs

ii. ให้สิทธิพิเศษด้านราคาสําหรับ SMEs ที่ร้อยละ 6 -10 และ/หรือ
iii. สนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดใหญ่ทําสัญญารับเหมาช่วงกับ SMEs และก่อตั้งกิจการค้าร่วมกับ 

SMEs โดยให้สิทธิพิเศษด้านราคาสําหรับกรณีดังกล่าวที่ร้อยละ 2 – 3

• มีบุคลากรระดับสูงที่แสดงให้เห็นภาพลักษณ์ที่ดี
• มีแนวโน้มที่จะประสบความสาํเร็จและจะสามารถปฏิบัติตามสัญญาได้อย่างสมบูรณ์
• ก่อนที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจ 8(a) ได้ ผู้ประกอบการจะต้องได้รับการรับรอง

จาก SBA ก่อน โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุสูงสุดไม่เกินเก้าปี และจะต้องทําการประเมิน 
รายปีเพื่อรักษาสถานภาพ

โครงการ HUBZone
เป้าหมายของรัฐบาลกลางคือการเข้าทําสัญญากับวิสาหกิจขนาดย่อมที่ได้รับการรับรองใน HUBZone 
โดยมีมูลค่าอย่างน้อยร้อยละ 3 ของมูลค่าสัญญาทั้งหมดที่ทําโดยรัฐบาลกลางในแต่ละปี รัฐบาลจํากัด 
การแข่งขนัสาํหรบัสญัญาบางอย่างไว้สาํหรบัวสิาหกิจทีอ่ยู่ในเขตธรุกิจทีไ่ม่ได้ใช้ประโยชน์ในอดตี และยงัให้ 
การพิจารณาเป็นพิเศษแก่วิสาหกิจเหล่านี้ในการแข่งขันอย่างเต็มที่และเปิดเผยด้วย

การเข้าร่วมโครงการ HUBZone ทําให้วิสาหกิจมีสิทธิที่จะแข่งขันเพื่อเข้าทําสัญญาที่สงวนไว้ 
เพื่อวิสาหกิจขนาดย่อมของโครงการ วิสาหกิจที่ได้รับการรับรองใน HUBZone ยังได้รับสิทธิพิเศษ 
ในการประเมินราคามูลค่าร้อยละ 10 ในการแข่งขันอย่างเต็มที่และเปิดเผยด้วย นอกจากนี้ วิสาหกิจ 
ที่ได้รับการรับรองใน HUBZone ยังสามารถแข่งขันเพื่อเข้าทําสัญญาภายใต้โครงการทางเศรษฐกิจ 
และสังคมที่ตนมีคุณสมบัติเช้าร่วมได้ด้วย

ในการที่จะมีคุณสมบัติสาํหรับโครงการ HUBZone วิสาหกิจต้อง:
• เป็นวิสาหกิจขนาดย่อม
• อยู ่ใต้การควบคุมและมีส่วนความเป็นเจ้าของอย่างน้อยร้อยละ 51 ถือโดยประชาชนของ

สหรัฐอเมริกา องค์กรเพื่อการพัฒนาชุมชน สหกรณ์การเกษตร องค์กรชาวฮาวายพื้นเมือง  
หรือชนเผ่าอินเดียน

• มีสํานักงานหลักตั้งอยู่ภายใน HUBZone
• มีลูกจ้างอย่างน้อยร้อยละ 35 อาศัยอยู่ใน HUBZone
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เกาหลีใต้ รัฐบาลกําลังใช้ความพยายามหลายรูปแบบเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาํหรับ
วิสาหกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของ นอกเหนือไปจากโครงการที่มุ่งประโยชน์ของ SMEs ที่มีมาก่อนหน้านี้

• มาตรา 4 ของกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนวิสาหกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของ (Act on Support  
for Female-owned Businesses) บัญญัติไว้ว่า “ผู้นําของหน่วยงานของรัฐจะต้องส่งเสริม
การซื้อสินค้าที่ผลิตและจัดหาโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของ”

• มาตรา7 ของคําสั่งเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนวิสาหกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของ 
(Enforcement Decree of Act on Support for Female-owned Businesses)  
ได้กําหนดเป้าหมายการจัดซื้อจัดจ้างจากวิสาหกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของที่ร้อยละ 5 ของมูลค่า 
การซื้อสินค้าและบริการทั้งหมดหรือมากกว่านั้น และร้อยละ 3 ของมูลค่าการซื้อสําหรับ 
งานก่อสร้างหรือมากกว่านั้น

• สําหรับการยื่นเสนอราคาสินค้า วิสาหกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของและวิสาหกิจที่มีการวา่จ้างผู้หญิง
จํานวนมากจะได้รับคะแนนเพิ่มในการทําแบบทดสอบความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญา 
เป็นการเพิ่มการรับรู้ความสามารถของวิสาหกิจในการปฏิบัติตามสัญญาให้สาํเร็จลุล่วง

• ในกรณีที่สัญญามีมูลค่าตํ่ากว่า 20 ล้านวอนเกาหลี (17,000 เหรียญสหรัฐ) และไม่มีการแนะนํา
ผูจ้ัดหาสินค้าและบริการรายใดโดยหน่วยงานผู้ใช้ขั้นปลาย สํานักงานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(Public Procurement Service หรือ PPS) จะเข้าทําสัญญาโดยตรงกับวิสาหกิจที่ผู้หญิง 
เป็นเจ้าของตามทีแ่นะนาํโดยคณะกรรมการทบทวนข้อเสนอแนะสาํหรบัสญัญามลูค่าตํา่ (Review 
Committee for Recommendations for Small Direct Contracts) ซึ่งประกอบด้วย
สมาคมเพื่อสตรีสี่องค์กรด้วยกัน

อินเดีย รัฐบาลกําหนดเป้าหมายรายปีในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการอย่างน้อยร้อยละ 20 จาก 
MSMEs ในประเทศอินเดีย คาํสั่งดังกล่าวได้กาํหนดเป้าหมายรองให้มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ 
ร้อยละ 4 จากร้อยละ 20 จากวิสาหกิจขนาดย่อมและรายย่อยที่มีเจ้าของเป็นผู้ประกอบการตามวรรณะ 
(Scheduled Caste) หรือผู้ประกอบการชนเผ่าตามรายการที่กาํหนดไว้ (Scheduled Tribe)

นอกจากนี้ ประเทศอินเดียยังมีโครงการอื่นๆ อีกมายมายเพื่อการสนับสนุนกลุ่มประชากรที่ด้อย
โอกาสในอดีต นโยบายเหล่านี้และนโยบายการให้สิทธิพิเศษในการจัดซื้อจัดจา้งแก่วิสาหกิจขนาดย่อม 
และรายย่อยนั้นมีบางองค์ประกอบที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ตัวอย่างเช่น ในบรรดาวิสาหกิจขนาดย่อมและ 
รายย่อยทีจ่ดทะเบยีน มร้ีอยละ 10.73 ทีม่ผีู้ประกอบการตามวรรณะ หรอืผู้ประกอบการชนเผ่าตามรายการ
ที่กําหนดไว้ (Scheduled Caste/Scheduled Tribe) เป็นเจ้าของ ร้อยละ 38.7 มีกลุ่มชนชั้นล้าหลัง
อื่นๆ (Backward Classes) เปน็เจ้าของ และร้อยละ 13 ที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกลุม่ 
ที่เคยด้อยโอกาสที่รัฐบาลต้องการให้การสนับสนุน
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5.3.10	 กำรก�ำหนดมูลค่ำขั้นต�่ำ	และกำรสงวนผลิตภัณฑ์
ในบางประเทศสัญญาที่มีมูลคา่ตํ่ากว่ามูลค่าที่กําหนดจะสงวนไว้สําหรับ MSME เพื่อป้องกันไม่ให้

วิสาหกิจขนาดใหญ่เข้ามายื่นประกวดราคา วิธีการนี้มีผลเช่นเดียวกับสัญญาที่สงวนไว้ (เพื่อ MSME) ซึ่งเป็น 
การเปิดโอกาสให้ MSME แข่งกันกับ MSME ด้วยกันเอง การกําหนดมูลค่าขั้นตํา่สามารถกระทาํได้ตามเงื่อนไข 
ของแต่ละท้องถิ่น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และวิสาหกิจเป้าหมาย เช่น มูลค่าขั้นตํ่าอาจจะอยู่ที่ประมาณ 
190,000 เหรยีญสหรฐัในอนิโดนเีซยี 125,000 เหรยีญสหรฐัในโคลมัเบยี และ 24,650 เหรยีญสหรฐัในบราซลิ  
อย่างไรก็ตามการกําหนดมูลค่าขั้นตํ่าดังกล่าวอาจหมายถึงว่า MSME ที่สามารถยื่นประกวดราคาสําหรับ
สัญญาขนาดเล็กจะไม่ได้รับอนุญาตให้ยื่นประกวดราคาสําหรับสัญญาที่มีมูลค่ามากกว่ามูลค่าขั้นตํ่า ซึ่งเกิดขึ้น 
ในอินโดนีเซีย

ในทางเดยีวกนั ประเทศต่างๆ สามารถสงวนผลติภณัฑ์บางประเภทไว้สาํหรบัการจดัซือ้จดัจ้าง MSME 
แทนการกําหนดขนาดสัญญาที่ MSME สามารถยื่นประกวดราคาได ้ สัญญาสําหรับผลิตภัณฑ์บางประเภท 
จะสงวนไว้สําหรับให้ MSME ยื่นประกวดราคาเท่านั้น วิธีการนี้มีผลเช่นเดียวกับการกําหนดมูลค่าขั้นตํ่า  
ซึ่งคือการเปิดโอกาสให้ MSME แข่งกันกับ MSME ด้วยกันเอง

เม็กซิโก อย่างน้อยร้อยละ 50 ของมูลค่าสัญญาจ้างที่ออกภายใต้ข้อยกเว้นสาํหรับการเปิดประมูลยื่นซอง
สําหรับสัญญามูลค่าตํ่าจะต้องเป็นของ MSME นอกจากนี้การเปิดประมูลอื่นๆ อาจสงวนไว้ให้ MSME  
โดยเฉพาะ แต่อย่างไรกด็ ีกฎระเบยีบทีม่เีขยีนไว้เพือ่เอือ้ให้ MSME ได้รบัสญัญา มากกว่าเป็นการสัง่การณ์
ว่าให้มีการทําสัญญากับรัฐในลักษณะใด

อินเดีย มีการกําหนดข้อสงวนไว้สําหรับวิสาหกิจขนาดย่อมและรายย่อย โดยวิสาหกิจขนาดย่อมและ 
รายย่อยจะได้รบัสทิธพิเิศษในการพจิารณาและสทิธพิเิศษในด้านราคาสาํหรบัการจดัซือ้จดัจ้างโดยกระทรวง/
กรมของรัฐบาลกลาง ภายใต้ระบบสิทธิพิเศษนี้ มีสินค้า 358 รายการที่สงวนไว้เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง 
จากวสิาหกิจขนาดย่อมและรายย่อยโดยเฉพาะ และม ี20 รายการทีส่งวนไว้เพือ่การผลติโดยผู้ผลติขนาดย่อม 
และรายย่อยเท่านั้น อาทิ รัฐบาลกลางไดส้งวนให้ผ้าปั่นมือและผ้าทอมือทุกรายการต้องจัดซื้อจากผู้หญิง 
ในคาดีและคณะกรรมการอุตสาหกรรมหมู่บ้าน (Khadi and Village Industries Commission หรือ 
KVIC) เท่านั้น รัฐบาลยังได้สงวนสินค้าผ้าที่ทอมือด้วยหูกทอผ้า ซึ่งรวมถึงผ้าห่ม Barrack ให้เป็นสินค้า
ที่ต้องซื้อจาก KVIC เท่านั้น หรือต้องแจ้งจํานวนผ้าทอผ่านสมาคมบรรษัทและชุมชนผ้าทอมือและองค์กร
เพื่อการพัฒนาสตรี (Association of Corporations and Apex Society of Handlooms and 
Women’s Development Organization)
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เกาหลีใต้
การกําหนดมูลค่าขั้นตํา่
วิสาหกิจขนาดใหญ่นั้นถูกจํากัดจากการเข้าร่วมเสนอราคาสําหรับสินค้าที่ตํ่ากว่าขั้นตํ่าที่กําหนดไว้โดย  
ความตกลงว่าด้วยการจดัซือ้โดยรฐัขององค์การการค้าโลก (Government Procurement Agreement 
: GPA) ยิ่งไปกว่านั้น บรรษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง
กิจการค้าร่วม เพือ่ให้ SMEs ทีเ่ป็นบรษิทัก่อสร้างมโีอกาสมากขึน้ในการได้เข้าทาํสญัญาเพือ่งานส่วนหนึง่
ส่วนใดในโครงการของรัฐ
การสงวนผลิตภัณฑ์
สินค้าหลากหลายประเภทได้รับการสงวนไว้เพื่อให้ SMEs เป็นผู้จัดหาเท่านั้น สาํนักงานบริหารวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเกาหลี (Small and Medium Business Administration) หรือกระทรวง 
SMEs และ Startups ในปัจจุบันจัดทํารายการสินค้าที่ได้รับการสงวนไว้ให้ต้องจัดซื้อผ่านการแข่งขัน 
ในหมู่ SMEs จํานวน 204 รายการ จนถึงปี พ.ศ. 2561 ประเทศเกาหลีใต้ไม่รวมเอาสินค้าเหล่านี้ไว ้
ภายใต้ GPA ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรการที่หลากหลาย รวมถึง “กฎหมายว่าด้วยสัญญาซึ่งรัฐเป็นคู่สัญญา
ฝ่ายหนึ่งและคําสั่งประธานาธิบดีที่เกี่ยวข้อง” (Act Relating to Contracts to Which the State 
is a Party and it’s Presidential Decree) ซึ่งใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐบาลกลาง นอกจากนี้  
ยงัมโีครงการรบัรองการซือ้เทคโนโลยใีหม่สาํหรบัการจดัซือ้จดัจ้างสนิค้าเทคโนโลยขีอง SMEs โดยภาครฐั 
เพื่อกระตุ้นให้สถาบันของรัฐต่างๆ ซื้อสินค้าเทคโนโลยีของ SMEs ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล

5.3.11	 กำรให้สิทธิพิเศษด้ำนรำคำส�ำหรับวิสำหกิจที่มีคุณลักษณะตรงตำมเกณฑ์
กลยทุธ์การให้สทิธพิเิศษด้านราคาอาจสามารถกระทาํในสองรปูแบบ (รปูแบบใดรปูแบบหนึง่) รปูแบบแรก 

เป็นการลดราคา (เป็นจํานวนร้อยละ) ให้กับข้อเสนอราคาประกวดของ MSME ที่มีคุณสมบัต ิเช่น การลดราคา 
ประกวดของ MSME รายหนึ่งลงร้อยละ 5 เนื่องจากวิสาหกิจดังกล่าวเป็น MSME ซึ่งทําให้ราคาประกวด 
ของ MSME รายดังกล่าวมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น เมื่อต้องแข่งกันกับราคาประกวดของวิสาหกิจ 
ขนาดใหญ่ วธิกีารอกีรปูแบบหนึง่คอืการเพิม่ราคาประกวดของวสิาหกิจขนาดใหญ่ (เป็นจาํนวนร้อยละ) ทัง้สองวธิี
ก่อให้เกิดผลลพัธ์ทีเ่หมอืนกนั แม้ว่าวธิกีารเหล่านีจ้ะเป็นการยอมรบัว่า MSME นัน้ไม่สามารถแข่งขนักบัวสิาหกิจ
ขนาดใหญ่ได้หากแข่งขันกันโดยไมม่ีสิทธิพิเศษ นอกจากนี้ วิธีการดังกล่าวยังสามารถใช้ในการให้สิทธิพิเศษ 
แก่วิสาหกิจในประเทศเมื่อต้องแข่งขันวิสาหกิจที่ต่างประเทศเป็นเจ้าของได้อีกด้วย

อินเดีย ระบบสิทธิพิเศษในการจัดซื้อจัดจ้างน้ันจะมอบสิทธิพิเศษด้านราคาแก่วิสาหกิจขนาดย่อมและ
รายย่อยมากถึงร้อยละ 15 เหนือการเสนอราคาโดยบรรษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ ่ แต่การให้สิทธิพิเศษ 
ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการประกวดราคาแต่ละครั้งเป็นรายกรณี เนื่องจากเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างมีดุลยพินิจ 
ในการให้สิทธิพิเศษต่อเมื่อเจ้าหน้าที่เห็นว่ามีความจาํเป็น นโยบายไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให ้SME สามารถ
เรยีกราคาทีส่งูกว่าในการจดัซือ้จดัจ้างของภาครฐั หรอืว่าผู้ซือ้ควรต้องจ่ายส่วนเพิม่ของราคา โดยไม่พจิารณา 
ถึงความจําเป็นของ SMEs ที่มีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น
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5.3.12	 รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์	กำรจัดซื้อจัดจำ้งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอื่นๆ
รฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์อาจถกูมองว่าเป็นเครือ่งมอืหลกัในการทาํให้ประเทศมคีวามทนัสมยั การใช้เครือ่งมอื 

ออนไลน์ทาํให้การสือ่สารเป็นไปได้อย่างรวดเรว็และประหยดัซึง่เป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อ MSME ทีส่ามารถเข้าถงึ 
อินเทอร์เน็ตได้ การใช้เครื่องมือเหล่านี ้อาจรวมถึงการใช้อีเมลในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล การเผยแพร ่
การเปิดประกวดราคา การยื่นข้อเสนอเพื่อประกวดราคา การใช้เว็บไซต์ในการเผยแพร่ข้อมูลกระบวนการ 
การประกวดราคา แพลตฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการดําเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างในทุกมิติ เป็นต้น  
การยื่นประกวดราคาผ่านวธิกีารทางอิเลก็ทรอนกิส์ไม่ว่าจะใช้เครื่องมือใดถอืเป็นการลดต้นทนุทางธรุกรรมให้แก่ 
ผู้ยื่นประกวดราคา รวมถึงช่วยเพิ่มศักยภาพของ MSME ในการเป็นผู้จัดหาสินค้าและบริการ สร้างเครือข่าย
กับวิสาหกิจรายอื่นๆ ซึ่งช่วยสร้างศักยภาพ ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ และสนับสนุนวิสาหกิจเพิ่มมากขึ้น  
การรวมศูนย์เครื่องมือออนไลนต์่างๆ ไว้ด้วยกันจะช่วยลดต้นทุนในการหาข้อมูลสําหรับ MSME ที่อาจจะต้อง
สืบค้นข้อมูลออนไลน์ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหลากหลายแหล่งเพื่อที่จะพบประกาศการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม 
ในการยื่นประกวดราคา การยื่นแจ้งให้ชําระหนี้อาจสามารถดําเนินการโดยผ่านอินเทอร์เน็ตเช่นกัน ซึ่งจะช่วย 
ลดระยะเวลาในการจ่ายชําระหนี้ให้กับ MSME ที่อาจจะประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส ์ เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดในการ
สร้างธรรมาภบิาลให้แก่กระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง ระบบการจดัซือ้จดัจ้างด้วยวธิอีเิลก็ทรอนกิส์อาจประกอบไปด้วย 
ประกาศออนไลน์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โปรแกรมค้นหาที่ทาํงานได้หลายรูปแบบ (multi-functional 
search engine) การเปิดให้ดาวน์โหลดประกาศต่างๆ เกี่ยวกับสัญญา และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง  
การยื่นใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น

อินเดีย มีการเผยแพร่ใบประมูลที่ยื่นต่อรัฐบาลบนเว็บไซต์ส่วนกลางหรือตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล 
(Government e-Marketplace) มากขึ้นเรื่อยๆ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกจะต้องได้รับการกําหนดไว้ 
ในเอกสารการเสนอราคาประมูล และผู้ชนะการประมูลควรต้องระบุ “ความคุ้มราคา” ทุกกระทรวง/
กรมของรัฐบาลกลางจะต้องใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ข้อซักถามเกี่ยวกับ 
การยื่นเสนอราคาทั้งหมด (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555)

ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล (Government e-Marketplace หรือ GeM) ประกอบด้วย
ระบบการจดัซือ้จดัจ้างทีส่มบรูณ์สาํหรบัการจดัซือ้สนิค้าและบรกิารทีม่กีารใช้แพร่หลายโดยรฐับาล รวมถงึ
การชําระเงินให้กับผู้จัดหาสินค้าและบริการด้วย ระบบเปิดให้ผู้จัดหาสินค้าและบริการและผู้ซื้อจากภาครัฐ
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้โดยผ่านระบบการรับรองและพิสูจน์ตัวตน
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เม็กซิโก Compranet ซึ่งเป็นระบบ E-Procurement เปิดตัวในป ี2010 เพื่อให้ MSME สร้างบัญชี 
ผู้ใช้งานเข้ามาลงทะเบยีนรบัข้อมลู โดยเวบ็ไซต์จะตพีมิพ์ข้อมลูเกีย่วกบัแผนงานการจดัซือ้จดัจ้างประจาํปีต่างๆ  
ขั้นตอนการยื่นเสนอราคา (หนังสือเชิญ รายงานการประชุมชี้แจงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเปิด
ยืน่ให้เสนอราคา) ประวตัขิองสญัญาทีไ่ด้รบัการจดัจ้าง การร้องเรยีน และการยืน่ประมลูทางอเิลก็ทรอนกิส์ 
นอกจากนี้ผู้ประกอบการจะได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ในการเข้ามาเปน็ผู้จัดหาสินค้าและบริการของภาครัฐ  
และหากเป็นผู้จัดหาสินค้าและบริการให้กับภาครัฐอยู่แล้ว ผู้ประกอบการจะสามารถพัฒนาปรับตัวให ้
มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นในตลาดการจัดซื้อจัดจ้าง ในป ี 2018 มี MSME ลงทะเบียน 
ใช้งาน 177,000 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90 ของผู้ลงทะบียนทั้งหมด นอกจากนี้ ร้อยละ 46 ของ MSME 
จะเข้าร่วมการประกวดราคาในปีแรกที่ลงทะเบียน และร้อยละ 26 จะชนะการประกวดราคา โดยกว่า 
ร้อยละ 80 ของสัญญาที่รายงานเข้ามาในระบบ Compranet เป็นสัญญาของ MSME

เกาหลีใต ้ สํานักงานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือ Public Procurement Service (PPS) คือ  
หนว่ยงานที่มีความรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางออนไลน์ หรือ Korean ON-line E-Procurement System (KONEPS) ของประเทศเกาหลีใต ้
ซึ่งทําหน้าที่วางนโยบายและรับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ทั้งนี ้ จํานวน 2 ใน 3 ของการจัดซื้อ 
จัดจ้างในประเทศเกาหลีใต้จะผ่านกระบวนการ KONEPS ระบบนี้ดําเนินงานในลักษณะเชิงบูรณาการ 
และเชิงกลยุทธ์เพื่อให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ขอบเขตการทํางานและการใช้งานของ KONEPS
KONEPS คือ ระบบรวมศูนย์ของ e-procurement ที่ครอบคลุมครบวงจรการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด  
ไม่ว่าจะเป็นการยื่นขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานภาครัฐ การประกาศแจ้งเปิดให้ยื่นเสนอราคา  
การตดิต่อสือ่สารกบัผู้จดัหาสนิค้าและบรกิาร การเกบ็รวมรวมการยืน่ประมลูผ่านทางอเิลก็ทรอนกิส์ (e-bid) 
การเปิดประมูลงานต่างๆ การประกาศผู้ชนะการประกวดราคา การตรวจรับงานและการชาํระเงินผ่านทาง 
อิเล็กทรอนิกส ์ (e-payment) ตั้งแต่เปิดใช้ระบบมาในป ี 2002 KONEPS ได้ผ่านการพัฒนาระบบ 
ให้ทันสมัยอย่างสมํ่าเสมอเพื่อขยายการใช้งานให้เพิ่มมากขึ้น เช่นการสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ  
ปี 2006 ระบบได้เปิดตัวห้างสรรพสินค้าออนไลน ์ ปี 2008 มีการเพิ่มบริการ e-bidding เคลื่อนที ่ 
ปี 2009 เพิ่มระบบการจัดการคลังสินค้าด้วยการระบุเอกลักษณ์สินค้าด้วยคลื่นความถี่วิทย ุหรือ Radio-
Frequency Identification (RFID) ปี 2010 ได้เพิ่มเทคโนโลยีการจาํลายนิ้วมือสําหรับ e-bidding 
(ข้อมูลจาก หน่วยบริการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ 2013) รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง
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ระบบย่อย การทํางาน

ช่องทางการจัดซื้อจัดจ้าง 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-procurement portal)

• แสดงการใช้งานระบบ KONEPS แบบครบถ้วน 
ประกอบด้วยคู่มือผู้ใช้งาน แหล่งการดาว์นโหลด
ทรัพยากรต่างๆ ประกาศแจ้งต่างๆ คาํถามที่พบบ่อย 
บริการถาม-ตอบ ฯลฯ

• จัดเก็บข้อมูลจาํเพาะของผู้ใช้งานใน “My Page”  
เมื่อผู้ใช้ทําการเข้าระบบแล้ว

• แหล่งรวมข้อมูลการยื่นเสนอราคา

ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งาน  
(User management 
system)

• การลงทะเบียนและอนุมัติต้นฉบับของข้อมูลผู้ใช ้ 
ทั้งของหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนต่างๆ

• การลงทะเบียนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ์
(e-certificate) จากหน่วยงานรับรองทั้งหลาย 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลผู้ใช้

• การจัดการสถานะของบริษัทเอกชนว่าด้วยเรื่องของ 
การลงโทษเนื่องจากการฝ่าฝืนระเบียบการปฏิบัต ิ 
เช่น การระงับบริษัทเข้าร่วมหรือยกเลิกการตัดสิทธิ์

• การเข้าใช้ระบบอย่างปลอดภัยโดยใช ้e-certificate

ระบบจัดเก็บรายการสินค้า 
(Product catalogue 
system)

• ค้นหาสินค้าโดยแยกตามประเภทของสินค้า  
ตามชื่อหรือลักษณะเฉพาะ

• ส่งคาํขอให้ลงทะเบียนสินค้าประเภทใหม่

ระบบผู้รับประกันภัย  
คํ้าประกันแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-surety system)

• รับข้อมูลบริษัทที่รับประกันภัยคํา้ประกันในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-surety โดยการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับบริษัทต่างๆ ที่รับประกันภัยคํ้าประกันสําหรับ 
กรมธรรม์คํา้ประกนัผู้รบัเหมาตามสญัญาการประมลูงาน 
สัญญาคํา้ประกันการรับเหมาดําเนินการที่บริษัท 
ประกันภัยเป็นผู้ออกให้ การรับประกันการชําระเงิน 
และการรับประกันสินค้า/บริการมีตําหนิ

• การเพิ่มข้อมูลผู้รับประกันภัยคํา้ประกัน สําหรับบริษัท
ทั้งหลายที่ไม่มีระบบบริหารจัดการข้อมูลบริษัท 
ผู้รับประกันภัยคํ้าประกันแบบอิเล็กทรอนิกส์

การทํางานของ KONEPS
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ระบบบริหารจัดการข้อมูล
ผู้จัดหาสินค้าและบริการ 
(Supplier information 
management system)

• รวบรวมข้อมูลผู้ยื่นประมูลราคา ซึ่งประกอบด้วยสถานะ 
การเงิน ประสบการณ์ที่ผ่านมา เทคโนโลยีที่ใช ้ 
หรือใบรับรองด้านคุณภาพต่างๆ

• การตรวจข้อมูลใบอนุญาตของวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญ 
โดยการแลกเปลีย่นข้อมลูกบัสมาคมอตุสาหกรรมต่างๆ

ระบบการประมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding 
system)

• ประกาศหลักเกณฑ์เบื้องต้นล่วงหน้า รับและพิจารณา
ข้อมูลจากบริษัทเอกชนต่างๆ

• ประกาศคุณสมบัติเบื้องต้นสาํหรับงานที่รับยื่น 
เสนอราคาของภาครัฐ การรับสมัครตามคุณสมบัต ิ
เบื้องต้น การประมวลผลจากคุณสมบัติเบื้องต้น

• ประกาศเปิดรับยื่นเสนอราคา (จัดทาํระบบการเข้ารหัส
และส่งมอบรหัสรักษาความปลอดภัยเพื่อเข้าถึงข้อมูล)

• การสืบค้นประกาศเปิดรับยื่นเสนอราคา การยื่นเสนอ
ราคาตามระบบ e-bid (การเข้ารหัสก่อนการยื่น)

• การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อตกลงคณะการประมูล 
(Bidding Consortium Agreement)

• การเจรจาออนไลน์สาํหรบัสญัญาทีเ่ข้าทาํสญัญาโดยตรง
• การเปิดประมูล e-bid และกําหนดลําดับสัญญา 

ที่จะประกาศผู้ชนะการประกวดราคา
• การทดสอบผู้มีสิทธิเข้ารับเลือก (ประเมินว่าผู้รับเหมา

ผ่านหรือไม่ผ่าน จากปัจจัยราคาและปัจจัยอื่นๆ)
• การตัดสินผู้ชนะการประกวดราคาและประกาศผล 

การประมูลและรายละเอียดตามเวลาจริงออนไลน์

ระบบการทําสัญญา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-contracting system)

• การร่างสัญญาอิเล็กทรอนิกส ์(e-contract) ไปจนถึง
การส่งมอบสัญญาไปยังผู้ชนะการประกวดราคา

• ผู้ชนะการประกวดราคาทบทวนเพื่อพิจารณารับหรือ
ปฏิเสธร่างสัญญา e-contract

• การลงนามอิเล็กทรอนิกส์และการส่งมอบสัญญา
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ระบบการชําระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์  
(E-payment system)

• ทบทวนข้อมูลรายละเอียดในสัญญา
• ยื่นขอการชําระเงินทันที
• ยื่นขอให้ตรวจรับ (เมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือ 

ดําเนินงานแล้วเสร็จ) และดําเนินขั้นตอนต่อไป
• ตรวจสอบผลการตรวจรับ
• ยื่นขอการชําระเงิน
• รับเรื่องการยื่นขอการชําระเงินและการอนุมัติจ่ายเงิน

ห้างสรรพสินค้าออนไลน์ 
(Online Shopping Mall)

• สืบค้นหาสินค้าตามประเภท ตามชื่อ  
และตามคุณลักษณะต่างๆ

• การนําสินค้าใส่ตระกร้า
• การสร้างและส่งมอบแบบฟอร์มการสั่งซื้อออนไลน์
• การจัดการข้อมูลการสั่งซื้อ

ระบบการแจกจ่าย
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
และการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ภายนอก (E-document 
distribution and  
external data 
interchange system)

• การจัดการระบบรักษาความปลอดภัยสาํหรับ 
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (e-certificate)  
ด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-signature)

• ระบบการรักษาความปลอดภัยสาํหรับเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-document) ตามมาตรฐาน 
การเข้ารหัสของโครงสร้างกุญแจสาธารณะ 
หรือ Public Key Infrastructure (PKI)

• การตรวจสอบความแท้ของเอกสารที่สร้างขึ้น
• การบริหารจัดการการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

กับระบบข้อมูลภายนอก
• การบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้ซื้อและผู้จัดหาสินค้า
และบริการ ผ่านระบบ KONEPS
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ผลลัพธ์จากการใช้งาน KONEPS
เชิงประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ที่ได้จากศักยภาพของ KONEPS ที่มีมาตรฐานและเป็นลักษณะรวมศูนย์คือการเชื่อมโยงที่เกิดขึ้น
ระหว่างระบบ KONEPS กับระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกระบบราชการ 
ตั้งแต่ตอนเปิดตัวใช้งานมาในปี 2002 KONEPS มีช่องทางทางดิจิตอลเพื่อใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ระบบฐานข้อมลูภายนอกถงึ 50 ฐานข้อมลูด้วยกนั เมือ่เวลาผ่านไปเครอืข่ายการเชือ่มโยงได้ขยายไปสู่ระบบ
ดิจิตอลมากกว่า 160 ระบบ (ภาพประกอบด้านล่าง) นอกจากการเชื่อมโยงสู่ระบบ e-procurement  
ที่เอื้อต่อการแชร์ข้อมูลการประมูลและการประกวดราคาอย่างไร้รอยต่อแล้ว การเชื่อมโยงระบบ 
ยังครอบคลุมข้อมูลประเภทต่างๆ อีกมากมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความซํ้าซ้อน และประหยัด 
ค่าใช้จ่ายได้ด้วย

ภาพประกอบการเชือ่มโยงข้อมลูของ KONEPS
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PPS Operations - ระบบปฏิบัติงานของสาํนักงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Public Agencies (Buyers) - หน่วยงานภาครัฐ (ผู้ซื้อ)
Private Businesses (Suppliers) - บริษัทเอกชน (ผู้จัดหาสินค้าและบริการ)
Use - ใช้งาน
KONEPS Portal - ระบบ KONEPS
e-Shopping mall - ห้างสรรพสินค้าออนไลน์
e-Catalog – แคตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์
e-Procurement system – ระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์
e-Procurement ASP - ระบบ e-Procurement ASP
Supplier supporting service - บริการให้ความช่วยเหลือผู้จัดหาสินค้าและบริการ
Unit contract system - ระบบการทําสัญญา
User registration - การลงทะเบียนผู้ใช้งาน
e-Guarantee – การประกันทางอิเล็กทรอนิกส์
Suppliers’ Performance – ผลการดําเนินงานของผู้จัดหาสินค้าและบริการ
e-Payment - การชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์
Linkage – เชื่อมโยงกับ
Industrial Associations - สมาคมภาคอุตสาหกรรม
Commercial Banks - ธนาคารพาณิชย์
Surety Companies – บริษัทผู้รับประกันภัยคํา้ประกัน
Credit rating agencies – สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
National Tax Service - สํานักงานสรรพากร
Ministry of Strategy & Finance – กระทรวงยุทธศาสตร์และการคลัง
Ministry of Government Administration and Home Affairs – กระทรวงมหาดไทย

การเชือ่มโยงกบับรษิทัรบัประกนัภยัคํา้ประกนัจาํนวน 19 แห่งทาํให้สามารถตรวจสอบยนืยนั กรรมธรรม์ 
คํ้าประกันทั้งสี่รูปแบบด้วยกัน ซึ่งรวมถึง กรมธรรม์คํ้าประกันผู ้รับเหมาตามสัญญาการประมูลงาน  
และสัญญาคํ้าประกันการรับเหมาดําเนินการที่บริษัทประกันภัยเป็นผู้ออกให ้ การประสานเชื่อมต่อกับ
สมาคมบริษัทเอกชนต่างๆ 12 ราย และบริษัท/สถาบันจัดลําดับความน่าเชื่อถือ 12 ราย เอื้อให้เกิด 
การรวบรวมข้อมูลด้านความน่าเชื่อถือและข้อมูลการดําเนินงานในอดีตของบริษัทต่างๆ โดยอัตโนมัติ  
และนําข้อมูลมาใช้ตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินการยื่นประมูลงานได ้ธนาคารพาณิชย์จาํนวน 15 ราย 
เชื่อมต่อกับระบบการชําระเงินด้วยวิธีโอนเงินอิเล็กทรอนิกส ์ รวมไปถึงการพิจารณาให้เงินกู ้เพื่อใช ้
ในการสนับสนุนบริษัทที่ทําสัญญากับรัฐด้วย นอกจากนี้ยังมีการลงทะเบียนหลักฐานการประกอบกิจการ 
และใบรับรองการชาํระภาษีซึ่งกระทําผ่านระบบด้วย ทั้งนี ้ระบบ KONEPS ดาํเนินการรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งภายนอก และ KONEPS เองก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางสารสนเทศ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
กันเองอีก 28 รายและกับภาคเอกชนอีก 34 ราย

ผลพวงจากการบูรณาการ แบบฟอร์มจาํนวน 477 แบบทีใ่ช้ในกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐั เช่น 
แบบฟอร์มการประมูล แบบฟอร์มสัญญา แบบยื่นขอการตรวจสอบและแบบยื่นขอให้ชําระเงิน ได้มีการ
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แปลงเป็นรปูแบบดจิติอลแล้วทัง้สิน้ ขัน้ตอนและกระบวนการต่างๆ ทางธรุกรรมและการจดัซือ้จดัจ้างได้ถกู
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ยื่นประมูลไม่จําเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่ราชการแต่ละแห่งที่เป็น 
ผู้ซือ้เพือ่รบัหรอืยืน่เอกสารอกีต่อไป เพราะข้อมลูทัง้หมดจะอยู่ออนไลน์ในระบบ KONEPS ทาํให้วสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงการยื่นประมูลได้มากขึ้น เนื่องจากภาระการเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐนั้นลดลงอย่างชัดเจน

ผลประโยชน์จากขัน้ตอนการดาํเนนิงานทีแ่ต่ละภาคส่วนจะได้รบัในวงจรการจดัซือ้จดัจ้าง ปรากฏอยู่
ในตารางด้านล่างเพือ่ให้เหน็การเปรยีบเทยีบของการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้หลงัจากนาํระบบใหม่มาใช้งาน

ขั้นตอน ก่อนใช ้KONEPS หลังใช ้KONEPS

การลงทะเบียน
ผู้ยื่นประมูล

บริษัทลงทะเบียนสําหรับแต่ละงาน
ที่บริษัทต้องการเข้ามายื่นประมูล
ราคา

บริษัทสามารถเข้าร่วมยื่นประมูล 
กับงานใดหรือกับหน่วยงานภาครัฐ 
ใดก็ได้หลังจากที่ลงทะเบียนกับ 
KONEPS แล้วครั้งแรก

ยื่นขอ 
การจัดซื้อ 
จัดจ้าง

การยื่นขอจัดซื้อจัดจ้างจะเป็น 
รูปแบบเอกสารและส่งไปยัง 
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ

การยื่นขอจัดซื้อจัดจ้างจะกระทาํ 
ผ่านระบบ KONEPS และส่งทาง
ช่องทางออนไลน์

การประกวด
ราคา

การประกวดราคาจะประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางราชการและหนงัสอืพมิพ์

การประกวดราคาจะประชาสัมพันธ์
ผ่านระบบ KONEPS

ประกาศ 
ให้ยื่นเสนอ
ราคา

บริษัทจะรับข้อมูลเกี่ยวกับงานที่เปิด 
ให้ยืน่เสนอราคาจากหน่วยงานภาครฐั 
ส่วนมากจะต้องผ่านบริการเอกชน

บริษัทรับข้อมูลงานที่เปิดให้ยื่น 
เสนอราคาจาก KONEPS

การยื่นประมูล
และเปิดซอง
ประมูล

บุคคลจะเข้ามายื่นประมูลหรือส่งมา
ทางไปรษณีย์ และดําเนินการเปิดซอง
ประมูลตามสถานที่ที่กาํหนด

ยื่นประมูลออนไลน์และเปิดซอง
ประมูลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

การทําสัญญา การทําสัญญาจะร่างและปิดผนึก 
บนกระดาษ โดยมเีอกสารต่างๆ แนบ

การทาํสัญญาจะทาํออนไลน์ (รวมถึง
การปรับแก้) และปิดผนึกแบบดิจิตอล
พร้อมการรับรองอิเล็กทรอนิกส์

การส่ง 
ใบเรียกเก็บเงิน

การยื่นขอให้ตรวจรับสินค้า/บริการ 
และการส่งใบเรียกเก็บเงินจะยื่น 
เป็นเอกสาร

การยื่นขอให้ตรวจรับสินค้า/บริการ 
จะดําเนินการผ่านระบบ KONEPS 
และส่งออนไลน์

ตารางเปรยีบเทยีบขัน้ตอนการทาํงาน
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ตั้งแตเ่ริ่มใช้ระบบ KONEPS กระบวนการจัดซื้อจัดจา้งมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับมูลค่าเงิน  
จากการศกึษาวจิยัของมหาวทิยาลยัฮนัยาง ในปี 2009 ชีใ้ห้เป็นว่าการเปลีย่นแปลงนาํไปสู่การประหยดัค่าใช้จ่าย 
ทีเ่กิดจากธรุกรรมต่างๆ มลูค่า 8 พนัล้านเหรยีญสหรฐัต่อปี ส่วนมากจะเป็นการประหยดัจากภาคเอกชนทีส่ามารถ
ลดค่าใช้จ่ายจากการต้องเข้าไปตดิต่อประสานงานกบัหน่วยราชการ ในการออกใบรบัรอง ยนืยนัเอกสาร ลงทะเบยีน

การบริหารจัดการ KONEPS
KONEPS จดัทาํและดําเนนิการโดยบรษิทัเอกชน แต่ขณะนีก้าํลงัอยู่ในขัน้ตอนการดาํเนนิการเพือ่รวมศนูย์
การบริหารจัดการของ KONEPS มาอยู่ในความรับผิดชอบของสาํนักงานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งหมด

ข้อสรุปสําคัญและข้อเสนอแนะ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาแล้วอย่าง KONEPS ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างภาค
รัฐของประเทศเกาหลีใต้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความสุจริต ระบบนี้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ 
ขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic  
Co-operation and Development: OECD) ในการให้ประเทศจัดให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้วยวธิอีเิลก็ทรอนกิส์แบบบรูณาการทีค่รอบคลมุการจดัซือ้จดัจ้างแบบครบวงจร ซึง่ความโปร่งใสจะปรากฎ 
ในขั้นตอนการรวบรวมและการประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการเข้าถึงข้อมูลจากผู้มีส่วน 
ได้เสยีและบรษิทัต่างๆ ซึง่จะเป็นขัน้ตอนทีเ่รยีบง่ายมมีาตรฐาน และทกุฝ่ายได้รบัการอบรมอย่างสมํา่เสมอ 
พร้อมทั้งมีบริการให้การช่วยเหลือที่พร้อมจะตอบข้อสงสัยในการใช้งานระบบทุกเมื่อ ประกอบกับมีระบบ 
ที่ควร “แยกเป็นส่วน มีความยืดหยุ่น ปรับขนาดได้และปลอดภัย” ตั้งแต่เริ่มใช้งาน KONEPS พัฒนา 
อย่างต่อเนื่องโดยการเพิม่ส่วนการทาํงานอย่างสมํา่เสมอ นอกจากนี้ระบบยังสามารถปรับตวัให้ตอบสนอง 
ความต้องการใหม่จากผู ้มีส่วนได้เสียทั้งหลายในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการเสริมนวัตกรรมใหม่เช่น 
การให้บรกิาร KONEPS สาํหรบัผู้ซือ้จากภาคเอกชน แสดงให้เหน็ว่าประเทศเกาหลใีต้มุ่งมัน่ทีจ่ะสนบัสนนุ
การลงทนุและการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจในทกุภาคส่วนไปพร้อมๆ กนั โดยเฉพาะอย่างยิง่สาํหรบัวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม ความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยเห็นได้จากการใช้ระบบการเข้ารหัสและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อจําลายนิ้วมือ

5.3.13	 กำรปรับปรุงกระบวนกำรยื่นประกวดรำคำให้มีประสิทธิภำพ
ค่าใช้จ่ายในการยื่นประกวดราคาเป็นอุปสรรคหนึ่งที่จํากัดศักยภาพของ MSME ในการเข้าร่วม

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การปรับปรุงกระบวนการและเวลาที่ใช้ในการดําเนินการให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้
จะเป็นการสนับสนุน MSME อย่างมาก เนื่องจากวิสาหกิจเหล่านี้มักมีศักยภาพในการบริหารงานที่จํากัด  
โดยประเด็นที่ควรมีการปรับปรุงรวมถึง

• ข้อกําหนดในการลงทะเบียน แม้ว่าจะเป็นกระบวนการที่สาํคัญแต่ได้เพิ่มภาระด้านค่าใช้จ่ายให้แก ่
MSME และลดศักยภาพในการเข้าร่วมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดภาระ
ค่าใช่จ่ายให้แก่ MSME คือ การลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว

• ข้อกําหนดด้านข้อมูลและเอกสารการประกวดราคาที่ยุ่งยาก สร้างภาระงานด้านงานบริหารที่ใช้
เวลามากในการจัดการให้แก่ MSME ประเด็นดังกล่าวสามารถจัดการได้ด้วยการจาํกัดข้อกําหนด



M S M E  W H I T E  PA P E R  2 0 2 0 5-41

เอกสารที่ต้องใช้สําหรับสัญญาขนาดเล็ก อีกวิธีการหนึ่งคือการให้วิสาหกิจรับรองคุณสมบัติ 
ในการผ่านเกณฑ์การคดัเลอืกด้วยตนเองก่อนในการประกวดราคารอบแรก และขอข้อมลูเพือ่รบัรอง
คุณสมบัติอย่างละเอียดครบถ้วนในขั้นตอนสุดท้าย

• กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ การประเมินข้อเสนอ และการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา 
ที่ยาวนานจํากัดศักยภาพและความสนใจของ MSME ในการเข้าร่วมประกวดราคา

เนื่องจากโดยปกติแลว้ MSME ไม่ได้มีศักยภาพและเชี่ยวชาญในด้านงานบริหารมากนัก ภาครัฐจึง
ควรจํากัดข้อกําหนดด้านงานบริหารให้น้อยที่สุด

สหภาพยุโรป นโยบายที่เป็นมิตรต่อ SMEs ได้แก่ การปรับปรุงกระบวนการการประกวดราคาให้ง่ายขึ้น 
ด้วยการใช้ “เอกสารจัดซื้อจัดจ้างของยุโรป” (European Single Procurement Document) ที่เป็น
มาตรฐานเพียงอย่างเดียว โดยอิงหลักการรับรองคุณสมบัติด้วยตนเอง มีเพียงผู้ที่ชนะการประกวดราคา
เท่านั้นที่จะต้องยื่นเอกสารฉบับจริง คณะกรรมาธิการยุโรปประมาณการว่าการดําเนินงานดังกล่าวนั้น 
ช่วยลดภาระงานบริหารของวิสาหกิจไปกว่าร้อยละ 80 ซึ่งเป็นมิติที่สาํคัญยิ่งสาํหรับ SMEs ที่มีศักยภาพ
ด้านงานบริหารที่จํากัด

เกาหลีใต้ รัฐบาลได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมบางอย่างในกระบวนการเสนอราคาต่างๆ ให้กับ SMEs

อินเดีย เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านธุรกรรมในการทาํธุรกิจ วิสาหกิจรายย่อยและขนาดย่อมสามารถเสนอราคา
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และได้รับยกเว้นจากการชําระเงินมัดจําและวางประกัน และยังได้รับยกเว้น 
จากการชาํระเงนิประกนัการประมลูเมือ่มกีารยืน่เสนอราคา และเงนิประกนัการปฏบิตัติามสญัญาหลงัจาก
ได้เข้าทําสัญญาแล้วด้วย

5.3.14	 กำรปฏิรูปให้มีกำรจ่ำยช�ำระหนี้ให้ตรงตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด
การปฏริปูให้มกีารจ่ายชาํระหนีใ้ห้ตรงตามระยะเวลาทีก่าํหนดช่วยในการลดเวลาทีใ่ช้ในการจ่ายชาํระหนี ้

และประกันว ่าการจ่ายชําระหนี้จะดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยไม่ล ่าช ้า โดยระยะเวลา 
ในการจ่ายชาํระหนี้เป็นเรื่องสาํคัญยิ่งสาํหรับ MSME เนื่องจากความล่าช้าอย่างมากในการจ่ายชาํระหนี้หลังจาก 
การส่งมอบสินค้าและบริการอาจเป็นเหตุให้วิสาหกิจล้มละลายได ้และยังทาํให้ MSME หลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วม
ในงานของภาครฐั การจ่ายชาํระหนีใ้ห้กบัผู้รบัเหมาตรงตามเวลาทีก่าํหนดจะช่วย MSME ในการจดัการกบัปัญหา
ด้านสภาพคล่องทางการเงิน

การปฏิรูปการจ่ายชําระหนี้อาจเกิดขึ้นได้ด้วยการปรับกระบวนการด้านเอกสารที่จะต้องใช้ในการ 
จ่ายชาํระหนีใ้ห้ง่ายขึน้ เช่น การใช้เครือ่งมอือเิลก็ทรอนกิส์ทีไ่ด้กล่าวถงึไปก่อนหน้า การใช้งานระบบการจ่ายชาํระหนี้ 
ทางอิเล็กทรอนิกส ์ การลดความซับซ้อนในการควบคุมต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่อช่วยสนับสนุนรัฐบาล 
ในการจ่ายชําระหนี้ให้ตรงตามเวลา และเพื่อชดเชยให้แก่ผู้จัดหาสินค้าและบริการที่ต้องรอการจ่ายชําระหนี้ 
บางประเทศได้มีการกําหนดให้หน่วยงานผู้จัดซื้อจัดจ้างชําระเบี้ยปรับชดเชยให้แก่ผู ้จัดหาสินค้าและบริการ  
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เกาหลีใต้ รัฐบาลให้ความช่วยเหลือในการจ่ายชําระหนี้ในหลายรูปแบบ อาทิ ระบบการชาํระเงินล่วงหน้า
สาํหรับ SMEs มากถงึร้อยละ 70 ของราคาซือ้ขาย และผู้ประกอบการ SMEs มกัจะได้รบัสทิธใินการได้รบั 
ชําระเงินทันทีเมื่อมีการแสดงใบแจ้งหนี้ที่ได้รับการยอมรับแล้ว และ KONEPS จะอํานวยความสะดวก 
ในการชําระเงินภายในสี่ชั่วโมงตามเวลาทําการปกติ

อินเดีย กรมงบประมาณ (Department of Expenditure) ของกระทรวงการคลังรัฐบาลอินเดีย 
ได้ออกคําสั่งแก่ทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องชําระเงินให้ทําการชําระเงินสําหรับการจัดซื้อจัดจ้างผ่านตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล (Government e-Marketplace หรือ GeM) ภายในเวลาไม่เกิน 10 วัน  
เป็นความรบัผดิชอบของผูซ้ือ้/ผู้จดัการการจดัซือ้จดัจ้างทีต้่องดาํเนนิการยอมรบัหรอืปฏเิสธซึง่สนิค้าภายใน 
10 วันนับจากวันที่ได้รับ มิเช่นนั้นให้ถือว่ามีการยอมรับสินค้าแล้ว นอกจากนี้ รัฐสภาได้อนุมัติกฎหมาย 
ที่มุ่งชดเชยให ้ SMEs ในกรณีการชําระเงินล่าช้า ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ ผู้ซื้อมีความรับผิดที่จะต้อง 
เสียดอกเบี้ยให้แก่ SMEs ในอัตราร้อยละ 5 ซึ่งสูงกว่าอัตราที่ธนาคารกาํหนดไว้ หากการชาํระเงินล่าช้า
กว่า 90 วัน

สหรัฐอเมริกา ออกกฎหมายกําหนดให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางต้องจ่ายเงินให้กับผู้จัดหาสินค้าและ
บรกิารตามขัน้ตอนและเวลาทีก่าํหนดไว้และต้องจ่ายดอกเบีย้ในกรณทีีจ่่ายเงนิล่าช้า โดยในปี 2011 รฐับาล
ประกาศปรับมาตราการการจ่ายเงินให้รวดเร็วยิ่งขึ้น “Quickpay” สาํหรับสัญญาจ้างวิสาหกิจขนาดย่อม 
ซึง่หน่วยงานรฐัต้องดาํเนนิการให้แล้วเสรจ็จาก 30 วนัเป็นภายใน 15 วนัหลงัจากทีไ่ด้รบัใบแจ้งหนี ้ผลของ
กฎหมายดังกล่าวช่วยลดเวลาการจ่ายเงินให้แก่วิสาหกิจขนาดย่อมให้สั้นลง ซึ่งทําให้วิสาหกิจขนาดย่อม 
ที่มีสภาพคล่องทางการเงินน้อย มีฐานะทางการเงินดีขึ้น

เม็กซิโก หน่วยงานภาครัฐมีพันธะที่จะจ่ายเงินตามเงื่อนไขที่ตามระยะเวลาที่กาํหนดไว้ในสัญญา กล่าวคือ
ไม่เกิน 21 วันตามปฎิทินจากวันที่ส่งใบเรียกเก็บเงิน หรือก่อนการส่งมอบสินค้าและบริการ ตามที่ตกลงไว ้
นอกจากนี้ ในกรณีที่สินค้าจากบริษัทที่เป็น MSME สัญชาติเม็กซิโกที่มีกระบวนการผลิตนานกว่า 60 วัน 
หน่วยงานรัฐจะต้องจ่ายเงินล่วงหน้าจํานวนร้อยละ 10-50 ให้กับผู้จัดหาสินค้าและบริการ อย่างเท่าเทียม
กันทุกกรณี

โดยกระบวนการในชาํระเบีย้ปรบันัน้แตกต่างออกไปในแต่ละประเทศ ตวัอย่าง เช่น รายงานเปรยีบเทยีบการจดัซือ้ 
จัดจ้างภาครัฐ (Benchmarking Public Procurement 2016a) รายงานว่า ในแคนาดาผู้จัดหาสินค้า 
และบริการจะได้รับดอกเบี้ยสําหรับการจ่ายชําระหนี้ที่ล่าช้าโดยอัตโนมัติ
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รัฐบาลในหลายประเทศได้ประยุกต์ใช้นโยบายที่หลากหลายในการส่งเสริมผู้ประกอบการ MSME  
เข้าสู ่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อย่างไรก็ดี จากการศึกษาขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) พบว่า  
ภาครัฐจะสามารถดําเนินนโยบายในการส่งเสริมผู ้ประกอบการ MSME ให้เข้าสู ่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากสามารถพิจารณาถึงความแตกต่างของผู ้ประกอบการในหลายมิติ  
เนื่องจาก MSME ไม่ได้เผชิญกับข้อท้าทายในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด อาทิ

1. การมีส่วนร่วมและผลการดําเนินงานของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาด
ย่อม และรายย่อย มีความหลากหลายอย่างมากในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทรัพยากรของ MSME และขีดจํากัด 
ด้านศักยภาพนั้นมีผลต่อความสามารถในการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยส่วนใหญว่ิสาหกิจขนาดกลาง 
จะได้รับผลกระทบต่ออุปสรรคน้อยที่สุด และจะเพิ่มมากขึ้นในวิสาหกิจขนาดย่อมและรายย่อย ตามลําดับ  
โดยอุปสรรคต่างๆ รวมถึง ภาระด้านการบริหารจัดการ และการชาํระเงินล่าช้า

2. ความเป็นไปได้ที่วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ที่จะชนะการประมูลเพื่อการ
จัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐนั้น ย่อมมีความแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับภาคส่วนที่วิสาหกิจนั้นประกอบกิจการอยู่ 
ตัวอย่างเช่น บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ถูกจัดไว้ว่าเป็น “รายย่อย”) อาจมีโอกาสที่จะชนะการ
ประกวดราคาระดับประเทศสําหรับการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่าที่ธุรกิจการผลิตขนาดกลาง 
จะชนะการประกวดราคาในระดับภูมิภาค สิ่งนี้เป็นการเน้นยํา้ความจําเป็นที่ประเทศต่างๆ ควรต้องพิจารณาว่า 
การมีนโยบายเพื่อเพิ่มความสามารถของ MSME ในการเข้าประมูลจะทําให้ความสามารถของพวกเขา 
เป็นที่ประจักษ์

3. ผู้ประกอบการ MSME ยังมีความแตกต่างกันไปอีกในแต่ละอุตสาหกรรม เนื่องจากความแตกต่าง 
ในการประหยัดต่อขนาด ต้นทุนในการเข้าตลาด และการใช้ทุนมากในภาคการผลิต ทําให ้ MSME ส่วนใหญ ่
อยู่ในภาคบริการและภาคการก่อสร้างมากกว่า ยิ่งไปกว่านั้น ผลประกอบการของ MSME โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บทบาทของ MSME ในการจ้างแรงงานและการสร้างมูลค่าเพิ่มมีความแตกต่างกันไปในแต่ละภาคส่วนเช่นกัน

ดังนั้น ภาครัฐในแต่ละประเทศจะต้องทําความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความแตกต่างในลักษณะเฉพาะ 
ของ MSME ในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ซึ่งจะสามารถช่วยให้รัฐบาลระบุได้ถึงกลุ่มย่อยต่างๆ ที่ได้รับ 
ผลกระทบต่ออุปสรรคในระบบจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า และทําให้สามารถพิจารณามาตรการที่มุ่งเป้าหมายเฉพาะ
มากขึ้นได้


