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สรุปการประชุมเพื่อบูรณาการความร่วมมือ (Policy Networking) เรื่อง การอ านวยความสะดวกให้ SME 
เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หน่วยงานรัฐ 

สสว. ได้จัดประชุมระดมความคิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรคส าคัญ เพ่ือช่วยสนับสนุนให้ SME สามารถเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐได้โดยสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น เมื่อพุธวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุม จ านวน 31 คน  
จาก 16 หน่วยงาน โดยมีประเด็นจากการประชุมสรุปได้ ดังนี้ 

(1) ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารยุ่งยาก 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

1. ต้องจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานเปน็จ านวนมากทุกครั้ง  
2. เอกสารที่ใช้ไดม้ีอายุการใช้งานจ ากัด (สั้นจนเกินไป) 

1. ใช้ Digital (e-Document) ในการจัดการข้อมูล/เอกสาร  
2. ขยายอายุของเอกสารเพิ่มขึ้น 
3. เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. มีที่ปรึกษาช่วยให้ค าแนะน า 

ความเห็นและข้อเสนอ 
กรมบัญชีกลาง : ชี้แจงท าความเข้าใจถึงระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 ซึ่งมีวิธีการจัดเตรียมเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายวิธี ได้แก่ วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก วิธี
เฉพาะเจาะจง ซ่ึงวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป ผู้ประกอบการ SME ที่จะเข้ามาจะมีแต้มต่อด้านราคาสูงสุดไม่เกิน
ร้อยละ 10 ส าหรับระยะเวลาในการเตรียมตัวเริ่มตั้งแต่ พรบ.งบประมาณรายจ่ายเข้าสภาฯ กรมบัญชีกลางจะแจ้ง
เวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างได้ และประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ซึ่งเป็นขั้น
แรกที่ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าไปดูข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐได้ ทั้งในเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ โดยจะสามารถเห็นข้อมูลเบื้องต้น ในแผนจะบอกว่ามีชื่อ
โครงการอะไรบ้าง มีงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในแต่ละโครงการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างช่วงเดือนใด ซึ่ง
ผู้ประกอบการมีเวลาเตรียมตัวได้   

ในกรณีวิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไปจะมีการท า TOR ก่อน ถ้าเป็นวงเงินที่ต้องท าการประชาพิจารณ์ จะ
น าขึ้นประชาพิจารณ์ ก็จะทราบข้อมูลว่า TOR มีรายละเอียดอะไรบ้าง สามารถให้ข้อคิดเห็นได้ หน่วยงานจะรับฟัง
ความเห็น และจะน ามาพิจารณาว่าจะปรับปรุงหรือไม่ หลังจากนั้นกระบวนการภายในจะขอความเห็นชอบจาก
หัวหน้าหน่วยงานแล้วเมื่อประกาศเชิญชวน ในกฎหมายได้ก าหนดช่วงระยะเวลาเผยแพร่เพ่ือให้ผู้ประกอบการมี
ระยะเวลาเตรียมตัวของหน่วยงานภาครัฐ ตามวงเงินดังนี้ 

- วงเงินเกิน 500,000 - 5,000,000 บาท  ต้องเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 

- วงเงินเกิน 5,000,000 – 10,000,000 บาท ต้องเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 10 วันท าการ 
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- วงเงินเกิน 10,000,000 – 50,000,000 บาท ต้องเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 12 วันท าการ 

- วงเงินเกิน 50,000,000 ขึ้นไป ต้องเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 20 วันท าการ 
ส าหรับวิธีการคัดเลือก เป็นการเชิญชวนเฉพาะกลุ่ม กฎกระทรวงใหม่ก าหนดไว้  หน่วยงานจะเชิญชวน

เฉพาะกลุ่ม SME ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว. ไม่มีระยะเวลาก าหนดไว้ในระเบียบว่าต้องยื่นภายในกี่วัน ขึ้นอยู่กับ
หน่วยงาน ถ้าเป็นการแข่งขันเฉพาะ SME จะไม่มีสิทธิพิเศษ เป็นการแข่งกันเฉพาะกลุ่ม ผู้ที่เสนอราคาต่ าสุดจะเป็น
ผู้ชนะได้รับคัดเลือก ส่วนวิธีเฉพาะเจาะจงเราทราบอยู่แล้วใครมีคุณสมบัติตรงตามหน่วยงานของรัฐก าหนดสามารถ
เชิญคนนั้นมายื่นข้อเสนอได้เลย 

การผลักดันให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็น e-document  

กรมบัญชีกลาง : ปัจจุบันวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มี 2 วิธี คือ e-bidding และ 
e-market อย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งกระบวนการต้องขึ้นอยู่กับ
งบประมาณในการด าเนินงานพัฒนาระบบ แต่ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่กรมบัญชีกลางก าลังจะด าเนินการ 

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล : ส านักงานฯ มีระบบที่เรียกว่า Open-Data กับระบบกลาง ถ้าพัฒนาให้
เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบ ในเชิง technical ท าไม่ยาก หน่วยงานต่างๆ มีระบบเชื่อมต่อในหน้าเว็บลิงค์ก็สามารถ
เชื่อมข้อมูลได้ แต่ถ้าอยากจะได้ข้อมูลที่เป็น visualize เป็น Report รายงาน ต้องหารือรายละเอียดร่วมกัน ซึ่งแต่
ละหน่วยงานต้องยินยอมให้เชื่อมโยงข้อมูล  

ขณะนี้ ส านักงานฯ อยู่ระหว่างจัดท า TOR Template ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น Technical ด้าน
ดิจิทัล จะมีการตั้งคณะท างาน ประกอบด้วยกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก็จะช่วย SME ที่
ต้องการค้าขายกับหน่วยงานรัฐด้านดิจิทัลในเชิง Technical เรื่องของการเตรียมความพร้อมเตรียมข้อมูลว่าจะต้อง
เตรียมข้อมูลอะไรบ้าง และเนื่องจากเราก าลังจะก้าวไปสู่รัฐบาลดิจิทัล กระบวนจัดซื้อจัดจ้างจะมีปัญหาเรื่อง
เอกสารที่ต้อง print เป็นจ านวนมากและต้องเซนต์ก ากับทุกหน้า จะมีความเป็นไปได้หรือไม่ทุกกระบวนการ
ขั้นตอนจะเปน็ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง ควรต้องมีการเชื่อมโยงระบบเหล่านี้ ให้เป็นแบบฟอร์มเดียวกันe-form 
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานในการด าเนินงาน  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า : ได้ชี้แจงว่ากรมฯ มีบริการเรื่อง web service กับ VPN ให้กว่าร้อยหน่วยงาน 
ข้อมูลหลัก เช่น ข้อมูลทางทะเบียน งบการเงิน ผู้ถือหุ้น แต่วิธีการดู web service ต้องจะมีเชื่อมต่อข้อมูลของ
หน่วยงานซึ่งจะได้ข้อมูลที่มีความลึกต่างกัน เช่น ต ารวจ ศาล จะสามารถดูข้อมูลได้ลึกกว่า นอกจากนั้น  VPN ก็
สามารถดูข้อมูลเสมือนเจ้าหน้าที่นายทะเบียน อย่างกรณีจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลส่วนใหญ่คือ ข้อมูลทางทะเบียน  
งบการเงิน หนังสือรับรอง ซึ่งกรมฯ มีความยินดีที่จะเชื่อมต่อข้อมูล อย่างไรก็ตามบางหน่วยงาน ยังไม่มีความพร้อม
เรื่องระบบ งบประมาณ และความเชื่อมั่น เช่น หน่วยงานรัฐต้องการเอกสารที่เป็นกระดาษและมีการลงนามของ
เจ้าหน้าที่ทะเบียน ตามข้อเท็จจริงหากเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐสามารถตรวจสอบข้อมูลเองโดยที่ไม่ขอจาก
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ผู้ประกอบการ จะสามารถได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน Real time และช่วยลดการใช้กระดาษ Paperless และลด
ขั้นตอนในการด าเนินงานได ้

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : ได้ให้ความเห็นว่า  
- เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ ควรมีเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือลดภาระและอ านวยความสะดวกกับ SME 

รวมถึงควรมีการพิจารณาขอเอกสารเฉพาะที่จ าเป็น หรือขอเพ่ิมเติมเมื่อผู้ประกอบการได้รับงานจากภาครัฐแล้ว  
- ส านักฯ เห็นด้วยกับการท า e-document  และอยู่ระหว่างการจัดท า biz portal ซึ่งเป็นการเพ่ิมขีด

ความสามารถของประเทศ เมื่อต่างชาติจะมาลงทุนก็จะดูว่าล าดับการแข่งขันของประเทศเป็นอย่างไร ก็จะดูจาก
ล าดับของ ease of doing business ซึ่ง กรมฯ เป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินการเรื่องนี ้ปัญหาอย่างหนึ่งที่พบ
ก็คือ เวลาส่วนราชการจะด าเนินการเรื่องใดก็ตาม มักจะใช้เอกสารจ านวนมาก เหมือนในกรณีที่ SME จะมาจัดซื้อ
จัดจ้างกับภาครัฐ ease of doing business ก็จะเข้าไปช่วยดูว่าเอกสารหลักฐานประกอบด้วยเอกสารอะไรบ้าง
แล้วจะลดอะไรบ้าง และจะให้เหลือเป็นแบบฟอร์มเดียวกันได้หรือไม่ เป็นไปได้หรือไม่ที่กรมบัญชีกลางจะดูและ
ปรับระเบียบให้เหลือเอกสารแค่ฟอร์มเดียวในการยื่นเข้าสู่จัดจ้างภาครัฐซึ่งอาจจะเป็นฟอร์มกลางๆ และเมื่อผ่ าน
แล้วจึงขอเอกสารเพ่ิมเติมที่จ าเป็นซึ่ง SME จะมีข้อจ ากัดเรื่องเตรียมเอกสารมากกว่ารายใหญ่ที่มีความพร้อม
มากกว่า  

(2) การก าหนดราคากลาง 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

1. อัตราราคากลางท่ีก าหนดไมส่อดคล้องกับต้นทุน SME และ
ราคาตลาดปจัจุบัน ท าให้ไมส่ามารถท าก าไรได้อย่าง
เหมาะสม และผลิตงานท่ีมคีุณภาพได ้

2. หมวดราคากลางส าหรับงานท่ีจ้างปรึกษาไมส่อดคล้องกับ
การด าเนินงานจริง 

1. อัตราราคากลางท่ีก าหนดไมส่อดคล้องกับต้นทุน SME 
และราคาตลาดปัจจุบัน ท าให้ไมส่ามารถท าก าไรได้อย่าง
เหมาะสม และผลิตงานท่ีมคีุณภาพได ้

2. หมวดราคากลางส าหรับงานท่ีจ้างปรึกษาไมส่อดคล้องกับ
การด าเนินงานจริง 

ความเห็นและข้อเสนอ 

กรมบัญชีกลาง :  ได้ชี้แจงราคากลางที่ก าหนดอยู่ใน พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ เพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับ
เปรียบเทียบราคาประกอบไปด้วย 6 เรื่องโดยมีแนวทางหลักที่ส าคัญ ได้แก่ ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิง
ของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด เช่น ศูนย์ข้อมูล
ที่ปรึกษา ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ก าหนดราคากลางของที่ปรึกษา ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด ซึ่งกรมบัญชีกลางได้แจ้งให้หน่วยงานทราบถึงแนวทางว่าสามารถสืบราคาได้ไม่น้อยกว่า 3 ราย แล้วใช้
ราคาเฉลี่ยมาเป็นราคากลาง ซึ่งแต่เดิมใช้ราคาต่ าสุด ในกรณีเรื่องความคุ้มค่าหรือไม่นั้น อาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
ไม่ว่าจะเป็นราคากลาง (ราคาเปรียบเทียบ) หรือวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร 
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(3) การวางหลักประกัน 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

1. การวางหลักประกันตามขั้นตอนการจัดซื้อจดัจ้างต่าง ๆ 
5-10% ไม่ยืดหยุ่น และการคืนหลกัประกันมีความล่าช้า 
ท าให้เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ  

2. มูลนิธิและมหาวิทยาลัยไมต่้องวางหลักประกัน ท าให้ 
SME เสียเปรียบ 

1. ทบทวนหลักเกณฑ/์วงเงินในการวางเงินประกันต่าง ๆ ท่ี
เหมาะสมกับ SME และความซบัซอ้นของโครงการ 

2. ปรับกระบวนการคืนเงินประกันตา่ง ๆ ให้เร็วและลด
ขั้นตอน 

ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
กรมบัญชีกลาง : ชี้แจงว่าเมื่อหน่วยงานภาครัฐท าสัญญากับภาคเอกชนการประกันความเสี่ยงที่จะไม่

ปฏิบัติตามสัญญาก็อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น การทิ้งงาน รัฐจึงจ าเป็นต้องมีการวางหลักประกัน ในกรณีผู้ประกอบการ 
SME หน่วยงานภาครัฐก็มีความพยายามช่วยเหลือจะท าอย่างไรให้ SME สามารถมีเครดิตในการขอ Bank 
Guarantee จากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะมีมาตรการเข้าไปช่วยเหลือ  

ในกรณีมีข้อร้องเรียนว่าหน่วยงานรัฐที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างไม่ต้องวางหลักประกันสัญญา เกิดความไม่
เท่าเทียมกัน จึงขอชี้แจงว่าการจ้างที่ปรึกษาที่เป็นมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานรัฐไม่ต้องวางหลักประกันสัญญา ซึ่ง
จะมีข้อหนึ่งในหมวดการจัดจ้างที่ปรึกษาว่าคู่สัญญาที่เป็นหน่วยงานของรัฐถึงแม้ไม่ได้วางหลักประกันสัญญา แต่จะ
โดนหักเป็นหลักประกันผลงาน ซึ่งเป็นการการันตีว่าจะท างานให้ครบตามสัญญา ถ้าเอกชนวางหลักประกันแล้ว
ปฏิบัติตามสัญญาพอพ้นข้อผูกพันหน่วยงานต้องคืนภายใน 15 วัน นับจากวันที่พ้นข้อผูกพัน ถ้าเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐที่เป็นที่ปรึกษา จะถูกหักหลักประกันผลงาน เมื่อส่งงานครบสมบูรณ์ก็จะได้รับการคืนหลักประกันผลงาน 
ซึ่งไม่ได้เกิดความได้เปรียบเสียบเปรียบกัน เพียงแค่หักคนละอย่าง เอกชนหักเงินประกันสัญญา ภาครัฐหักเงิน
ประกันผลงาน ในกรณีจะให้เอกชนถูกหักเงินประกันเป็นงวด เหมือนหน่วยงานภาครัฐหรือก็ต้องขึ้นอยู่กันนโยบาย
ว่าจะสามารถให้ด าเนินการได้หรือไม ่ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) : ธปท.อยู่ระหว่างจัดท าโครงการพัฒนาระบบนิเวศส าหรับการให้บริการ 
Digital Factoring เพ่ือช่วยให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งทุนและสภาพคล่องผ่านสินเชื่อที่ใช้ใบแจ้งหนี้ดิจิทัลและ
รายรับอันเกิดจากใบแจ้งหนี้นั้นเป็นหลักประกัน (Digital Factoring) ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นเรื่องการโอน
สิทธิ์รับเงินส าหรับ Factoring  

Factoring เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ SME มีสภาพคล่องเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตามปัจจุบันการท า Factoring 
ยังไม่เป็นที่แพร่หลายโดยเฉพาะในกลุ่ม SME รายย่อย เนื่องจากผู้ให้บริการ Factoring มีความกังวลเรื่องปัญหา
การปลอมแปลงเอกสารใบแจ้งหนี้เพ่ือมาขอเงินกู้และการยื่นขอสินเชื่อซ้ าซ้อน (Double Financing) ธปท. ได้
พูดคุยหารือกับผู้ประกอบการ SME กลุ่มผู้ให้สินเชื่อ (Factor) กลุ่มผู้ซื้อสินค้า (Buyer) ที่เสนอแนะให้มีการแก้ไข
ปัญหาด้วยเทคโนโลยี โดยจัดท าฐานข้อมูลกลาง หรือ Central Web Service (CWS) ที่ได้พัฒนาไว้เพ่ือตรวจสอบ
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สถานะของใบแจ้งหนี้ใบนี้ ว่าเคยถูกน าไปขอสินเชื่อมาก่อนหรือไม่ ป้องกันปัญหาการขอสินเชื่อซ้ าซ้อนหรือ 
Double Financing และได้ก าหนดมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติเอาไว้ โดยจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จ าเป็นต่อการ
ตรวจสอบสถานะของใบแจ้งหนี้เท่านั้น และพัฒนากระบวนการสนับสนุนอ่ืนๆ ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งจะ
ส่งเสริมระบบนิเวศส าหรับ Digital Factoring ให้สมบูรณ์และคล่องตัวมากยิ่งขึ้นโดยฐานข้อมูลกลางและมาตรฐาน
ใบแจ้งหนี้ดิจิทัล จะช่วยเพ่ิมความมั่นใจให้กับ ผู้ให้สินเชื่อ หรือ Factor รวมไปถึงลดระยะเวลาในการตรวจสอบ
เอกสาร ท าให้ SME ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเร็วขึ้น ในส่วนของ ผู้ซื้อสินค้า หรือ Buyer ที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือ
การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐก็ยังสามารถตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ผ่านระบบได้ด้วย ธปท. จะเริ่ม
ด าเนินงานแพลตฟอร์มนี้ประมาณปลายเดือนมีนาคม 2564 และมีแผนจะร่วมกับ สสว. กรมบัญชีกลาง กลต. ใน
การช่วยแก้ไขปัญหา กฎระเบียบและเรื่องอ่ืนๆ ซ่ึงเรื่องนี้จะส าเร็จและสมบูรณ์ได้ต้องท าข้อมูลให้เชื่อมโยงกันอยู่
แล้วทุกส่วนที่เกี่ยวข้องต้องปรับตัวมาใช้ระบบเดียวกัน  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ: ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า SME มีข้อจ ากัดเรื่องเงินทุน อาจจะมี
การลดเพดานของการวางเงินหลักประกันเพ่ือเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการ 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง: ได้ให้ความเห็นว่าในส่วนของสถาบันการเงินภาครัฐที่มีบริการ Factoring 
เช่น ธพว. ธนาคารกรุงไทย  

(4) การเข้าถึงข้อมูลความต้องการของภาครัฐ 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

1. การค้นหาข้อมลูค่อนขา้งยากและต้องใช้ประสบการณ์ใน
การสืบค้น 

2. บางหน่วยงานไม่น าประกาศการจดัซื้อขึ้น WEBSITE ของ
ตนเองให้ครบถ้วน 

3. การประกาศข้อมูลของภาครัฐช้าเกินกว่า SME จะเตรยีม
ความพร้อมได ้

ให้หน่วยงานกลางท่ีรวบรวมข้อมลูความต้องการจาก
หน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศ พัฒนาระบบการสืบค้นท่ีง่าย
ต่อการเข้าถึง และสามารถแจ้งความต้องการตั้งแตต่้น
ปีงบประมาณ เพื่อให้ SME ทราบโจทย์ล่วงหน้า 
 

ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ: ได้ให้ความเห็นว่า SME รายเล็กและพ่ึงเริ่มต้นธุรกิจมีความ

ยากล าบากในการหาข้อมูลของภาครัฐ ดังนั้น เรื่องแรกที่ควรให้ความส าคัญคือ ต้องประชาสัมพันธ์เพ่ิมมากขึ้น ถึง
การสืบค้นข้อมูล การเตรียมตัว การเตรียมข้อมูลเอกสาร กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผ่านสื่อต่างๆในทุก platform ซึ่ง 
สสว.อาจจะเป็นหน่วยงานกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลมากจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลให้กับ SME  
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(5) การเบิกจ่ายเงินล่าช้า 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

1. การเบิกจ่ายค่าจ้างล่าช้า และมีขั้นตอนการเบิกจ่ายมาก 
2. ไม่มีก าหนดเวลาการเบิกจ่ายที่แนน่อน และไมส่ามารถ

ติดตามสถานะการเบิกจ่ายในแตล่ะงวดงานได ้

ก าหนดมาตรฐานระยะเวลา Credit Term ให้ชัดเจน (อาจ
แบ่งเป็นประเภทสินค้าและบริการ) และจัดท าระบบให้ 
SME สามารถติดตามสถานะเบิกจา่ยได้ (Tracking) 
เช่นเดียวกับ อย. 

ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

กรมบัญชีกลาง : ได้ชี้แจงว่าปัจจุบันสามารถจ่ายตรงผ่านระบบ GFMIS ถ้าเป็นหน่วยงานราชการ แต่
เหตุผลที่มีการเบิกจ่ายช้าน่าจะมาจากกระบวนการตรวจรับเพราะเมื่อมีการส่งของไม่ถูกต้อง กรรมการจะไม่
สามารถตรวจรับไม่ได้ มีการบริหารสัญญาการล่าช้าอาจจะเกิดจากหลายปัจจัย  ซึ่งบางครั้งเป็นปัญหากระบวนการ
ภายในของหน่วยงาน ถ้าเป็นระเบียบการเบิกจ่ายเงินมีระเบียบก าหนดไว้แล้วให้จ่ายภายในกี่วัน  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : ต้องพิจารณาว่าความล่าช้าเกิดขึ้นในขั้นตอนใด ตอน
สิ้นสุดโครงการ หรือล่าช้าในแต่ละงวดซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างจะมีก าหนดจากกรมบัญชีกลางว่า ถ้าส่งงานต้องตรวจรับ
ภายใน 15 วัน ต้องสืบข้อมูลว่าล่าช้าตรงจุดใดไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  : การเบิกจ่ายเงิน ควรมีการก าหนด
กระบวนการ/วิธีการที่ชัดเจน เพ่ือให้ด าเนินการได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น  

(6) ประเด็นอ่ืน ๆ 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

1. การก าหนดเงื่อนไขและคุณสมบัตขิอง TOR ไม่เปิดโอกาสให้ SME ราย
ใหม่เข้าถึงและแข่งขนัได้ เช่น ต้องมีประสบการณ์การรับงานในอดีต
และมมีูลค่างานไม่ต่ ากว่าวงเงินท่ีก าหนด 

2. การก าหนดระยะเวลาการจดัท าข้อเสนอโครงการ (PROPOSAL) สัน้
เกินกว่า SME ที่ไม่มีประสบการณจ์ัดท าได้อย่างมีคุณภาพได ้

3. การขึ้นบัญชีนวัตกรรมที่จัดท าโดยหน่วยงานรัฐหรือมหาวิทยาลยั มีขอ้
ได้เปรียบ SME ที่ต้องใช้ต้นทุนของตนเองในการคิดค้นนวัตกรรม 

4. ในกรณีการจัดจ้างที่ปรึกษา มลูนิธแิละมหาวิทยาลัยไดเ้ปรียบ SME 
เนื่องจากไม่ต้องมีการวางหลักประกันสัญญา 

ศึกษา ทบทวน ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อปรับปรุง กระบวนการจัด
จ้างของภาครัฐให้มีธรรมาภบิาลและโปร่งใส 
เพื่อลดความไดเ้ปรียบ – เสียเปรียบของคู่ค้า
รายเดิมและรายใหม่ ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้าง
โอกาสให้ SME รายใหม่เข้าสู่การจัดซื้อจัด
จ้างของภาครัฐเพิ่มมากข้ึน 

 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : ได้ให้ความเห็นว่านอกจากตัวแนวปฏิบัติหรือ
ระเบียบต่างๆ ที่ปลดล็อคให้ SME เข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างได้เพ่ิมมากขึ้นแล้วก็ต้องให้ความส าคัญในการพัฒนา 
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คัดกรองคุณภาพมาตรฐาน ของสินค้าและบริการที่เข้ามาอยู่ในระบบด้วย เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นกับหน่วยงาน
ภาครัฐ รวมถึงต้องมีการก็ควรต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างมาก สร้างวัฒนธรรมใหม่ของหน่วยงานภาครัฐที่มี
ความจริงใจที่จะช่วย SME ในการก าหนด TOR ให้เหมาะสมและง่ายขึ้น มีการแจ้งข้อมูลให้ SME รับทราบและ
สามารถได้วางแผนในการเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) : กรณกีารขึ้นบัญชีสินค้านวัตกรรม สวทช.
จะมีคณะกรรมการในการพิจารณาแนะน าให้ผู้ประกอบการจดสิทธิบัตรซึ่งจะเป็นสิ่งเดียวที่บอกได้ว่า สินค้านั้นมี
นวัตกรรมจริงเพราะผู้ประกอบการบางรายน าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาขายภายในประเทศ หากผู้ประกอบการ
ไม่สามารถท านวัตกรรม หรือจดสิทธิบัตรได้ก็สามารถจะน าสิทธิบัตรที่จดโดยมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยมาใช้ได้ 
ซึ่งตอนนี้ สวทช.มีโครงการ Gap fund ทีม่ีเงินทุนสนับสนุนให้มีการวิจัยพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ได้  

ควรมีหน่วยงานกลาง หรือคณะกรรมการ ในการด าเนินงาน เพ่ือพิจารณาและตัดสินข้อโต้แย้ง ในกรณีที่
เกิดปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระหว่างหน่วยงานรัฐและผู้ประกอบการ SME  

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน :  ควรมีการจัดอันดับ (Ranking) ของคุณภาพสินค้า เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นใน
คุณภาพมาตรฐานของสินค้า/บริการ ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ 

(7) การจัดล าดับความส าคัญในการแก้ไขปัญหา 

หน่วยงาน จัดเตรียม
เอกสาร 

ราคากลาง หลักประกนั ความรู้การ
เข้าถึง
ข้อมูล 

การ
เบิกจ่าย
ล่าช้า 

1. กรมบัญชีกลาง      

2. กรมส่งเสรมิการเกษตร      

3. ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ      

4. กรมส่งเสรมิการเกษตร      

5. กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น      

6. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ      

7. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ      

8. กรมการพัฒนาชุมชน      

9. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า      

10. ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล      

11. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ      

12. ธนาคารแห่งประเทศไทย      

13. ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง      

14. กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน      

*ส านักงบประมาณ และกรมสรรพกรไม่ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติม 


