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7.1  ภำพรวมผลกระทบต่อ SMEs

ตามที่กระทรวงแรงงานได้ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต�่าเฉลี่ยร้อยละ 39.46 ท่ัวประเทศ เมื่อ 

วันที่ 1 เมษายน 2555 ท�าให้ค่าจ้างขั้นต�่าเพิ่มเป็น 300 บาท/วัน ใน 7 จังหวัดน�าร่อง ซึ่งมี

ความพร้อมมากทีส่ดุ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) สมทุรสาคร ปทมุธาน ีนครปฐม นนทบรุี 

สมุทรปราการ และภูเก็ต ส่วนจังหวัดที่เหลืออีก 70 จังหวัด มีการปรับขึ้นค่าแรงต�่าสุดจาก 

วันละ 159-196 บาท เป็น 222-273 บาท และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 

2555 ให้ปรบัขึน้เป็นวนัละ 300 บาท เท่ากนัทัว่ประเทศ ในวันท่ี 1 มกราคม 2556  ซ่ึงจะมผีลให้ 

อีก 70 จังหวัดทั่วประเทศมีการปรับขึ้นค่าแรงขึ้นเฉลี่ย ประมาณร้อยละ 23.22 (ต�่าสุดคือ 

จังหวัดชลบุรี ร้อยละ 9.89 และสูงสุด คือ จังหวัดพะเยา ร้อยละ 35.14) ซึ่งปัจจุบันยังคงอยู่

ระหว่างการประเมินผลกระทบของมาตรการ คาดว่าจะเห็นผลชัดเจนในครึ่งปีหลังของ 

ปี 2556

ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2554 มีจ�านวนสถานประกอบการรวมทั้งสิ้น 2,652,854 กิจการ  

(จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจ�านวน 599,389 กิจการ ไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจ�านวน 

2,053,465 กิจการ) โดยมีจ�านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2,646,549 กิจการ  

คิดเป็นร้อยละ 99.76 ของกิจการทั้งหมด

ทั้งนี้จากการประมวลข้อมูลของส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(สสว.) พบว่า ในแต่ละสาขาธุรกิจมีการจ้างงาน และจ�านวนวิสาหกิจท่ีอาจได้รับผลกระทบ 

จากการขึ้นค่าแรง 300 บาท ดังนี้

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรบั
อตัราค่าจ้างขัน้ต�า่และเพิม่ขดีความสามารถ
ของผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม7



มำตรกำรบรรเทำผลกระทบจำกกำรปรับอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต�่ำ

และเพิ่มขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

รำยงำนสถำนกำรณ์วิสำหกิจขนำดกลำง

และขนำดย่อม ปี 2556
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ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภาคการผลิต
ภาคการคาปลีกคาสง
ภาคบริการ

472,195
1,176,330
997,664

17.84
44.45
37.70

3,251,834
3,822,415
3,920,118

29.57
34.76
35.65

1,205,025.3
1,080,757.1
1,272,138.2

31.2
28.0
33.0

กลุมธุรกิจ จำนวนวิสาหกิจ
(ราย)

สัดสวน
(%)

จำนวนแรงงาน 
(คน)

สัดสวน
(%)

GDP_SMEs
(ลานบาท) 

สัดสวนตอ 
GDP_SMEs รวม 

(%)

จากข้อมลูดงักล่าว จะเหน็ได้ว่า สดัส่วนจ�านวนวสิาหกจิของ SMEs ในภาคการค้าปลกี

ค้าส่ง จะสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.45 ส่วนสัดส่วนการจ้างงานของ SMEs ในภาคบริการจะ

สูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 35.65 ขณะที่ภาคบริการยังมีการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) 

ในสัดส่วนที่สูงที่สุดคือ ร้อยละ 33.0 โดยร้อยละ 91.4 ของสถานประกอบการ SMEs มีการ

จ้างงานไม่เกิน 5 คน และร้อยละ 96.0 มีการจ้างงานไม่เกิน 10 คน (การนับจดส�ามะโนธุรกิจ

และอุตสาหกรรม ปี 2555, ส�านักงานสถิติแห่งชาติ) เมื่อพิจารณาแยกตามสาขาธุรกิจแล้ว 

กลุ่มธุรกิจที่มีการใช้แรงงานเข้มข้นและใช้แรงงานทั่วไปเป็นพ้ืนฐานการด�าเนินงานส�าคัญ  

จะเป็นกลุ่มที่อาจได้รับผลจากมาตรการดังกล่าว ท�าให้ต้นทุนด้านแรงงานปรับตัวสูงขึ้น โดย

เมื่อพิจารณาตามกลุ่มธุรกิจแล้วจะมีกลุ่มที่น่าจะได้รับผลกระทบดังนี้
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ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ธุรกิจ จำนวนการจางงาน
(คน)

จำนวนวิสาหกิจ
(กิจการ)

มูลคา GDP
(ลานบาท)

ภาคการผลิต
1. กลุ�มธุรกิจสิ�งทอและเคร่ืองนุ�งห�ม
2. กลุ�มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม
3. กลุ�มธุรกิจการผลิตเคร่ืองเรือน (รวมเฟอร�นิเจอร� 
 และอัญมณ�เคร่ืองประดับ)
4. กลุ�มธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ�ท่ีทำจากโลหะประดิษฐ� 
 ยกเว�นเคร่ืองจักรและอุปกรณ�
 * (กลุ�มอุตสาหกรรมไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส�)
5. กลุ�มธุรกิจผลิตไม� ผลิตภัณฑ�จากไม� และไม�ก�อก  
 ยกเว�นเคร่ืองเรือน
6. กลุ�มธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ�ยางและผลิตภัณฑ�พลาสติก
รวมภาคการผลิต
ภาคการคาปลีกและคาสง
1. กลุ�มธุรกิจการขายปลีก

2. กลุ�มธุรกิจการบำรุงรักษาการซ�อมแซมยานยนต�

 และจักรยานยนต� การขายปลีกน้ํามันเช้ือเพลิงรถยนต�

รวมภาคการค�าปลีกและค�าส�ง

ภาคบริการ
1. กลุ�มธุรกิจภัตตาคาร ร�านขายอาหาร และบาร�
2. กลุ�มธุรกิจโรงแรมและท่ีพักชั�วคราว
3. กลุ�มธุรกิจการก�อสร�าง
4. กลุ�มธุรกิจการขนส�ง
รวมภาคบริการ
รวมทั้งสิ้น

632,759
495,625
378,893

309,254

222,153

198,854
2,237,538

2,134,663
847,748

2,982,411

887,357
247,831
447,798
367,434

1,950,420
7,170,369

137,014
110,249
37,224

34,268

62,253

7,765
388,773

801,739
186,751

988,490

261,795
40,521

106,887
79,230

488,433
1,865,696

155,691.2
205,069.3
156,555.1

47,757.7

11,305.9

67,023.7
643,402.9

975,768.1
104,988.9

1,080,757.0

222,892.8
266,821.3
971,837

2,695,996.6

482,122.6

ขณะที่เมื่อพิจารณาตามพื้นที่แล้ว พบพื้นที่ที่น่าจะได้รับผลกระทบสูงเป็นเขตที่พื้นที ่

ที่มีการปรับขึ้นค่าแรงมากกว่าร้อยละ 20 และมีการจ้างงานในสถานประกอบการ SMEs  

รวมของแต่ละจังหวดัมากกว่า 100,000 คนขึน้ไป ซึง่ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

ภาคเหนือ และภาคใต้ ดังนี้



มำตรกำรบรรเทำผลกระทบจำกกำรปรับอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต�่ำ

และเพิ่มขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

รำยงำนสถำนกำรณ์วิสำหกิจขนำดกลำง
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7.2  ประโยชน์ของกำรขึ้นค่ำจ้ำงแรงงำนขั้นต�่ำ

7.2.1 เป็นการเพิ่มรายได้ของผู้ใช้แรงงานให้มีความสอดคล้องกับค่าครองชีพใน 

ปัจจุบันมากขึ้น จากข้อมูลการส�ารวจค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ (แรงงาน

ทั่วไปแรกเข้าท�างาน) ในภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ใน 21 ประเภทอุตสาหกรรม (ครั้งที่ 1)  

ในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2554 จ�านวน 36,098 ตัวอย่าง พบว่า ลูกจ้างมีค่าใช้จ่ายที่

จ�าเป็นในการครองชพีเฉลีย่สงูขึน้ร้อยละ 13.7 สภาพเช่นนีม้ส่ีวนท�าให้แรงงานต้องท�างานล่วง

เวลาอย่างน้อยวันละ 2-4 ชั่วโมง เพื่อให้ได้เงินเพิ่ม ท�าให้ไม่มีเวลาในการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อ

พัฒนาทักษะและศักยภาพให้ได้ค่าจ้างสูงขึ้น ซึ่งการที่แรงงานมีรายได้ไม่พอใช้จ่ายอาจท�าให้

เกิดปัญหาสังคม ปัญหาครอบครัวตามมา 

รายละเอียด จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ

จังหวัดที่มีการเพิ่มค่าแรงงานมากกว่า

ร้อยละ 30 และมีการจ้างงานเกิน 

100,000 คน

จังหวัดที่มีการเพิ่มค่าแรงงานมากกว่า

ร้อยละ 20 - 30 และมีการจ้างงานเกิน 

100,000 คน

จังหวัดที่มีการเพิ่มค่าแรงงานมากกว่า

ร้อยละ 30 แต่มีการจ้างงานไม่เกิน 

100,000 คน

มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษ ล�าปาง 

และแพร่

นครศรีธรรมราช ตรัง สุราษฎร์ธานี 

สงขลา อุดรธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น 

ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ อุบลราชธานี เชียงราย 

และนครสวรรค์

พะเยา น่าน ตาก แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก 

สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตร หนองบัวล�าภู 

นครพนม และชัยภูมิ
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7.2.2 การเพิ่มรายได้แรงงานมีผลท�าให้อุปสงค์โดยรวมของประเทศขยายตัวสูงข้ึน 

หากแรงงานเหล่านี้มีรายได้เพิ่ม ก็มีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเพิ่ม โดยทั่วไปผู้มีรายได้น้อยม ี

แนวโน้มใช้จ่ายเพิ่มมากกว่าผู้มีรายได้สูงเมื่อมีรายได้เพิ่ม (จากการส�ารวจของส�านักงานสถิติ

แห่งชาติพบว่าค่าใช้จ่ายของครัวเรือนโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80 ของรายได้) ดังนั้น  

เมือ่แรงงานมรีายได้เพิม่ขึน้จะท�าให้มกีารจบัจ่ายใช้สอยเพิม่มากขึน้ ท�าให้ธรุกจิต่างๆ มโีอกาส

ขายสินค้าและบริการได้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศมีการ 

ขยายตัวต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ 

7.2.3 เป ็นการผลักดันให้ผู ้ประกอบการต้องเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานและ

ประสิทธิภาพการผลิต-การจัดการ การขึ้นค่าจ้างจะไม่เป็นประเด็นปัญหาหากประสิทธิภาพ

แรงงานเพ่ิมขึ้นตามไปด้วยอย่างทันกาล จากการศึกษาเรื่องผลิตภาพการผลิตของ SMEs  

หรอื TFP ของ สสว. พบว่าการเพิม่คุณภาพของปัจจยัแรงงานทุกๆ ร้อยละ 1 จะท�าให้ผลติภาพ 

การผลิตของ SMEs เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.66 ขณะที่เพิ่มคุณภาพทุนร้อยละ 1 เช่นกัน จะท�าให้ 

TFP เพิ่มขึ้นเพียง 0.34 แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มคุณภาพแรงงานจะส่งผลดีต่อการเพ่ิมผลิต

ภาพการผลติโดยรวมของ SMEs มากกว่า ภาครัฐจงึต้องเร่งส่งเสรมิเรือ่งการปรบัปรงุคณุภาพ

แรงงานอย่างจริงจัง ผลักดันให้ธุรกิจให้ความส�าคัญกับการเพิ่มผลิตภาพหรือประสิทธิภาพ

แรงงานมากขึ้น จะท�าให้แรงงานท�างานได้ดียิ่งขึ้น ช่วยลดความสูญเสีย ลดต้นทุน เพ่ิม

ประสิทธิภาพเครื่องจักร หรือเพิ่มผลผลิต รวมทั้งมูลค่าผลผลิตได้ด้วย ทั้งนี้ จึงจ�าเป็นต้องมี

มาตรการหรอืโครงการเพิม่ประสทิธภิาพแรงงานก่อนหรือคูข่นานไปกบัการปรบัเพิม่ค่าจ้างด้วย 

  7.2.4 ลดปัญหาการถูกกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers : NTBs) 

เนื่องจากการท�าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก หากมีค่าจ้างแรงงานสูงขึ้นหรือมีค่าใช้จ่าย

ด้านสวัสดิการแรงงานสูงขึ้น อาจส่งผลให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ท�าให้ช่วยลดโอกาสใน

การใช้เป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้าในประเด็นด้านแรงงานจากประเทศผู้น�าเข้า

7.3  ผลกระทบของกำรขึ้นค่ำจ้ำงขั้นต�่ำเป็น 300 บำท/วัน

7.3.1 ต้นทนุธรุกิจเพิม่ จากการศึกษาโครงการจดัท�าตารางปัจจยัการผลติและผลผลติ

ของ SMEs (SME I/O Table) พบว่า โครงสร้างต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านแรงงานและเงินเดือนของ 

SMEs เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 11.8 ของต้นทุนปัจจัยการผลิตทั้งหมด ดังนั้น หากค่าจ้างแรงงาน

ขั้นต�่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.11
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7.3.2  ภาวะเงนิเฟ้อและค่าครองชพีทีส่งูขึน้ การขึน้ค่าจ้างขัน้ต�า่สงูกว่าสภาพเป็นจรงิ

ของระบบเศรษฐกิจเกินไปนั้น ก่อให้เกิดเงินเฟ้อ (Cost push Inflation) ส่งผลให้ต้นทุน 

การผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผู้ประกอบการจะผลักภาระต้นทุนเหล่าน้ีให้แก่ผู้บริโภค

เพื่อรักษาระดับก�าไร นอกจากนั้นมาตรการดังกล่าวนี้มีผลกระทบทางจิตวิทยา พ่อค้าแม่ค้า  

ผูป้ระกอบการมกัปรบัขึน้ราคาสนิค้าล่วงหน้าทกุครัง้ทีม่ข่ีาวว่าจะมกีารปรบัเพิม่เงนิเดอืนหรอื

ค่าจ้าง กลุ่มประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในข่ายได้รับประโยชน์จากมาตรการเหล่าน้ีต้องพลอยได้รับ

ผลกระทบจากราคาที่สูงไปด้วย

7.3.3 ผลักดันให้ผู้ประกอบการ SMEs โดยเฉพาะประเภทอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน

เข้มข้น จ�าเป็นต้องปรับลดแรงงานที่มีความจ�าเป็นน้อยลง และหันไปใช้แรงงานต่างด้าว  

ที่ไม่ได้จดทะเบียน เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าจ้างขั้นต�่าตามกฎหมาย

7.4  มำตรกำรช่วยเหลือวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่ด�ำเนินกำรโดยหน่วยงำน 

  ภำครัฐ

ตามที่กระทรวงแรงงานได้ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต�่าใหม่ เป็นอัตราค่าจ้างขั้นต�่า 300  

บาทต่อวัน ซึ่งการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต�่าใหม่ดังกล่าว ส่งผลให้รายได้ของผู้ใช้แรงงาน

สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัว 

ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ แต่ในทางกลับกันย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของภาคธุรกิจ  

โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันก�าหนดมาตรการเพื่อบรรเทา 

ผลกระทบจากการปรบัค่าจ้างข้ันต�า่ และเพิม่ขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่อม ซึ่งประกอบด้วย 6 มาตรการหลัก คือ (1) มาตรการด้านแรงงาน (2) 

มาตรการด้านการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (3) มาตรการด้านภาษี (4) มาตรการด้าน

สินเชื่อ (5) มาตรการด้านการเงิน และ (6) มาตรการด้านอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ได้ออก

มาตรการรองรับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่าใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

7.4.1 มาตรการด้านแรงงาน ประกอบด้วย 4 มาตรการย่อย ดังนี้

 • มาตรการให้กูย้มืเงินกองทนุพฒันาฝีมอืแรงงานในอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 0.1  

   เพื่อใช้ในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
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  หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

  รายละเอียด : ให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในอัตราดอกเบี้ย 

   ร้อยละ 0.1 เพื่อใช้ในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานในปี 2556

  กลุ่มเป้าหมาย : ผู้รับการฝึก (ลูกจ้าง หรือบุคคลท่ัวไป) ผู้ด�าเนินการ 

   ฝึก หรือผู้ด�าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือผู้ประกอบกิจการ 

  ระยะเวลาด�าเนินการ : เร่ิมต้ังแต่ 1 มกราคม 2556 สิ้นสุดวันท่ี 31  

   ธันวาคม 2556

  เงื่อนไข : 

  (1) กรณีผู้รับการฝึก (ลูกจ้าง หรือบุคคลทั่วไป)

   •  มีสัญชาติไทย

   •  มีอายุตั้งแต่สิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินห้าสิบห้าปี

   •  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

   •  มีรายได้ไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท

   •  ไม่เป็นลูกหนี้ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

  (2)   กรณีผู้ด�าเนินการฝึก หรือผู้ด�าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  

    หรือผู้ประกอบกิจการ

   •  ต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย

   •  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

   •  ไม่เป็นลูกหนี้ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

 • มาตรการจัดคลนิิกพฒันาฝีมือแรงงานเคล่ือนทีไ่ปยังสถานประกอบการต่างๆ

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

  รายละเอียด : จัดท�าหลักสูตรอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามความต้องการ  

   และเคลื่อนที่ไปยังสถานประกอบการ SMEs

  กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของ 

   ส�านักงานประกันสังคม

  ระยะเวลาด�าเนินการ :  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

 • ศูนย์สนับสนุนผู้ประกอบการให้พร้อมจ่ายอัตราค่าจ้างขั้นต�่า 

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส�านักปลัดกระทรวงแรงงาน

  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง แนะน�า ท�าความเข้าใจกับการปรับ 
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   อัตราค่าจ้างขั้นต�่า เฝ้าระวังสถานการณ์ด้านแรงงาน รับลงทะเบียน 

   ผู้ประกอบการ ติดตามสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหา และรายงาน 

   สถานการณ์ผลการปฏิบัติงานต่อศูนย์สนับสนุนผู้ประกอบการให้พร้อมจ่าย 

   ค่าจ้างขั้นต�่า

  กลุ่มเป้าหมาย : นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ ลูกจ้าง พนักงาน  

   และประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่า

 • การเตรียมจัดงาน EVENT : ให้ความช่วยเหลือ SMEs โดยการจัดประชุม  

   SMEs เรื่องการลดการสูญเสียและเพิ่มผลผลิต ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ 

   สิริกิติ์ กรุงเทพฯ

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

  รายละเอียด :  การจัดบูธลงทะเบียนให้บริการและค�าปรึกษา

  หน่วยงานทีร่่วมด�าเนินการ : คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) 

   กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวง 

   พาณิชย์ บรรษทัค�า้ประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ส�านกังาน 

   ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และส�านกันายกรฐัมนตรี  

   ด�าเนินจัดประชุมและเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชนใน 

   หัวข้อต่างๆ ดังนี้ (1) การลด Loss เพิ่ม Productivity (2) มาตรการภาครัฐ 

   และสิทธิประโยชน์ต่างๆ และ (3) การเข้าถึงสภาพคล่องและเพิ่มผลิตภาพ 

   การผลิต

  กลุ่มเป้าหมาย : สถานประกอบการ SMEs ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจาก 

   การปรับอัตราค่าจ้าง 300 บาท จ�านวน 600 คน

 7.4.2 มาตรการด้านการลดต้นทนุและเพิม่ประสทิธิภาพ ประกอบด้วย 5 มาตรการย่อย 

ดงันี้

 • การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส�านักงานประกันสังคม

  รายละเอียด : ลดอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้าง ผู้ประกันตน ลงร้อยละ 1  

   จากเดิมฝ่ายละร้อยละ 5 ลดลงเหลือฝ่ายละร้อยละ 4 ในปี 2556

  กลุม่เป้าหมาย : สถานประกอบการและผูป้ระกนัตนมาตรา 33 และมาตรา 39  
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   ที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมและจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

  ระยะเวลาด�าเนินการ:  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

 • การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการปรับเปล่ียนเครื่องจักร เพื่อเพิ่ม 

   ประสิทธิภาพการผลิต

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมสรรพากร

  รายละเอียด : ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้จากการขายเครื่องจักรเก่า 

   เพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

  กลุ่มเป้าหมาย : บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนท่ีช�าระแล้วใน 

   วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการ 

   ขายสินค้าหรือบริการไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ 

   ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

  ระยะเวลาด�าเนินการ : วันที่ 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2556

  เงื่อนไข :

  (1) ขายเครื่องจักรเก่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2556  

    และซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรเก่าที่ขายไปภายในก�าหนด 

    เวลา ดังนี้

   •  กรณีซื้อเครื่องจักรใหม่ก่อนขายเคร่ืองจักรเก่า ต้องซ้ือเคร่ืองจักร 

     ใหม่ภายใน 1 ปีก่อนวันที่ขายเครื่องจักรเก่า

   •  กรณีซ้ือเครื่องจักรใหม่ภายหลังการขายเครื่องจักรเก่าต้องซื้อ 

     เครื่องจักรใหม่ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ขายเครื่องจักรเก่า

  (2)   เครือ่งจกัรเก่าทีข่ายจะต้องไม่เป็นเครือ่งจกัรท่ีได้รบัสทิธปิระโยชน์ทาง 

    ภาษีมาก่อน

  (3) เครื่องจักรใหม่ที่ซื้อทดแทนจะต้องไม่เคยใช้งานมาก่อนและเป็น 

    เครื่องจักรประเภทเดียวกับที่ขายไป และมีประสิทธิภาพในการผลิต 

    ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับเครื่องจักรเก่าที่ขายไป

 • การหักค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรได้ร้อยละ 100 ในปีแรก

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมสรรพากร

  รายละเอยีด : ให้ผูป้ระกอบการหกัค่าสกึหรอและค่าเสือ่มราคาของทรพัย์สนิ 

   ประเภทเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการผลติหรือให้บรกิารรบัจ้างผลติสนิค้าที่ได้ซือ้มา 
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   ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และอยู่ในสภาพ 

   พร้อมใช้งานได้ร้อยละ 100 ในปีแรกแทนการทยอยหักค่าเสื่อมภายใน 5 ปี

  กลุ่มเป้าหมาย : บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ช�าระแล้วไม่เกิน  

   5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการไม่เกิน 30 ล้านบาท 

   ต่อปี ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

  ระยะเวลาด�าเนินการ : วันที่ 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2556

  เงื่อนไข :

   • ทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า หรือให้บริการ 

     รับจ้างผลิตสินค้าที่ได้ซื้อมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง 

     วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน  

     และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามประสงค์ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม  

     2556

 • การน�าส่วนต่างของค่าจ้างที่จ ่ายเพิ่มขึ้นจากอัตราค่าจ้างขั้นต�่าในปี  

   2555-2556 เป็นอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่วนัละ 300 บาท มาหกัเป็นค่าใช้จ่ายก่อน 

   ช�าระภาษี

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมสรรพากร

  รายละเอียด : ให้ผู้ประกอบการหักค่าใช้จ่ายส่วนต่างค่าแรงขั้นต�่าเดิมและ 

   ค่าแรงขั้นต�่า 300 บาท/วัน ได้ 1.5 เท่า

  กลุ่มเป้าหมาย :

   • ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งมีเงินได้พึงประเมินตาม 

     มาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร รวมกัน 

     ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี ก่อนหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน ที่ต้อง 

     เสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 48 (1) แห่งประมวลรัษฎากร

   • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ช�าระแล้วในวันสุดท้าย 

     ของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการ 

     ขายสินค้าและบริการรวมกันไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี ในรอบระยะ 

     เวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

  ระยะเวลาด�าเนินการ : วันที่ 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2556
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  เงื่อนไข :

   • บุคคลธรรมดาและบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนติบิคุคลท่ีจะได้รบัยกเว้น 

     ภาษีเงินได้ต้องมีการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่า 

     วันละ 300 บาท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31  

     ธันวาคม พ.ศ. 2556

 • การลดค่าธรรมเนียมห้องพกัทีเ่รียกเก็บจากผูป้ระกอบการโรงแรม/ทีพ่กัแรม

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กระทรวงมหาดไทย

  รายละเอียด : ลดอัตราค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจโรงแรมรายปีลง 

   ร้อยละ 50 จากที่เก็บห้องละ 80 บาทต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี

  กลุ่มเป้าหมาย :  ผูไ้ด้รับใบอนุญาตประกอบธรุกจิโรงแรมตามพระราชบญัญตั ิ

   โรงแรม พ.ศ. 2547

  ระยะเวลาด�าเนินการ : 3 ปี (ปี 2556 - 2558)

7.4.3 มาตรการด้านภาษี ประกอบด้วย 2 มาตรการย่อย ดังนี้

 • การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมสรรพากร

  รายละเอียด : 

   • ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 20 ในปี 2556

   • ปรับฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับ SMEs ที่มีเงินได้หลังหัก 

     ค่าใช้จ่ายไม่ถึง 1 ล้านบาท เป็นดังนี้

จ�านวนเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย อัตราภาษี

300,000 บาทแรก

300,001 - 1,000,000

1,000,001 บาทขึ้นไป

ยกเว้นภาษี

ร้อยละ 15

ร้อยละ 20
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  กลุ่มเป้าหมาย : บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนที่ช�าระแล้วไม่เกิน  

   5 ล้านบาท และมีรายได้จากการประกอบกิจการขายสินค้าและบริการ 

   ไม่เกนิ 30 ล้านบาทต่อปี ในรอบระยะเวลาบัญชทีี่ได้ใช้สทิธยิกเว้นภาษเีงนิได้

  ระยะเวลาด�าเนินการ : ไม่มีก�าหนดระยะเวลา

 • การน�าค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติ 

   ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มาหักลดหย่อนภาษี

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมสรรพากร

  รายละเอียด : น�าค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรณีการ 

   ฝึกยกระดบัฝีมอืแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสรมิการพัฒนาฝีมอืแรงงาน  

   พ.ศ. 2545 ไปยกเว้นภาษีได้ 2 เท่า ซึ่งการอบรมแบ่งเป็น 3 ประเภท

  (1) การฝึกเตรียมเข้าท�างาน โดยต้องได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจาก 

    นายทะเบียน ส่วนค่าใช้จ่ายให้น�าไปขอยกเว้นภาษีกบักรมสรรพากรเอง

  (2)   การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

   • ฝึกอบรมภายใน (In House Training) คือ สถานประกอบกิจการ 

     จัดอบรมเองหรือจ้างหน่วยงานภายนอกมาจัดอบรม ต้องยื่นขอ 

     รับรองหลักสูตรและรายการค่าใช้จ่ายกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

     แล้วจึงน�าหนังสือรับรอง ไปขอยกเว้นภาษีเงินได้กับกรมสรรพากร

   • ฝึกอบรมภายนอก (Public Training) ไม่ต้องยืน่ขอรบัรองหลกัสตูร 

     และรายการค่าใช้จ่ายจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ขอยกเว้น 

     ภาษีเงินได้ต่อกรมสรรพากรได้เลย

  (3) การฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพใช้ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการขอยกเว้นภาษ ี

    เช่นเดียวกับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

  กลุ่มเป้าหมาย : บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทุกประเภท

  ระยะเวลาด�าเนินการ : ไม่ก�าหนดระยะเวลา
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7.4.4 มาตรการด้านสินเชื่อ ประกอบด้วย 4 มาตรการย่อย ดังนี้

 • โครงการสนิเชือ่เพือ่พฒันาผลติภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan)

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

   แห่งประเทศไทย 

  รายละเอียด : ประกอบด้วยสินเชื่อ 2 ส่วน คือ

  (1) สินเช่ือเพื่อพัฒนาเคร่ืองจักร เพื่อช่วยเหลือ SMEs ขนาดย่อมใน 

    ภาคการผลิตที่มีโรงงานที่ประกอบกิจการถูกต้องตามพระราชบัญญัติ 

    โรงงาน พ.ศ. 2535 ในการซื้อและการปรับปรุงเครื่องจักร (ระยะเวลา 

    การกู้ยืม : สูงสุดไม่เกิน 7 ปี)

  (2)  สนิเช่ือเพือ่พฒันากระบวนการท�างาน เพ่ือช่วยเหลอื SMEs ขนาดย่อม 

    ในทุกภาคธุรกิจในการน�าไปลงทุน ขยาย ปรับปรุง หรือพัฒนากิจการ 

    ด้านต่างๆ อาทิ 1) บุคลากร/ แรงงาน 2) logistic 3) layout และ  

    4) การเงิน (การบริหาร stock/ refinance) (ระยะเวลาการกู้ยืม: สูงสุด 

    ไม่เกิน 5 ปี) กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค�้าประกัน ให้ บสย. ค�้าประกันใน 

    ลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ในอัตราค่าธรรมเนียม 

    ค�้าประกันร้อยละ 1.75 ต่อปี ระยะเวลาการค�้าประกันเป็นไปตาม 

    ระยะเวลากู้เงินแต่ไม่เกิน 7 ปี โดยรัฐบาลจะจ่ายค่าธรรมเนียม ร้อยละ  

    1.75 ในปีแรกให้

  กลุ่มเป้าหมาย : SMEs ทุกสาขาธุรกิจ

  วงเงินสินเชื่อรวม : 20,000 ล้านบาท (ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย)

  ระยะเวลาด�าเนินการ : สิ้นสุดการขอรับสินเชื่อจาก ธพว. ภายในวันที่ 31  

   ธันวาคม 2558
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สินเชื่อเพื่อพัฒนาเครื่องจักร สินเชื่อเพื่อพัฒนากระบวนการท�างาน

เงื่อนไขสินเชื่อ

- ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 7 ปี (ระยะเวลา  

 ปลอดช�าระเงินต้น 1 ปี )

- อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก คิดอัตรา

 ร้อยละ MLR - 3 (รัฐบาลชดเชย

 ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3) 

 และปีที่ 3-7 ในอัตราร้อยละ MLR

คุณสมบัติ

SMEs ขนาดย่อมในภาคการผลิตที่มี

โรงงานที่ประกอบกิจการถูกต้องตาม

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

- ผ่านการประเมินขอบเขตการปรับปรุง/ 

 เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรจากผู้เชี่ยวชาญ 

 ที่กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ ธพว.  

 เห็นชอบ

เงื่อนไขสินเชื่อ

- ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 5 ปี (ระยะเวลา  

 ปลอดช�าระเงินต้น 1 ปี )

- อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก คิดอัตรา

 ร้อยละ MLR - 3 (รัฐบาลชดเชย

 ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3) 

 และ ปีที่ 3-5 ในอัตราร้อยละ MLR

คุณสมบัติ

SMEs ขนาดย่อม (ตามนิยามของกฎ

กระทรวงอุตสาหกรรม) ในทุกภาคธุรกิจ

 เงื่อนไขที่ก�าหนด:

- ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า

 ร้อยละ 50 และไม่เป็นผู้ที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ ขายทอดตลาดหลักทรัพย์ ล้มละลาย

- มีใบอนุญาตประกอบกิจการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้จดทะเบียนถูกต้องตาม 

 กฎหมาย

- ผ่านการพิจารณาวิเคราะห์คุณสมบัติหรือการวินิจฉัยสถานประกอบการเบื้องต้นจาก 

 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ธพว. หรือหน่วยงานอื่นที่ ธพว. รับรอง

- ภายหลังการอนุมัติสินเชื่อแล้ว ผู้ประกอบการต้องเข้ารับการปรึกษาแนะน�าหรือการ 

 อบรมเพือ่เพิม่ผลติภาพจากผูเ้ช่ียวชาญที ่กสอ. มอบหมายหรอืตามท่ี ธพว. เห็นควร
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 • โครงการค�า้ประกนัสนิเชือ่ในลกัษณะ Portfolio Guarantee Scheme (PGS)  

   ระยะที่ 5

  หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ : บรรษทัค�า้ประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

  รายละเอียด : บสย. จะค�้าประกันสินเชื่อ SMEs ในกรณีท่ีหลักประกัน 

   ไม่เพียงพอหรือไม่มีหลักประกัน

  (1) ช่วยเหลอื SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการปรบัขึน้อตัราค่าจ้างแรงงาน 

    ขั้นต�่าตามนโยบายของรัฐบาล

  (2) ช่วยเหลือ SMEs ที่มีศักยภาพและต้องการสินเชื่อแต่ขาดหลักประกัน 

    ให้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยเป็นโครงการที ่

    ต่อเนื่องจาก PGS ระยะที่ 4

  (3) สร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจให้แก่ SMEs มีความคล่องตัวและ 

    ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เตรียมความพร้อมส�าหรับ 

    ตลาด AEC ในปี 2015 และส่งเสรมิให้ SMEs ไทยไปลงทุนต่างประเทศได้

  กลุ่มเป้าหมาย : 

   • เป็น SMEs ทีมีสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาท

   • เป็น SMEs ประเภทบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย

   • เป็น SMEs ที่ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้อง 

     ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี

   • เป็น SMEs ที่ได้รับสินเชื่อใหม่และจะต้องไม่น�าไปช�าระหนี้เดิมกับ 

     สถาบันการเงินผู้ให้กู้

  วงเงินค�้าประกันรวม : 240,000 ล้านบาท (สูงสุด 40 ล้านบาทต่อราย 

   ต่อสถาบัน)

  ระยะเวลารับค�าขอ : 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2558)

  เงื่อนไขการค�้าประกัน :

   • ระยะเวลาโครงการในแต่ละ Portfolio มีระยะเวลาค�้าประกันไม่เกิน  

     7 ปี (แต่ละปีถือเป็น 1 Portfolio)

   • ค่าธรรมเนียมการค�า้ประกนัร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงนิค�า้ประกนั 

     สินเชื่อตลอดอายุค�้าประกัน 7 ปี
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 • โครงการค�า้ประกนัสนิเชือ่ในลกัษณะ Portfolio Guarantee Scheme ส�าหรบั 

   ผู้ประกอบการใหม่ (PGS New/Start-up)

  หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ : บรรษทัค�า้ประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

  รายละเอียด : บสย. จะค�้าประกันสินเชื่อ SMEs ในกรณีที่เป็นกิจการใหม่ 

   ไม่เกนิ 3 ปี แต่หลกัประกนัไม่เพยีงพอ หรือไม่มหีลกัประกนั เพือ่ให้มโีอกาส 

   เข้าถึงแหล่งเงินกู้จากระบบสถาบันการเงินมากขึ้น

  กลุ่มเป้าหมาย :

   • เป็น SMEs ที่มีสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน ไม่เกิน 200 ล้านบาท

   • เป็น SMEs ที่ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้อง 

     ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี

   • เป็น SMEs ที่ประกอบกิจการ ที่มีอายุกิจการไม่เกิน 3 ปี โดยให้ 

     พิจารณาจากการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือการจดทะเบียนการค้า  

     หรือเอกสารทางราชการหรือเอกสารรับรองจากธนาคาร

   • เป็น SMEs ที่ผ่านการฝึกอบรมหรืออยู่ระหว่างการฝึกอบรม  

     หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น การจัดการ การตลาด  

     การบัญชี และการผลิต จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ 

     หน่วยงานอื่นที่ บสย. เห็นชอบ

  วงเงินค�้าประกันรวม : 10,000 ล้านบาท (วงเงินค�้าประกันสูงสุด 2 ล้านบาท  

   ต่อราย ต่อสถาบันการเงิน)

  ระยะเวลาด�าเนนิการ : สิน้สดุการขอรบัค�าขอค�า้ประกันวันท่ี 31 ธนัวาคม 2558

  เงื่อนไขการค�้าประกัน :

   • SMEs ต้องมีอายุกิจการไม่เกิน 3 ปี (พิจารณาจากการจดทะเบียน 

     นิติบุคคลหรือการจดทะเบียนการค้า หรือเอกสารราชการ หรือ 

     เอกสารอื่นใดที่ บสย. เห็นชอบ)

   • ระยะเวลาค�้าประกัน 7 ปี 

   • ค่าธรรมเนียมค�้าประกันอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ต่อปี (รัฐบาลชดเชย 

     ค่าธรรมเนียมให้ร้อยละ 2.5 ในปีแรก)
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 • สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการเสริมสร้าง 

   สภาพคล่องสถานประกอบการ และเพิ่มผลผลิตแรงงาน

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส�านักงานประกันสังคม

  รายละเอียด : 

  (1) เพือ่ให้สถานประกอบการทีข้ึ่นทะเบยีนกบัส�านกังานประกนัสงัคมกูเ้งนิ 

    กับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการน�าไปเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ  

    เสริมสร้างสภาพคล่องสถานประกอบการ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน  

    และท�าให้ผู ้ประกอบการมีศักยภาพที่จะเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงาน  

    ส�าหรับสถานประกอบการที่มีปัญหาด้านหลักทรัพย์ค�้าประกัน บสย.  

    ยินดีที่จะสนับสนุนในการค�้าประกันหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของ  

    บสย. โดย บสย. จะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้กู้ตามวงเงินท่ีค�า้ประกัน  

    (อัตราปัจจุบันร้อยละ 1.75 ต่อปี) ท้ังนี้ สามารถติดต่อธนาคารท่ี 

    เข้าร่วมโครงการได้เลย

  (2)  วงเงินกู้ส�าหรับสถานประกอบการ

  กลุ่มเป้าหมาย : สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมและจ่ายเงิน 

   สมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และต้องรักษา 

   จ�านวนผู้ประกันตนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ�านวนผู้ประกันตน ณ วันที่ 

   ได้รับสินเชื่อตลอดอายุโครงการ 3 ปี

  วงเงินค�้าประกันรวม : 10,000 ล้านบาท ผ่าน 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคาร 

   อิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์  

   แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน) และ 

   ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

  ระยะเวลาการยื่นกู้ : ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2556

จ�านวนการจ้างงาน วงเงิน

ไม่เกิน 50 คน

51-200 คน

เกินกว่า 200 คนขึ้นไป

ไม่เกิน 2 ล้านบาท

ไม่เกิน 4 ล้านบาท

ไม่เกิน 8 ล้านบาท



มำตรกำรบรรเทำผลกระทบจำกกำรปรับอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต�่ำ

และเพิ่มขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

รำยงำนสถำนกำรณ์วิสำหกิจขนำดกลำง

และขนำดย่อม ปี 2556
7-18

7.4.5 มาตรการด้านการเงิน มีมาตรการย่อย ดังนี้

 • การปรับเพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนา ของส่วนราชการ

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมบัญชีกลาง

  รายละเอียด : ปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารและค่าเช่าท่ีพักในการฝึกอบรมของ 

   ส่วนราชการ

  กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม/ท่องเที่ยวที่จดทะเบียนอย่าง 

   ถูกต้องตามกฎหมาย

  ระยะเวลาด�าเนินการ : สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

7.4.6 มาตรการด้านอื่นๆ มีมาตรการย่อย ดังนี้

 • การจัดคาราวานสินค้าราคาถูกไปจ�าหน่ายให้ลูกจ้างในสถานประกอบการ

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กระทรวงพาณิชย์

  รายละเอียด : ขยายการด�าเนินโครงการสินค้าธงฟ้าและร้านค้าถูกใจให ้

   ครอบคลุมและทั่วถึง โดยจัดรถเคลื่อนที่น�าสินค้าท่ีจ�าเป็นต่อการครองชีพ 

   ราคาประหยัดเข้าไปจ�าหน่ายในแหล่งชุมชนและสถานประกอบการในพื้นที่ 

   กรงุเทพฯ ปริมณฑล และจงัหวดัใกล้เคียง ในช่วงเดอืนมกราคม - มนีาคม  

   2556 ในส่วนภูมิภาคได้มีการก�าหนดแผนการด�าเนินการโครงการธงฟ้า 

   ลดค่าครองชพีประชาชนทัง้ระดับภาคและระดบัจงัหวดัในทกุอ�าเภอ รวมทัง้ 

   ยังได้มีการด�าเนินโครงการธงฟ้าเคลื่อนท่ีสู ่ชุมชนเพ่ือบรรเทาความ 

   เดือดร้อนของประชาชนอย่างทั่วถึง และได้ด�าเนินการตามโครงการโชห่วย 

   ช่วยชาต ิ“ร้านถกูใจ” ทัว่ประเทศ เพือ่เป็นการเพิม่ทางเลอืกในการซือ้สนิค้า 

   ในกับผู้บริโภคและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ให้สามารถ 

   อยู่รอดได้

  ระยะเวลาด�าเนินการ : สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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7.5 โครงกำร / มำตรกำร และกำรด�ำเนนิงำนเพือ่ให้ควำมช่วยเหลอืวสิำหกจิขนำดกลำง 
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ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ด�าเนินการช่วยเหลือ

ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่าและเพ่ิมขีดความ

สามารถในการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับ

อัตราค่าจ้างขั้นต�า่และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SMEs) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 2) การด�าเนินงานภายใต้คณะกรรมการพิจารณาให้

ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

7.5.1 มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่าและเพิ่มขีดความ

สามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของกระทรวง

อุตสาหกรรม

 กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวง

อตุสาหกรรม ได้ร่วมกนัด�าเนนิมาตรการเพือ่บรรเทาผลกระทบจากการปรบัอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ 

และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการพัฒนา

ผลิตภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้  

 โดยเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวง

อุตสาหกรรมด�าเนินการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่าและ

เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เฉพาะ

มาตรการที่กระทรวงอุตสาหกรรมสามารถด�าเนินการได้เอง ได้แก่

 • โครงการคลนีกิอตุสาหกรรมเพือ่บรรเทาผลกระทบจากการปรบัอตัราค่าจ้าง

ขั้นต�่า เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในด้านการพัฒนาผลิตภาพ การตลาด และการ

สนับสนุนด้านการเงิน ประกอบด้วย

  - การพัฒนา SMEs ภาคการผลิต จ�านวน 3,236 ราย ให้มีการเพิ่ม 

    ผลติภาพ เพือ่เพิม่รายได้และลดต้นทนุการผลติ ซึง่ใช้งบประมาณของ 

    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม วงเงิน 201.75 ล้านบาท รวมท้ังจัดหา 

    ผู้เชี่ยวชาญตรวจวินิจฉัย จัดท�าแผนธุรกิจ และให้ค�าปรึกษาในการใช้ 

    สินเชื่อให้มีประสิทธิภาพให้กับ SMEs ที่ขอสินเชื่อภายใต้โครงการ 
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    สนิเชือ่เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ (Productivity Improvement Loan) ของ 

    ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว.) วงเงิน 

    สินเชื่อ 20,000 ล้านบาท 

  - การพัฒนาส่งเสริม SMEs ภาคการค้าและบริการ ที่เข้าร่วมโครงการ 

    ให้สามารถปรับระบบการบริหารจัดการ เพ่ือลดผลกระทบจากต้นทุน 

    ที่เพิ่มขึ้น โดยการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการแก่ SMEs จ�านวน  

    500 ราย และให้ค�าปรึกษาเชิงลึกในการพัฒนาผลิตภาพแก่ SMEs  

    จ�านวน 100 ราย โดยใช้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ 

    ขนาดกลางและขนาดย่อม (กองทุน สสว.) จ�านวน  25 ล้านบาท

 • โครงการอัดฉีดเงินทุนหมุนเวียนส�าหรับ SMEs เพื่อลดผลกระทบและรักษา

การจ้างงาน (โครงการสนับสนุนดอกเบี้ยแก่ SMEs เพื่อลดผลกระทบจากการปรับค่าจ้าง 

แรงงานในอัตรา 300 บาทต่อวัน) โดยร่วมกับสถาบันการเงินสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าเพื่อ

เป็นเงินทุนหมุนเวียน ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตรา 

ค่าจ้างขั้นต�่าโดยการชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ในปีแรก เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถปล่อย 

สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต�่าวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อราย ให้กับ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ 

ซึ่งจะช่วยลดรายจ่าย เสริมสภาพคล่องทางการเงินและรักษาสภาพการจ้างงาน ให้กับ SMEs 

ภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ จ�านวนทั้งสิ้น 6,300 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 

6,300 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณจาก กองทุน สสว. จ�านวน 200 ล้านบาท

 • มาตรการด้านการส่งเสริมการลงทนุ โดยปรับปรงุสทิธปิระโยชน์และเงือ่นไข

ให้กับผู้ประกอบการ SMEs เป็นกรณีเฉพาะ ได้แก่

  - มาตรการปรับเปลีย่นเคร่ืองจักรเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต (ส�าหรบั 

    ผู้ประกอบการเดิม) ได้แก่ การยกเว้นอากรขาเข้าเครือ่งจกัรและยกเว้น 

    ภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุน 

    ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ให้กับ SMEs ท่ียื่นค�าขอรับการ 

    ส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556

  - มาตรการส่งเสริมการลงทุนแก่ SMEs (ส�าหรับผู้ประกอบการเดิมที่ 

    ขยายการลงทุน) โดยยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร และยกเว้นภาษี 

    เงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยไม่จ�ากัดวงเงินให้กับ SMEs ใน 57 กิจการ  

    ที่ใช้แรงงานเข้มข้น (Labor Intensive) ให้เฉพาะ SMEs ที่ยื่นค�าขอ 

    รับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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 • การยกเว้นค่าบริการในการต่อใบอนุญาตและออกหนังสือรับรองสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ SMEs ในนิคมอุตสาหกรรม โดยยกเว้นค่าบริการใน

การต่ออายุใบอนญุาตทีจ่ะออกในปี 2556-2557 และยกเว้นค่าบรกิารในการออกหนงัสอืรบัรอง

สิทธิประโยชน์ทางภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะออกในปี 2556-2557

  ทัง้น้ีมโีครงการ/มาตรการทีต้่องให้คณะกรรมการพจิารณาให้ความช่วยเหลอื

ผูป้ระกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พจิารณาก่อนน�าเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณา

ตามขั้นตอนต่อไป ได้แก่

 • โครงการเงินร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาเครื่องจักร (Venture Capital) โดย 

ร่วมลงทนุกบั SMEs ที่ได้รบัผลกระทบจากการปรบัอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ เพือ่ให้ SMEs ภาคการ

ผลิต สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต ขยายส่วนแบ่งด้านการตลาด 

และเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตให้สูงขึ้น ด้วยการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงเครื่องจักร โดยมี

สดัส่วนการร่วมลงทนุร้อยละ 15-35 ของทนุจดทะเบยีน รายละไม่เกนิ 10 ล้านบาท ระยะเวลา

ร่วมลงทุน 5 ปี ให้กับ SMEs จ�านวนไม่น้อยกว่า 200 ราย โดยใช้งบประมาณที่มีอยู่แล้วจาก

กองทุนร่วมลงทุนเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของธุรกิจไทย 1,000 ล้านบาท 

 • การยกเว้นค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารรายปี ให้กบั SMEs เพือ่ช่วยบรรเทา

ผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน และรักษาการจ้างงานด้วยการขยายเวลาการยกเว้น 

ค่าธรรมเนยีมรายปี ตาม พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 โดยการออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนยีม

รายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน โดยขยายระยะเวลาออกไปอีก 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

 • โครงการสนับสนุนการปรับปรุง/ฟื้นฟูสภาพเครื่องจักร การใช้พลังงาน

ทดแทน และการประหยัดพลังงานแก่ SMEs (Machine Fund for SMEs) โดยร่วมกับสถาบัน

การเงนิสนบัสนนุสนิเชือ่ดอกเบีย้ต�า่ให้แก่ SMEs ทีต้่องการปรบัปรงุและพฒันาเครือ่งจกัรเดมิ 

รวมถึงการซ่อมบ�ารุง และเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนเครื่องจักร ระบบเทคโนโลยีการผลิต เพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพ ลดการสญูเสยี และลดต้นทนุ ลดการใช้พลงังาน โดยการชดเชยดอกเบีย้ร้อยละ 5 

เป็นระยะเวลา 5 ปี วงเงินกู้ยืมรายละไม่เกิน 25 ล้านบาท



มำตรกำรบรรเทำผลกระทบจำกกำรปรับอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต�่ำ

และเพิ่มขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

รำยงำนสถำนกำรณ์วิสำหกิจขนำดกลำง

และขนำดย่อม ปี 2556
7-22

7.5.2 การด�าเนินงานภายใต้คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ 36/2556 ลงวันที่ 29 

มกราคม 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธ�ารง  

บุญทรงไพศาล) เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม ผอ.สสว. เป็นกรรมการ  และเจ้าหน้าที่ สสว. ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการ

และผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการให้ความช่วยเหลือ 

ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ต่อมา

รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธ�ารง บุญทรงไพศาล) ในฐานะประธาน

กรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ลง

นามในค�าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จ�านวน 2 ชุด และคณะท�างาน จ�านวน 1 ชุด ดังนี้   

 (1) คณะอนุกรรมการรวบรวมและจัดท�าระบบทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ 

โดยมีปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานอนุกรรมการ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม  ผอ.สสว.เป็นอนกุรรมการ และเจ้าหน้าท่ี สสว. ท่ีได้รบัมอบหมาย

เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดช่องทางการรับแจ้งข้อมูล  

ประมวลผลและจัดระเบียบข้อมูลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีได้รับ 

ผลกระทบจากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจ  โดยได้เปิดศูนย์เฉพาะกิจเพื่อรับเรื่อง

จาก SMEs ที่ได้รับผลกระทบและต้องการขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยปัจจุบันศูนย ์

เฉพาะกิจฯ ได้เปิดช่องทางการรับลงทะเบียน SMEs จ�านวน 5 ช่องทาง คือ 1) โทรศัพท์ 

สายด่วน: 1111 กด 22 2) เว็บไซด์: www.1111.go.th 3) อีเมล์: sme1111@opm.go.th  

4) ไปรษณีย์: ตู้ ปณ.1111 ท�าเนียบรัฐบาล กทม. 10302 และ 5) เดินทางมาด้วยตนเองที่

ศูนย์เฉพาะกิจฯ ท�าเนียบรัฐบาล

 (2) คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก ่

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานอนุกรรมการ หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผอ.สสว.เป็นอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สสว. ที่ได้รับมอบหมาย

เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อท�าหน้าที่วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
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ให้แก่ SMEs ที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ผ่าน 5 ช่องทางดังกล่าวข้างต้น 

และช่องทางอื่น เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย   

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น ส�าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ 

SMEs นั้น คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ปัญหาฯ จะด�าเนินการแก้ไขปัญหาเป็นรายกิจการ  

 (3) คณะท�างานกลั่นกรองเรื่องที่ผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อมเสนอขอรบัความช่วยเหลอืจากภาครัฐ โดยมรีองเลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายธานินทร์ ผะเอม) เป็นประธานคณะท�างาน หน่วยงานต่างๆ 

ที่เก่ียวข้อง เป็นคณะท�างาน และเจ้าหน้าที่ สสว. ที่ได้รับมอบหมายเป็นคณะท�างานและ 

ผูช่้วยเลขานกุาร เพ่ือท�าหน้าทีก่ลัน่กรองและวิเคราะห์สภาพปัญหา/เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

ให้แก่ SMEs ที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อน�าเสนอ

คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ปัญหาฯ พิจารณา

นอกจากนี้ ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ด�าเนินการจัดตั้ง

คณะท�างานสนบัสนนุนโยบายและภารกจิการให้ความช่วยเหลอืผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม เพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และคณะ 

อนุกรรมการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ผู ้ประกอบการวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม และในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ได ้

มอบหมายให้คณะกรรมการพจิารณาให้ความช่วยเหลอืผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อม บูรณาการด�าเนินการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ SMEs 

ร่วมกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องให้แล้วเสร็จในลกัษณะ One Stop Service รวมทัง้ให้การสนบัสนนุ

ข้อมูลเก่ียวกับช่องทางการตลาดและการบริหารจดัการด้านโลจสิตกิส์เพือ่ช่วยให้ผูป้ระกอบการ 

SMEs สามารถจ�าหน่ายสินค้าได้มากขึ้นและลดต้นทุนการขนส่งด้วย หลังจากนั้นให้ส่งมอบ

ภารกจิของคณะกรรมการฯ ให้ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม รบัผดิชอบ

ด�าเนินการต่อไป


