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คํานํา 
 

รายงานฉบับนี้เปนรายงานผลการวิเคราะหนโยบายและแผนของภาครัฐและเอกชน ที่มีบทบาทใน
การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในประเทศไทย ซ่ึงศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทําการศึกษาและนําเสนอตอสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(สสว.)  

ปจจุบัน SMEs ถือไดวาเปนกําลังขับเคลื่อนที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจไทย ในเวลาที่ผานมามีหนวยงาน
และสถาบันจํานวนมาก ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีสวนรวมในการสงเสริมและพัฒนา SMEs ในดาน
ตางๆ โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบแตกตางกันไป ในรายงานฉบับนี้มีการศึกษาภารกิจของหนวยงาน
และสถาบันตางๆทั้งในภาครัฐและเอกชน ที่มีบทบาทตอการสงเสริม SMEs ในดานตาง  ๆประกอบดวย ดานการเงิน  
ดานการตลาด  ดานพื้นที่ประกอบการ  ดานการพัฒนาบุคลากร  ดานโลจิสติกส  ดานกฎระเบียบและขอบังคับ  
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และดานการพัฒนาระบบขอมูลและระบบเตือนภัยลวงหนา ในเวลาที่ผาน
มายังไมมีผูใดจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบวา  หนวยงานที่มีสวนตอการสงเสริม SMEs ในแตละดาน ประกอบดวย 
หนวยงานอะไรบาง  มีหนาที่อะไร  และมีการปฏิบัติงานในลักษณะใดบาง  นอกจากนี้ สถานประกอบการ 
SMEs สวนใหญ มักไมทราบวามีหนวยงานใดในภาครัฐและเอกชน ที่สามารถชวยเหลือสงเสริมการประกอบการ
ของเขาทางดานตางๆไดอยางครบถวน และจะเขาถึงบริการหรือความชวยเหลือที่มีอยูในหนวยงานเหลานี้ได
อยางไร  สสว. ในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่ในการเสนอแนะนโยบายและจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs 
จึงมีความคิดริเร่ิมในการจัดทําการศึกษาวิจัยในโครงการนี้ขึ้น ในรายงานการศึกษาและภาคผนวกของโครงการ
นี้ มีการแสดงลักษณะและขอบเขตการดําเนินงานของหนวยงานตางๆในแตละดาน ซ่ึงนาจะเปนประโยชนตอ
ผูประกอบการ SMEs  

คณะผูศึกษา ขอขอบคุณ สสว. โดยเฉพาะเจาหนาที่ฝายยุทธศาสตร SMEs รายพื้นที่/รายสาขา ที่กรุณา
ใหการสนับสนุนขอมูลที่เกี่ยวของและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการศึกษาในโครงการนี้ และขอขอบคุณ
ผูบริหารในหนวยงานและสถาบันตางๆที่กรุณาสละเวลาใหสัมภาษณ และมารวมประชุมระดมความคิดใน
โครงการนี้ 

เนื่องจากหนวยงานและสถาบันที่มีบทบาทตอการสงเสริมและพัฒนา SMEs มีอยูเปนจํานวนมาก แมคณะ
ผูศึกษาจะพยายามทําการศึกษาโดยใหมีการครอบคลุมมากที่สุด เทาที่เวลาจะเอื้ออํานวย แตก็ยังคงมีหนวยงาน
อีกหลายแหงที่มีบทบาทตอการสงเสริม SMEs ที่ไมไดครอบคลุมอยูในรายงานการศึกษาฉบับนี้ คณะผูศึกษา
จึงใครถือโอกาสนี้ กราบขออภัยหนวยงานที่มีบทบาทตอการสงเสริม SMEs แตยังไมไดมีการครอบคลุม
ในรายงานนี้ดวย 

        
คณะผูศึกษา 



สารบัญ 
                หนา 
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รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการวิเคราะหนโยบายและแผน ภาครัฐและเอกชน ในการสงเสริม SMEs 

 
 

บทที่ 1  บทนํา 
 
1.1  ความนํา 
 ในประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เปน
กําลังขับเคลื่อน ที่มีความสําคัญตอการเจริญเติบโต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ทั้งนี้
เนื่องจากในประเทศกําลังพัฒนา หรือ แมในประเทศที่พัฒนาแลว วิสาหกิจสวนใหญเปนสถานประกอบการ
ขนาดยอมและขนาดกลาง ซ่ึงมีความสําคัญในหลายดาน  นอกจากจํานวน หรือสัดสวนของสถานประกอบการ
แลว ยังมีสวนสําคัญตอการสรางรายได การจางงาน และการไดมาหรือการประหยัดเงินตราตางประเทศ จาก
การผลิตสินคาหรือบริการ ที่สามารถสงออก หรือทดแทนการนําเขา นอกจากนี้การพัฒนา SMEs ยังมีสวน
เกื้อหนุน ตอการพัฒนาชนบทและการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค  เนื่องจาก SMEs มักมีการเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจของทองถ่ินตางๆ  มีการอาศัยตลาดสินคาและบริการของประชาชนในทองถ่ิน จางแรงงานที่มีพื้น
เพจากภาคชนบท และใชวัตถุดิบจากภาคการเกษตร  ในการสงเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
กระจายความเจริญไปสูภูมิภาค  การพัฒนาชนบท และการแกไขความยากจนของประชาชน จึงตองมีการ
พิจารณานโยบายการสงเสริม SMEs ควบคูกันไปดวย 
 ในชวงเวลาที่ผานมา รัฐบาลไทยไดใหความสําคัญกับ การพัฒนา SMEs มากขึ้น โดยมีการตรา
พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมขึ้นในป พ.ศ.2543  และมีการจัดตั้งสํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ขึ้นเปนแกนกลางในการสงเสริม SMEs ของประเทศ  อยางไรก็
ตามในการสงเสริมและพัฒนา SMEs นั้น ยังมีหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีบทบาท และมี
สวนรวมในกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนา SMEs ในดานตางๆ อยูเปนจํานวนมาก  หนวยงานเหลานี้ มีหนาที่
และความรับผิดชอบแตกตางกันไป  ในแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2550-2554)  มีการแบงกลุมกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนา SMEs ตามรูปแบบความตองการออกเปน 8 ดาน 
ประกอบดวย  ดานการเงิน  ดานการตลาด  ดานพื้นที่ประกอบการ  ดานการพัฒนาบุคลากร  ดานโลจิสติกส ดาน
กฎระเบียบขอบังคับตางๆ ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และดานการพัฒนาระบบขอมูลและระบบการเตือน
ภัยลวงหนา  ในเวลาที่ผานมา ยังไมมีผูใดรวบรวมและประมวลอยางเปนระบบวา หนวยงานที่มีสวนตอการ
พัฒนาสงเสริม SMEs แตละดานในประเทศประกอบดวยหนวยงานอะไรบาง มีหนาที่อะไร มีการปฏิบัติงาน
ในลักษณะใด และการปฏิบัติงานของหนวยงานเหลานี้มีการประสานเชื่อมโยงกันอยางไร   นอกจากนี้ 
สถานประกอบการ SMEs สวนใหญซ่ึงกระจัดกระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศก็ไมทราบวามีหนวยงาน
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ใดในภาครัฐและเอกชน ที่สามารถจะชวยเหลือสงเสริมการประกอบการของเขาทางดานตางๆ ไดอยาง
ครบถวน และจะเขาถึงบริการหรือความชวยเหลือที่มีอยูในหนวยงานการสงเสริมพัฒนา SMEs ในแตละ
ดานไดอยางไร 
 สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่การเสนอแนะนโยบาย 
การจัดทําแผนแมบท แผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs และผลักดันใหหนวยงานในสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และภาคเอกชนใหมีสวนรวมในการสงเสริมและพัฒนา SMEs จึงมีความคิดริเร่ิม ในการจัดทําการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับภารกิจและบทบาทในการสงเสริม SMEs ของหนวยงานตางๆ เพื่อให สสว. มีระบบฐานขอมูล ที่ถูกตอง
ครบถวนมากขึ้น เพื่อพิจารณาความสอดคลองของการปฏิบัติงานของหนวยงานเหลานี้ กับยุทธศาสตร
การสงเสริม SMEs ของประเทศ และทําใหสถานประกอบการ SMEs ที่มีความตองการ การสงเสริมพัฒนา
ทางดานตางๆ  สามารถรับทราบถึงการบริการทั้งในภาครัฐและเอกชน ที่จะเอื้อประโยชนตอการประกอบการ
ของตนได  นอกจากนี้ การมีฐานขอมูลการสงเสริมพัฒนา SMEs ที่มีความครบถวน ยังจะเปนประโยชนตอ
การประสานงาน และการบูรณาการแผนปฏิบัติการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดวย 
 
  1.1.1  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 การศึกษาในโครงการนี้มีวัตถุประสงคที่สําคัญ คือ 

1. เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางตามภารกิจในการสงเสริมและพัฒนา SMEs ของหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของ ทั้งในสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในดานการผลิต ดานการเงิน ดานการตลาด 
ดานพื้นที่ประกอบการ ดานการพัฒนาบุคลากร ดานโลจิสติกส ดานกฎระเบียบขอบังคับตางๆ  ดาน
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และดานการพัฒนาระบบขอมูลและระบบการเตือนภัยลวงหนา เพื่อนํามา
จัดทําเปนฐานขอมูลของหนวยงานการสงเสริม SMEs ของประเทศ 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งจุดเดน จุดดอยของการใหการสงเสริม 
SMEs ของหนวยงานเหลานี้ 

3. เพื่อหาขอเสนอแนะ และแนวทางการทํางานเชิงบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรแผนการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) เพื่อสามารถนําไปเปนแนวทาง
ในการดําเนินการปฏิบัติงานได 

4. เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของและสถานประกอบการ SMEs รับทราบถึงแนวทางการสงเสริม SMEs 
ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
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  1.1.2  ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษานี้จะครอบคลุมหนวยงานตางๆ ที่มีบทบาทและหนาที่ในการสงเสริมพัฒนา SMEs  โดย
การรายงานภารกิจและลักษณะของงาน ของหนวยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
สงเสริมพัฒนา  SMEs ในดานตาง  ๆ ทั้งนี้ ประกอบดวยหนวยงานในภาครัฐ หนวยงานในกํากับของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หนวยงานอิสระ องคกรมหาชน และสมาคมในภาคเอกชน โดยจะมีการระบุถึงภารกิจหนาที่ของแตละหนวยงาน
ที่มีสวนสําคัญตอการสงเสริม SMEs แตสําหรับหนวยงานของกระทรวงตางๆ และหนวยงานหรือสถาบันที่มี
ขอบเขตครอบคลุมที่กวางขวาง เชน สถาบันการศึกษา (ทั้งของรัฐและเอกชน) และสมาคมธุรกิจเอกชนใน
กลุมสินคาตางๆ ซ่ึงมีอยูเปนจํานวนมาก จะมีการระบุถึงอํานาจหนาที่และขอบเขตการดําเนินงานโดยสังเขป 
โดยจะเนนใน หนวยงานที่สถานประกอบการ SMEs จะไดประโยชนเทานั้น สวนหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับ
การสงเสริมพัฒนา SMEs โดยตรง จะมีการวิเคราะหและประเมินผลวา การปฏิบัติงานของหนวยงานเหลานั้น 
มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา SMEs ของประเทศในลักษณะใด 
 
 1.1.3  กรอบแนวคิดการศึกษา  
 สถานประกอบการธุรกิจในสาขาเศรษฐกิจตางๆ  มีลักษณะที่แตกตางกันตามขนาดการประกอบการ 
สถานที่ตั้ง วิธีการผลิต บุคลากรที่มีอยู  เทคโนโลยีที่ใช  ตลาดสินคา และวิธีการจัดการ นอกจากนี้ ปญหาที่
ประสบโดยธุรกิจตางประเภทกันยอมมีความแตกตางกัน  อยางไรก็ตาม การศึกษาในเรื่อง SMEs ในเวลาที่
ผานมา มักพบวา SMEs ตองเผชิญกับปญหาการดําเนินการหลายประการที่คลายคลึงกัน เชนปญหาการขาด
แคลนเงินทุน ขอจํากัดทางดานตลาดสินคา  ขอจํากัดทางดานการปรับปรุงคุณภาพและรูปแบบของสินคา 
การขาดแคลนแรงงานที่มีฝมือ และขอจํากัดในเรื่องความสามารถในการจัดการ  ปญหาและขอจํากัดเหลานี้
สวนหนึ่งสืบเนื่องมาจาก ขนาดของสถานประกอบการ ที่มีขนาดเล็กกวาเมื่อเทียบกับสถานประกอบการ
ขนาดใหญ ที่มีเงินทุน บุคลากร และทรัพยากรอื่นๆ ที่พรอมมูลกวา 
 ในแตละประเทศยอมมีสถานประกอบการธุรกิจที่มีลักษณะแตกตางกัน  แตเหตุที่ผูกําหนดนโยบาย
ในประเทศตางๆ ใหความสนใจในการสงเสริมพัฒนา SMEs ก็เนื่องจากการศึกษาจํานวนมากที่ผานมาชี้ใหเห็น
วากิจการที่มีขนาดตางกัน มีลักษณะที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ และมีความตองการ ทางดานการสงเสริม 
หรือการรับความชวยเหลือจากภาครัฐที่แตกตางกัน 
 เนื่องจาก SMEs มีอยูเปนจํานวนมาก กระจัดกระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  ประกอบกับ
ขอเท็จจริง ที่ SMEs มีสวนเอื้ออํานวยประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนานาประการ  
ประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนา จึงใหความสนใจมากตอการสงเสริมพัฒนา SMEs และมีการ
จัดตั้งหนวยงานตางๆ ขึ้นใหบริการชวยเหลือ เพื่อบรรเทาปญหาและลดขอจํากัดของ SMEs การสงเสริม SMEs 
นี้เกิดจากแนวความคิดที่เห็นวา SMEs ในธุรกิจสาขาตางๆ มีขอจํากัดหลายดาน ทั้งดานเงินทุน การผลิต การ
จัดการ และการเขาถึงขาวสารขอมูล  การสงเสริม SMEs จึงมุงที่จะลดขอจํากัดของ SMEs ซ่ึงเกิดจากการมี
ขนาดการประกอบการที่เล็กกวา  
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 มาตรการสงเสริมตางๆ โดยเฉพาะมาตรการการสงเสริมจากหนวยงานในภาครัฐมีลักษณะเปนสินคา
สาธารณะ (Public Goods) กลาวคือ แมบริการสงเสริม SMEs จะตองมีคาใชจายในการดําเนินการอยูบาง แต
มาตรการสงเสริมตางๆ จะมีสวนในการลดตนทุนทางธุรกิจ ( Transaction Costs) และเปนประโยชนแก SMEs 
จํานวนมากในวงกวาง เชน การไดมาซึ่งขาวสารขอมูลการตลาดของสินคาที่มีความตองการในตลาด
ตางประเทศเฉพาะแหง จําเปนตองเสียคาใชจายมาก SMEs แตละแหงจึงมีความยากลําบากในการเขาถึงขาวสาร
ขอมูลการตลาดเหลานี้  แตถาหนวยงานในภาครัฐมีการรวบรวมขอมูลขาวสารทางดานนี้และเผยแพรให SMEs 
ในภาคธุรกิจที่เกี่ยวของรับทราบ ขอมูลนี้ ก็จะเปนประโยชนตอ SMEs จํานวนมากได   
 โดยทั่วไป การสงเสริม SMEs ของหนวยงานภาครัฐ หรือหนวยงานภาคเอกชน ที่ไมแสวงหากําไร 
จะมีลักษณะเปนกลาง และสามารถกอใหเกิดการประหยัดจากขนาด (Economies of Scale) คือ สามารถสงเสริม
หลายๆ สถานประกอบการพรอมๆ กันโดยเสียคาใชจายเพิ่มเพียงเล็กนอย ทั้งนี้ เชนเดียวกับสมาคมใน
ภาคเอกชน ที่มีการรวมมือกันจัดหาขอมูล หรือจัดการฝกอบรมที่เปนประโยชน ตอธุรกิจที่เปนสมาชิกใน
สมาคมของตน  SMEs ที่เกี่ยวของแตละรายยอมสามารถไดประโยชนจากขาวสารขอมูลและผลการฝกอบรม
นั้นโดยไมตองตางคนตางทํา ซ่ึงตองเสียคาใชจายเปนทวีคูณ  มาตรการสงเสริม SMEs เหลานี้จะกอใหเกิด
ผลประโยชนตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมไดมาก  เนื่องจากหาก SMEs สามารถผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพ 
สามารถลดตนทุนการผลิต และการตลาด สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา ทั้งในและตางประเทศ
ไดทันทวงที และสามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการขนาดใหญในลักษณะตางๆ ใหดีขึ้นและมีการ
เจริญเติบโตได ยอมกอใหเกิดประโยชนแกเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ทั้งทางดานการเพิ่มขีดความสามารถ
การแขงขัน การสงออก การทดแทนการนําเขา การเสริมสรางรายไดและการจางงาน และการกระจายความ
เจริญทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคตางๆ ของประเทศ 
 ดังนั้น นโยบายและมาตรการสงเสริมพัฒนา SMEs ที่มีสวนขจัดอุปสรรค ปญหา และขอจํากัด เสริมสราง
ความแข็งแกรง และทําให SMEs แตละแหงสามารถพัฒนาตนเองได จึงเปนสิ่งสําคัญ  รัฐบาลไทยก็เล็งเห็น
ความสําคัญของการสงเสริมพัฒนา SMEs จึงมีการกําหนดนโยบายสงเสริม SMEs และไดจัดตั้งหนวยงาน
ขึ้นจํานวนมาก เพื่อการนี้ แตอยางไรก็ตามจนถึงปจจุบันยังไมมีการรวบรวมขอมูลหนวยงาน ที่ทําหนาที่
สงเสริมพัฒนา SMEs ในภาครัฐและเอกชนอยางครบถวนสมบูรณ  แม สสว.ซ่ึงเปนแกนกลางในการสงเสริม 
SMEs จะมีขอมูลทางดานนี้อยูบาง แตก็ยังตองมีการปรับปรุงใหมีความครบถวนสมบูรณยิ่งขึ้น มีการรวบรวม
และเผยแพรขอมูลเหลานี้ใหแกหนวยงานตางๆ  โดยเฉพาะใหแก SMEs ที่ตั้งอยูตามที่ตางๆทั่วประเทศ และ
ที่มีความตองการการสงเสริม  ใหไดรับทราบถึงภาระหนาที่ของหนวยงานตางๆ เหลานี้  และสามารถเขาถึง
บริการของหนวยงานเหลานี้ไดดีขึ้น 
 
1.1.4  วิธีการศึกษา 
 1)   ศึกษานโยบายและมาตรการสงเสริม SMEs และวิวัฒนาการของนโยบายสงเสริม SMEs ในชวง
เวลาที่ผานมา  การศึกษาในสวนนี้ จะเปนการพิจารณา ภาพรวมของนโยบายและมาตรการสงเสริม SMEs  
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ของประเทศไทย ลักษณะของหนวยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีสวนเกี่ยวของกับการสงเสริม SMEs 
ตลอดจนขอบเขตการสงเสริม SMEs ในแตละดาน คือ  ดานการเงิน  ดานการตลาด  ดานพื้นที่ประกอบการ  
ดานการพัฒนาบุคลากร  ดานโลจิสติกส  ดานกฎระเบียบขอบังคับ  ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  ดานการ
พัฒนาระบบขอมูลและระบบเตือนภัยลวงหนา  
 2)  ศึกษาลักษณะของหนวยงานสงเสริม SMEs โดยเริ่มจากการวิเคราะหความสําคัญของการสงเสริม 
SMEs ในแตละดาน ขอจํากัด และปญหาของ SMEs ในแตละดาน ขอมูลการวิเคราะหในหัวขอนี้ จะไดจาก
การพิจารณาลักษณะของหนวยงานตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการสงเสริม SMEs ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
และจากการสํารวจ/สัมภาษณ หนวยงานที่มีสวนในการสงเสริมพัฒนา SMEs และ ผูประกอบการ SMEs 
      สําหรับหนวยงาน สงเสริมการพัฒนา SMEs หัวขอที่จะศึกษา คือ  ก) ภาพรวมขององคกร (เชน 
ภารกิจและอํานาจหนาที่)  ข) ประวัติขององคกร   ค) ลักษณะการดําเนินงาน ประเภท ขอบเขต และขนาด
การดําเนินการ  (ลักษณะงาน ขนาดองคกร งบประมาณ บุคลากร แหลงที่มาของเงินทุน)  ง) ขอบเขตการใหบริการ
ที่มีตอ SMEs  จ) ประสิทธิภาพของการดําเนินงานและผลที่ไดรับ  ฉ) วิธีการเขาถึงบริการขอมูลที่จะใชใน
การวิเคราะห ในการศึกษาลักษณะของหนวยงานสงเสริม SMEs นี้ จะไดมาจากการสํารวจและสัมภาษณ
หนวยงานตางๆ  ในกรณีของหนวยงานราชการที่เปนกระทรวง สถาบันการศึกษา สมาคมธุรกิจ และสถาบัน
การเงินซึ่งมีอยูเปนจํานวนมาก จะเลือกสํารวจและสัมภาษณเจาะลึกในเฉพาะบางหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ
โดยตรงกับการสงเสริม  SMEs  อยางไรก็ตาม ในแตละประเภทหนวยงาน จะมีการพิจารณาในภาพรวมถึง 
ภารกิจ อํานาจหนาที่ และวิธีการเขาถึงการใชบริการ   สําหรับหนวยงานที่จะมีการสัมภาษณเจาะลึกเพื่อ
ทราบรายละเอียดการดําเนินการ และการประเมินผลการดําเนินงานในดานตางๆมีอยูประมาณ 30 หนวยงาน   
สวนการประเมินผลการปฏิบัติการนั้น ถาไดตัวเลขไมชัดเจน ก็จะประเมินผลโดยวิธีการพรรณนา (descriptive 
method) โดยการสัมภาษณ ผูที่มีสวนรับผิดชอบในแตละหนวยงาน ทางดานหัวขอการวิเคราะหลักษณะการ
ดําเนินงานของแตละหนวยงานนั้น จะครอบคลุมหัวขอตางๆ ที่กลาวมาขางตนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ทั้งนี้ 
ยอมขึ้นอยูกับลักษณะของขอมูลที่จะหามาได และขอบเขตความรวมมือของหนวยงานตางๆ 
 การสํารวจและการสัมภาษณ ในอีกดานหนึ่ง คือ การสํารวจและสัมภาษณผูประกอบการ SMEs ใน
สาขาเศรษฐกิจตางๆ โดยครอบคลุมหัวขอตอไปนี้   ก) ปญหาและขอจํากัดในการดําเนินธุรกิจ และความ
ตองการ การสงเสริมชวยเหลือ จากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ข) การรูจัก หรือไดยิน ชื่อ
หนวยงานการสงเสริมและพัฒนา SMEs ตางๆ   ค) การใชบริการ ความถี่ของการใชบริการ เชน เคย  ไมเคย 
จํานวนครั้งของการติดตอ    ง) ลักษณะของการใชบริการ (ใชบริการ อะไร มากนอยเพียงใด)  จ) ประโยชน 
ที่ไดรับ   ฉ) ความพึงพอใจที่ไดรับ จากการใชบริการ  ช) ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และ
หนวยงานการสงเสริม SMEs 
 3)  วิเคราะหขอบเขตการครอบคลุม และลักษณะสําคัญของการสงเสริม SMEs ของหนวยงานตางๆ 
ปญหา และขอจํากัดในการสงเสริม SMEs ของหนวยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  ลักษณะการสงเสริม SMEs 
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ที่อาจจะซ้ําซอนกัน  กิจกรรมการสงเสริม SMEs ที่ควรจะมีแตยังมีอยูนอย หรือยังขาดอยู  ลักษณะการสนับสนุน
และการเชื่อมโยงระหวางหนวยงานตางๆ 
 4)  ศึกษาตัวอยาง นโยบาย มาตรการ และหนวยงานสงเสริม SMEs ของบางประเทศโดยสังเขป 
โดยศึกษาจาก เอกสาร หนังสือ  website และติดตอกับผูที่มีสวนรับผิดชอบ ในหนวยงานสงเสริม SMEs 
ของบางประเทศ   
 5)  เสนอแนะนโยบายและมาตรการสงเสริม SMEs แบบอยางของหนวยงานที่พึงมี ความจําเปนใน
การจัดตั้งหนวยงานใหม  พรอมภารกิจและขอบเขตการดําเนินการ 
 6)  จัดทํารายชื่อ พรอมสาระสําคัญของกิจกรรมของหนวยงานที่มีความสําคัญตอการสงเสริม พัฒนา 
SMEs (Directory)  เพื่อสะดวกตอการเผยแพรแกหนวยงาน และผูประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ 
 7)  จัดการประชุม เผยแพรผลการศึกษาแกตัวแทนของหนวยงาน และผูประกอบการ SMEs 
 
1.2  การสงเสริม SMEs  ในประเทศไทย 
 1.2.1  ความสําคัญของ SMEs ในเศรษฐกิจไทย 
 ในประเทศไทย วิสาหกิจในภาคธุรกิจสวนใหญเปน SMEs ดวยจํานวนที่มีมาก แม SMEs แตละราย
จะมีการผลิตและการจางงานไมมาก แตเมื่อรวมกันแลวก็คิดเปนสัดสวนสําคัญทั้งในผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติและการจางงาน  จากสถิติที่รวบรวมมาโดย สสว. พบวา ในป พ.ศ. 2549 ในประเทศไทยมีวิสาหกิจ
จํานวนทั้งหมด 2,287,057 ราย  มี SMEs จํานวน 2,274,525 ราย หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 99.5  ทั้งนี้แบงเปน
วิสาหกิจขนาดกลาง 9,791 ราย และวิสาหกิจขนาดยอม 2,264,734 ราย และเปนวิสาหกิจขนาดใหญเพียง 

4,292 ราย1 ทางดานการจางงาน  SMEs มี การจางงานคิดเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 76.7 ของการจางงานทั้ง

ประเทศ2  
 นอกจากจํานวนของวิสาหกิจและการจางงานมีสัดสวนที่สูงมากแลว การศึกษาที่ผานมา มักชี้ใหเหน็วา  
SMEs มีความสําคัญมากตอการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในดานตางๆ เชน การกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค 
การระดมทุนและการใชทุนใหเกิดประโยชน การพัฒนาผูประกอบการ และการสงผลเชื่อมโยงไปสูภาค
การเกษตรและภาคชนบท ดวยเหตุนี้ การพัฒนา SMEs จึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญมากตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย 
 

                                                 
1
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2549 หนา 

1-1 ทั้งนี้มีจํานวนวิสาหกิจที่ไมสามารถระบุขนาดไดจํานวน 8,240 ราย 
2
 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2549 หนา 

2-1 
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 1.2.2  ปญหาและขอจํากัดของการสงเสริม SMEs 
 ในปจจุบัน ธุรกิจในภาคเอกชนในประเทศไทยตองเผชิญกับปญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจทั้งในตลาดโลกและตลาดในประเทศหลายประการ เชน สภาวการณแขงขันที่รุนแรงขึ้น ราคาน้ํามันที่
มีอัตราสูงขึ้น การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ฯลฯ ธุรกิจในสาขาเศรษฐกิจตางๆ ใน
ประเทศไทยจึงตองพยายามปรับตัวเพื่อความอยูรอด อยางไรก็ดี ดวยขนาดการประกอบการที่เล็กกวา มีทุน
นอยกวา ขอจํากัดในการเขาถึงขาวสารขอมูล ตลอดจนขอจํากัดในการเขาถึงความชวยเหลือบริการตางๆ ทํา
ให SMEs มีความสามารถในการปรับตัวที่จํากัดกวาเมื่อเทียบกับวิสาหกิจที่มีขนาดใหญกวา 
 แมรัฐบาลไทยใหความสําคัญแกการสงเสริม SMEs มาก แตก็ตองประสบกับขอจํากัดหลายดาน 
โดยเฉพาะขอจํากัดทางดานกําลังคนและงบประมาณ ขนาดของทรัพยากรที่ใชในการสงเสริม SMEs ยังมีอยู
นอย เมื่อเทียบกับจํานวน SMEs ซ่ึงมีอยูเปนจํานวนมาก และกระจัดกระจายอยูทั่วประเทศ นอกจากนี้ หนวยงาน
ของรัฐที่มีหนาที่สงเสริม SMEs ยังมีขอจํากัดในการรับทราบถึงลักษณะ ปญหาและความตองการความชวยเหลือ
ของ SMEs ในแตละสาขา แตละพื้นที่ไดอยางครบถวนชัดเจน 
 ในประเทศไทย มีหนวยงานจํานวนมาก ทั้งที่อยูในภาครัฐและเอกชน ที่มีภารกิจหนาที่ในการใหการ
สงเสริมพัฒนา  SMEs ในดานตาง ๆ อาทิ  การพัฒนาบุคลากร การใหคําปรึกษาแนะนําและการทดสอบคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑและบริการ  ในอีกดานหนึ่ง ดวยสภาพการแขงขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น ธุรกิจในภาคเอกชน
โดยเฉพาะ SMEs ก็จําเปนตองมีการปรับปรุงตนเอง เพื่อความอยูรอด ดังนั้นนโยบายและมาตรการการสงเสริม 
SMEs ของรัฐบาล และบริการสงเสริมพัฒนาทั้งที่มีอยูในหนวยงานในภาครัฐและภาคเอกชน จึงเปนประโยชน
ตอการดําเนินงานของ SMEs มาก อยางไรก็ตาม ยังมี SMEs จํานวนมากที่ไมสามารถเขาถึงบริการการสงเสริม
พัฒนาที่มีอยู ทั้งนี้สาเหตุสําคัญประการหนึ่งคือ ความรูและขอมูลเกี่ยวกับหนวยงานตางๆ ที่มีการทําหนาที่
ในการสงเสริมและพัฒนา SMEs ยังไมมีการเผยแพรอยางกวางขวาง และผูประกอบการ SMEs จํานวนมาก
ยังไมทราบถึงมาตรการการสงเสริมทางดานตางๆที่มีสวนในการสงเสริมพัฒนา SMEs ที่มีอยูในหนวยงาน
ตางๆ  ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะเปนประโยชนตอการประกอบการของเขาไดอยางครบถวน 
 
 1.2.3  นโยบายสงเสริม SMEs ในชวงท่ีผานมา 
 แมในประเทศไทย SMEs มีอยูเปนจํานวนมากและคิดเปนสัดสวนที่สําคัญของวิสาหกิจในทุกสาขา
เศรษฐกิจ แตในเวลาที่ผานมารัฐบาลไทย ยังไมไดมีการกําหนดนโยบายและมาตรการสงเสริม SMEs อยาง
เปนรูปธรรมเปนเวลาชานาน หนวยงานตางๆของรัฐบาล  ทางดานการสงเสริมอุตสาหกรรม และการคาใน  
กระทรวงอุตสาหกรรม และในกระทรวงพาณิชย  ก็มีการดําเนินงานสงเสริมชวยเหลือวิสาหกิจภาคเอกชน
อยู แตก็มิไดเนนการชวยเหลือสงเสริม SMEs โดยเฉพาะ แมในทางปฏิบัติ SMEs ซ่ึงเปนวิสาหกิจสวนใหญ
ของประเทศ จะเปนผูไดรับประโยชนจากมาตรการการสงเสริมเหลานี้ แตเนื่องจากรัฐบาลยังไมไดเนนการ
สงเสริม SMEs มากนัก ทั้งงบประมาณและกําลังคน ตลอดจนมาตรการที่ใชในการสงเสริมพัฒนา SMEs จึง
มีอยูอยางจํากัดมาก 
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 รัฐบาลไทยเริ่มใหความสนใจแกการสงเสริม SMEs มากขึ้นหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ป พ.ศ. 2540 การ
ตราพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในป พ.ศ. 2543  นับวาเปนกาวสําคัญของ
การสงเสริม SMEs ในประเทศไทย  ตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริม SMEs โดยมี
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน เพื่อกําหนดนโยบายและแผนการสงเสริม SMEs  ตอมาในปลายป พ.ศ. 2544  มี
การจัดตั้งสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ขึ้น เพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบายและ
แผนงานในการสงเสริม SMEs  สสว. มีบทบาทเปนแกนกลางในการสงเสริม SMEs ทั่วประเทศ มีภารกิจใน
การเสนอนโยบายและแผน จัดการโครงการตางๆ เกี่ยวกับการสงเสริม SMEs และเปนผูประสานงานในกิจกรรม
ตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการสงเสริม SMEs ในประเทศ  นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานจํานวนมากทั้งที่อยูใน
ภาครัฐและเอกชน ที่มีภารกิจหนาที่ในการสงเสริม SMEs ทางดานตางๆ ในชวงสิบกวาปที่ผานมามีการจัดตั้ง
หนวยงานทางดานการสงเสริม SMEs  ขึ้นหลายแหง เชน ในป พ.ศ. 2535 มีการจัดตั้งบรรษัทสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดยอม (บสย.) ขึ้น ดวยทุนจดทะเบียน 400 ลานบาท และในป พ.ศ. 2543 กระทรวงการคลังมีการเพิ่มทุน
ให บสย. เปน 4,000 ลานบาท เพื่อชวยเหลือ SMEs ไดรับการค้ําประกันสินเชื่อเงินกูจากสถาบันการเงินทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ในปลายป พ.ศ. 2545 มีการยกระดับบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม (บอย.) 
โดยการจัดตั้งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ธพว. หรือ SME Bank) ขึ้น เพื่อเปนสถาบัน
ที่ใหการสนับสนุนทางการเงินแก SMEs และชวยเหลือพัฒนาการดําเนินงานของ SMEs ในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
การเงินอยางครบวงจร  ทางดานการพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถในการประกอบการของ SMEs ก็มี
การจัดตั้งสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED) ขึ้นในป พ.ศ. 2542 เพื่อชวยเหลือสงเสริม
ในการพัฒนา SMEs ในหลายลักษณะ เชน การใหการฝกอบรม การใหคําปรึกษาแนะนํา และการใหบริการ
ทางธุรกิจในดานตางๆ  ปจจุบัน ISMED มีหนวยงานเครือขายหลายแหง ซ่ึงสวนใหญเปนสถาบันการศึกษา
ที่อยูในสวนภูมิภาคของประเทศ หนวยงานที่มีสวนในการสงเสริมพัฒนา SMEs ในดานตางๆนี้ จะมีการ
กลาวถึงในรายละเอียดมากขึ้นในบทตอๆ ไป 
 
 1.2.4  นโยบายการสงเสริม SMEs ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตางๆ  มีการกลาวถึงนโยบายสงเสริม SMEs อยูบาง 
เชน ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) กลาววา รัฐบาลจะใหความชวยเหลือในการใหบริการคําปรึกษา 
การพัฒนาการตลาด และการจัดหาเงินทุนแก SMEs  ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) เนนการกระจาย
อุตสาหกรรมไปสูภูมิภาค  ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524)  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-
2527)  และ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ก็มีการกําหนดนโยบายสงเสริม SMEs มากพอควร ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2546-2549) ซ่ึงเปนพัฒนาในชวง
หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ มีการกําหนดยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการสงเสริม SMEs มากขึ้น แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 8 เนนเรื่องการพัฒนาคนเปนศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลาวถึงการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทย โดยการสงเสริมใหมีทักษะในดานการบริหารจัดการ ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
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สรางความรูใหแกผูประกอบการภาคเอกชน สนับสนุนอุตสาหกรรมครัวเรือนและอุตสาหกรรมชุมชน สราง
เครือขายเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม และจัดระบบมาตรฐานสินคา ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2546-
2549) กลาวถึงการให SMEs เปนเครื่องมือเพื่อพัฒนาประเทศไปสูสังคมที่มีความเขมแข็งและมีคุณภาพใน 3 
ดาน คือ สังคมคุณภาพ สังคมภูมิปญญาและการเรียนรู และสังคมสมานฉันทเอื้ออาทรตอกัน ทั้งนี้ยุทธศาสตร
การสงเสริม SMEs มุงเนนในเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการใหเปนระบบครบวงจร การขยายฐานเทคโนโลยี 
การสรางความเชื่อมโยง และรับชวงระหวางกิจการและอุตสาหกรรม การฝกอบรมผูประกอบการ การสงเสริม
การลงทุนการวิจัยและพัฒนา และการสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาชุมชน โดยให SMEs เปนปจจัย
สําคัญในการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจแกชุมชน 
 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซ่ึงใชอยูในเวลานี้ มีการนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนแนวทางการปฏิบัติ ควบคูไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการที่มีคนเปนศูนยกลาง
ในการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจเนนความสําคัญดานการวิจัยและพัฒนา การสรางภูมิคุมกันตอภัยคุกคาม 
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก การสรางความเขมแข็งของชุมชน และการพัฒนาเครือขาย
เชื่อมโยงทั้งระดับกิจการและระดับพื้นที่ 
 ในบทยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืนของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 10  กลาวถึง
การพัฒนาที่สรางความเขมแข็งของ SMEs และวิสาหกิจชุมชน โดยตั้งเปาหมายใหผลิตภัณฑและบริการที่
ผลิตไดโดย SMEs มีสัดสวนไมต่ํากวารอยละ 40 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ในชวงแผนพัฒนาฯ 10  
สําหรับแนวทางการพัฒนา มีการเนนการปรับโครงสรางการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสินคา โดยกระบวน 
การพัฒนาเครือขายหรือคลัสเตอร สงเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ เชน การพัฒนาสินคาอาหารแปรรูป ที่
มีคุณภาพมาตรฐานและมีความปลอดภัย การสนับสนุนการผลิตการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรที่ไมใชอาหาร เชน 
สมุนไพร พืชเสนใย และพืชที่เปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทน สงเสริมการผลิตที่เปนอุตสาหกรรม
ระลอกใหม (New wave industries) เชน อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ วัสดุชีวภาพ และผลิตภัณฑอาหาร
เสริม สวนอุตสาหกรรมที่มีอยูเดิม เชน อุตสาหกรรมยานยนต เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ผลิตภัณฑ
ยางและอุตสาหกรรมในกลุมแฟชั่น จะปรับโครงสรางใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในภาคการคาและบริการ ก็จะ
สงเสริมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของธุรกิจและบริการที่มีศักยภาพ เชน การทองเที่ยวทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม และสรางศักยภาพและความชํานาญของธุรกิจบริการเฉพาะประเภท เชน ธุรกิจดานการศึกษา 
บริการสุขภาพ ธุรกิจทางดานสารสนเทศ การกอสรางและภาพยนตรไทย พรอมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของธุรกิจการคาทั้งการคาปลีกและคาสง 
 
 1.2.5  การสงเสริม SMEs ของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 
 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. 
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ.2543 สสว.ซ่ึงถือวาเปนแกนกลางในการสงเสริม SMEs ใน
ประเทศไทย จัดทําแผนการสงเสริม SMEs กําหนดยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs ทางดาน
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ตางๆ  ทั้งการสงเสริมในระดับสาขา ระดับพื้นที่ และในระดับกิจการ  การจัดทํายุทธศาสตรสงเสริมพัฒนา 
SMEs นี้ มีความจําเปน  เนื่องจากแมวาในประเทศไทยใชระบบเศรษฐกิจตลาดเสรี โดยมีวิสาหกิจภาคเอกชนเปน
ผูขับเคล่ือนที่สําคัญทางเศรษฐกิจ แตหนวยงานในภาครัฐบาลก็ตองใหการดูแลชวยเหลือ โดยกําหนดนโยบาย
และมาตรการที่เหมาะสม สรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ พัฒนาปจจัยที่มีสวน
เอื้ออํานวยตอการดําเนินธุรกิจ สงเสริมการสรางและพัฒนาผูประกอบการ นโยบายและมาตรการการสงเสริม
ของรัฐนี้จะชวยให SMEs มีสมรรถภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ลดขอจํากัดในการดําเนินงาน มี
ความสามารถในการแกปญหาที่ประสบอยู เนื่องจากหนวยงานของรัฐและเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของในการสงเสริม 
SMEs มีอยูเปนจํานวนมาก การมีหนวยงานที่เปนแกนกลางในการประสานกิจกรรมสงเสริม SMEs ในดาน
ตางๆ คือ สสว. เปนผูกําหนดยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ ยอมมีสวนทําใหการปฏิบัติงานของหนวยงาน
สงเสริม SMEs ที่เกี่ยวของทั้งในภาครัฐและเอกชนเปนไปในทิศทางที่ชัดเจนและมีเอกภาพมากขึ้น 
 ในชวงเวลาที่ผานมา สสว.ไดจัดทําแผนสงเสริม SMEs ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2545-2549) และฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2550-2554) ขึ้นเปนแนวทางดานยุทธศาสตรในการสงเสริม SMEs ในประเทศ ในแผนสงเสริม SMEs 
ฉบับที่ 1  กําหนดใหการพัฒนา SMEs มีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สามารถเปนกลไก
หลักในการสนับสนุนใหเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเจริญเติบโตไดอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน มี
ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับขีดความสามารถการแขงขัน โดยการปรับโครงสรางของ SMEs 
ทั้งภาคการผลิต ภาคการคา และภาคบริการ 
 ในแผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 1 มีการวิเคราะหถึงปญหา จุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด
ของ SMEs กําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธการดําเนินงานการสงเสริม SMEs ทางดานตางๆ  แผนการสงเสริม 
SMEs ฉบับที่ 1 แบงยุทธศาสตรออกเปน 2 สวนใหญๆ ในสวนแรก เปนยุทธศาสตรที่ใชกับวิสาหกิจทุกประเภท
และทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และในสวนที่สอง เปนยุทธศาสตรเฉพาะกลุมเปาหมาย ซ่ึงประกอบดวย ยุทธศาสตร
สําหรับกลุมผูประกอบการสงออก ยุทธศาสตรกลุมผูประกอบการใหม และยุทธศาสตรกลุมวิสาหกิจชุมชน 
 ในสวนที่ 1 คือยุทธศาสตรหลักสําหรับวิสาหกิจ SMEs ทุกประเภทและทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ประกอบ 
ดวย 3 ยุทธศาสตร คือ  1. การฟนฟู SMEs ใหเปนกลไกหลักทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2. การ
สรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน และลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ และ 3. การเสริมสราง SMEs 
ใหสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน ซ่ึงในแตละยุทธศาสตรมีการกําหนดกลยุทธหรือจุดเนนในการสงเสริม
เพื่อใหบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรนั้น 

ในสวนของยุทธศาสตรเฉพาะกลุมเปาหมาย ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตรคือ 1. การเสริมสรางศักยภาพ
วิสาหกิจผูสงออกสูระดับสากล 2. การสรางและพัฒนาผูประกอบการใหม และ 3. การเสริมสรางศักยภาพ
ของวิสาหกิจชุมชนเพื่อแกปญหาความยากจนและกระจายความเจริญสูภูมิภาค  ซ่ึงในแตละยุทธศาสตรก็มี
กลยุทธหรือจุดเนนที่แตกตางกัน นอกจากนี้ยังมีการกําหนดความเรงดวนของมาตรการตามยุทธศาสตร โดย
แบงออกเปนมาตรการที่ตองดําเนินการเรงดวน และมาตรการที่ดําเนินการในระยะปานกลางและระยะยาว 
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 ปจจุบันอยูในชวงเวลาการดําเนินการตามแผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)  
แผนฯฉบับนี้ กําหนดเปาหมายไว 3 ประการ คือ 1.ผลิตภัณฑประชาชาติ (GDP) ขยายตัวเปนรอยละ 42 ของ
ประเทศในป 2554  2.อัตราการขยายตัวของการสงออกของ SMEs เพิ่มขึ้นไมนอยกวาอัตราการขยายตัวของ
การสงออกโดยรวม 3.ผลิตภาพรวม (Total Factor Productivity : TFP ) ของ SMEs ขยายตัวไมนอยกวารอย
ละ 3 ตอป  รวมทั้ง TFP สาขาเปาหมายและผลิตภาพแรงงานของ SMEs ขยายตัวไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป เพื่อ
บรรลุเปาหมายดังกลาว ในแผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2  กําหนดยุทธศาสตรไว 6 ยุทธศาสตร คือ  1.การ
สรางและพัฒนาผูประกอบการ  2. การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถดานนวัตกรรมของ SMEs ในภาค
การผลิต  3. การเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบภายในภาคการคา  4. การสงเสริมการบริการในการสราง
คุณคาและมูลคาเพิ่ม  5. การสงเสริม SMEs ในภูมิภาคและทองถ่ิน และ  6. การพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนิน
ธุรกิจ ในแตละยุทธศาสตรมีการกําหนดเปาหมายและกลยุทธ และมีแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs ในราย 
ละเอียดลงไป เชนในยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและพัฒนาผูประกอบการ เปนยุทธศาสตรที่มุงเนนการสราง
สภาพแวดลอมและสนับสนุนใหเกิดผูประกอบการใหม เชิงคุณภาพที่ใชความรู คุณธรรม ทักษะฝมือและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการประกอบธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน โดยกําหนดเปาหมายไววา มีผูประกอบ 
การใหมเกิดขึ้น 40,000 รายตอป มีจํานวนผูประกอบการที่มีศักยภาพ มีความรูในการบริหารจัดการธุรกิจ โดย
ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมในอัตราที่สูงขึ้นทุกป และมี SMEs จดทะเบียนเขาสูระบบมากขึ้น 
สวนกลยุทธนั้น เนนในดานการสรางแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถความรูและทักษะ 
เทคโนโลยี ความสามารถดานนวัตกรรม ยกระดับความสามารถและคุณภาพของบุคลากร สรางโอกาสในทาง
ธุรกิจและใหบริการองคความรูดานการตลาด  และสรางความตื่นตัว  จิตสํานึกและธรรมภิบาลแก
ผูประกอบการ โดยในแตละกลยุทธมีการระบุถึงวัตถุประสงคและแผนงานรองรับ 
 สําหรับยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ เปนยุทธศาสตรที่มุงเนนการพัฒนา
สภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐานที่เปนปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจนั้น เกี่ยวโยง
กับนโยบายและแผนงานในภาครัฐและเอกชนในการสงเสริม SMEs ทางดานตางๆ คือ ดานการเงิน การพัฒนา
บุคลากร การตลาด การพัฒนาพื้นที่ประกอบการ การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการดานโลจิสติกส การสงเสริม
พัฒนาและการนําเทคโนโลยี นวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญามาประยุกตใชในการทําธุรกิจ การพัฒนา
กฎระเบียบเพื่อเอื้อตอการดําเนินธุรกิจ การพัฒนาระบบขอมูลและการสงเสริมสรางระบบเตือนภัยลวงหนา 
ซ่ึงแผนงานและมาตรการในทางปฏิบัติการเพื่อการตอบสนองยุทธศาสตรนี้ ลวนมีสวนเกี่ยวของกับภารกิจ
หนาที่ของหนวยงานสงเสริม SMEs ทั้งที่มีอยูในภาครัฐและเอกชน 
 ยุทธศาสตรทั้ง 6 ตามแผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 นี้ไดผานการอนุมัติจาก ครม. แลวในวันที่ 
13 พฤศจิกายน 2550 จึงถือไดวาเปนยุทธศาสตรรวมของการสงเสริม SMEs ของประเทศในชวง 4 ปขางหนา 
 นอกจากการกําหนดนโยบายและแผนงานแลว การดําเนินงานของ สสว. ยังครอบคลุมถึงกิจกรรม
การสงเสริม SMEs ทางดานตางๆ  การปฏิบัติงานของ สสว. แบงเปนกลุมงาน 3 กลุมใหญ คือ 1.กลุมแผน
ยุทธศาสตร 2.กลุมประสานแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs และ 3.กลุมสนับสนุน ในแตละกลุมงานมีการ 
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แบงออกเปนฝายตางๆ ในแตละฝายมีการแบงการปฏิบัติงานออกเปนสวน การดําเนินงานของ สสว. จึงครอบคลุม
ภารกิจหนาที่ ทั้งทางดานการจัดทํานโยบายและแผนปฏิบัติการ การประสานงานและการใหบริการแก
ผูประกอบการ SMEs ในเรื่องตางๆ ดวย ในชวงเวลาที่ผานมา สสว. ไดริเร่ิมโครงการสงเสริมสนับสนุน SMEs 
เปนจํานวนมาก เชนโครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษาธุรกิจไทยสําหรับผูประกอบการ SMEs  โครงการเครือขาย
การสงเสริมนวัตกรรมที่นําไปใชในเชิงพาณิชย โครงการศูนยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ และโครงการ
ศึกษาวิเคราะหและเตือนภัย SMEs รายสาขา เปนตน 
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บทที่ 2  การสงเสริม SMEs ดานการเงิน 
 
 การสงเสริม SMEs ดานการเงิน เปนสิ่งที่มีความจําเปนเนื่องจาก SMEs จํานวนมากในประเทศไทย
ตองประสบปญหาดานการเงินจนทําใหบางรายตองลมเลิกกิจการไป ในบางกรณี SMEs ขาดเงินทุนไมสามารถ
เติบโตและสรางความเขมแข็งใหแกธุรกิจของตนเองได ภาครัฐจึงควรเขามาใหความชวยเหลือและสงเสริม
ทางการเงินแก SMEs ในรูปแบบตาง ๆ  
 ในบทนี้จะกลาวถึงความสําคัญของการสงเสริม SMEs ทางดานการเงิน ปญหาและขอจํากัดของ SMEs 
ทางดานการเงิน ภาพรวมของการสงเสริม SMEs ทางดานการเงินในประเทศไทย และนําเสนอบทบาท ภารกิจ 
หนาที่ แผนงานและโครงการสงเสริม SMEs ของสถาบันการเงินตาง ๆ โดยจําแนกเปนสถาบันการเงินของรัฐ
และเอกชน ที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริม SMEs ทางดานการเงิน ในสวนสุดทายไดประเมินผลการสงเสริม
ทางดานการเงินของหนวยงานตาง ๆ โดยรวม 
 
2.1  ความสําคัญของการสงเสริม SMEs ดานการเงิน 
 เปนที่ทราบกันดีวา SMEs มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก SMEs เปน
ทั้งแหลงผลิต การคาและบริการ รวมทั้งเปนแหลงรองรับการจางงานขนาดใหญและเปนตัวจักรสําคัญในการ
พัฒนาประเทศอีกดวย 
 อยางไรก็ตาม นับตั้งแตเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ SMEs ไดรับผลกระทบโดยตรงและรุนแรง จึงทําให SMEs 
จํานวนมากตองลมเลิกกิจการไป สาเหตุสําคัญประการหนึ่งเนื่องจากวา SMEs เหลานั้นขาดความเขมแข็งและ
ประสบปญหาในหลาย ๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาทางดานการเงิน 
 SMEs จํานวนมากประสบปญหาการขาดแคลนเงินทุน เนื่องจาก มีชองทางการระดมทุนที่จํากัด มีปญหา
การเขาถึงแหลงเงินทุน ปญหาระบบบัญชี และการขาดหลักทรัพยค้ําประกัน ซ่ึงจะกลาวถึงตอไป 
 ในการดําเนินธุรกิจใด ๆ ก็ตาม เงินทุนเปนสิ่งจําเปนทั้งการใชเปนทุนหมุนเวียน ใชเพื่อดําเนินกิจการ 
และเพื่อการขยายกิจการ นอกจากนั้นเงินทุนยังเปนปจจัยที่สําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 
และการพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ เพื่อปรับปรุงกิจการและเสริมศักยภาพของ SMEs ใหเขมแข็งใหสามารถแขงขัน
ไดในสภาวะตลาดในปจจุบันที่มีการแขงขันอยางรุนแรง  
 
2.2 ปญหาและขอจํากัดของ SMEs ดานการเงิน 
 ปญหาทางการเงินของ SMEs อาจแบงออกไดเปนสามประเภทคือ  
 1. ปญหาจากการดําเนินงานขาดทุนตอเนื่อง หรือแมผลการดําเนินงานมีกําไร แตมีปญหาในการบริหาร
เงินจนทําใหขาดสภาพคลอง จึงตองการเงินทุนเพื่อเพิ่มสภาพคลอง 
 2. ปญหาจากความตองการขยายธุรกิจ เนื่องมาจากการประกอบการที่ดีและการที่ตลาดมีศักยภาพใน
การขยายตัว ทําให SMEs ตองการเงินทุนเพื่อขยายกิจการ 
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 3. ความตองการจะกอตั้งธุรกิจใหมที่ใชเงนิทุนมากกวาเงินทุนที่ผูประกอบกิจการมีอยู  
แหลงเงินทุนที่สําคัญสําหรับ SMEs สวนใหญมาจากแหลงทุนภายในกิจการ อันไดแกทุนหรือสวน

ของเจาของ แหลงเงินทุนจากครอบครัวและเพื่อน รวมไปถึงกําไรสะสมจากการดําเนินงาน ซ่ึงนับวาเปนแหลง
เงินทุนเริ่มแรกของผูประกอบการ แตก็เปนแหลงทุนที่มีอยูอยางจํากัด นอกจากนั้นแหลงทุนภายในยังมักเปน
แหลงทุนหลักในการขยายกิจการ โดยผูประกอบการจะอาศัยเงินทุนภายนอกเปนแหลงเงินสนับสนุนเมื่อเงินทุน
ของตนเองไมเพียงพอ 

สําหรับแหลงเงินทุนภายนอกนั้นประกอบดวยตลาดการเงินในระบบและนอกระบบ แหลงเงินทุน
ในระบบเปนเงินกูจากสถาบันตางๆ เชนสถาบันการเงิน บรรษัทเงินทุน บรรษัทเงินทุนหลักทรัพย  ซ่ึงแหลง
เงินทุนสวนใหญของ SMEs จะมาจากสินเชื่อของสถาบันทางการเงิน สําหรับการระดมเงินทุนผานพันธบัตร
หรือตราสารหนี้ และการระดมทุนผานตลาดหลักทรัพยนั้นเปนไปไดยาก สวนตลาดการเงินนอกระบบเปน
แหลงเงินทุนที่ไมไดมาจากสถาบันการเงิน เชน การกูยืมกันระหวางญาติมิตรโดยตรง การเลนแชร การซื้อ
ขายลดเช็ค สินเชื่อการคา เปนตน  

แหลงเงินทุนภายในนั้นเปนแหลงเงินทุนแหลงแรกของ SMEs แตก็เปนแหลงเงินทุนที่มีอยูอยางจํากัด 
เนื่องจากเปนสวนที่เกิดจากการออมของผูประกอบการ ครอบครัว ผูรวมธุรกิจ สําหรับแหลงเงินทุนภายนอกนั้น 
สําหรับ SMEs แลวถือวาเปนแหลงเงินสนับสนุนความไมพอเพียงของเงินทุน และสวนใหญจะนิยมพึ่งพาสินเชื่อ
จากธนาคารเปนหลัก แต SMEs มักมีขอจํากัดในการขออนุมัติสินเชื่อผานทางสถาบันการเงินของเอกชน 
เนื่องจากสถาบันเหลานี้เกรงวา SMEs จะไมสามารถชําระหนี้ได จึงทําใหสถาบันเหลานี้เขมงวดตอการให
สินเชื่อ SMEs ซ่ึงเปนการลดทอนโอกาสของการขอสินเชื่อเพื่อมาพัฒนากิจการของตน 

SMEs สวนใหญในไทยประสบปญหาดานการเขาถึงแหลงเงินทุน ซ่ึงพอจะสรุปไดดังนี้ 
1. ปญหาในการติดตอสถาบันการเงิน โดยเฉพาะผูประกอบการรายใหมซ่ึงไมเคยติดตอขอสินเชื่อ

กับสถาบันการเงินมากอน ซ่ึงขาดความรู และไมเขาใจความหมายหรือภาษาของนักการธนาคาร ทําใหเกิด
ปญหาในการสื่อสารกับสถาบนัการเงิน 

2. ปญหาในการจัดหาขอมูล ภายหลังจากที่ไดเร่ิมติดตอกับสถาบันการเงินแลว ผูประกอบการ SMEs 
ไมมีความถนัดในการจัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมา ขอมูลทางการเงินที่จําเปน อันไดแก งบการเงิน
ในปจจุบันและประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต อีกทั้งยังขาดความรูความสามารถในการอธิบายความ
และการจัดทําตัวเลขทางการเงิน จึงจําเปนตองจางผูอ่ืนจัดทําแผนธุรกิจ ปญหานี้เชื่อมโยงกับปญหาในการ
ไดรับขอมูลจากสถาบันการเงินเกี่ยวกับการใหบริการตาง ๆ ดวย 

3. ปญหาในการขาดระบบบัญชีที่นาเชื่อถือของ SMEs ซ่ึงสวนใหญยังขาดการจัดทําบัญชีอยางเปน
ระบบ และแมวา SMEs จะมีการวาจางใหสํานักงานบัญชีภายนอกเปนผูจัดทําบัญชีให แตงบการเงินเหลานั้น
มักไมถูกตองและครบถวน เนื่องจากขาดระบบการจัดเก็บขอมูลที่ถูกตองจึงทําใหตัวเลขที่นํามาใชนั้นไม
สามารถสะทอนสถานะการเงินและผลการดําเนินงานที่แทจริง นอกจากนี้ยังมีปญหาที่สืบเนื่องมาจากความ
พยายามที่จะหลีกเลี่ยงภาระภาษีอีกดวย 
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4. การขาดหลักทรัพยในการค้ําประกันเพื่อขอสินเชื่อ SMEs สวนใหญไมมีช่ือเสียง ขาดขอมูลงบ
การเงินที่นาเชื่อถือ ขาดความสามารถทางการตลาด มีขนาดเล็ก และมีสินทรัพยถาวรนอย ไมสามารถเปน
หลักทรัพยค้ําประกันสินเชื่อไดอยางเพียงพอ 

5. วงเงินสินเชื่อที่ไดรับไมเพียงพอตอความตองการ เนื่องจากผูประกอบการไมสามารถประมาณ
การเงินทุนที่ตองการไดอยางถูกตอง และเนื่องจากการขาดหลักประกันสถาบันการเงินจึงใหวงเงินสินเชื่อต่ํา
กวาความตองการที่แทจริง  

6. อัตราดอกเบี้ยสูงเกินความสามารถที่ผูประกอบการ SMEs จะชําระได 
7. การกําหนดเงื่อนไขที่เขมงวดในการขอสินเชื่อซ่ึงสืบเนื่องมาจากปญหาหนี้เสียของระบบสถาบัน

การเงินตั้งแตป 2540 จึงทําใหสถาบันการเงินตาง ๆ เพิ่มความเขมงวดในการปลอยสินเชื่อ ซ่ึงนําไปสูอุปสรรค
ตอการเขาถึงแหลงเงินทุนของ SMEs  

8. ถึงแมวาจะมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใหบริการค้ํา
ประกันสินเชื่อแกผูประกอบการ SMEs แลวก็ตาม แตยังมีขอจํากัดหลายดานที่ทําให SMEs ไมไดรับการ
อนุมัติค้ําประกันจาก บสย.  
 9. SMEs มีปญหาทางดานอัตราสวนหนี้สินตอทุนสูง จึงทําใหการเขาหาแหลงเงินกูเปนไปไดยาก 
 10. ถึงแมวาจะมีชองทางในการหาแหลงทุนผานธุรกิจรวมลงทุน (Venture Capital) แต SMEs ยังมี
ความหวงใยวาตนจะสูญเสียอํานาจในการบริหาร และการใหขอมูลของบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาจะ
ทําใหความลับของบริษัทร่ัวไหล จึงไมนิยมการรวมทุน 

จากปญหาการเขาถึงแหลงเงินทุน จึงทําให SMEs ที่ขาดแคลนเงินทุนมักจะใชวิธีการกูยืมกันเอง
โดยตรง จากสินเชื่อทางการคา การเลนแชร และวิธีการอื่น ๆ ซ่ึงมักมีตนทุนการกูยืมที่สูง ซ่ึงทําใหตนทุน
การผลิตสูงขึ้น และเปนเหตุหนึ่งที่ทําใหสูญเสียความสามารถในการแขงขัน 

 
2.3 หนวยงานการสงเสริม SMEs ดานการเงิน 

2.3.1 ภาพรวม 
 นับตั้งแตวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540  ภาครัฐไดเร่ิมใหการสนับสนุนแก SMEs มากขึ้น โดยเฉพาะทางดาน
การเงิน โดยภาครัฐไดเขามามีบทบาทในการสรางเครือขายสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนธุรกิจ SMEs โดย
ผานหนวยงานและสถาบันการเงินของรัฐ ตลอดจนการขอความรวมมือจากภาคเอกชนโดยกระตุนใหสถาบัน
การเงินมีนโยบายใหความชวยเหลือทางการเงินแก SMEs รวมไปถึงการสนับสนุนใหเกิดการระดมทุนผาน
ตลาดทุน เพื่อเพิ่มโอกาสการเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบใหมากยิ่งขึ้น 
 สําหรับหนวยงานและแนวทางของรัฐในการใหความชวยเหลือแก SMEs สามารถแบงออกไดเปน
แหลงเงินกู (Debt financing) และแหลงเงินทุน (Equity financing) ดังตอไปนี้ 

1. การสงเสริม SMEs ทางการเงินผานทางแหลงเงินกู 
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สําหรับแหลงเงินกูนั้นสามารถแบงออกเปนสามเรื่องหลัก ๆ อันไดแก การใหความชวยเหลือทางดาน

เงินทุนและการเสริมสภาพคลอง (โดยการใหสินเชื่อ การใหบริการแฟคตอริ่ง1 การใหบริการลีสซิ่ง2 และการ

ใหเงินเบิกเกินบัญชี) การค้ําประกันสินเชื่อ รวมไปถึงการใหคําปรึกษาทางการเงิน ผานทางสถาบันการเงิน
ของรัฐและเอกชนตาง ๆ (ซ่ึงจะกลาวถึงสถาบันการเงินแตละแหงโดยละเอียดในสวนถัดไป) ดังแสดงใน
ตาราง 2.1 

ที่ผานมามีการเพิ่มการปลอยสินเชื่อแก SMEs ผานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐอยางตอเนื่อง อีก
ทั้งธนาคารพาณิชยตาง ๆ  ก็มีการปลอยสินเชื่อแก SMEs มากขึ้น นอกจากนี้สถาบันการเงินหลายแหงยังมีการ
ใหบริการแฟตตอริ่ง ลีสซิ่ง และเงินเบิกเกินบัญชี แก SMEs โดยเฉพาะอีกดวย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
การใหบริการแฟคตอริ่ง (Factoring) คือ การซื้อขายลูกหนี้ทางการคา โดยมีบริษัทแฟคเตอร (Factor) ทําหนาที่รับซื้อ

บัญชีลูกหนี้การคาในรูปของใบกํากับสินคาประเภทตาง ๆ จากผูขายสินคา ผูขายสินคาจะโอนสิทธิบัญชีลูกหนี้การคาที่เกิด
จากการขายสินคาเปนเงินเชื่อไปใหกับบริษัทแฟคเตอร ขณะเดียวกันบริษัทแฟคเตอรก็จะจายเงินใหแกผูขายสินคาที่ไดโอน
สิทธิบัญชีลูกหนี้การคาดังกลาวใหโดยบริษัทแฟคเตอรอาจจะจายเต็มจํานวนหรือบางสวนตามแตตกลงกัน พรอมกันนั้นก็
จะคิดสวนลดและคาธรรมเนียมในการบริหารบัญชีลูกหนี้ ควบคุมการเรียกเก็บหนี้ตามบัญชีเมื่อครบกําหนดชําระ และ
รับผิดชอบตอหนี้สูญตามมูลคาของการขายสินคาเปนเงินเชื่อที่อาจเกิดขึ้น 
2
ธุรกิจลีสซิ่ง เปนธุรกิจทางการเงินประเภทหนึ่งที่ใหบริการดวยเครื่องจักรอุปกรณ ตางจากธุรกิจดานการเงินประเภทอื่นที่

ใหบริการในรูปของตัวเงิน คําจํากัดความของ “ลีสซิ่ง” คือ ขอตกลงระหวางผูใหเชา (Lessor) และ ผูเชา (Lessee) เพื่อเชา
ทรัพยสิน โดยผูเชาเปนผูเลือกทรัพยสินจากผูผลิตหรือผูแทนจําหนายเอง ผูใหเชายังคงเปนเจาของทรัพยสินนั้น ผูเชามีสิทธิ
ที่จะครอบครองและใชประโยชนจากทรัพยสิน โดยชําระคาเชาเปนรายงวดตามที่ไดตกลงกัน นอกจากผูเชาตองชําระคาเชา
แลว ยังตองมีหนาที่รักษา ซอมแซม และจัดการประกันภัย ทรัพยสินนั้นดวย และเมื่อสิ้นสุดสัญญาเชา ผูเชาจะขอเชาตอ 
หรือ รับซื้อเปนกรรมสิทธิ์ของตนเลยก็ได แลวแตจะตกลงกัน หรือ แลวแตขอกําหนดตามกฎหมายของแตละประเทศ 
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ตาราง 2.1 หนวยงานและสถาบันการเงินตาง ๆ ที่ใหการสนับสนุน SMEs ดานการเงิน 

ลักษณะการใหความชวยเหลือ หนวยงานสนับสนุน 

1. ดานเงินทุนและเสริมสภาพคลอง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง
ประเทศไทย (ธพว.) 

 ธนาคารออมสิน  

 ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.) 

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.)  

 ธนาคารพาณิชย  

 ฯลฯ 

2. ดานการค้ําประกันสินเชื่อ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) 

3. ดานการใหคําปรึกษาและแนะนํา ศูนยใหคําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง 
ขนาดยอม และประชาชน (ศงป.) 

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ที่มา: สสว. (2544) 

 
สําหรับการค้ําประกันสินเชื่อนั้น บสย. ไดปรับปรุงระบบการค้ําประกันสินเชื่อ ที่เปนการประกัน

สินเชื่อแบบกลุม ตามรายภาคอุตสาหกรรม-ธุรกิจ  เปนการค้ําประกันแบบ Risk Participation เพื่อกระจาย
ความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีการค้ําประกันในรูปแบบตาง ๆ อันไดแก การค้ําประกันโครงการ
ปกติ การค้ําประกันโครงการความรวมมือ (MOU) ใหแกสถาบันการเงิน 
 สําหรับการใหคําปรึกษาและแนะนํานั้น สถาบันการเงินบางแหง เชน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) ไดใหบริการดังกลาวผาน K-SME Care ซ่ึงใหการสนับสนุน 4 ดานอันไดแก เงินทุน คําแนะนํา 
การวิเคราะหและวิจัย และการใหการศึกษา 

นอกจากนี้ ในบางกรณีสถาบันการเงินของรัฐ ไดใหการชวยเหลือ SMEs ในกรณีพิเศษ เชน การชวยเหลือ
ทางการเงิน ใหแก SMEs โดยใหกู ในอัตราดอกเบี้ยต่ํา  ในวงเงิน 5,000 ลานบาทในชวงป 2550  เพื่อแกปญหา
ของ SMEs ที่ไดรับผลกระทบจากการแข็งคาของเงินบาท เปนตน 
 สําหรับรายละเอียดในการสงเสริม SMEs ทางการเงินผานทางสถาบันการเงินตาง ๆ โดยเฉพาะทางดาน
แหลงเงินกูนั้นจะนําเสนอในสวนที่ 2.3.2  
 

2. การสงเสริม SMEs ทางการเงินผานทางแหลงเงินทนุ 
 นอกจากการสนับสนุนในดานเงินกูแลว ภาครัฐยังใหการสนับสนุนเงินทุน (Equity financing) ใหกับ
กิจการ ที่เจาของกิจการยังขาดเงินทุน หรือกิจการนั้นมีหนี้สินตอทุนสูง และไมสามารถหาเงินทุนผานแหลง
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เงินกูได โดยไดริเร่ิมจัดตั้งธุรกิจเงินรวมลงทุน (Venture Capital) ซ่ึงเปนการลงทุนระยะยาวโดยการเขาไป
ซ้ือหุนในกิจการที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงและมีการกําหนดระยะเวลาในการเขาลงทุนที่แนนอน โดยมี
จุดมุงหมายที่จะใหการสนับสนุนกิจการนั้นจนสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพย
ใหม (mai) ในอนาคต และคาดหวังผลตอบแทนจากการเขารวมลงทุนในรูปของกําไรจากการขายหุนและ
เงินปนผลในระดับที่สูง เพื่อทดแทนกับความเสี่ยงจากการเขารวมลงทุน โดยอาจจะขายหุนใหกับเจาของ
กิจการเดิม บุคคลภายนอกที่ตองการเปนผูลงทุนรายใหม หรือประชาชนทั่วไป ในกรณีที่กิจการเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย  โดยสวนใหญแลว ธุรกิจรวมลงทุนจะอยูในรูปของเงินกองทุน กองทุนรวมลงทุน 
(Venture capital fund) นี้สามารถเขามาถือหุนในกิจการตามสัดสวนที่เหมาะสมและมีฐานะเปนผูถือหุนราย
หนึ่งของกิจการนั้นๆ  กองทุนนี้จึงเปนทางเลือกหนึ่งในการสงเสริมทางดานการเงินแก SMEs โดยเฉพาะ 
SMEs ที่มีความสามารถเชิงพาณิชย มีศักยภาพที่จะเปนฐานการผลิตสําคัญของประเทศ ดังมีรายละเอียดดัง
ปรากฏอยูในตาราง 2.2 นอกจากนี้แลว ตาราง 2.3 ยังไดแสดงขอดีและขอดอยของการสงเสริมทางดาน
การเงินทั้งทางดานการใหสินเชื่อและเงินรวมลงทุนโดยละเอียด 
 
ตาราง 2.2 ขอแตกตางระหวางเงินรวมลงทุน (Venture Capital) กับเงินกู (Loans) 

เงินรวมลงทุน (Venture Capital) เงินกู (Loans) 
- เปนการระดมทุนที่ปราศจากภาระดอกเบี้ย 
- ไมตองใชหลักทรัพยหรือหลักประกันใดๆใน
การระดมทุน 

- ผูรวมลงทุนทุกฝายมีฐานะเปนเจาของกิจการ
และรับผิดชอบรวมกัน 

- มีระบบพี่ เ ล้ียงและที่ป รึกษา  เพื่ อใหการ
ชวยเหลือ สนับสนุน คําแนะนําตางๆ ที่เปน
ประโยชนตอการดําเนินงานของ SMEs 

- เกิดภาระดอกเบี้ยจายทันที่ที่กูยืมเงินจาก
ดอกเบี้ยจาย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน 

- ตองใชหลักทรัพยหรือหลักประกันใดๆ เพื่อ
เปนการประกันการกูยืมเงิน 

- ผูใหกูยืมเงินมีฐานะเปนเจาหนี้และไมตอง
รับผิดชอบตอความเสียหายใดๆของกิจการ 

- สวนใหญมักจะไมมีการจัดระบบพี่เล้ียงและที่
ปรึกษา เพื่อใหการชวยเหลือ สนับสนุนการ
ดําเนินงานของ SMEs 
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ตาราง 2.3 ขอดีและขอดอยของการใหสินเชื่อและ Venture capital 
เงินรวมลงทุน (Venture Capital Fund) เงินกู (Loans) 
ขอดี ขอดี ขอดอย ขอดอย 

1. เปนการระดมทุนที่ปราศจาก
ภาระดอกเบี้ย 
2. ไมตองใชหลักทรัพยหรือ
หลักประกันใดๆในการระดม
ทุน 
3. ผูรวมลงทุนทุกฝายมีฐานะ
เปนเจาของกิจการและ
รับผิดชอบรวมกัน 
4. มีระบบพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา 
เพื่อใหการชวยเหลือ สนับสนุน 
คําแนะนําตางๆ ที่เปนประโยชน
ตอการดําเนินงานของ SMEs   
5. ทําใหกิจการมีการบริหารงาน
ที่เปนระบบ โปรงใส และ
สามารถตรวจสอบได 
6. ไดผูถือหุนที่ไมมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 
7. มีโอกาสไดจดทะเบียนและ
เขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย 
MAI 
8. สามารถใชเครือขายของผู
รวมลงทุนนั้นไดในการหา
เงินทุนเพิ่มเติม 

1. มีรูปแบบการใหบริการที่
หลากหลาย เหมาะกับความ
ตองการของกิจการ 
2. การเขาถึงบริการทําได
สะดวก เนื่องจากสาขาของ
ธนาคารพาณิชยตางๆมีอยูเปน
จํานวนมาก 
3. ขนาดของวงเงินสินเชื่อมี
หลากหลาย 
4. สามารถใชจายเงินที่ไดรับ
อนุมัติอยางอิสระ เนื่องจาก
โดยทั่วไปเมื่อมีการอนุมัติ
สินเชื่อแลวผูใหกูมักจะไม
ตรวจสอบถึงการใชเงิน 
5. ผูใหกูไมมีสิทธิ์ในกําไรที่
เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน 

1. ตองการหลักทรัพยค้ํา
ประกันในการกู 
2. มีคาใชจายดอกเบี้ย 
3. กิจการที่เพิ่งเริ่มกอต้ังหรือ
ฐานะทางการเงินยังไมมั่นคงอาจ
ขอสินเชื่อยาก 
4. ใชเวลาในการอนุมัตินาน 
5. สวนใหญมักจะไมมีการ
จัดระบบพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา 
เพื่อใหการชวยเหลือ สนับสนุน
การดําเนินงานของ SMEs 
6. ตนทุนในการกูไมคงที่ 
เนื่องจากมีการปรับดอกเบี้ยตาม
ภาวะเศรษฐกิจ 

1. เสียความเปนเจาของสวน
หนึ่งในบริษัทที่เคยเปนของ
ครอบครัว 100% 
2. ไมสามารถที่จะบริหารงาน
ตามที่ตนเองตองการได 
เนื่องจากมีผูรวมทุนเขามาเปน
เจาของรวมดวย 
3. มีตนทุนในการปรับปรุง
ระบบการดําเนินงานเพื่อให
สามารถตรวจสอบได 
4. วงเงินรวมลงทุนขึ้นอยูกับทุน
จดทะเบียน (โดยทั่วไปบริษัทผู
รวมลงทุนมักจะรวมทุน 30 – 
50% ของทุนจดทะเบียน) หาก 
SMEs มีทุนจดทะเบียนนอยอาจ
ไมไดรับเงินรวมลงทุนเพียงพอ
กับความตองการ 
5. กําไรที่เกิดจากการดําเนินงาน
ตองแบงปนไปยังผูรวมลงทุน 
6. ตองใชเวลาในการสื่อสาร
ระหวางเจาของกิจการและ ผู
รวมลงทุนในการดําเนินธุรกิจ 
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2.3.2 หนวยงานสําคัญในการสงเสริม SMEs ดานการเงิน  
 หนวยงานที่มีบทบาทและหนาที่ในการสงเสริม SMEs ทางดานการเงินทั้งทางดานเงินกูและเงินทุน
นั้นสามารถแบงออกไดเปนสถาบันการเงินของภาครัฐและภาคเอกชน โดยในสวนนี้จะไดกลาวถึงบทบาท 
ภารกิจ และหนาที่ รวมทั้งวิเคราะหถึงบทบาทและขอจํากัดของสถาบันการเงินที่สําคัญ   
 

1. หนวยงานของภาครัฐ 
 สําหรับสถาบันการเงินของภาครัฐที่เกี่ยวของกับการสงเสริม SMEs ทางดานการเงินประกอบดวย  

ก. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) 
ภาระหนาที่สําคัญของ ธพว. คือการสนับสนุนบริการทางการเงินแก SMEs เพื่อให SMEs นั้นอยู

รอดได และสนับสนุนให SMEs เติบโตอยางเขมแข็ง โดยบริการทางการเงินอยูในรปูของบริการดานสินเชื่อ 
บริการแฟคตอริ่ง บริการลิสซิ่งและเชาซื้อ โดยที่ผานมา ธพว. ไดใหสินเชื่อแก SMEs เปนจํานวนเพิ่มขึ้นทุก
ป แตในขณะเดียวกันหนี้สงสัยจะสูญของ ธพว. ก็อยูในระดบัสูงดวยเชนกนั ทั้งนี้เนื่องจาก SMEs จํานวนหนึง่
ไมสามารถชําระหนี้คืนได นอกจากนี้ ธพว. ยังไดกําหนดโครงการที่ตองการสงเสริมโดยเฉพาะเพื่อสงเสริม 
SMEs ในบางธุรกิจ โดยในป 2549โครงการที่ไดรับการสนับสนนุเปนจํานวนมากไดแก โครงการ Food safety 
จากฟารมสูผูบริโภค โครงการพัฒนาแท็กซี่ไทย โครงการครัวไทยสูครัวโลก และโครงการสินเชื่อ OTOP เปนตน 

แตเดิม ธพว. มีเครือขายการใหบริการในจังหวัดตางๆ ในภูมิภาคที่คอนขางจํากัด แตปจจุบัน ธพว. 
มีการขยายสาขาอยูในจังหวัดตางๆทั่วทุกภูมิภาคแลว ทางดานผลการดําเนินการ แม ธพว. จะคิดอัตราดอกเบี้ย
แกลูกคาเงินกูไมต่ํากวาหรือใกลเคียงกับธนาคารพาณิชยทั่วไป แตเนื่องจาก โดยทั่วไปกิจการที่เขารับบริการ
จาก ธพว. มีความเสี่ยงคอนขางสูงมาก จึงทําให ธพว. มีหนี้เสียสูงกวาธนาคารพาณิชยทั่วไป 

ข. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) 
ภาระหนาที่สําคัญของ ธกส. คือการอํานวยสินเชื่อใหแกเกษตรกรอยางกวางขวาง ทั้งในดานเกษตรกร

โดยตรง และสถาบันเกษตรกร สําหรับ SMEs นั้น ธกส. ใหการสนับสนุนสินเชื่อแกผูประกอบการรายยอย
ในชนบท เพื่อประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร โดยจํานวนเกษตรกรลูกคาและจํานวนสินเชื่อที่ใหการ
สนับสนุนแกเกษตรกรนั้นมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป  

ค. ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.) 
ภาระหนาที่หลักของ ธสน. คือการสงเสริมและสนับสนุนผูสงออกและผูลงทุนที่ทํารายไดเปน

เงินตราตางประเทศเขาประเทศหรือประหยัดเงินตราตางประเทศ เพื่อชวยเหลือนักธุรกิจไทยใหสามารถ
แขงขันกับประเทศอื่น ๆ ได โดยใหสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อการสงออก ใหบริการสงเสริมธุรกิจบริการการ
สงออก ใหบริการดานตางประเทศกับ ธพว. ในการเปด Letter of credit และออกหนังสือคํ้าประกันใหแก
ผูนําเขาที่เปนลูกคาของ ธพว. รวมไปถึงการใหบริการประกันการสงออกแกลูกคา ธพว. ในการขยายการ
สงออก การพัฒนาระบบ EXIM Credit Fast Track ซ่ึงเปนระบบการพิจารณาสินเชื่อใหแกผูสงออกรายยอย
ที่มีประสิทธิภาพมากกวาเดิม อีกทั้งยังมีโครงการพัฒนาศักยภาพผูสงออก SMEs ตาง ๆ อาทิเชน การจัด
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ฝกอบรมใหความรูดานการประกอบธุรกิจการสงออก การบริหารความเสี่ยง การจัดตั้งศูนยบริการผูสงออก 
SME เพื่อใหคําปรึกษา แนะนําและเปนพี่เล้ียงใหแกผูสงออกขนาดยอมและผูประกอบการภายในประเทศที่
ตองการทําธุรกิจสงออก ในชวงเวลาที่ผานมานั้น ธสน. ไดใหสินเชื่อแกลูกคา SMEs เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
โดยสวนใหญเปนลูกคาขนาดยอมซึ่งดําเนินธุรกิจการผลิตในธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจการคาสงและคา
ปลีก 

ง. ธนาคารออมสิน 
ธนาคารออมสินเปนสถาบันการออมของประเทศที่ดําเนินงานสนองนโยบายของรัฐบาลในการ

สงเสริมเศรษฐกิจฐานราก เปนสถาบันการลงทุนเพื่อการพัฒนา ธนาคารออมสินใหบริการสินเชื่อเพื่อ SMEs 
ทั้งภาคการผลิต การคาและการบริการ เพื่อสนับสนุนใหผูประกอบการสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง 
มีทุนทรัพยที่จะพัฒนาเทคโนโลยีระบบจัดการ และการผลิตใหเปนมาตรฐาน พรอมใหคําปรึกษาแก SMEs 
โดยผลการดําเนินงานที่ผานมาพบวาธนาคารออมสินใหบริการดานสินเชื่อแก SMEs เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
แตเมื่อคิดเปนสัดสวนของสินเชื่อทั้งหมดแลว ธนาคารออมสินใหสินเชื่อแก SMEs คิดเปนสัดสวนเพียง 5-6% 
เทานั้น สินเชื่อสวนใหญจะใหแกวิสาหกิจขนาดยอมในภาคการคาปลีกและภาคการบริการ 

จ. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) 
ภาระหนาที่หลักของ บสย. คือทําหนาที่ชวยเหลือและสนับสนุน SMEs ทั่วประเทศใหเขาถึงแหลง

ทุนไดอยางกวางขวางโดยใหบริการค้ําประกันสินเชื่อ เพื่อสรางความมั่นใจแกสถาบันการเงินที่ใหสินเชื่อแก 
SMEs อันไดแก ธนาคารพาณิชยทุกแหง ธพว. ธกส. ธสน. และธนาคารออมสิน โดยใหค้ําประกันเฉพาะสินเชื่อ
สวนที่ขาดหลักประกันแตตองไมเปนสินเชื่อเดิมที่ขาดหลักประกัน และสินเชื่อขอใหค้ําประกันจะตองไม
นําไปชําระคืนสินเชื่อเดิมที่มีอยูกับผูใหกูที่ขอใหค้ําประกัน สําหรับผลการดําเนินงานนั้นไดกลาวไวอยาง

ละเอียดในภาคผนวก3 

                                                 
3
1. สถาบันการเงินของรัฐบางแหงใหบริการแกกิจการที่มิใช SMEs ดวย ในสวนนี้จะระบุเฉพาะรายละเอียดที่เกี่ยวของกับ 

SMEs 
   2. เนื่องจาก บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดถูกควบรวมกับธนาคารทหารไทยแลวในป 2548 จึงขอกลาว
รวมไวในสวนถัดไปที่เกี่ยวของสถาบันการเงินของภาคเอกชน  
   3. เนื่องจากธนาคารแหงประเทศไทย มีบทบาทหนาที่ทางออมในการสงเสริม SMEs ทางการเงินจึงขอกลาวถึงบทบาท
ของธนาคารแหงประเทศไทยเทานั้น ธนาคารแหงประเทศไทยมีบทบาทหนาที่ทางออมโดยการปรับโครงสรางสถาบัน
การเงิน เพื่อให SMEs สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดดียิ่งขึ้น โดยการการจัดทํา Financial Sector Master Plan โดยวางมาตรการ
ขยายการเขาถึงแหลงทุนแก SMEs อาทิเชน วางมาตรการสงเสริมให ธกส. ปลอยกูใหแกชนบท เปนตน และมาตรการการ
เพิ่มประสิทธิภาพแกภาคการเงินเพื่อเพิ่มชองทางในการเขาถึงแหลงเงินทุน เชน การลด capital requirement แกธนาคารที่
ปลอยกูใหแกลูกคารายยอย และ SMEs การลด risk weights สําหรับลูกคารายยอยและ SMEs นอกจากนี้ธนาคารแหงประเทศไทยยัง
มีโครงการใหความชวยเหลือทางการเงินแก SMEs ที่ขาดสภาพคลองอีกดวย  
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2. สถาบันการเงินของภาคเอกชน 
 สําหรับสถาบันการเงินของภาคเอกชนที่สําคัญ อันไดแกธนาคารพาณิชยนั้นมีบทบาทอยางมากทั้ง
ในฐานะแหลงเงินทุนและแหลงเงินกูใหแกวิสาหกิจขนาดตาง ๆ รวมทั้ง SMEs ดวย บริการของธนาคารพาณิชย
ที่เกี่ยวของกับ SMEs โดยตรงนั้น จะอยูในรูปของบริการดานสินเชื่อ บริการแฟคตอริ่ง บริการลิสซิ่ง การ
อนุญาตใหเบิกเงินเกินบัญชี รวมไปถึงบริการดานการใหคําปรึกษาดวย อยางไรก็ตามเนื่องจากธนาคารพาณิชย
ใหบริการเหลานี้แกวิสาหกิจไมวาจะเปนขนาดใหญหรือเล็กอยูแลว ในสวนนี้จะสรุปบริการตาง ๆ ที่ธนาคาร
พาณิชยมีใหแก SMEs รวมทั้งวิธีการเขาถึงบริการของแตละธนาคารพาณิชยไวในตาราง 2.4 และ 2.5  
 จากตาราง 2.4 และ 2.5 จะเห็นไดวาธนาคารพาณิชยทั้งหมดมีโครงการบริการสินเชื่อแก SMEs โดย
สวนใหญแลวจะแยกเปนสินเชื่อรายธุรกิจหรือรายสาขา ธนาคารพาณิชยที่มีโครงการบริการสินเชื่อแก 
SMEs อยางกวางขวางนั้นไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย โดยเฉพาะธนาคาร
กสิกรไทยนั้นมีการใหบริการอื่น ๆ แก SMEs อยางกวางขวาง ดังแสดงในตาราง 2.5 ไมวาจะเปนบริการ
แฟคตอริ่ง บริการลิสซิ่ง บริการเงินเบิกเกินบัญชี และบริการดานการใหคําปรึกษา นอกจากนี้แลวการเขาถึง
บริการธนาคารพาณิชยเหลานี้ก็เปนไปอยางสะดวกเนื่องจากวาธนาคารเหลานี้มีสาขายอยอยูเปนจํานวนมาก
ทั่วประเทศและมีเว็บไซตของตนเองซึ่งผูประกอบการสามารถเขาถึงไดอยางงายดาย  
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ตาราง 2.4 โครงการบริการดานสินเชื่อของธนาคารพาณชิย (เรียงตามตวัอักษร) แก SMEs ในปจจุบนั 
ธนาคาร บริการดานสนิเชื่อ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  มีบริการสินเชื่อหลากหลาย สอดคลองกับทุกธุรกิจ และมีโครงการดังนี้ 
- โครงการสนับสนุนการปรับปรุง/ฟนฟูสภาพเครื่องจักรแก SMEs 
- สินเชื่อเงินกูบัวหลวงเพื่อ SMEs 
- สินเชื่อบัวหลังประหยัดพลังงาน SMEs 
- สินเชื่อรวมใจพัฒนา SMEs 
- สินเชื่อโครงการรับซื้อตั๋วสัญญาใชเงินตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทย 
- สินเชื่อโครงการนวัตกรรมดี...ไมมีดอกเบี้ย 
- โครงการค้ําประกันสินเชื่อของ บสย.  
- สินเชื่อรวมใจพฒันา SMEs 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
 

มีบริการสินเชื่อที่หลากหลายสําหรับ SMEs โครงการดาน SMEs ที่ธนาคารสนับสนุนมีดังนี้ 
- SME BAHT EFFECT  
- โครงการสินเชื่อ SME-KTB (ไมจํากัดวงเงินสูงสุด) 
- SME-PTT  
- SME - NGV (ไมเกิน 100,000 บาท/คัน) 
- SME - Terrorist 
- SME - Tsunami  
- SME – Soft Loan  
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ธนาคาร บริการดานสนิเชื่อ 
- KTB-DEDE Energy Phase II 
- KTB-Energy Saving 
- P/N Small BOT 
- SME-MFP 
- KTB - EFCM 
- Environmental Fund  
- Risk Participation  
- Local Area Development Loan  
- KTB-Inter Trade (อนุมัติวงเงินตามที่จายจริง ไมเกิน 500,000 บาท) 
- KTB-bird flu Loan   
- Shrimps Exporter Project 
- Thai Kitchen to The World Loan 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  บริการสินเชื่อกรุงศรี SMEs เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน ลงทุนเพื่อขยายกิจการ และลงทุนสําหรับซื้อหรือปรับปรุงเครื่องจักร 
เครื่องมือ ขยายโรงงานและขยายกิจการ โดยใหความชวยเหลือ SMEs ผานธนาคารแหงประเทศไทย การใหความชวยเหลือ
ธุรกิจภายใตโครงการสินเชื่อกรุงศรี SMEs และใหความชวยเหลือธุรกิจผาน บสย.  

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  บริการสินเชื่อ SMEs ประกอบดวย 
- สินเชื่อระยะยาว เพื่อสนับสนุนให SMEs ลงทุนในธุรกิจ สราง ซื้อ ตอเติม ซอมแซมโรงงาน/อาคารสํานักงาน รวมทั้งการ
ซื้อสินทรัพยถาวรอื่น ๆ  
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ธนาคาร บริการดานสนิเชื่อ 
- สินเชื่อระยะสั้น อันไดแกวงเงินกูเบิกเงินเกินบัญชี และตั๋วสัญญาใชเงิน 
- สินเชื่อและบริการเพื่อการสงออก เชน Letter of Credit ดานสินคาออก ตั๋วเรียกเก็บสินคาออก และสินเชื่อและบริการเพื่อ
การนําเขา เชน Letter of Credit ดานสินคาเขา ตั๋วเรียกเก็บสินคาเขา 
- สินเชื่อเพื่อธุรกรรมรายวัน 
-สินเชื่อโครงการพิเศษ อันไดแก 
Klean Credit (สินเชื่อที่ไมตองแสดงหลักทรัพย) 
K-Max (สินเชื่อเกินหลักทรัพยค้ําประกัน) 
K-Export Credit & Guarantee(สินเชื่อและบริการค้ําประกันเพื่อธุรกิจสงออก)  
K-Trade Plus (สินเชื่อเพิ่มสภาพคลองเพื่อธุรกิจระหวางประเทศ) 
K-Investment Backed Credit (สินเชื่อกองทุนรวมหนุนธุรกิจ) 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) สินเชื่อแกธุรกิจรถยนตอันไดแกตัวแทนจําหนายรถยนต และผูประกอบการเต็นทรถยนตมือสอง เรียกวาสินเชื่อฟลอรแพลน 
เปนวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนใหมีเงินทุนเพิ่มขึ้น ในการสั่งซื้อหรือจัดหารถยนตมาขาย นอกจากนี้ยังรวมถึง
ธุรกิจดานอพารทเมนต ธุรกิจดานขนสง และธุรกิจดานบรรจุภัณฑและสิ่งพิมพ 

ธนาคารจีอี มันนี่ เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) บริการสินเชื่อ 
ควิกแคช: สินเชื่อเอนกประสงคเพื่อเพิ่มสภาพคลอง 
สินเชื่อเพาเวอรบาย: สินเชื่อเพื่อการผอนชําระสินคา 
เซ็นทรัล เพอรซันนัลโลน: สินเชื่ออเนกประสงค วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 3,000,000 บาท หรือ 5 เทาของเงินเดือน 
ดรีมโลน: สินเชื่อเงินสดอเนกประสงค ดวยดอกเบีย้ และคาธรรมเนียมการใชวงเงนิแบบลดตนลดดอกที่เริ่มตนเพยีง 21% ตอ
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ธนาคาร บริการดานสนิเชื่อ 
ป วงเงินอนมุตัิสูงสุด 5 เทาของรายไดตอเดือน สูงสุด 3,000,000 บาท 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  โครงการสินเชื่อสําหรับ SMEs มีดังนี้ 
- สินเชื่อผูประกอบการ TMB-SMEs / TMB-SBEs (วงเงินสูงสุด 300 ลานบาท) 
- โครงการรับซื้อตั๋วสัญญาใชเงินของธนาคารแหงประเทศไทย 
- สินเชื่อตลาดเทศบาล (วงเงินอนุมัติสูงสุด 50,000 บาทหรือ 70%ของราคาสิทธิการเชา) 
- สินเชื่อสวัสดิการทหารทั่วไปสําหรับผูประกอบธุรกิจ  
- สินเชื่อโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน  
- บริการ SMEs Cross Border สําหรับ SMEs ที่ตองการทําธุรกรรมกับตางประเทศ 
- สินเชื่อสําหรับยานยนต NGV (วงเงินสูงสุดไมเกิน 100 ลานบาทตอราย), สถานีบริการน้ํามัน, โรงบรรจุกาซของ ปตท. 
- สินเชื่อเพื่อการปรับปรุง/ฟนฟูสภาพเครื่องจักรแก SMEs (Machine Fund) 

ธนาคารทิสโกจํากัด (มหาชน)  บริการสินเชื่อ SMEs เพื่อ 
- เชาซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ  
- เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น และระยะยาว 
- ซื้อที่ดิน และพัฒนาสิ่งปลูกสราง เพื่อขยายกิจการ  
- บริการดานประกันภัยทุกประเภท 
- โอนหนี้จากสถาบันการเงินอื่น 

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอย จํากัด(มหาชน) บริการสินเชื่อสําหรับ SMEs ประกอบดวย 
- วงเงินกูระยะสั้น 
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ธนาคาร บริการดานสนิเชื่อ 
- วงเงินกูระยะยาว 
- วงเงินรับซื้อลดตั๋วเงิน 
- วงเงินประเภทภาระผูกพัน 

ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)  บริการสินเชื่อ SMEs สําหรับกิจการอุตสาหกรรมเพื่อการวิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรมที่แกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
อุตสาหกรรมที่กอใหเกิดการประหยัดพลังงาน อุตสาหกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม อุตสาหกรรม
ในครัวเรือน กิจการใหบริการ กิจการดานการคา คาสง คาปลีก 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  บริการสินเชื่อ SMEs ดังนี้ 
โครงการสินเชื่อตามความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ 
- โครงการค้ําประกันสินเชื่อสวนที่หลักประกันไมเพียงพอ (รวมกับ บสย.) 
- การรับซื้อตั๋วสัญญาใชเงินที่เกิดจากการประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
- โครงการสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยต่ําโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
โครงการสินเชื่อพิเศษสําหรับ SMEs ไดแก โครงการสินเชื่อเจาสัวนอย 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  สินเชื่อ SMEs เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ และ Refinance จากสถาบันการเงินอื่น 
วงเงินกูไมเกิน 30 ลานบาท และสามารถไดกูไดเปนเงินหมุนเวียนระยะสั้นไมเกิน 1 ป เงินกูระยะสั้น 1-5 ป และเงินกูระยะ
ยาว 5-10 ป  
สินเชื่อ SMEs เพื่อธุรกิจระหวางประเทศ 
ใหบริการอาวัล/ค้ําประกัน 
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ธนาคาร บริการดานสนิเชื่อ 
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)  บริการสินเชื่อเพื่อ SMEs เชน 

- สินเชื่อเพื่อการลงทุนและหมุนเวียน  
- สินเชื่อผูประกอบการรายใหม 
- สินเชื่อสําหรับผูประกอบการอสังหาริมทรัพย 
- เงินกูเพื่อการอนุรักษพลังงาน 

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)  บริการสินเชื่อ UOB Business Line วงเงินอนุมัติสูงสุด 20 ลานบาทเชน 
- วงเงินหมุนเวียนระยะสั้น 
- วงเงินกูระยะยาว  
- วงเงินสําหรับการค้ําตางประเทศ  
- วงเงินสําหรับซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน 

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด 
(มหาชน)  

บริการสินเชื่อเพื่อ SMEs อาทิเชน สินเชื่อเพื่อเงินหมุนเวียน สินเชื่อเพื่อการลงทุนและขยายกิจการ สินเชื่อเพื่อการเชาซื้อ
รถยนตและเครื่องจักร สินเชื่อเพื่อ Refinance 

ธนาคารสินเอเชีย  ใหบริการสินเชื่อสําหรับ SMEs ที่มีศักยภาพและการเติบโตสูงเชน  
- สินเชื่อสนับสนุนสภาพคลองที่สามารถเบิกวงเงินเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใชเงิน  
- สินเชื่อเพื่อการลงทุนสําหรับสนับสนุนการขยายกิจการของลูกคา เชนการซื้อเครื่องจักร การซื้อที่ดิน การขยายโรงงาน การ
ขยายกําลังการผลิต การปรับโครงสรางเงินทุนและมีเงินกูรวมหลายสถาบัน (Syndicate loan) 
- สินเชื่อเพื่อการคาภายในประเทศและระหวางประเทศ 
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ธนาคาร บริการดานสนิเชื่อ 
ธนาคารสแตนดารดชารเตอร (ไทย) จํากดั 
(มหาชน)  

บริการสินเชื่อแก SMEs แบบครบวงจร 
- บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจที่กําลังเติบโต เชนซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร เครื่องจักร หรือตกแตงอาคารสํานักงาน 
- บริการสินเชื่อใหกับผูนําเขาสินคาและผูสงออกสินคา เชน สินเชื่อเพื่อชําระสินคานําเขา บริการสินเชื่อสําหรับผูสงออก
สินคา  

บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
(Sicco) 

บริการสินเชื่อเพื่อผูประกอบการสําหรับอุตสาหกรรมประเภท การผลิต รับเหมา การบริการ หรือการเกษตร คาปลีก-คาสง 
บริการ นําเขา หรือสงออก อสังหาริมทรัพย โดยใหวงเงินกูขั้นต่ําตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป  
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ตาราง 2.5 การใหบริการตาง ๆ ของธนาคารพาณิชย (เรียงตามตัวอักษร) แก SMEs ในปจจุบัน 
ธนาคาร บริการแฟคตอริ่ง บริการลีสซิ่ง เงินเบิกเกินบัญชี (O/D) บริการดานการให

คําปรึกษา 
อื่น ๆ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน)  

มี - มี โครงการฝกอบรม SME - 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั 
(มหาชน)  

- - บริการเชาซื้อ 
- บริการเชาแบบลีสซิ่ง 

เฉพาะบริการระบบสินเชื่อ
การคา และ/หรือ บริหาร
เงินสดผานทาง
อิเล็กทรอนิกส วงเงิน 1 ป 
และ สินเชื่อสําหรับสถานี
น้ํามัน, ผูแทนจําหนาย
น้ํามันหลอลื่น (O/D ไม
เกิน 50% ของยอดซื้อ 
สูงสุดไมเกิน 2 ลานบาท) 

- - 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จํากัด (มหาชน)  

- - มี - - รวมมือกับ บลจ. วรรณ 
ในฐานะผูจัดการกองทุน 
Venture capital 
- รวมมือกับสถาบันคีนัน
แหงเอเชยี เพื่อสนับสนุน
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ธนาคาร บริการแฟคตอริ่ง บริการลีสซิ่ง เงินเบิกเกินบัญชี (O/D) บริการดานการให
คําปรึกษา 

อื่น ๆ 

กิจการ SMEs 
ธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน)  

- บริการแฟคตอริ่งใน
ประเทศ 
- บริการแฟคตอริ่งเพื่อการ
สงออก 

- บริการสําหรับการเชาซื้อ
รถยนตนั่งสวนบุคคลและ
รถยนตเพื่อการพาณิชยทุก
ประเภท 
- บริการเชาทรัพยและเชา
ซื้อเครื่องจักรทุกประเภท 

มี (วงเงนิสูงสุด 30 ลาน
บาท) 

K- SME Care ใหการ
สนับสนุน 4 ดานหลัก คอื 
Capital – เงินทุน 
Advice – ใหคําแนะนํา 
Research – การวิเคราะห
และวจิัย 
Education - การให
การศึกษา 

- 

ธนาคารเกียรตนิาคิน 
จํากัด (มหาชน) 

- - - - - 

ธนาคารจีอี มันนี่ เพื่อ
รายยอย จํากัด 
(มหาชน) 

- - - - มี 

ธนาคารทหารไทย 
จํากัด (มหาชน)  

- - มีเฉพาะ สินเชือ่สวัสดิการ
ทหารทั่วไปสาํหรับผู
ประกอบธุรกจิ และสินเชื่อ

- - 
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ธนาคาร บริการแฟคตอริ่ง บริการลีสซิ่ง เงินเบิกเกินบัญชี (O/D) บริการดานการให
คําปรึกษา 

อื่น ๆ 

สําหรับสถานีน้ํามัน, โรง
บรรจุกาซของ ปตท.(O/D 
ไมเกิน 50% ของยอดซื้อ 
สูงสุดไมเกิน 2 ลานบาท) 

ธนาคารทิสโกจํากัด 
(มหาชน)  

- - - - - 

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ
รายยอย จํากัด
(มหาชน) 

- - มี - - 

ธนาคารไทยธนาคาร 
จํากัด (มหาชน)  

- - มี - - 

ธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน)  

- สินเชื่อลีสซิ่งสําหรับ
รถยนต, เครื่องจักร
อุตสาหกรรม, เครื่องจักร
กอสราง, คอมพิวเตอรและ 
อื่นๆ 

มี - - 
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ธนาคาร บริการแฟคตอริ่ง บริการลีสซิ่ง เงินเบิกเกินบัญชี (O/D) บริการดานการให
คําปรึกษา 

อื่น ๆ 

ธนาคารธนชาต จํากัด 
(มหาชน)  

- - - - - 

ธนาคารนครหลวงไทย 
จํากัด (มหาชน)  

- - - - - 

ธนาคารยูโอบี จํากัด 
(มหาชน)  

- - มี - - 

ธนาคารแลนด แอนด 
เฮาส เพื่อรายยอย 
จํากัด (มหาชน)  

สินเชื่อแฟคตอริ่ง เพื่อเปน
เงินทุนหมนุเวยีนที่เกิดจาก
การขายลูกหนีก้ารคาหลัง
การสงมอบสินคาหรือ
บริการและวางบิล
เรียบรอยแลว 

- มี - - 

ธนาคารสินเอเชีย - - - - - 
ธนาคารสแตนดารด
ชารเตอร(ไทย) จํากดั 
(มหาชน)  

- - มี - - 
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ธนาคาร บริการแฟคตอริ่ง บริการลีสซิ่ง เงินเบิกเกินบัญชี (O/D) บริการดานการให
คําปรึกษา 

อื่น ๆ 

บริษัทเงินทุน สิน
อุตสาหกรรม จํากัด 
(มหาชน) (Sicco) 

- - - - - 

หมายเหตุ: – หมายถึงไมมีขอมูลโดยตรงที่ระบุเกี่ยวกับโครงการ SMEs (ธนาคารพาณิชยนั้นมีบริการดังกลาวอยูแลวเพียงแตไมไดแยกวาเปนวิสาหกิจขนาดใหญหรือ SMEs จึงอาจกลาวไดวามี
การใหบริการดังกลาวแก SMEs เพียงแตไมไดแยกออกจากวิสาหกิจอื่น ๆ 
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3. สถาบันการลงทุน 
นอกจากธนาคารพาณิชยซ่ึงนับวาเปนแหลงเงินกูที่สําคัญของ SMEs แลว ยังมีสถาบันการลงทุนที่มี

หนาที่ในการสงเสริม SMEs ทางการเงินดานแหลงเงินทุน รวมทั้งมีหนาที่บริหาร Venture capital อันไดแก 
ตลาดหลักทรัพยใหม เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment: MAI) และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
รวม วรรณ จํากัด (บลจ. วรรณ) 

ก. ตลาดหลักทรัพยใหม เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment: MAI) 
MAI จัดตั้งขึ้นโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อเปนแหลงระดมทุนสําหรับบริษัทขนาด

กลางและขนาดยอมที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงหรือบริษัทที่เร่ิมดําเนินกิจการไมนานแตมีมูลคาราคาตลาด
ที่สูงโดยถือวาเปนทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนของ SMEs 

ข. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด (บลจ. วรรณ) 
หนาที่หลักของ บลจ. วรรณ คือการใหบริการจัดการลงทุนในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหผูลงทุนสามารถ

เลือกสรรการลงทุนในรูปแบบที่เหมาะสมกับความตองการของผูลงทุน ในดานการชวยเหลือ SMEs นั้น บลจ. 
วรรณ ไดจัดตั้งกองทุน SMEs Venture Capital Fund โดยมีวัตถุประสงคในการสนับสนุนดานการเงินแก SMEs 
ในรูปแบบของการรวมลงทุน โดยกองทุนจะลงทุนหรือซ้ือหุนกิจการ SMEs ที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชยและ
มีคุณลักษณะเขาขายเปนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาประเทศและมุงหวังให SMEs นั้นสามารถเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการจนสามารถระดมทุนไดเองในอนาคต 

 
2.3.3 บทบาทการสงเสริม SMEs ดานการเงินและความสอดคลองทางยุทธศาสตรของ สสว.   
มาตรการสงเสริม SMEs ดานการเงินนั้นถือวาเปนมาตรการที่ตองดําเนินการอยางเรงดวนซึ่ง สสว. 

ไดกําหนดไวในยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs ของประเทศในแผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2549) 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแกปญหาการขาดแคลนเงินทุนและการขาดแคลนสภาพคลองใหแก SMEs ซึ่งการ
สงเสริม SMEs ดานการเงินที่ผานมาของสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนนั้นสอดคลองกับมาตรการเรงดวนนี้
เปนอยางดี  แตอยางไรก็ตามการดําเนินมาตรการดังกลาวยังประสบปญหาและขอจํากัดอยูบางโดยจะขอนําเสนอ
รายละเอียดตอไปโดย จําแนกการสงเสริม SMEs ดานการเงินของหนวยงานตาง ๆ ออกเปนสองสวนใหญ ๆ 
ตามลักษณะของแหลงเงิน อันไดแก แหลงเงินกูและแหลงเงินทุน โดยสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

 
1. บทบาทการสงเสริม SMEs ทางดานการเงินผานแหลงเงินกู 
ก. บทบาทของสถาบันการเงินของรัฐในการชวยเหลือ SMEs นั้นมีมากขึ้นเปนลําดับ โดยสามารถ

พิจารณาไดจากปริมาณสินเชื่อของสถาบันการเงินเหลานี้ที่เพิ่มขึ้น โดยจะเห็นไดวาสินเชื่อที่ ธพว. ใหแก SMEs 
นั้นไดขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 0.7 พันลานบาท ในป 2539 เปน 29.3 พันลานบาท ในป 2547 เปนตน สถาบันการเงิน
อ่ืน ๆ ที่ใหสินเชื่อแกวิสาหกิจประเภทตาง ๆ รวมทั้ง SMEs ไมวาจะเปน ธนาคารออมสิน ธกส. และ ธสน. 
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ตางมีการใหสินเชื่อที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยทั้งสิ้น (อยางไรก็ตาม ผูวิจัยมิสามารถแบงแยกปริมาณสินเชื่อที่ให 
SMEs ของสถาบันการเงินที่มีอยูเนื่องจากขอจํากัดทางดานขอมูล) 
 

ตาราง 2.6 ลักษณะสําคัญของสถาบันการเงิน 
หนวย : พันลานบาท 
สถาบัน
การเงิน 

ป 2539 ป 2547 
จํานวน สาขา สินทรัพย สินเชื่อ เงิน

ฝาก 
จํานวน สาขา สินทรัพย สินเชื่อ เงิน

ฝาก 
SFI 6 1,405 840.0 561.7 434.9 6 1,461 1,717.0 1,189.7 1,211.0 

ธ.ออม
สิน 

1 548 237.4 56.3 208.9 1 588 673.1 343.9 560.6 

ธกส. 1 629 212.1 169.6 118.4 1 677 470.6 356.7 341.4 
ธพว. 1 1 1.9 0.7 - 1 78 37.7 29.3 - 
ธสน. 1 2 34.6 32.5 - 1 8 57.2 48.6 - 

หมายเหตุ: SFI คือ Special Financial Institutions (สถาบันการเงินเฉพาะกิจ)  
ที่มา : ภัสรี ธนะอเนกเจริญ, นงนุช บุญกาญจนพานิชย, ไตรรัตน ธนะประกอบกรณ, บทบาทของสถาบันการเงินเฉพาะที่มี
ตอระบบเศรษฐกิจ  

 
 ข. หากพิจารณาถึงสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดหรือ NPLs แลว ธพว. มี NPLs สูงมากและไดปรับตัว
ลงเพียงเล็กนอยเทานั้น ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะของสินเชื่อของ ธพว. มีความเสี่ยงคอนขางสูง อันเกิดจากการ
ใหสินเชื่อแกผูประกอบการ SMEs ที่เร่ิมกอสรางธุรกิจและตองอาศัยเวลาในการดําเนินงานอยางตอเนื่องจึง
จะมีกําไร ในหลายกรณี SMEs นั้นอาจไมประสบผลสําเร็จทางธุรกิจเลยก็เปนได นอกจากนี้ ธพว. ยังขาด
ระบบในการติดตามเรงรัดหนี้ที่มีประสิทธิภาพ 
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ตาราง 2.7 อัตราสวนที่สําคัญทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
สถาบัน อัตราสวน 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 
ธ.ออม
สิน 

NPL - 0.2 0.7 1.1 3.4 8.8 5.1 3.1 3.1 3.1 2.7 
ROA% - - - 2.2 0.5 1.0 1.9 1.9 1.9 1.7 1.9 
ROE% - - - 9.2 6.4 11.7 21.7 21.1 18.9 16.6 18.3 

BIS ratio - - - - - - - 37.6 33.0 30.4 29.4 
ธ.ก.ส NPL 8.1 8.5 7.5 10.9 16.2 16.4 14.5 8.1 7.9 6.6 5.4 

ROA% 0.8 0.7 0.7 0.6 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
ROE% 11.3 10.0 11.9 20.6 1.1 1.4 2.4 2.2 2.4 2.9 2.4 

BIS ratio - - - - 7.9 8.7 8.4 8.9 9.4 10.8 12.9 
IFCT NPL - - - - - 27.8 17.8 16.5 10.8 10.2 8.5 

ROA% 2.1 2.2 2.3 0.3 (2.4) (4.4) (0.9) (0.2) (0.2) (1.1) (3.6) 
ROE% 15.6 17.9 18.1 3.7 (35.9) (72.0) (16.1) (5.4) (4.4) (24.5) (44.3) 

BIS ratio - - 11.9 8.0 9.1 10.8 9.8 9.0 8.8 9.1 n.a. 
ธสน. NPL - - - - 10.7 14.4 4.8 7.4 11.7 9.5 11.3 

ROA% - - - 0.5 0.1 (1.6) 0.4 0.5 0.5 0.5 1.0 
ROE% - - - 7.3 0.7 (11.5) 3.0 3.1 2.3 7.7 5.2 

BIS ratio - - - - 18.9 17.3 14.6 21.5 19.9 19.3 17.9 
ธพว. NPL - - - - - - 36.7 22.6 20.3 22.2 22.5 

ROA% - - - - - (5.2) (1.5) 0.8 1.0 1.4 0.3 
ROE% - - - - - (14.1) (3.4) 4.6 3.2 3.0 1.9 

BIS ratio - - - - - - - 57.1 26.4 17.4 17.5 
ที่มา : ภัสรี ธนะอเนกเจริญ, นงนุช บุญกาญจนพานิชย, ไตรรัตน ธนะประกอบกรณ, บทบาทของสถาบันการเงินเฉพาะที่มี
ตอระบบเศรษฐกิจ 

 
 ค. สถาบันการเงินของรัฐที่ไมไดมีแหลงเงินทุนจากเงินฝากของประชาชนอันไดแก ธสน. และ ธพว. 
นั้น สวนใหญจะระดมเงินทุนระยะยาวมาจากการออกหุนกูและการออกตราสารเพื่อการกูยืมเงินเพื่อรองรับ
การขยายสินเชื่อใหม ดังนั้นเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS Ratio) จึงมีระดับที่สูงกวาเกณฑมาตรฐาน
ของ BIS (8.5%) ซ่ึงความเสี่ยงตอเงินกองทุนจะมากขึ้นเมื่อสินเชื่อดอยคุณภาพมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จากขางตน 
จะเห็นไดวา ธสน. และ ธพว. มีระดับ BIS Ratio ที่คอนขางสูง จึงจําเปนที่ควรจะมีระบบการดูแลจัดการดาน
ความเสี่ยงในการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน เพราะถึงแมวาสถาบันการเงินของรัฐเหลานี้จะสามารถกระจาย
สินเชื่อใหแกระบบเศรษฐกิจไดมาก แตในขณะเดียวกันกลับเปนการเพิ่มความเสี่ยงใหแกระบบเศรษฐกิจ  
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ง. ธนาคารออมสินมีจุดเดนสําคัญคือมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ สามารถเขาถึงผูประกอบการ SMEs 
ไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามสินเชื่อที่ธนาคารออมสินใหแก SMEs นั้นยังมีสัดสวนนอยมากเมื่อเปรียบเทียบ
กับสินเชื่อประเภทอื่น ๆ เนื่องจากธุรกิจ SMEs นั้นยังไมใชธุรกิจสําคัญของธนาคาร แตมีศักยภาพที่จะเติบโต
ตอไป นอกจากนี้ สินเชื่อที่ใหแก SMEs นั้นมีวัตถุประสงคคอนขางจํากัด คือเพื่อใชเปนเงินทุน เงินทุนหมุนเวียน
ในการประกอบธุรกิจ การผลิต การคา และบริการ สําหรับผูประกอบการSMEs เสียเปนสวนใหญ 

จ. ธสน. มีจุดเดนในการใหบริการผูสงออก SMEs ผาน “ศูนยบริการผูสงออก SME” อีกทั้งยังได
รวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ที่สนับสนุนผูสงออก SMEs และผลักดัน กิจกรรมรวมกัน อาทิเชน สสว. และ
ใหบริการดานตางประเทศกับ ธพว.  แตฐานลูกคา SMEs ของ ธสน. ยังมีไมมากนักถึงแมวาจะเพิ่มขึ้นทุกปก็
ตาม สวนหนึ่งเนื่องมาจากธุรกิจหลักของ ธสน. นั้นไมใชธุรกิจ SMEs ทาง ธสน. จึงอาจไมไดใหความสําคัญ
นักซึ่งเปนเหตุผลสวนใหญที่เกิดขึ้นกับสถาบันการเงินตาง ๆ  

ฉ. ธกส. มีจุดเดนในการใหบริการผูประกอบการรายยอยในชนบท โดยเนนการใหกูเพื่อเปนเงินทุน
หมุนเวียนแกผูประกอบการรายยอย โดยสามารถใหกูแกเกษตรกรรายคนและกลุมเกษตรกรไดเพิ่มมากขึ้น
ทุกป อยางไรก็ดีโครงการการใหกูของ ธกส. ซ่ึงเนนในเรื่องการเปนเงินทุนหมุนเวียนแกลูกคารายเดิมนั้น
ไมไดเสริมสรางใหเกิดผูประกอบกิจการรายยอยใหม ๆ มากขึ้นเทาใดนัก จึงทําใหจํานวนลูกคาไมไดมีการ
เปลี่ยนแปลงมากนัก นอกจากนี้ถึงแมวา ธกส. จะสามารถเขาถึงผูประกอบการรายยอยในชนบทไดเปนอยาง
ดี แตที่ผานมา ธกส. กลับไมมีโครงการสงเสริม SMEs อยางชัดเจน  

ช. ธนาคารกสิกรไทยนับวาเปนธนาคารพาณิชยของเอกชนที่มีจุดเดนในการจัดทําโครงการสงเสริม 
SMEs โดยรอบดานไมวาจะเปนการใหบริการสินเชื่อ SMEs โครงการสินเชื่อพิเศษตาง ๆ มากมาย รวมไป
ถึงการจัดอบรมและการใหคําปรึกษาแก SMEs อีกดวย ผานทางโครงการ SME Care นอกจากนั้น การให
เงินกูแก SMEs ของธนาคารกสิกรไทยยังมีกระบวนการอนุมัติเงินกูที่คอนขางรวดเร็ว และมีการประชาสัมพันธ
ที่ดีดวย 

ซ. ในขณะที่สถาบันการเงินตาง ๆ ใหสินเชื่อในหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนสินเชื่อทั่วไปและ
สินเชื่อเฉพาะ แตการใหวงเงินสินเชื่อนั้นอาจจะไมบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว สวนหนึ่งเนื่องมาจากการขาด
การประชาสัมพันธให SMEs ทราบวาสามารถขอสินเชื่อได หรือขาดการสรางความเขาใจกับ SMEs ถึงหลักเกณฑ
การอนุมัติขอสินเชื่อ 
 ฌ. การใหบริการ Factoring ของสถาบันการเงินตาง ๆ  คอนขางประสบความสําเร็จพอสมควร เนื่องจาก
มูลคาธุรกรรมเติบโตคอนขางมาก เมื่อพิจารณาจากจุดเริ่มกอตั้งในชวงประมาณ ป 2540 ปริมาณธุรกรรม

เร่ิมตนอยูที่ประมาณ 10,000 ลานบาท ในขณะที่ปจจุบันปริมาณธุรกรรมอยูที่ประมาณ 90,000 ลานบาท4 
อยางไรก็ตาม ในปจจุบันยังขาดการจัดเก็บตัวเลข Factoring อยางเปนระบบ จึงทําใหไมสามารถเห็นถึงการ
ขยายตัวของธุรกิจในลักษณะนี้ไดอยางชัดเจน จึงทําใหประเมินผลการดําเนินนี้เปนไปไดยาก 
                                                 
4 จากการสัมมนาที่โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล วันที่ 17 ตุลาคม 2550 
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 ญ. การใหบริการ Leasing ยังคงเติบโตแตอาจจะไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับการทํา factoring  SMEs 
ยังขาดความรูวา การซื้อเครื่องจักร/อุปกรณที่มีราคาสูงนั้น สามารถทําลิสซิ่งได และนาจะเปนประโยชนมาก
สําหรับ SMEs ที่ใชเครื่องจักรที่ลาสมัยเร็ว ตองเปลี่ยนบอยๆ 
 

ตาราง 2.8 มูลคาลูกหนี้เชาซือ้และลิสซิ่ง 
หนวย : ลานบาท 
เคร่ืองชี้ท่ีสําคัญ 2545 2546 2547e 2548e 
มูลคาลูกหนี้เชาซื้อ 101,564 146,521 174,653 195,611 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) na 44.26 19.20 12.00 
มูลคาลูกหนี้ลิสซิ่ง  16,422 20,601 23,835 26,576 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) na 25.45 15.70 11.50 
ที่มา: รชตพงศ สุขสงวน, ฝายวิจัยธุรกิจ สายงานบริหารความเสี่ยง บมจ.ธนาคารกรุงไทย. 
หมายเหตุ e = ประมาณการโดยฝายวิจัยธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย. 

 
ตาราง 2.9 ประกอบการธุรกจิแฟคตอริ่ง 

หนวย : ลานบาท 
เคร่ืองชี้ท่ีสําคัญ 2547 2548 2549e 2550e 2551e 
ลูกหนี้สิทธิเรียกรอง 7,160.40 7,262.44 7,509.69 7,884.83 8,318.50 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 26.89 2.20 3.40 5.00 5.50 
สินทรัพยรวม 9,736.09 11,018.30 12,582.90 14,470.34 16,713.24 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 21.74 13.17 14.20 15.00 15.50 
รายไดจากธุรกิจแฟคตอริ่ง 601.48 783.89 979.87 1,239.54 1,586.62 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) -5.10 30.33 25.00 26.50 28.00 
ดอกเบี้ยจาย 298.45 492.85 683.78 520.24 503.48 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 28.11 65.14 38.74 -23.92 -3.22 
กําไรกอนหักภาษี 273.03 41.89 53.75 72.36 98.73 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 154.05 -84.66 28.31 34.62 36.44 
ที่มา: ศิริพร เจริญกัลป, ฝายวิจัยธุรกิจ สายงานบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารกรุงไทย. 
หมายเหตุ e = ประมาณการโดยฝายวิจัยธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย. 

 
ฎ. บสย. ในสถานะของสถาบันค้ําประกันสินเชื่อนั้นมีบทบาทในการสรางโอกาสทางธุรกิจใหแก SMEs 

ใหไดรับสินเชื่อเพียงพอตอการดําเนินกิจการ จากการประมาณการปริมาณเงินทุนหมุนเวียนในระบบที่เกิด
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จากการค้ําประกันสินเชื่อของ SMEs ในสวนที่มีหลักประกันไมเพียงพอนั้นพบวา บสย.ไดชวยเพ่ิมเงินทุน
หมุนเวียนใหสูงขึ้น การค้ําประกันที่ไดอนุมัติใหในแตละปมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 

 
2. การประเมินผลการสงเสริม SMEs ทางดานการเงินผานแหลงเงินทุน 

 ก. โดยรวมแลวการระดมทุนของ SMEs ผานทางธุรกิจเงินรวมลงทุนนั้นมีสัดสวนนอยกวาเมื่อ
เปรียบเทียบกับชองทางระดมทุนอื่น โดยเฉพาะสินเชื่อ SMEs ของสถาบันการเงินตาง ๆ ตัวอยางเชน ตั้งแต
ป 2545 จนถึงเดือน มิถุนายน 2547 มูลคาการเขารวมลงทุนของบริษัทรวมลงทุนของเอกชนมีมูลคารวม
ประมาณ 4.46 พันลานบาท หรือ 1.44% ของการระดมทุนโดยรวมของ SMEs โดยสวนการรวมลงทุนของ
กองทุนรวมลงทุนที่จัดตั้งโดยภาครัฐมีมูลคาประมาณ 847.7 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนประมาณ 0.27% 
ของระดมทุนโดยรวม ในขณะที่การกูยืมเงินของ SMEs จากสถาบันการเงินของรัฐในชวงเวลาดังกลาวสูงถึง 
3.03 แสนลานบาท หรือคิดเปน 98.28% 
 ข. หากเปรียบเทียบมูลคาเงินลงทุนภายใตการบริหารของธุรกิจเงินรวมลงทุนตอ GDP ของประเทศ
ไทยกับหลายประเทศในเอเชียระหวางป 2541-2546 แลวพบวาสัดสวนดังกลาวของไทยนั้นคอย ๆ ปรับตัว
เพิ่มขึ้นอยางชา ๆ ตามลําดับ จาก 0.15% ในป 2541 มาเปน 0.45% ในป 2546 ซ่ึงยังอยูในระดับต่ําเมื่อเทียบ
กับประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย ยกเวนแตเพียงประเทศอินโดนีเซียเทานั้น ดังแสดงในตารางที่ 2.10 จึงเห็นไดวา
การระดมเงินทุนผานชองทางธุรกิจเงินรวมลงทุนของไทยนั้นยังนอยมาก สวนหนึ่งมาจากการขาดการ
ประชาสัมพันธและสรางความเขาใจใหแก SMEs ที่หวาดกลัวการถูกลมหรือโอนกิจการและการเปดเผย
ความลับทางการคาถึงขอดีของธุรกิจเงินรวมลงทุนและแนวทางในการดําเนินงานที่แทจริง  
 
 ตาราง 2.10 สัดสวนเงนิทุนภายใตการบรหิารของธุรกิจเงินรวมลงทุนตอจีดีพีของไทยและประเทศ
ตางๆในเอเชียระหวางป 2541 – 2546 

 2541 2542 2543 2544 2545 2546 
ไทย 0.15% 0.16% 0.35% 0.33% 0.33% 0.45% 
ฮองกง   14.42% 15.53% 15.53% 17.06% 
จีน   0.50% 0.54% 0.53% 0.49% 

อินเดีย 0.24% 0.39% 0.60% 0.48% 0.49% 0.52% 
อินโดนีเซีย 0.17% 0.17% 0.08% 0.07% 0.32% 0.07% 

ญ่ีปุน 0.23% 0.39% 0.37% 0.38% 0.39% 0.59% 
เกาหล ี 0.59% 0.88% 0.97% 0.98% 0.97% 1.51% 
มาเลเซีย 0.47% 0.65% 0.53% 0.72% 0.75% 0.88% 
สิงคโปร 5.42% 7.51% 8.12% 8.71% 8.91% 11.74% 

ที่มา : บริษัทศูนยวิจัยกสิกรไทยจํากัด 
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 ค. แตอยางไรก็ตามธุรกิจเงินรวมลงทุนนั้นก็มีประโยชนตอผูประกอบการ ผูลงทุน และระบบเศรษฐกิจ
หลายประการ ดังแสดงในตารางที่ 2.11 ซ่ึงหากภาครัฐสามารถบรรเทาปญหาที่เกิดขึ้นจากปจจัยกดดันตอทุก
ฝายแลวธุรกิจเงินรวมลงทุนยังมีศักยภาพที่จะกาวหนาตอไป 
 

ตาราง 2.11 ปจจัยบวกและปจจัยกดดนัของธุรกิจเงินรวมลงทุน 
ปจจัยบวก ปจจัยกดดัน 

ดานเศรษฐกิจโดยรวม 
1. เปนการเพิ่มจํานวนหลักทรัพยในตลาดหุน 
โดยการสนับสนุนให SMEs เติบโตและสามารถ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได 
2. เปนแหลงเงินทุนใหกับ SMEs ซ่ึงจะชวย
หนุนใหเกิดการจางงาน สรางรายได และการ
ลงทุนเพิ่มมากขึ้น อันจะสงเสริมการขยายตัว
ของเศรษฐกิจโดยรวมในที่สุด 
 

 

ดานผูประกอบการ 
1. ไดรับการสนับสนุนดานเงินทุนระยะยาวโดย
ไมมีภาระดอกเบี้ย และหลักทรัพยค้ําประกนั 
และทําใหอัตราสวนหนี้สินตอทุนลดลง 
2. ไดรับคําแนะนํา และมีที่ปรึกษาในการดาํเนิน
ธุรกิจใหประสบความสําเร็จ เชน การจัดหา
พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนการคําแนะนาํใน
การเตรียมตวัเขาจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย  
เปนตน 
3. ชวยเสริมสรางภาพพจนและช่ือเสียงของ
กิจการใหนาเชื่อถือขึ้น 

1. ผูประกอบการมองวา การมีผูรวมลงทุนจาก
ภายนอกอาจกระทบตอแนวคิดการทําธุรกิจเดิม 
2. ผลตอบแทนจากการลงทุนของเจาของเดิม
จะตองถูกแบงตามสัดสวนการถือหุน 
3. ผูประกอบการจะตองทําแผนธุรกิจเสนอ
ใหกับบรษิัทเงนิรวมลงทุน ซ่ึงจะตองมีการ
ปรับปรุงแนวทางการจัดการดําเนินงาน และการ
ทําบัญชีใหไดมาตรฐาน ทําใหเกรงวาจะถูกเก็บ
ภาษยีอนหลัง 
4. เปนแนวทางในการระดมทุนใหมใน
สังคมไทย ซ่ึงยังไมเปนที่คุนเคยของ
ผูประกอบการมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชองทางอื่น และผูประกอบการไมคุนเคยกับการ
ทําเเผนธุรกิจ 
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ปจจัยบวก ปจจัยกดดัน 

ดานบริษัทรวมลงทุนและผูลงทุน 
1. มีโอกาสไดรับผลตอบแทนในการลงทุนทั้ง
ในรูปเงินปนผลและมูลคาเพิ่มจากการขายหุน ที่
เขาไปลงทุนใน SMEs ที่มีศักยภาพการเตบิโต
สูง 
2. ไดรับการยกเวนภาษีจากเงินปนผล และ
ผลประโยชนจากการโอนหุนใน SMEs ที่เขาไป
ลงทุน โดยจะตองถือหุนตามเงื่อนไข และ
ระยะเวลาที่กําหนด (กลาวถึงรายละเอียดใน
ภายหลัง) 

1. โครงสรางของ SMEs ไทยสวนใหญใน
ปจจุบันยังไมดึงดูดใหบริษทัเงินรวมลงทนุเขา
มาลงทุน เนื่องจากการบริหารจัดการ การจดัทํา
ระบบบัญชี การจัดเก็บและเปดเผยขอมูลยงั
ไมไดมาตรฐาน  
2. เมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศในเอเชีย ถือ
ไดวาความสามารถในการแขงขันของ SMEs 
ไทย และความคิดสรางสรรคของผูประกอบการ
ในการสรางธุรกิจใหมๆที่มศีักยภาพและมี
โอกาสในการขยายตวัสูงยังนอยกวามาก 
3. รายไดจากการลงทุนของธุรกิจหลักทรัพยอ่ืน
เชน กองทุนรวม จะไดรับยกเวนภาษีทั้งจากเงิน
ปนผล และ Capital Gain ในขณะทีก่ารใหสิทธิ
ประโยชนทางภาษีกับบรษิัทรวมลงทุนใน
ปจจุบันตองปฏิบัติภายใตเงือ่นไขที่กําหนดใน
ขางตน ซ่ึงไมสรางแรงจูงใจใหมีการจดัตั้ง
บริษัทในประเทศไทย เนื่องจากมีขอจํากัด
ในทางปฎิบัต ิ
4. สิทธิประโยชนทางภาษีทีใ่หกับนกัลงทุนตอง
เปนไปตามเงือ่นไขที่กําหนดเชนกนั ทําใหไมจูง
ใจเทากับการลงทุนในกองทนุรวมหรือ ตลาด
หลักทรัพย  
5. ดึงดูดผูลงทุนคอนขางยาก เพราะเปนการ
ลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ใชเงนิลงทุนจํานวนมาก 
และตองเอาเงนิไปลงไวเปนระยะเวลานาน ทํา
ใหผูลงทุนตองใชความระมดัระวังในการ
ตัดสินใจลงทนุและคาดหวังอัตราผลตอบแทน
สูงจากการลงทุน 
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 ง. รัฐบาลไดพยายามสงเสริมธุรกิจเงินรวมลงทุนของเอกชนโดยใหสิทธิประโยชนทางภาษีตามพระ
ราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 396) พ.ศ. 2545 โดยกําหนดให
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกบริษัทเงินรวมลงทุนและนักลงทุนสําหรับรายไดจากเงินปนผล (Dividend) 
และผลประโยชนจากการโอนหุน (Capital gain) ที่ไดรับจากการถือหุนใน SMEs โดยกําหนดเงื่อนไขที่
บริษัทเงินรวมลงทุนจะตองปฏิบัติเพื่อใหไดสิทธิดังกลาว ซ่ึงนับตั้งแตพระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใชในป 
2545 จนถึงปจจุบัน มีจํานวนผูยื่นขอและไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการหลักทรัพยจัดการเงินรวมลงทุน
เพียง 2 รายเทานั้น ไดแก บลท. บีวีพี จํากัด และ บลท. วีเน็ท จํากัด เนื่องจากเงื่อนไขที่ทางการกําหนดนั้นมี
ความเขมงวดในทางปฏิบัติซ่ึงไมไดเอื้อประโยชนใหแกผูประกอบธุรกิจเงินรวมลงทุนไดอยางแทจริง ซ่ึง
ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหปรับปรุงเงื่อนไขบางขอใหมีความยืดหยุนมากขึ้นซึ่งจะชวยใหมีการ
ขยายตัวของธุรกิจนี้มากยิ่งขึ้น 
 จ. ในระหวางป 2544-2547 ซ่ึงเปนชวงเริ่มเปดดําเนินการของตลาด mai บริษัทจดทะเบียนใน mai 
จะออกหุนในรูปแบบเดียว คือ IPO แตวาภายหลังจากป 2547 เปนตนมา พบวาบริษัทจดทะเบียนใน mai เร่ิม

มีการออกหลักทรัพยในรูปแบบอื่นๆ อาทิเชน PP, warrant แสดงวาสามารถระดมทุนเพิ่มไดจริง5  และมีผูสนใจ
ภายนอกเริ่มสนใจที่จะลงทุนกับบริษัทจดทะเบียนใน mai มากขึ้น 
   
 2.3.4 ตัวอยางของการสงเสริม SMEs ดานการเงินในประเทศตาง ๆ  

การสงเสริม SMEs ดานการเงินในประเทศตาง ๆ นั้นมีรูปแบบที่ใกลเคียงหรือเหมือนกับประเทศ
ไทยอันประกอบการสงเสริม SMEs ผานทางแหลงเงินกูและแหลงเงินทุน โดยในสวนนี้จะกลาวถึงมาตรการ
สงเสริม SMEs ดานการเงินของประเทศญี่ปุน เกาหลี ไตหวัน ออสเตรเลีย และอิตาลี ตามลําดับ 

 
1. ประเทศญี่ปุน 

 มาตรการสงเสริม SMEs ดานการเงินของประเทศญี่ปุนนั้น ประกอบดวยสามมาตรการหลัก ๆ อัน
ไดแก มาตรการสงเสริม SMEs ดานสินเชื่อ ดานการลงทุน และการค้ําประกันสินเชื่อ โดยจะกลาวถึงรายละเอียด
ดังนี้ 
 ก. มาตรการสงเสริม SMEs ดานสินเชื่อ 
 รัฐบาลญี่ปุนไดจัดตั้งสถาบันการเงินพิเศษขึ้นมาเพื่อทําหนาที่เปนแหลงเงินกูใหแก SMEs โดยเฉพาะ 
ดังตอไปนี้ 
 - ธนาคารโชโก ชูกิน (SCB) มีหนาที่ในการจัดหาเงินกูใหแกสหกรณซ่ึงประกอบไปดวยกิจการเล็ก ๆ 
โดยอาจเปนการใหสินเชื่อแกสหกรณหรือสมาชิกของสหกรณ โดยเนนการใหสินเชื่อเพื่อเพิ่มศักยภาพของ

                                                 
5 จากการสัมมนาที่โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล วันที่ 17 ตุลาคม 2550 
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กิจการขนาดเล็ก ทั้งที่เพิ่งเริ่มกิจการใหม และที่ดําเนินการอยูแลว เพื่อใหมีความสามารถในการตอรองทาง
การคามากยิ่งขึ้น 
 - บรรษัทการเงินเพื่อธุรกิจขนาดยอม (JFS) มีทําหนาที่ใหสินเชื่อระยะยาว (5-20 ป) แก SMEs ดังนั้น
สินเชื่อของ JFS สวนใหญจะเปนสินเชื่อเพื่อการลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ หรือเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ และสวนใหญเปนสินเชื่อที่ตองมีหลักทรัพยค้ําประกัน โดย JFS ทําการปลอยสินเชื่อ
ในสองลักษณะ คือ การใหสินเชื่อโดยตรง (Direct Loans) และ การปลอยสินเชื่อผานสถาบันตัวแทน (Agency 
Loans) 
 - บรรษัทการเงินเพื่อประชาชน (PFC) มีหนาที่ใหสินเชื่อแกวิสาหกิจรายยอยโดยเฉพาะ ทั้งนี้ผูขอ
สินเชื่อตองเปนเจาของกิจการขนาดเล็กมาก (การจางงานไมมากกวา 5 คน) โดยลักษณะการปลอยสินเชื่อ 
คือ เงินกูทั่วไป เงินกูพิเศษ และ เงินกูเพื่อปรับปรุงการจัดการธุรกิจ โดยเปนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําและมักจะไม
มีหลักทรัพยค้ําประกัน  
 ซ่ึงสถาบันการเงินทั้ง 3 แหงที่ไดกลาวมาขางตน มีสัดสวนการปลอยสินเชื่อใหแก SMEs 8.4% ของ
สินเชื่อ SMEs ทั้งระบบ โดยแหลงเงินทุนสนับสนุนของ SCB นั้นมาจากทั้งการสนับสนุนของรัฐบาลกลาง 
รัฐบาลทองถ่ิน การระดมเงินฝากตลอดจน เงินกูยืมโดยการออกตราสารหนี้ ในสวนของการระดมเงินฝาก
นั้น SCB มีการรับเงินเหมือนธนาคารพาณิชย โดยรับฝากจากทั้ง ประชาชน สหกรณ SMEs องคกรของรัฐ 
ตลอดจนสถาบันการเงินตาง ๆ สําหรับ PFC และ JFS นั้นไดรับเงินทุนจากรัฐบาลตามโครงการลงทุนและ
ใหกูยืมของรัฐบาล 
 ข. มาตรการสงเสริม SMEs ดานการลงทุน 
 เปาหมายของมาตรการดานการลงทุน คือ เพื่อสนับสนุนธุรกิจที่คาดวาจะมีศักยภาพในอนาคต หรือ
ใหความชวยเหลือแก SMEs ที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค อันไดแก ธุรกิจใหมที่ไมเคยมีการดําเนินการมากอน 
หรือธุรกิจเดิมที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตหรือวิธีการดําเนินการไปจากเดิม มาตรการดานการลงทุนนี้
ดําเนินการโดยใชวิธีการดังตอไปนี้ 
 1. สนับสนุนทางการเงินโดยตรง โดยการใหสินเชื่อหรือรวมลงทุนกับโครงการของ SMEs ที่มีศักยภาพ
ในเชิงพาณิชย 
 2. สนับสนุนโดยออมผานบริษัท Venture Capital ของเอกชน โดยการลงทุนผาน Venture Capital 
นี้ตองการกระตุนใหบริษัท Venture Capital ตางๆหันมาลงทุนใน SMEs ที่มีการสรางนวัตกรรม เนื่องจาก
โดยปกติแลวเอกชนจะไมลงทุนในธุรกิจประเภทนี้เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง อยางไรก็ตามการลงทุนประเภท
นี้จะไดรับการค้ําประกันความเสี่ยงจาก Credit Guarantee Corporations (CGC) ในสัดสวน 70% และ บริษัท 
Venture Capital จะรับความเสี่ยงเองในสัดสวน 30% โดยหนวยงานที่มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการลงทุน
นั้นไดแก บริษัทเพื่อการลงทุนในธุรกิจขนาดยอม (The Small Business Investment Co Ltd.) ที่ใหความชวยเหลือ 
SMEs ในลักษณะของการรวมทุน แต SMEs ยังมีอิสระในการบริหารงาน โดยลงทุนในกิจการของ SMEs 
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ชวยค้ําประกันตราสารหนี้/ตราสารทุน และ ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ รวมถึงการใหบริการสนับสนุน เชน การ
ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับกิจการและการพัฒนาทางเทคนิค 
 ค. มาตรการสงเสริม SMEs ดานการค้ําประกันสินเชื่อ 
 มาตรการนี้มีเปาหมายเพื่อชวยเหลือ SMEs ใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายขึ้น โดยระบบค้ํา
ประกันสินเชื่อ จะชวยค้ําประกันความเสี่ยงในสินเชื่อและเงินลงทุนใหกับ SMEs ที่มีปญหา โดย SMEs ที่
ไดรับการค้ําประกันจะสามารถกูยืมไดโดยเสียตนทุนสูงกวาอัตราดอกเบี้ยในตลาดเพียงเล็กนอย ระบบค้ํา
ประกันสินเชื่อของญี่ปุนประกอบดวย 2 สวน คือ 
 1. ระบบค้ําประกันสินเชื่อ (Credit Guarantee) ซ่ึงมี CGCs เปนผูค้ําประกันสินเชื่อใหกับสถาบันการเงิน
หรือบริษัทผูรวมลงทุนใน SMEs 
 2. ระบบประกันสินเชื่อ (Credit Insurance) ซ่ึงมี Japan Small and Medium Enterprise Corporation 
(JASMEC) ค้ําประกันความเสี่ยงใหกับ CGCs อีกทอดหนึ่ง 
 

2. ประเทศเกาหลี 
 การสนับสนุนดานการเงินแก SMEs ในประเทศเกาหลีนั้นไดมีการพัฒนามาอยางเปนระบบ โดย
การสนับสนุนดานการเงินในประเทศเกาหลี สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ การสงเสริมโดยสถาบันการเงิน
ของรัฐ และ กองทุนที่จัดตั้งขึ้นมาโดยรัฐบาลเกาหลีเพื่อพัฒนา SMEs โดยเฉพาะ 
 ก. สถาบันการเงินของรัฐที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนา SMEs ในประเทศเกาหลีมีดังตอไปนี้ 
 - บรรษัทสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (SMIPC) เปนสถาบันการเงินในสังกัดของ
สถาบันบริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMBA) ซ่ึงมีหนาที่ในการใหความชวยเหลือทางการเงิน
แก SMEs ใหบริการปรึกษาแนะนําทางดานเทคโนโลยีและการจัดการ ฝกอบรมชางเทคนิคและบุคลากรดาน
การจัดการ ตลอดจนใหบริการขอมูลขาวสาร โดยไดรับงบประมาณในการดําเนินจากเงินกูและเงินสนับสนุน
จากรัฐบาล 
 - กองทุนประกันสินเชื่อเทคโนโลยีแหงเกาหลี (KOTEC) มีหนาที่ในการประกันสินเชื่อแก SMEs 
ที่ไมสามารถขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เนื่องจากขาดหลักทรัพยในการค้ําประกัน โดยใหการค้ําประกัน
สินเชื่อทั่วไปและสินเชื่อเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งไดจัดตั้งศูนยประเมินราคาเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกณฑ
ที่ใชในการประเมินราคาของเทคโนโลยีที่ใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันสินเชื่อ 
 - บรรษัทการเงินเพื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีแหงเกาหลี (KTB) มีหนาที่ในการสงเสริมการพัฒนา
โครงสรางอุตสาหกรรมที่เนนการใชเทคโนโลยี โดยลักษณะของการใหความชวยเหลือจะอยูในรูปของ การ
เขารวมลงทุน (Venture Capital Financing) และ การใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําแกโครงการที่ทําการพัฒนาเทคโนโลยี
ซ่ึงไดรับจากแหลงเงินทุนตางๆของรัฐบาล 
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 ข. กองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนา SMEs ในประเทศเกาหลี ไดแก 
 - SME Promotion Fund ซ่ึงรัฐบาลเกาหลีไดจัดตั้งกองทุนนี้เพื่อเปนแหลงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําใหแก SMEs 
โดยมีผูบริหารกองทุน คือ บรรษัทสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (SMIPC) 
 - The Start-up Assistance Fund เปนกองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการเริ่มทําธุรกิจของ
ผูประกอบการ รวมถึงการสนับสนุนบริษัท Venture Capital ดวย  
 - The Technology Credit Guarantee Fund เปนหนวยงานที่ไมหวังผลกําไร โดยมีหนาที่ในการค้ํา
ประกันสินเชื่อใหแก SMEs ที่ตองการขอสินเชื่อแตขาดหลักทรัพยค้ําประกัน โดยมีกิจกรรมที่สําคัญ คือ 
ประกันสินเชื่อเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และ สินเชื่อดานอื่นๆ นอกจากนี้ The Technology Credit Guarantee 
Fund ยังไดมีการบริการขอมูลขาวสาร และจัดตั้งศูนยประเมินราคาเทคโนโลยีดวย 
 - SME Mutual aid Fund เปนกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปองกันไมใหกิจการใดกิจการหนึ่งลมละลาย
ตามกิจการอื่นๆที่ลมละลายไป โดย SMEs ที่ประสบปญหาที่ไมใชความผิดของตนเองจะไดรับสินเชื่อเปน
จํานวน 10 เทาของคาสมาชิกที่จายไป โดยไมตองมีหลักทรัพยค้ําประกันแตอยางใด 
 - Local SME Fostering Fund เปนกองทุนที่หนวยงานราชการในสวนกลางและสวนภูมิภาคจัดตั้ง
ขึ้น โดยนําเงินจากกองทุนนี้ไปใหสินเชื่อเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีแก SMEs และสนับสนุนอุตสาหกรรม
บางสาขาในสวนภูมิภาค 
 - The Technology Innovation and Development Fund เปนกองทุนที่มีหนาที่สนับสนุนให SMEs รวม
ทําวิจัยและพัฒนากับสถาบันการศึกษาและวิจัยตางๆ เพื่อแกปญหาจากการขาดแคลนทรัพยากรในการทํา
วิจัยและพัฒนาของผูประกอบการ SMEs โดยรวมตัวกันในรูปของสหกรณ ทําให SMEs สามารถใชประโยชน
จากเจาหนาที่ และ เครื่องจักร อุปกรณ ของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยช้ันนําของประเทศได 
 

3. ไตหวัน 
 การสงเสริม SMEs ดานการเงินในไตหวันนั้นดําเนินการโดยตรงผานทางสถาบันการเงินของรัฐ และ
โดยออมซึ่งเนนมาตรการสรางแรงจูงใจในรูปแบบตาง ๆ ใหแก SMEs ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 ก. มาตรการสงเสริม SMEsโดยตรงจากสถาบันการเงินของรัฐ  
 1. มาตรการดานสินเชื่อ 
 - กองทุนพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (MBDF) เปนหนวยงานในสังกัดของกระทรวง
การเศรษฐกิจไตหวัน โดยสนับสนุนสินเชื่อแก SMEs เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน หรือ การโยกยายฐานการ
ผลิตของธุรกิจ นอกจากนี้สินเชื่อดังกลาวยังชวยรักษาเสถียรภาพดานการผลิตและการจําหนายสินคาในชวง
เศรษฐกิจถดถอย 
 2. มาตรการดานการค้ําประกันสินเชื่อ 
 - กองทุนค้ําประกันสินเชื่อแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMBCGF) เปนกองทุนค้ําประกัน
สินเชื่อแก SMEs เปนสถาบันการเงินที่ไมหวังผลกําไร โดยทําหนาที่ชวยค้ําประกันสินเชื่อใหแก SMEs ที่ขาด
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หลักทรัพยค้ําประกัน โดยการค้ําประกันสินเชื่อของไตหวันนี้มีลักษณะพิเศษ คือ มีการกระจายความเสี่ยง
ของการใหค้ําประกันสินเชื่อ โดย SMBCGF จะทําสัญญาผูกพันกับสถาบันการเงินที่เขารวมค้ําประกันสินเชื่อ 
SMEs (CFIs) ภายใตสัญญาค้ําประกันสินเชื่อ CFIs จะเขามามีสวนรวมในการรับความเสี่ยงของการค้ําประกัน
สินเชื่อ SMEs บางสวน โดย SMBCGF จะรับความเสี่ยงที่ 50% – 90% ขึ้นอยูกับชนิดของการค้ําประกัน ซ่ึง
ประโยชนของการกระจายความเสี่ยงนี้ทําให CFIs มีโอกาสทําความเขาใจ SMEs ไดดีมากขึ้น ซ่ึงจะชวยเพิ่ม
ความมั่นใจและความเต็มใจในการปลอยสินเชื่อใหแก SMEs ตอไป 
 
 ข. มาตรการสงเสริม SMEs ทางออมโดยเนนการสรางแรงจูงใจ 
 มาตรการสงเสริมอยางกวาง ๆ ที่เนนการสรางแรงจูงใจแก SMEs ในการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยมาตรการเหลานี้จะอยูในรูปของการลดหยอนภาษี โดยสามารถสรุป
ไวในตาราง 2.12 ดังนี้ 
 

ตาราง 2.12 มาตรการสงเสริมดานการเงนิของไตหวนั 
มาตรการ สิทธิประโยชน 

1. มาตรการจูงใจสําหรับการใชเครื่องจักรเพื่อ
การผลิต 

- สามารถนําคาใชจายในการซื้อเครื่องจักรมาหัก
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรา 
10% สําหรับ การซื้อเทคโนโลยีจากตางประเทศ 
25% สําหรับ การซื้อเทคโนโลยีจากในประเทศ 

2. มาตรการจูงใจในดานการพัฒนาและการวิจัย - สามารถนําคาใชจายสําหรับการพัฒนาสินคา
ชนิดใหม, การปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต, การ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต  จะไดรับการ
ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 25% 
- สามารถหักคาเสื่อมราคาเครื่องมือตางๆที่ใชใน
การวิจัยและพัฒนา การทดลอง ภายใน 2 ป 

3. มาตรการจูงใจสําหรับการฝกอบรม - สามารถนําคาใชจายสําหรับการฝกอบรม
พนักงานทั้งการอบรมในบริษัทหรือโดยสถาบัน
ภายนอกจะไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลไมเกิน 25% 

4. มาตรการสําหรับอุตสาหกรรมใหม - บริษัทที่ลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมใหม
สามารถนําไปหักสวนลดภาษีเงินไดนิติบุคคล
ไมเกิน 20% ของเงินลงทุน สําหรับบุคคลทั่วไป 
สามารถนําไปหักลดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา



 
 2 - 36 

มาตรการ สิทธิประโยชน 
ไมเกิน 10% 

5. มาตรการจูงใจสําหรับการปรับปรุงควบคุม
มลภาวะ 

- สามารถนําคาใชจายจากการซื้อเคร่ืองกําจัด
มลภาวะจะไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลในอัตรา  
20% สําหรับอุปกรณที่ผลิตภายในประเทศ 
10% สําหรับอุปกรณที่นําเขา 
5% สําหรับการซื้อ เทคโนโลยีการควบคุม
มลภาวะ 
- สามารถขอยกเวนภาษีนําเขาสําหรับเครื่องมือ
หรือเครื่องตรวจวัดมลภาวะดานอากาศ เสียง 
และ การกําจัดและบําบัดน้ําเสีย 

6. มาตรการจูงใจสําหรับการประหยัดพลังงาน - คาใชจายสําหรับเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใน
การอนุรักษพลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใชพลังงาน การใชพลังงานแหลงใหม จะไดรับ
การลดหยอยภาษี 5-20% 
- สามารถหักคาเสื่อมราคาเครื่องมือตางๆที่ซ้ือ
มาเพื่อลดปญหาสิ่งแวดลอมภายใน 2 ป 

7. มาตรการจูงใจสําหรับการ recycling - คาใชจายสําหรับเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใน
การ recycling สามารถใชลดหยอยภาษีเงินได
นิติบุคคลตั้งแต 5-20% ของคาใชจาย 

ที่มา: ศุภัช ศุภัชลาสัย และคณะ (2543) 

 
4. ประเทศออสเตรเลีย 

 รัฐบาลออสเตรเลียไดมีมาตรการเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนเงินทุนของ SMEs โดยสงเสริมให
นักลงทุนเอกชนลงทุนใน SMEs ทั้งนี้รัฐบาลเองก็ไดชวยชดเชยความเสี่ยงดวยการใหสิทธิประโยชนอ่ืนๆ 
เปนการตอบแทน โดยโครงการที่สําคัญไดแก โครงการกองทุนรวมพัฒนา (PDF) โครงการกองทุนเพื่อลงทุน
ในนวัตกรรม (IIF) และ กองทุนพลังงานหมุนเวียน (REEF) 
 ก. กองทุนรวมพัฒนา (Pooled Development Fund - PDF) 
 กองทุนนี้เปนการระดมทุนจากภาคเอกชน แลวนําไปลงทุนใน SMEs เพื่อเปนการชวยเหลือ SMEs 
ที่ยังไมสามารถระดมทุนไดเองในตลาดหลักทรัพย เนื่องจากนักลงทุนมักจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่สูงและ
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มักจะมองผลตอบแทนระยะสั้นโดยนักลงทุนภาคเอกชนที่รวมลงทุนในกองทุนนี้จะไดรับแรงจูงใจในรูปแบบ
ของการลดหยอนภาษี 

ขอกําหนดในการลงทุน 
- ลงทุนในหุนสามัญใหมของบริษัทออสเตรเลียที่มีสินทรัพยทั้งหมดนอยกวา 50 ลานดอลลาร 
- เงินลงทุนในแตละบริษัทจะตองไมเกิน 30%ของกองทุน 
- เงินลงทุนจะตองเปนไปเพื่อจัดตั้งวิสาหกิจใหมหรือขยายกิจการที่มีอยูแลว 
- หามลงทุนในกิจการคาปลีกและอสังหาริมทรัพย 
- กองทุนสามารถสงที่ปรึกษาเขาไปชวยเหลือและใหคําแนะนําดานการบริหารและการเงินแกวิสาหกิจ
ที่รับการลงทุน 
ผลประโยชนที่กองทุนและผูลงทุนไดรับ 
- กําไรที่กองทุนไดรับจากการลงทุนใน SMEs จะไดรับการลดหยอนภาษี โดยเสียภาษีในอัตรา 15% 
- ผูลงทุนไดรับการยกเวนภาษีและภาษีกําไรสวนทุน (capital gains) เฉพาะสวนที่เปนกําไรของกองทุน
ที่ไดรับจากการลงทุนใน SMEs 
- เนื่องจากเปนกองทุนเปด ผูลงทุนรายใหมสามารถลงทะเบียนและรับสิทธิประโยชนทางภาษีโดย
ทันที 

 ข. กองทุนเพื่อการลงทุนในนวัตกรรม (Innovation Investment Fund) 
 กองทุน IIF เปนกองทุนที่รัฐบาลรวมลงทุนกับเอกชนใน SMEs เกิดใหมที่เนนการนําเทคโนโลยีมา
ประยุกตใชในเชิงพาณิชย โดยรวมลงทุนกับภาคเอกชนในอัตราสวน 2:1 เปนเวลา 10 ป โดยมีจุดประสงค
เพื่อ 

- พัฒนาตลาดทุน Venture Capital ที่มุงเนนเทคโนโลยี 
- มุงจัดตั้งโครงการที่มีเงินทุนหมุนเวียนเลี้ยงตนเองในระยะปานกลางโดยที่รัฐบาลไมตองสนับสนุน 
- สงเสริมกิจการที่เนนเทคโนโลยีใหม (NTBFs) ตลอดจนการใชประโยชนเชิงพาณิชยจากการวิจัย 
ขอจํากัดในการลงทุน 
- ตองลงทุนใน (NTBFs) ที่กําลังใชประโยชนเชิงพาณิชยจากเทคโนโลยี 
- กองทุนตองมีการลงทุนจริงอยางนอย 60% ของเงินกองทุนใน 5 ป 
- แตละบริษัทตองมีรายรับไมเกิน 4 ลานดอลลารตอปโดยคิดเฉลี่ยจาก 2 ปสุดทายและมีรายรับสูงสุด
ไมเกิน 5 ลานดอลลารในปใดๆ 
- กองทุนตองลงทุนไมนอยกวา 40% ของเงินทุนใน NTBFs ที่เพิ่งเริ่มตั้งและไมเกินร 60% ของเงินทุน
ใน NTBFs ที่มีความมั่นคงแลว 
- แตละบริษัทตองรับเงินลงทุนไมเกินรายละ 4 ลานดอลลาร หรือไมเกิน 10% ของเงินกองทุน IIF 
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 ผลตอบแทนจากการลงทุน ใหรัฐบาลและเอกชนไดรับผลตอบแทนเปนจํานวนเทากับเงินลงทุนของ
ตนและดอกเบี้ยจากเงินลงทุนนั้น ผลตอบแทนนอกเหนือจากนี้ใหแบงตามสัดสวน 1:9 ระหวางรัฐบาลกับ
เอกชน  
 ค. กองทุนพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Equity Fund - REEF) 
 โครงการนี้มีลักษณะคลายกับกองทุน IIF คือ เปนการระดมทุนจากประชาชนมาลงทุนในทุนเรือน
หุนของ SMEs ที่วิจัยและพัฒนาแหลงพลังงานที่หมุนเวียนนํากลับมาใชใหมได ทั้งนี้เพื่อใชทดแทนน้ํามัน
และพลังงานอื่น ๆ ที่กอใหเกิดปญหาโลกรอน 
 โดยเมื่อเร่ิมตน รัฐบาลไดจายเงินสมทบขั้นตนเพื่อเปนเงินทุนจํานวน 21 ลานดอลลารโดยมีระยะเวลา
ลงทุน 10 ป สวนการบริหารกองทุนนั้นดําเนินการโดยผูจัดการกองทุนเอกชนที่ผานการคัดเลือกจากรัฐบาล 

คุณสมบัติของ SMEs ที่จะไดรับเงินลงทุน 
- มีธุรกิจพัฒนาและใชประโยชนเชิงพาณิชยจากเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน 
- เปนวิสาหกิจที่อยูในขั้นเริ่มตน 
- มีลูกจางและทรัพยสินสวนใหญอยูในออสเตรเลีย 
- แตละบริษัทตองมีรายรับไมเกิน 4 ลานดอลลารตอปโดยคิดเฉลี่ยจาก 2 ปสุดทายและมีรายรับ
สูงสุดไมเกิน 5 ลานดอลลารในปใดๆ 

 
5. ประเทศอิตาล ี

 การสงเสริม SMEs ดานการเงินในประเทศอิตาลีนั้น โดยสวนใหญ SMEs ยังคงพึ่งพาแหลงเงินทุน
จากภายนอกโดยเฉพาะสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย ซ่ึงธนาคารพาณิชยนิยมใหสินเชื่อแก SMEs ที่มีหลักทรัพย
ค้ําประกันเพื่อลดความเสี่ยงของตนเอง นอกจากนี้ SMEs ยังตองจายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกวาธุรกิจขนาดใหญ
อยูเสมอ รูปแบบการสงเสริม SMEs ในประเทศอิตาลีนั้นมีดังตอไปนี้ 
 ก. Loan Guarantee Schemes (LGS) และ Mutual Guarantee Schemes (MGS) 
 LGS และ MGS เปนโครงการใหกูเงินรวมกันระหวางสถาบันการเงินภาคเอกชนและภาครัฐบาลสําหรับ
ประเทศในกลุม OECD รูปแบบสินเชื่อทั้งสองนี้มีใหเห็นโดยทั่วไป โดยใหสินเชื่อแกธุรกิจที่เร่ิมเปดดําเนินการ 
โดยไมจําเปนตองมีหลักทรัพยค้ําประกัน วัตถุประสงคของการใหสินเชื่อในลักษณะนี้ คือ การลดความเสี่ยง
ใหกับสถาบันการเงินที่ปลอยกูแก SMEs ขอแตกตางระหวาง LGS และ MGS คือ ขนาดของเงินกู โดยที่ขนาด
เงินกูของ MGS มักจะเล็กกวาขนาดเงินกูของ LGS เนื่องจาก MGS จะปลอยกูใหแกกิจการการคาที่เปนการ
ผลิตในครัวเรือน สวน LGS จะปลอยกูใหกับอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ 
 ข. Securitization of SME debt 
 เปนการใชเงินกูบางสวนที่ไดรับค้ําประกันแลวนําไปรวมกับการกูอ่ืนๆที่มีรูปแบบลักษณะคลายกัน 
แลวนําไปออกเปนพันธบัตรที่ขายได ทําใหธนาคารมีสถาพคลองมากขึ้นและปลอยกูไดมากขึ้น  
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 ค. Venture Capital 
 เปนรูปแบบหนึ่งของการสงเสริม SMEs ผานทางแหลงเงินทุน โดยรูปแบบการลงทุนนี้ จะเนนธุรกิจ
ที่มีการขยายตัวสูงมากกวาธุรกิจที่เร่ิมตนใหม อยางไรก็ตาม รูปแบบการลงทุนชนิดนี้มีผลที่คอนขางจํากัดใน 
SMEs ในภูมิภาคยุโรป เนื่องจากเจาของ SMEs สวนใหญตองการเปนเจาของกิจการแตโดยลําพัง 
 
2.4  สรุป 

มาตรการสงเสริม SMEs ดานการเงินของประเทศไทยครอบคลุมมาตรการผานทางแหลงเงินกูอันไดแก
สถาบันการเงินของรัฐและธนาคารพาณิชยของเอกชน โดยใหบริการหลากหลายรูปแบบประกอบดวย การ
ใหสินเชื่อ การใหบริการแฟคตอริ่ง การใหบริการลีสซิ่ง การใหเงินเบิกเกินบัญชี การค้ําประกันสินเชื่อ ตลอดจน
การใหคําปรึกษาทางดานการเงิน นอกจากนี้ภาครัฐยังใหการสนับสนุนเงินทุนผานทางธุรกิจเงินรวมลงทุน 
(Venture capital) ของภาครัฐและการดําเนินธุรกิจเงินรวมลงทุนของเอกชนดวย 

สถาบันการเงินของรัฐที่มีบทบาทสําคัญอยางมากในการสงเสริม SMEs ดานการเงินทางดานเงินกู
ประกอบดวยสถาบันการเงินของรัฐอันไดแก ธพว. ธกส. ธสน. และ ธนาคารออมสิน โดยสินเชื่อที่สถาบัน
การเงินเหลานี้จัดสรรใหแก SMEs นั้นมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตลอดชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมา อยางไรก็ตาม
สถาบันการเงินเหลานี้ ยังไมสามารถบรรลุเปาหมายสินเชื่อที่ไดตั้งไวในการกระจายสู SMEs สาเหตุสวน
หนึ่งมาจากการขาดการประชาสัมพันธโดยเฉพาะการประชาสัมพันธเร่ืองหลักเกณฑการอนุมัติขอสินเชื่อ
ให SMEs รับรูวาการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินของรัฐนั้น สะดวกและงายกวาสถาบันการเงินของเอกชน 
ปญหาสําคัญประการหนึ่งของสถาบันการเงินของรัฐโดยเฉพาะ ธพว. คือปญหาระดับสินเชื่อที่ไมกอใหเกิด
รายไดที่มีอยูเปนจํานวนมาก ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงการขาดประสิทธิภาพในการติดตามเรงรัดหนี้สิน  

สําหรับการใหบริการแฟคตอริ่งของสถาบันการเงินตางๆ นั้นประสบความสําเร็จพอสมควร โดย
สามารถเพิ่มปริมาณธุรกรรมเปน 90,000 บาทในป 2550  ในขณะที่การใหบริการลีสซิ่งยังเติบโตไมมากนัก
โดยมีอุปสรรคที่สําคัญคือ SMEs ยังขาดความรูวาการจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณที่มีราคาสูงและลาสมัย
เร็วนั้นสามารถใชบริการลิสซิ่งได  

สําหรับการดําเนินธุรกิจเงินรวมลงทุนในประเทศไทยนั้นยังมีอยูอยางจํากัด โดย SMEs ยังคงพึ่งพา
แหลงเงินกูในการดําเนินธุรกิจเปนสําคัญ อยางไรก็ตามธุรกิจเงินรวมลงทุนของไทยนั้นมีอัตราการเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องอยางชา ๆ โดยขอจํากัดในการเติบโตของธุรกิจเงินรวมลงทุนสวนใหญมาจากการขาดความรู
ความเขาใจของผูประกอบการ SMEs ซ่ึงมีความหวาดกลัววาผูรวมลงทุนจากภายนอกจะเขามาเปลี่ยนแปลง
การดําเนินธุรกิจของตน SMEs สวนใหญไมสามารถจัดหาขอมูลที่จําเปนในการทําแผนธุรกิจเสนอใหกับบริษัท
เงินรวมลงทุน ในแงของบริษัทรวมลงทุนเองเห็นวากิจการ SMEs นั้นไมนาลงทุน อีกทั้งสิทธิประโยชนทาง
ภาษีที่ใหกับบริษัทรวมลงทุนและนักลงทุนยังไมจูงใจเพียงพอ 

ถึงแมวายังมีปญหาและขอจํากัดในการดําเนินการสงเสริม SMEs ดานการเงินอยูบาง แตโดยรวมแลว
สามารถกลาวไดวาสถาบันการเงินตาง ๆ ไดดําเนินการสงเสริม SMEs ดานการเงินเปนอยางดีสอดคลองกับ
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ยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs ของ สสว. จากการสอบถามเจาหนาที่ของสถาบันการเงิน ที่มีโครงการใหกู
และชวยเหลือ SMEs ทางการเงินในลักษณะตางๆ พบวาในการกําหนดแผนงานของสถาบันการเงินหลาย
แหง เชน ธพว. และ บสย. มีการนํายุทธศาสตรการสงเสริม SMEs ที่ สสว. จัดทําขึ้นมาประกอบการวางแผน  
อยางไรก็ตาม สําหรับสถาบันการเงินในภาคเอกชน สวนใหญรับทราบยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs ของ 
สสว. แตการนํายุทธศาสตรดังกลาวไปใชในการวางแผนหรือดําเนินงานนั้น ยังไมปรากฎชัดเจน 
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บทที่ 3   การสงเสริม SMEs ทางดานการตลาด 
 

3.1 ความสําคัญของการสงเสริม SMEs ดานการตลาด 
 ในการสรางเสริมความสามารถในการแขงขันขององคกรธุรกิจนั้น แตละองคกรฯจําเปนจะตอง

กําหนดแนวทางการเจริญเติบโตขององคกรและยุทธศาสตรการแขงขันของแตละหนวยธุรกิจของตนใหมี
ความชัดเจน ตลอดจนกําหนดกิจกรรมสนับสนุนในระดับหนาที่ตางๆทั้งในดานการตลาด (Marketing) การผลิต 
(Manufacturing or Operating) การเงิน (Finance) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยและระบบสนับสนุน
อ่ืนๆ (Human Resources & Other Supporting systems) อันไดแก การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมและ
องคความรูใหมๆ (Research and Development) การบริหารจัดการองคความรู และ ขอมูลการแขงขันเชิง
ยุทธศาสตรที่สําคัญตอการตัดสินใจทางธุรกิจ (Knowledge Management and Marketing & Competitive 
Intelligence) เปนตน ใหมีการประสานสอดคลองสนับสนุนกันและกันและไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให
เกิดการใชทรัพยากรที่คุมคา กอใหเกิดเปนพลังรวม (Synergy) เสริมสรางตําแหนงในการแขงขันและความ 
สามารถในการแขงขันใหเขมแข็ง นําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายการเจริญเติบโตขององคกรที่กําหนดไว  

ในทํานองเดียวกันการสงเสริมการตลาดซึ่งเปนกลยุทธที่สําคัญของนโยบายสงเสริม SMEs ซ่ึงจําเปน 
ตองกําหนดแนวทางการสงเสริมใหสอดคลองกับเปาหมายการวางตําแหนงการแขงขันของแตละอุตสาหกรรม 
หรือในแตละเครือขายธุรกิจ (Industrial Clusters & Networks) โดยตองพิจารณาองคประกอบรวมของ
กิจกรรมสนับสนุนและสงเสริมตั้งแตตนน้ําตลอดจนถึงปลายน้ํา  (Upstream to Downstream of Value Chain) 
ทั้งนโยบายสนับสนุนดานอุปสงคและอุปทาน (Supply and Demand Sides) และนโยบายดานปจจัยเอื้อตอ
การดําเนินธุรกิจ ซึ่งรูปแบบและกิจกรรมการสงเสริมอาจจําเปนตองปรับเปลี่ยนใหมีความแตกตางกันไป
ตามลักษณะเฉพาะและสภาพแวดลอมการแขงขันของ SMEs หรือ กลุมของวิสาหกิจฯในแตละอุตสหกรรม 
เพื่อให SMEs ทั้งที่เปนหนวยธุรกิจ และโดยภาพรวมในแตละภาคสวน มีพัฒนาการและการจริญเติบโตที่
สอดคลองรวมกันไปกับเปาหมายหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ เราอาจจําแนกโครงสรางนโยบายการพัฒนา SMEs ตามรูป 3.1 คือ ดานการตลาด การผลิต และการเงิน 
ดังนี้  
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รูป 3.1  โครงสรางนโยบายการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 

(ก) เงินกู…………………….ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางยอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายพัฒนา 
SMEs 

(1) ความชวยเหลือ 
        ดานการเงิน 

 
 
 

นโยบายดานอุปทาน 
(2) ความชวยเหลือ 
ดานพัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 

                                                       (3) ความชวยเหลือ 
                                                           ดานเทคโนโลยี 

(ข) การประกันสินเชื่อ…………  บรรษัทประกันสินเชื่อ 

(ค) กองทุนรวมทุน……………….กองทุนวรรณ ฯลฯ 
 
 

(ก) การศึกษา…………………..มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวะ 

(ข) การฝกอบรม…………………… กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
 

 
(ก) ความชวยเหลือดานเทคโนโลยีรายอุตสาหกรรม…………….สถาบันเฉพาะทาง เชน สถาบันยานยนต สถาบันพัฒนาสิ่งทอ ฯลฯ 

(ข) สถาบันวิจัยของรัฐ………..  NECTEC , MTEC 

 (ค) อุทยานวิทยาศาสตร .................สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  
 
 
นโยบายดานอุปสงค 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายดานปจจัยเอื้อธุรกิจ 

 
(ก) การสงออก …………………………………..กรมสงเสริมการสงออก และ กรมการคาตางประเทศ  กระทรวงพาณิชย  

(ข) การซื้อจากภาครัฐ……………………………รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 
 
(ก) มาตรการภาษี……………………………………….สํานักงานสงเสริมการลงทุน และ กระทรวงการคลัง  
 
(ข) มาตรการการสงเสริมกลไกตลาด………………...... กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย  
 
(ค) มาตรการดานอัตราแลกเปลี่ยน ……………………ธนาคารแหงประเทศไทย  
 
(ง) มาตรการดานนิคมอุตสาหกรรม……………………การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

(จ) ศูนยบมเพาะ…………………………………สํานักงานการอุดมศึกษา 

(ฉ) มาตรการดานการปรับปรุงระเบียบ…………………..หนวยงานในกระทรวงที่เกี่ยวของ

ที่มา : ปรับปรุงจาก  Rothwell and Zegveld (1981), Chen (1986), and Sun (1989)  
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อยางไรก็ตาม หากจะพิจารณาขอบเขตหนาที่และกิจกรรมการสงเสริมทางดานการตลาดโดยภาพรวม
แลว สามารถพิจารณาครอบคลุมปจจัยใน 4 ดานสําคัญ หรือ 4Ps คือ การสงเสริมดานการพัฒนาผลิตภัณฑ 
(Product) ตลอดจนกลยุทธการเขาสูตลาด (Market Entry Strategy) การสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิตและการดําเนินงานเพื่อลดตนทุน ซึ่งนําไปสูความสามารถในการกําหนดโครงสรางราคาที่แขงขันได 
(Price) การสงเสริมและสนับสนุนชองทางการจัดจําหนายเพื่อการกระจายสินคาไปสูผูบริโภค (Place / Channels 
of Distribution) และ การสงเสริมการตลาด (Marketing Promotion) เพื่อส่ือสารขอมูลสูกลุมลูกคาเปาหมายและ
กระตุนใหเกิดการซื้อ โดยครอบคลุมพื้นที่การสงเสริมทั้งตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ นอกจากนั้น 
อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญอยางยิ่งในยุคปจจุบันที่อิทธิพลของโลกาภิวัตนบนเศรษฐกิจฐานความรู ก็คือขอมูล
ขาวสารอันเปนปจจัยสําคัญในการสรางมูลคาและความไดเปรียบในการแขงขัน (New Economy, where 

knowledge is the key source of competitive advantage and value creation..)1 ความสามารถในการเขาถึง
ขอมูล ประเมินและกรั่นกรองเพื่อใหไดขอมูลที่สําคัญเปนประโยชนตอการพิจารณากําหนดนโยบายและ
ตัดสินใจจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่ง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาด (Marketing Decision Support 
System) ที่มีประสิทธิภาพจึงนับเปนอีกหนึ่งองคประกอบที่สําคัญของสวนผสมทางการตลาด ดังแสดงในรูป 
3.2 และ 3.3  ขางลางนี้  

 
รูป 3.2  4Ps  ของสวนผสมทางการตลาด  ( 4Ps Marketing Mix) 

Marketing Mix : 4 Ps
(สวนผสมทางการตลาด) 

PLACE 
(ชองทางการจัดจําหนาย)
‐ชองทาง
‐การครอบคลุมตลาด
‐การจําแหนกสินคา
‐ทําเลท่ีตั้ง
‐สินคาคงคลัง
‐การขนสง

PRODUCT
(ผลิตภัณฑ)
‐ความหลากหลาย
‐คุณภาพ
‐แบบ,  ลกัษณะ, ขนาด
‐ตรายี่หอ
‐บริการ
‐การรับประกัน
‐การรับคืน

PRICE
(ราคา)
‐ราคาท่ีแจงแกลูกคา
‐สวนลด
‐สวนยอมใหเพือ่การ
ปฏิบัติงาน
‐ระยะเวลาการชําระเงิน
‐เงื่อนไขการใหสินเช่ือ

PROMOTION
(การสงเสริมการตลาด)
‐การสงเสริมการขาย
‐การโฆษณา 
‐การประชาสัมพนัธ
‐พนักงานขาย
‐การขายตรง 

TARGET  
MARKET
(ตลาดเป าหมาย)
POSTIONING 
(การวางตาํแหนง
ตามที่มุงหวัง)

 
ที่มา : Mcarthy, E. Jerone : อดุลย จาตุรงคกุล ,การบริหารการตลาด กลยุทธและกลยุทธ ,2546 

                                                 
1
 Dess, G.G.; Lumpkin, G.T. and Tayllor,M.L, 2005/ Liebowitz,J.(2006) 
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รูป 3.3 ระบบสนับสนนุการตัดสินในทางการตลาด (Marketing Decision Support System: MDSS) 
 

   
 
ที่มา : อดุลย จาตุรงคกุล, การบริหารการตลาด กลยุทธและยุทธวิธี, 2546 

 
เมื่อพิจารณานโยบายสงเสริมทางดานการตลาด ที่รัฐบาลไดดําเนินการอยูตามรายละเอียดของแผนและ

นโยบายสงเสริม SMEs ในระดับภายในประเทศนั้น รัฐบาลไดมุงเนนใหความสําคัญในประเด็นตอไปนี้ 
  

1. การใหขอมูลดานการตลาดแก SMEs เพื่อทําให SMEs เขาใจพฤติกรรมของลูกคา สามารถกําหนด
กลุมเปาหมายที่ถูกตอง พรอมทั้งวางแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. สงเสริมและสนับสนุน การสรางเครื่องหมายการคา หรือตราสินคา (Branding) และตําแหนง
ผลิตภัณฑ (Product Postioning) เพื่อสรางความไดเปรียบในดานการแขงขัน  

3. สงเสริมการทํางานของกลไกการตลาด และความรวมมือของหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
เพื่อใหเกิดเปนการรวมกลุมของธุรกิจเพื่อใหความชวยเหลือสมาชิก โดยการจัดตั้งเปนสมาคม
การคา (Trade Associations) หรือกลุมเครือขายวิสาหกิจฯตางๆ (Clusters) เนนการแลกเปลี่ยน
องคความรู การศึกษาดูงาน การสนับสนุนและสงเสริมการทําการตลาด การอบรมใหความรู
ดานการตลาด เชน วิธีการแสวงหาและวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดกลุมเปาหมายที่ถูกตอง การ
วางแผนการตลาด ตลอดจนการปรับกลยุทธการตลาดใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป  
การสรางและพัฒนาตราสินคาใหมีมาตรฐานสากล การพัฒนาผลิตภัณฑใหมใหเหมาะกับ
ตลาดเฉพาะและผูบริโภคเปาหมาย (Niche Market) เปนตน  

4. สงเสริมและสนับสนุนชองทางการจัดจําหนาย ทั้งโดยกิจกรรมที่ดําเนินการเองโดยภาครัฐ และ
การขอความรวมมือจากภาคธุรกิจคาปลีกเอกชนอื่นๆ เชน Tesco Lotus, Big C ฯลฯ 

5. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการขยายตลาดของ SMEs ทั้งทางดานการพัฒนา
เพิ่มสายผลิตภัณฑ (Product Development) และการขยายกลุมลูกคา (Market Development) 
จากการตลาดแบบธุรกิจสูลูกคา (B2C) ไปสูการตลาดแบบระหวางหนวยธุรกิจ (B2B) ซึ่งรวมทั้ง
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การผลิตตามคําสั่งซื้อของสินคา OEM (Original Equipment Manufacturer) เชน โครงการนํา
ผูผลิตชิ้นสวนรถยนตพบกับบริษัทผูประกอบรถยนต โครงการสนับสนุนการเขาสูตลาดประมูล
สินคาราชการของ SMEs  เปนตน 

6. เสริมสรางความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิต จากการผลิตตามคําสั่งซื้อ (OEM) ไปสู
การออกแบบและผลิตภายใตตราสินคาของตนเอง  (ODM – Original Design Manufacturing & 
OBM – Original Brand Manufacturing) เชนในอุตสาหกรรม  แฟชั่น เปนตน  

 
สําหรับมาตรการและนโยบายสงเสริมในภาคการสงออกนั้น แบงเปนมาตรการสงเสริมทางตรง (Direct 

Promotion Measures) และมาตรการสงเสริมทางออม (Indirect Promotion Measures) โดยมาตรการสงเสริม
ทางตรงนั้นประกอบดวยเครื่องมือสําคัญ 3  ประการ คือ 1) ระบบภาษีการสงออก (Export Promotion Tax 
System)  2) การเงินเพื่อการสงออก (Export Finance) และ 3) การประกันเพื่อการสงออก (Export Insurance) 
สําหรับมาตรการสงเสริมทางออมนั้นประกอบดวยเครื่องมือสําคัญ  6  ประการ คือ 1) การสํารวจและเก็บรวบรวม
ขอมูลเพื่อการสงเสริมการสงออก  ซ่ึงอาจจะกระทําโดยการสํารวจหรือสอบถาม จัดตั้งคณะผูแทนการคา หรือ 
คณะนักธุรกิจเอกชนไปดูตลาดตางประเทศ หรือเขารวมงานแสดงสินคา หรือโดยผานกิจกรรมประชาสัมพันธใน
ดานตางๆ 2) การจัดตั้งสภาการสงออก ซ่ึงอาจประกอบดวยนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทย และตัวแทนจากภาคเอกชนที่สําคัญเขารวมเปนคณะกรรมการ 3) กิจกรรมรณรงคสงเสริมการ
สงออก  4) โครงการรางวัลบริษัทสงออกดีเดน 5) การตรวจสอบคุณภาพสินคาและบริการเพื่อการสงออก 
และ 6) การสงเสริมการออกแบบ  ดังรายละเอียดในรูป 3.4  
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รูป 3.4   มาตรการการสงเสริมการสงออกทั้งทางตรงและทางออม 

 ระบบภาษีการสงออก          
(Export Promotion Tax  System)

การเงินเพื่อการสงออก                 
(Export Finance)

การประกันเพื่อการสงออก           
(Export Insurance)

สภาการสงออก
(Supreme Export Council)

การรณรงคการสงเสริมการสงออก 
(Export Promotion Campaigns)

รางวัลบริษัทสงออกดีเดน 

(Awards to Businesses that Contribute to Exporting)

การตรวจสอบเพื่อการสงออก
(Export Inspections)

การสํารวจและเกบ็ขอมูล
เพ่ือการสงเสริมการสงออก

การตรวจสอบเพื่อการสงออก
(Export Inspections)

มาตรการการสงเสริมทางตรง 
(Direct Promotion measures)

มาตรการการสงเสริมทางออม
(Indirect Promotion measures)

การสงเสริมการสงออก

มาตรการการสงเสริมการสงออกทั้งทางตรงและทางออม 

  ที่มา : Teiji SAKURAI (2007) 
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สําหรับการสนับสนุนขอมูลเพื่อสนับสนุนการตลาดตางประเทศใหกับ SMEs นั้น อาจเนนขอมูล
การตลาดที่สําคัญ เชน กฎหมาย ระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติทางการคา วัฒนธรรมและพฤติกรรม ผูบริโภคใน
ตลาดนั้นๆ ซ่ึงจะมีลักษณะแตกตางกันในแตละประเทศและในแตละภูมิภาค กลไกการเขาสูตลาด ชอง
ทางการจัดจําหนาย ตลอดจนการโฆษณาประชาสัมพันธ โดยขอมูลตองมีความทันสมัยและถูกตองแมนยํา 
(Timely & Accurate) วิธีการกระจายขาวสารหรือนําเสนอขอมูลจะดําเนินการผานเครือขายขอมูล และองคกร
ที่ดําเนินงานครอบ คลุมอยูทั้งในประเทศและตางประเทศ (Information Provision and Network of Main Actions)  

นอกจากการสนับสนุนดานขอมูลแลว หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของยังมีบทบาทในการใหคําแนะนํา 
(Consultantcy) ในเรื่องการสงออก การฝกอบรม (Training) ในดานความรูและทักษะเกี่ยวกับกระบวนการสงออก 
ตลอดจนความรูและขอมูลการแขงขันในตลาดตางประเทศ (Market & Competitive Intelligence) ซ่ึงจะมีสวน
ชวยสงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการไทยสามารถตัดสินใจเลือกตลาดเปาหมาย กลุมลูกคา และ กําหนด
กลยุทธการเขาตลาดไดอยางถูกตองมากขึ้น  สําหรับในดานกลไกการเขาตลาดนั้น  หนวยงานภาครัฐยังได
สนับสนุนในการสรางเครือขายใหผูประกอบการวิสาหกิจไทย สามารถนําเสนอผลิตภัณฑและเขาสูตลาด
ตางประเทศ ผานกลไกการจัดงานแสดงสินคาทั้งภายในประเทศและในตางประเทศ ตลอดจนการเขารวมงาน
แสดงสินคาที่สําคัญตางๆในตางประเทศเกือบทั่วโลกโดยเฉพาะในตลาดยุโรป (EU) สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และ
ตลาดใหมที่มีศักยภาพสูง เชน จีน และอินเดีย เปนตน ตลอดจนจัดตั้งกองทุนสนับสนุนเพื่อใชในการเดินทางไป
ตางประเทศ เพื่อรวมงานแสดงสินคาและการสํารวจความตอง การของลูกคาเพื่อการสงออกดวย ตลอดจน
สนับสนุนใหมีการสรางตราสินคาของสินคาไทยใหมีมาตรฐานเปนสากลเพื่อพัฒนาสูการเปนตราสินคาระดับโลก
ได (Global Brand)    

อยางไรก็ตาม มาตรการการสงเสริมการสงออก จะกอใหเกิดประโยชนตอเมื่อประเทศสามารถที่จะหา
สินคาสําหรับสงออกได  และสามารถผลิตไดในปริมาณที่ตลาดตางประเทศตองการ สามารถผลิตสินคาไดมี
คุณภาพ และมีรูปลักษณการออกแบบที่อยูในสมัยนิยม และนําเสนอดวยราคาที่เหมาะสมสามารถแขงขันได   
นอกจากนั้นการสงเสริมการสงออกสําหรับ SMEs นั้นแตกตางจากการดําเนินนโยบายการพัฒนาธุรกิจขนาด
ใหญ รัฐบาลจะตองเลือกมาตรการที่สามารถสนับสนุนธุรกิจสงออกที่เหมาะสม ซ่ึงควรเปนอุตสาหกรรม
เปาหมายที่มีศักยภาพ  ดังนั้นเพื่อใหบรรลุเปาหมายนี้ภายใตทรัพยากรและงบประมาณที่มีจํากัด จึงจําเปนตอง
เลือกมาตรการการสงเสริมที่เหมาะสม กระบวนการในการกําหนดนโยบายในการสงเสริมการสงออกจึงตอง
พิจารณา 2 ระดับ ในระดับสถาบันในการกําหนดนโยบายสงเสริมภาพรวม กับในระดับธุรกิจ ซ่ึงตองกําหนด
นโยบายการสงเสริมรายสินคาเปาหมาย ดังรูปกระบวนการกําหนดกลยุทธการสงเสริมการสงออกในระดับ
สถาบัน และระดับธุรกิจ 

การพิจารณาการสงเสริมการตลาดของ SMEs จึงไมอาจพิจารณาเพียงมาตรการดานการตลาดเพียงอยาง
เดียว จําเปนตองพิจารณามาตรการทั้งระบบประกอบ เชน การที่ธุรกิจไมสามารถสงออกไดอาจจะเนื่องมาจาก
ปญหาดานคุณภาพของผลิตภัณฑ จึงจําเปนตองดําเนินนโยบายการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑและยกระดับ
เทคโนโลยีของกระบวนการผลิต หรือ ของผลิตภัณฑ หรือขอจํากัดทางการตลาด อาจมาจากปจจัยดานการเงินที่
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ธุรกิจจะมีสินคามีคุณภาพมาตรฐานเปนที่ตองการของตลาด แตขาดเงินทุนสนับสนุนในการสงออก จึงจําเปนตอง
ดําเนินนโยบายการสนับสนุนดานการเงินและเครดิตการสงออก เปนตน  

 
รูป 3.5 กระบวนการกําหนดกลยุทธการสงเสริมการสงออกในระดับสถาบันและระดับธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : UFJ Institue (2007) 

 

สถาบันที่สนับสนุนการ
สงเสริมการสงออก 

การวิเคราะหสถานการณ
และสภาพแวดลอมการ
สงออก 

การคัดเลือกสินคา
สงออกเปาหมาย 

การสํารวจผูสงออก 
ความสามารถในการ
แขงขันและความตองการ
ในการพัฒนาธุรกิจเพื่อ
สงออก 

ตัวอยาง/เปรียบเทียบกับ
ประเทศตางๆ ในเอเชีย 

ขอเสนอแนะดานนโยบายการ
สงเสริมการสงออก 

แผนปฏิบัติการ/จัดสัมมนา/
จัดการประชุมรวม 

การสํารวจความพอใจ
ของลูกคาตางประเทศ 

การใหบริการการ
ปรึกษาตอผูสงออก 

การกําหนดโครงการตางๆ เพื่อ
สนับสนุนการสงออก 

กลยุทธการตลาดสําหรับผูสงออก 

นโยบายการสงเสริมการสงออก 
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3.2 ปญหาและขอจํากัดของวสิาหกิจฯ (SMEs) ดานการตลาด 
3.2.1 ขอจํากัดดานการเขาถึงชองทางการจดัจําหนาย  
SMEs ไมสามารถเขาสูกลไกตลาด เนื่องจากมีขอจํากัดดานขอมูลและเครือขายที่จะเขาถึงชองทางการ

จัดจําหนาย เชน ไมทราบขอมูลเกี่ยวกับชองทางการจัดจําหนาย ไมสามารถที่จะนําสินคาไปวางจําหนายในตลาด
ที่ตองการและขายสินคานั้นได  ไมมีความสามารถในการปรับตัวเขาสูระบบการจัดจําหนายคาปลีกขนาดใหญ
ได หรือขาดอํานาจตอรองเพื่อเลือกสถานที่จัดจําหนายที่เปน Prime Location หรือ ไมสามารถจะขายชิ้นสวน
ไปยังโรงงานประกอบ เนื่องจากขาดทักษะในการปรับผลิตภัณฑใหสอดคลองกับระบบการจัดซื้อของโรงงาน
ประกอบ เปนตน 

3.2.2 ขาดขอมูลความตองการของการตลาด 
SMEs สวนใหญไมสามารถเขาถึงขอมูลทางการตลาดที่จะใชในการปรับปรุงผลิตภัณฑใหสอดคลอง

กับความตองการของลูกคา ทําใหความสามารถในการปรับปรุงผลิตภัณฑใหทันการเปลี่ยนแปลงของตลาดอยู
ในระดับต่ํา นอกจากนั้นยังขาดขอมูลเกี่ยวกับการตลาดในตางประเทศ ทําใหไมสามารถผลิตและสงออกสินคา
ไปตลาดตางประเทศใหตรงกับความตองการและมาตรฐานของลูกคาตางประเทศได 

3.2.3 ขาดทักษะและความรูดานการตลาด 
SMEs สวนใหญขาดความรูและความสามารถในดานการตลาดในเกือบทั้ง 4 ดานหลัก ทั้งตลาด

ภายในและตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะในดานการกําหนดหรือเลือกผลิตภัณฑที่มีศักยภาพเพื่อผลิต และ/
หรือ ทําตลาด ตลอดจนขาดความสามารถในการปรับปรุงผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการของลูกคาในแต
ละตลาด ขาดทักษะการนําเสนอสินคาไปยังลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ ขาดทักษะการจัดกิจกรรมโฆษณา
ประชาสัมพันธเพื่อสรางตราสินคา (Brand) 

3.2.4  ขาดการสนับสนุนดานการเงิน  
SMEs สวนใหญไมสามารถเขาสูตลาดได เนื่องจากขาดการสนับสนุนดานการเงินโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในการเขาสูตลาดตางประเทศ  โครงการสนับสนุนดานการเงิน และการใหเครดิตสําหรับวิสาหกิจผูสงออกไทยที่
เปน SMEs ยังมีขอบเขตที่จํากัด 

3.2.5 ขาดการสนับสนุนดานเทคโนโลย ี
 SMEs สวนใหญยังขาดประสิทธิภาพในการผลิต ไมสามารถผลิตสินคาไดตามมาตรฐานและมีคุณภาพ
ที่สม่ําเสมอตามความตองการของลูกคา กระบวนการการผลิตยังมีประสิทธิภาพต่ํา และขาดอุปกรณเครื่องจักรที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
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3.3 หนวยงานการสงเสริม SMEs ดานการตลาด 
 3.3.1 ภาพรวมการสงเสริม SMEs ดานการตลาด 
แนวคิดของยุทธศาสตรของแผนการสงเสริม SMEs ของประเทศไทย ของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม ในระยะแรก ระหวางป 2545-2549 นั้น มุงเนนการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
และลดอุปสรรคการดําเนินธุรกิจของ SMEs พรอมทั้งเสริมสรางให SMEs เติบโตอยางยั่งยืน ตลอดจนเสริมสราง
ศักยภาพวิสาหกิจผูสงออกขนาดกลางและขนาดยอมสูระดับสากล โดยมีกลยุทธในการสงเสริม SMEs ดาน

การตลาด ดังนี้2 

1. ปรับปรุงสภาพแวดลอม การสรางโอกาสและการขยายตลาดของ SMEs  
2. เพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดสงออก 
3. เสริมสรางสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่ดีและลดภาระความเสียเปรียบของ SMEs กลุมสงออก ที่

เกิดจากกฎหมาย นโยบาย และมาตรการตางๆของรัฐ และการกีดกันทางการคา 
4. สรางตลาดและการกระจายสินคาจากธุรกิจชุมชนไปสูตลาด  
 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) จึงมีแนวทางในการสงเสริมการตลาด

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดังนี้ 
1. การสงเสริมการตลาดของ SMEs เชน มาตรการสนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถในการแสวงหา

และเจาะตลาดใหมและตลาดในประเทศเพื่อนบาน มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการกระจายสินคา 
พัฒนาระบบขนสงใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหตนทุนต่ําลง มาตรการสงเสริมการใชสินคาและบริการของธุรกิจ
ไทย สงเสริมการตลาดใหผูประกอบการ SMEs ลดตนทุนทางการตลาด โดยการจัดใหบริการดานการตลาด
ประชาสัมพันธเผยแพรช่ือเสียงสินคาไทยและสงเสริมการดําเนิน งานทางการตลาดของ SMEs เชน การจัดตั้ง
บริษัททางการคา สงเสริมการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑใหตรงกับความตองการของตลาด สงเสริม
การพัฒนาตราและภาพลักษณสินคาไทย และเรงพัฒนาระบบขอมูลทางการคาและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. การพัฒนาโอกาสทางการตลาดของ SMEs  ในภูมิภาค และตลาดโลก เชน มาตรการสงเสริม
การเจาะตลาดใหมและผลักดันใหไทยเปนประตูสูภูมิภาคอินโดจีนและจีนตอนใต (Regional Hub) ดวยการ
สงเสริมความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคากับประเทศเพื่อนบานและตลาดใหม มาตรการปรับปรุงสภาพ 

                                                 
2
สรุปยุทธศาสตรของแผนการสงเสริม SMEs ของประเทศไทยในป 2545 – 2549 โดยมียุทธศาสตรที่ 1 การฟนฟู SMEs ให

เปนกลไกหลัก ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางและปรับพื้นฐาน ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสราง SMEs ใหเติบโตอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรที่ 4 
เสริมสรางศักยภาพวิสาหกิจผูสงออกขนาดกลางและขนาดยอมสูระดับสากล ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางและพัฒนาผูประกอบการรุน
ใหม ยุทธศาสตรที่ 6 เสริมสรางศักยภาพของวิสาหกิจขุถมชนในการแกปญหาความยากจนและกระจายความเจริญสูภูมิภาค 
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 แวดลอม สรางและขยายโอกาสเพื่อการสงเสริมการตลาดของ SMEs เชน จัดตั้งบริษัททางการคาเพื่อชวยลด
ตนทุนทางการตลาดและสรางสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งจําเปนขั้นพื้นฐานของการตลาด รวมทั้งสงเสริม
พัฒนาตราและภาพลักษณสินคาไทยเพื่อเพิ่มมูลคาของสินคาและบริการ 

3. การสรางโอกาสทางการตลาดและการกระจายสินคาจากชุมชนสูชุมชนไปสูตลาดทั้งในประเทศ
และตางประเทศ เชน ปรับปรุงระเบียบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหเอื้อตอวิสาหกิจชุมชน สงเสริมใหเกิด
กิจกรรมรับชวงการผลิตที่เชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญทั้งในประเทศและตางประเทศ สงเสริมธุรกิจการคา
ชายแดน รวมทั้งพัฒนาชองทางการตลาดตางๆ ตลอดจนจัดตั้งศูนยกระจายสินคาเพื่อเปนชองทางหนึ่งในการนํา
สินคาชุมชนออกสูตลาด และเปนเครื่องมือสงเสริมและประชาสัมพันธสินคาไทยสูตลาดโลกดวย  

รัฐบาลไทยจึงมีนโยบายในการสงเสริมการตลาดเพื่อพยายามหาตลาดใหกับ SMEs และทําการโฆษณา

ประชาสัมพันธสินคาของ SMEs ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีมาตรการที่สําคัญ 4 ประการคือ3 

1. สนับสนุนการจัดตั้ง ศูนยแสดงสินคาและจัดจําหนายสินคาของ SMEs ทั่วประเทศ 
2. สนับสนุนการปรับปรุงมาตรฐานของบรรจุภัณฑโดยใหคําแนะนําดานการออกแบบผลิตภัณฑ

และตราสินคา สงเสริมการใชตราสินคาของตนเอง ตลอดจนชวยนําเสนอสินคาและบริการ
ภายใตตราสินคาไทยใหเปนที่รูจักในตลาดตางประเทศ 

3. พัฒนาระบบขอมูลขาวสารทางการคาระหวางประเทศ (International Trade & Market Intelligence)  
4. การใช E-Commerce เชน การขายและประชาสัมพันธผานเว็บไซต (Websites) และ อินเตอรเน็ต 

(Internet)  
 

รัฐบาลไทยยังไดจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลรับผิดชอบภาพรวมการสงออก ตั้งแตการกําหนดนโยบาย
การตลาด การผลิต การเงิน ใหไปในทิศทางเดียวกัน โดยกรมสงเสริมการสงออกจะสงเสริมใหผูสงออกไทย
เขาไปทําธุรกิจในตางประเทศในรูปแบบของการแตงตั้งตัวแทน (Export or Sales Representative or Agent 
or Foreign Distributors) การจัดตั้งสาขา (Branch Office) การมีหุนสวนหรือผูรวมทุน (Strategic Partnership 
or Joint Venture) การขยายแฟรนไชน( Franchise) ที่มีช่ือเสียงของไทยเขาไปในตลาดตางประเทศ รวมทั้งการ
แสวงหาแหลงวัตถุดิบราคาถูกในตางประเทศ การสรางเครือขายนักธุรกิจการและการใหคําแนะนําโอกาสใน
การทําการคา การจัดหาขอมูลการตลาด เชน ขอมูลดานภูมิศาสตร ดานวัฒนธรรมประเพณีคานิยมและพฤติกรรม
ผูบริโภค สภาพการแขงขัน ปริมาณและลักษณะของคูแขงในตลาด รวมถึงขอมูลดานเงื่อนไขและกฎระเบียบ
ในประเทศผูนําเขาหรือคูคา และโดยเฉพาะขอมูลของตลาดที่สําคัญมีศักยภาพ เชน ตลาดใหม (Emerging Market) 
ที่มีศักยภาพการเจริญเติบโตสูง เชน จีน อินเดีย เวียดนามและรัฐเซีย เปนตน  นอกจากนี้กรมสงเสริมการสงออก 
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ยังมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในรูปแบบที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในประเทศตางๆ ที่มีสํานักงาน
ตัวแทนของกรมสงเสริมการสงออกจัดตั้งอยูกวา 50 แหงทั่วโลก ใหแกผูสงออกไทยรวมทั้งหมด 15,000 ราย 

ในดานการสงเสริมการตลาดใหแก SMEs โดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรมนั้น ดําเนินการใหการ
สนับสนุนในการสรางตลาดภายในประเทศ โดยวิธีการสงเสริมใหเกิดธุรกรรมเกี่ยวเนื่องระหวาง SMEs กับ
บริษัทขนาดใหญและสนับสนุนให SMEs สามารถเขาถึงชองทางการจัดจําหนายและกลไกทางการตลาด
ไดมากขึ้น และยังไดดําเนินการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาการตลาดเครือขายของ SMEs ในกลุม
อุตสาหกรรมเดียวกัน หรือ กลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกัน (Business & Industrial Clusters) โดยการพยายาม
เชื่อมโยงระหวางผูประกอบการผลิตสินคาในอุตสาหกรรมขนาดใหญกับผูผลิตชิ้นสวน  เชน  ใน
อุตสาหกรรมรถยนต อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา และ สิ่งทอ โครงการสนับสนุนการตลาดระหวาง
ผูผลิตรายใหญกับผูผลิตรายยอย ซ่ึงทางกระทรวงอุตสาหกรรมไดจัดโครงการเชื่อมโยงเครือขายดังกลาวใน
หลายสาขาอุตสาหกรรม ทั้งกลุมอุตสาหกรรมภายในประเทศและกับตางประเทศ โดยสํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดกําหนดนโยบายพัฒนาความเชื่อมโยงเครือขาย SMEs ใหครบวงจร โดยมี
มาตรการและหนาที่ตองดําเนินการเรงดวน คือ การสงเสริมใหเกิดการรับชวงการผลิตที่เชื่อมโยงระหวาง 
SMEs และอุตสาหกรรมขนาดใหญทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ และมีมาตรการทั้งระยะกลางและ
ระยะยาว คือ การพัฒนาขอมูลขาวสารและพัฒนาโครงการนํารองเพื่อสงเสริมความเชื่อมโยงและพัฒนากลุม
วิสาหกิจครบวงจร 

หลังจากนั้น ในระยะที่ 2 ไดกําหนดแผนยุทธศาสตรสงเสริมวิสาหกิจฯ (SMEs) ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2550 – 2554) โดยเนนการสรางผูประกอบการ เพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถทางนวัตกรรมของ SMEs ใน
ภาคการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพและการลดผลกระทบในภาคการคา การสงเสริมภาคบริการในการสราง
คุณคาและมูลคาเพิ่ม การสงเสริม SMEs ในภูมิภาคและทองถ่ิน และพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจโดย
มีกลยุทธในการสงเสริมการตลาดใหกับ SMEs ดังนี้ 

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการตลาด เชน ศูนยแสดง กระจาย และจําหนายสินคา ศูนยจับคูธุรกิจ  
สนับสนุนเครื่องมือ/และชองทางการตลาดใหมๆ  

2. เสริมสรางความรู ทักษะ ความสามารถในการใชประโยชนจากระบบการคาเสรีและขอตกลงระหวาง
ประเทศ (FTA) 

3. สรางโอกาสทางการตลาด เชน ตลาดภาครัฐ เชื่อมโยงการจัดซื้อระหวาง SMES และระหวาง SMEs กับ
กิจการขนาดใหญ  

4. สงเสริมการใชสินคาไทย และพัฒนาตราสินคา (Brand)  
5. พัฒนาระบบฐานขอมูลการตลาดเชิงลึก เพื่อเผยแพรใหบริการ 

มาตรการการสงเสริม SMEs ดานการตลาดตามนโยบายของรัฐบาลมีแนวโนมที่จะผลักดันให
ผลิตภัณฑเขาสูตลาด และสนับสนุนการกระจายสินคาโดยการสนับสนุนการสรางชองทางการจัดจําหนาย
และสรางตราสินคาใหเปนที่ยอมรับ แตมาตรการสงเสริม SMEs โดยทั่วไปมักเปนการเนนในดานการผลิต
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มากกวาเนนในดานการตลาด ซ่ึงจะทําใหไดผลิตภัณฑที่ไมตรงกับความตองการของลูกคาหรือผูบริโภค 
แนวคิดมุงการผลิตกับมุงดานการตลาดโดยทั่วไปจะมีลักษณะแตกตางกันดังนี้   

 
ตาราง 3.1 ความแตกตางระหวางองคกรธุรกิจที่มุงการผลิตและมุงที่การตลาด 

กิจกรรมหรือหนาที่ของธุรกิจ การมุงที่การผลิต การมุงที่ตลาด 
ผลิตภัณฑที่เสนอขาย ขายส่ิงที่ผลิตได มุงประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานในหนาที่ตางๆ และตนทุน 
ผลิตสิ่งซึ่งสามารถขายได สนใจความ
ตองการของลูกคาและโอกาสในตลาด 

สายผลิตภัณฑ แคบ กวาง 
การตั้งราคา อิงตนทุนการผลิตและจัดจําหนาย อิงที่การจัดหาคุณประโยชนที่ลูกคารับรู

ได 
การวิจยั และพฒันา วิจัยทางเทคนคิ มุงปรับปรุงสินคาและ

ลดตนทุนในกระบวนการผลิต 
วิจัยตลาด มุงระบุโอกาสใหมๆ และใช
เทคโนโลยีเพือ่ตอบสนองความตองการ
ลูกคา 

การบรรจุภัณฑ คุมครองสินคาและลดตนทนุใหนอยลง ออกแบบเพื่อใหลูกคาสะดวกและใช
เปนเครื่องมือสงเสริมการตลาดดวย 

สินเชื่อ เปนสิ่งจําเปนตองทํา  และลดการ
สูญเสียอันเกิดจากหนี้สูญใหนอยลง 

ใหบริการลูกคา ใชเปนเครือ่งมือในการ
จูงใจลูกคา 

การสงเสริมการตลาด เนนความสําคญัที่ลักษณะสินคา 
คุณภาพและราคา 

เนนความสําคญัที่คุณประโยชนของ
ผลิตภัณฑ และความสามารถในการ
ตอบสนองความตองการ หรือ แกปญหา
ใหกับลูกคา 

ที่มา:  อดุลย จาตุรงคกุล,  กลยุทธการตลาด (Marketing Strategy), 2545 
 

นอกจากนั้น กิจกรมสถานประกอบการในประเทศไทยจะอยูในอุตสาหกรรมการผลิตสินคาและ
บริการเพื่อการอุปโภคบริโภค เปนสวนใหญซ่ึงเปนผลิตภัณฑหรือบริการที่ไมกอใหเกิดมูลคาเพิ่มสูงมากนักทั้ง

ตอผูผลิต ผูบริโภค และระบบเศรษฐกิจโดยรวม4 ตัวอยางเชน  ผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) สวนใหญมีลักษณะ

คลายคลึงกัน ไมมีความโดดเดนที่มีเอกลักษณเฉพาะ (Uniqueness) มากนัก  ซ่ึงรัฐบาลควรจะใหความสําคัญ
ในดานความตองการของลูกคาหรือผูบริโภคเปาหมาย ที่มีความหลากหลายแตกตางกันไปในแตละระดับทั้ง
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ทางดานรายไดและรสนิยม หรือวัฒนธรรม ทั้งจากตลาดในประเทศและจากตลาดตางประเทศที่เปนเปาหมาย
เฉพาะ เชน ตลาดนักทองเที่ยวจากตางประเทศที่มีปริมาณเฉลี่ยกวาปละ 7-10 ลานคน เปนตน โดยพยายาม
สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตใหทันสมัยเพื่อใหไดสินคามีคุณภาพดีมีมูลคาเพิ่ม ทั้ง
คุณประโยชนดานการใชสอย และคุณประโยชนดานรูปลักษณการออกแบบที่ใหคุณคา สงเสริมภาพลักษณ ที่
ตองการใหกับผูใช  นอกจากนั้นยังตองใหการสนับสนุนดานการตลาดของ SMEs อยางครบวงจรทั้งทางดาน
การจัดจําหนาย การเผยแพรช่ือเสียงผานการประชาสัมพันธทั้ง 2 ระดับ คือ สําหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market 
Advertising/ PR )  และสําหรับตลาดใหญ (Mass or National Advertising /PR) อยางเหมาะสม รวมถึงการ
สงเสริมการขาย โดยตองเปนระบบการใหการสนับสนุนที่มีคุณภาพ จริงจังและตอนื่อง เพื่อใหเกิดผลกระทบ 
สามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับ SMEs ไดผลตามเปาหมายอยางเปนรูปธรรม นอกจากนั้นการ
จัดสรางระบบขอมูลทางการคาตองรวมไปถึงขอมูลเกี่ยวกับผูบริโภคดวย  
 
3.3.2 หนวยงานสําคัญในการสงเสริม SMEs ดานการตลาด 

การสงเสริมการตลาดในประเทศใหกับ SMEs นั้น มีการดําเนินงานผานหนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ
ในระดับประเทศ เชน กรมการคาภายใน ดูแลดานการแขงขันที่เปนธรรมและสงเสริมกลไกตลาดเสรี กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา ดูแลดานการพัฒนาธุรกิจ การจดทะเบียนบริษัทและเครื่องหมายการคา ของกระทรวงพาณิชย 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ดูแลดานการสงเสริมอุตสาหกรรมใหมและผูประกอบการของกระทรวงอุตสาหกรรม 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดูแลรับผิดชอบดานนโยบาย SMEs สถาบันเฉพาะทาง
ของกระทรวงอุตสาหกรรม ดูแลดานการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและสนับสนุนอุตสาหกรรมเปาหมาย ตลอดจน
เปนแหลงรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม ตลาด และลูกคา  กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนา
ชุมชน ดูแลดานการพัฒนาความมั่นคงและเขมแข็งของชุมชน  โดยสนับสนุนการดําเนินงานโครงการหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (One Tambol One Product/ OTOP) ตลอดจนสงเสริมการเชื่อมโยงเครือขายการผลิต
ของชุมชนกับภาคธุรกิจเอกชน โดยใชความรวมมือทํางานของภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership 
/PPP) เปนเครื่องมือในการดําเนินงาน  

นอกจากนั้นยังมีสถาบันอิสระ เชน สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ ดูแลดานการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจ 
และหนวยงานของภาคเอกชน เชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หอการคาไทย และสภาหอการคาแหง
ประเทศไทย  สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย  สมาคมธุรกิจแฟรนไชสและ SMEs ไทย ซ่ึงสนับสนุน
การรวมมือกันของธุรกิจและสงเสริมการผลิตและการคา สมาคมสงเสริมดานการตลาดโดยเฉพาะ เชน 
สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย เปนการรวมตัวกันเพื่อสนับสนุนงานดานวิชาการและการนําเอาการตลาดมา
ใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจ ดังรูป 3.6 แสดงหนวยงานที่ดําเนินการสงเสริม SMEs ดานการคาใน
ประเทศ 

สําหรับการสงเสริมการตลาดตางประเทศใหกับ SMEs นั้น มีการดําเนินงานผานหนวยงานภาครัฐที่
รับผิดชอบ  เชน กรมการคาตางประเทศ กรมการสงเสริมการสงออกของกระทรวงพาณิชย กรมสงเสริมสินคา
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เกษตรเพื่อการสงออกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ สถาบันเฉพาะทางของกระทรวงอุตสาหกรรม และ
หนวยงานภาคเอกชน เชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หอการคาไทย และสภาหอการคาแหงประเทศไทย 
ซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการติดตอแลกเปลี่ยน และใหขอมูลขาวสารดานการสงออก และรวมกลุมเดินทางไป
แสดงสินคาและติดตอกับลูกคาในตางประเทศ และติดตอรวมมือสรางพันธมิตรกับคูคาในตางประเทศ  

 
รูป 3.6 หนวยงานที่ดําเนนิการสงเสริม SMEs ดานการคาในประเทศ 

ระดับ หนวยงานภาครัฐ หนวยงานกึ่งรัฐ หนวยงานอิสระ หนวยงานเอกชน 
ทองถิ่น หนวยงานของกระทรวงพาณิชยท่ัว

ประเทศ 
หนวยงานของกระทวงมหาดไทย
โดยเฉพาะกรมการพัฒนาชุมชน 
และเครือขาย 

SMEs Bank สถาบันการศึกษา 
 
 

 หอการคาจังหวัด 
 ธนาคารพาณิชย 

 

ประเทศ กรมการคาภายใน 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
 

SMEs Bank 
 

 สถาบันการศึกษา 
 สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 
 สถาบันเฉพาะทาง เชน  

       สถาบันอาหาร 
 สถาบันพัฒนา SMEs 

 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
 สมาคมธุรกิจแฟรนไชสและ SMEs ไทย 
 สมาคมสงเสริมการรับชวงการผลิตไทย 
 สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย 
 สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย  

      ธนาคารพาณิชย 
 บริษัทที่ปรึกษา 

การตลาดทั่ว
ประเทศ 

     ขอมูลการตลาดและกลไกการตลาดทั่วประเทศ 
       
     
 
 

 การสงเสริม SMEs ทางการตลาดในประเทศ 
 
ที่มา:  พัฒนากรอบแนวคิดโดยผูวิจัย  

 
นอกจากนั้นในกรณีของประเทศไทยซึ่งมีการคาและบริการลงทุนจากตางประเทศมาก จึงมีหนวยงาน

ตางประเทศหลายหนวยงาน เชน JETRO (Japan External Trade Organization), สถาบันKenan สถาบันไทย-
เยอรมัน ใหการสนับสนุนดานการสงเสริมการคาระหวางไทยกับตางประเทศ ในกรณีญ่ีปุนนั้น JETRO ทํา
การสนับสนุนสินคาสงออกจากไทยไปญี่ปุน เชน สินคา OTOP สินคาอาหาร และชิ้นสวนที่เปนที่ตองการใน
ตลาดญี่ปุน ซ่ึงหนวยงานดังกลาวไดสนับสนุนขอมูลดานตลาดการนําเขาของญี่ปุน กฎระเบียบ มาตรฐาน 
ตลอดจนขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสงออก ในบางโอกาสยังสงผูเชี่ยวชาญเขามาสนับสนุนการปรับปรุง
คุณภาพ รวมถึงการจัดการสัมมนาใหเขาใจถึงความตองการของตลาดญี่ปุน เพื่อสงเสริมการนําเขาสินคา
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อาหารจากประเทศไทยไปแขงขันกับสินคา จากประเทศอื่นๆ ที่เขาไปแขงขันกันในประเทศญี่ปุน ทั้งนี้ดวย
เห็นความสําคัญของผลประโยชนที่ผูบริโภคของญี่ปุนจะไดรับเปนสําคัญ ในกรณีของสถาบัน  Kenan ไดให
การสนับสนุนการพัฒนายกระดับปรับปรุงประสิทธิภาพ และพัฒนาการคาทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อ
ผลประโยชนรวมกันระหวางธุรกิอเมริกันกับธุรกิจไทย ตลอดจนใหการแนะนําสงเสริมยกระดับการพัฒนา
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑเพื่อสงออกดวยเชนกัน สําหรับสถาบันไทย-เยอรมัน ใหการสนับสนุนดานการ
พัฒนาบุคลากรในดานความรูและมาตรฐานผีมือแรงงานเพื่อใหสามารถยกระดับผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน
คุณภาพสินคาเพื่อการสงออกไดเปนจํานวนมาก 

นอกจากนั้นยังมีหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนการสงเสริมการสงออกทางออม เชน สถาบันการเงิน
เพื่อการสงออก ไดแก ธนาคารเพื่อการนําเขาและสงออก (Exim Bank) สถาบันฝกอบรมดาน การคาระหวาง
ประเทศและการสงออกตางๆ เชน สถาบันอบรมการคาระหวางประเทศของกรมสงเสริมการสงออก บริษัทที่
ปรึกษาตางๆ ดังรูป 3.7 ซ่ึงแสดงหนวยงานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการสงเสริมการสงออก   

 
รูป 3.7 หนวยงานที่เกีย่วของกับการสงเสริมการสงออก 

ระดับ หนวยงานภาครัฐ หนวยงานกึ่งรัฐ หนวยงานอิสระ หนวยงานตางประเทศ หนวยงานเอกชน 

ทองถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 

SMEs Bank มหาวิทยาลัย  หอการคาจังหวัด 
ธนาคารพาณิชย 
 

ประเทศ กรมการคาตางประเทศ 
กรมสงเสริมการสงออก 
กรมการคาภายใน 

SMEs Bank 
EXIM Bank 

มหาวิทยาลัย 
สถาบันเพิ่มผลผลติ
แหงชาต ิ
สถาบันเฉพาะทาง เชน 
สถาบันอาหาร 
สถาบันพัฒนา SMEs 

หอการคาตางประเทศ 
JETRO 
Kenan 
สถาบันไทย-เยอรมัน 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย 
สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
ธนาคารพาณิชย 
บริษัทท่ีปรึกษา 

ตางประเทศ สํานักงานกรมสงเสริมการสงออกท่ัวโลก 
สถานทูตไทยและสถานกงสลุท่ัวโลก 
 
     ขอมูลการตลาดตางประเทศ 
     และกฎระเบียบดานการนําเขาและสงออก  
     
 
 

 การสงเสริม SMEs เพื่อการสงออก 
 
      ที่มา : พัฒนากรอบแนวคิดโดยผูวิจัย  
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 หนวยงานภาครัฐ 
กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 
กรมการคาภายใน เปนหนวยงานที่สําคัญที่ดําเนินมาตรการสนับสนุน SMEs ดานการตลาดโดยมี

หนาที่หลักในการสงเสริมการคาภายในประเทศ สงเสริมกิจการคาของคนไทย และการคาโดยทั่วไป 
เสริมสรางประสิทธิภาพการคาภายในประเทศ โดยการจัดระบบสงเสริมและพัฒนาการคา การตลาดใหเกิด
ความเปนธรรม โดยจัดระบบและกลไกการคา การตลาด รวมทั้งกํากับตรวจสอบและควบคุมการประกอบ
ธุรกิจ การพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับ และดําเนินการเกี่ยวกับมาตรการทางการคา  เชน การจัด
ระเบียบและสงเสริมระบบการคาเพื่อรักษาราคาสินคาเกษตร สงเสริมการแขงขันทางการคาอยางเปนธรรมและ
ปองกันการผูกขาดทางการคา เปนตน  

นอกจากนี้ ยังดําเนินการพัฒนาโครงสรางและปจจัยสนับสนุนในการประกอบธุรกิจคาสง-คาปลีก  
เชน โครงการสรางสภาพแวดลอมที่ดีทางธุรกิจคาสง-คาปลีก โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลเศรษฐกิจการคา
จังหวัด และพัฒนาระบบการคาใหเขาสูมาตรฐานสากลและเปนธรรมสําหรับผูประกอบการทุกระดับ 
รวมทั้งสรางฐานความรูและปรับทัศนคติของผูประกอบธุรกิจและบุคลากรใหมีจิตสํานึกและรับผิดชอบอยาง
มืออาชีพดานการบริหารจัดการและการตลาด เชน โครงการสรางฐานความรูผูประกอบการคาสง –คาปลีก 
โครงการพัฒนาธุรกิจการคาสูมาตรฐานสากล โครงการเผยแพรความรูดานการคาและการพาณิชย เปนตน  

สําหรับโครงการสงเสริมศักยภาพระบบตลาดเพื่อใหมีประสิทธิภาพและทําให SMEs มีโอกาสเขาสูตลาด
ไดมากขึ้นนั้น ไดดําเนินโครงการสงเสริมการจัดตั้งและพัฒนาตลาดกลางสินคาเกษตร โดยใหเอกชนจัดตั้ง
ตลาดกลางสินคาเกษตร ตามนโยบายของรัฐบาลและตามแผนพัฒนาการพาณิชยของกระทรวงพาณิชย  ตลาด
กลางสินคาเกษตรในการสงเสริมของกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย  เปนสถานที่ที่ผูซ้ือผูขายมาซื้อขาย
สินคาเกษตร ซ่ึงเปนผลิตผลทางเกษตรกรรมและผลิตภัณฑที่ไดจากการแปรสภาพผลิตผลทางเกษตรกรรมใน
ลักษณะขายสง ดวยวิธีประมูลหรือตอรองราคา ในกลุมตลาดขาวและพืชไร  ตลาดผักและผลไม  ตลาดปศุสัตว  
และตลาดสัตวน้ํา และผลิตภัณฑที่แปรสภาพมาจากสัตวน้ํา นอกจากนั้นยังทําการเสริมสรางระบบตลาด
ขอตกลงและระบบตลาดลวงหนา เชน โครงการสงเสริมการซื้อขายสินคาในระบบตลาดขอตกลง โครงการ
สงเสริมการใชประโยชนจากตลาดสินคาเกษตรลวงหนา โครงการพัฒนาตลาดประมูลสูการคาสงมอบรับ
มอบในอนาคต (Forward Auction Market) โครงการเสริมสรางความรูและสงเสริมการใชประโยชนจาก
ระบบตลาด โครงการจัดระบบการคาสินคาเกษตร  ฯลฯ  

นอกจากนั้น ยังทําการสงเสริมและพัฒนาระบบคลังสินคา ไซโล และหองเย็น รวมทั้งเครื่องมือทางการ
ตลาดอื่น ๆ ใหเอื้อตอระบบการคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ  โดยดําเนินโครงการที่สําคัญในการสนับสนุน 
เชน โครงการวิจัยและพัฒนาระบบตลาด โครงการวิจัยและบริหารจัดการสินคาเกษตรในระบบ Cool Chain และ
โครงการสงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการเครื่องมือทางการตลาด  

ในการเสริมสรางประสิทธิภาพดานการตลาดและการกระจายผลผลิตไปสูตลาด ไดมีการพัฒนาสิ่ง
อํานวยความสะดวกทางการคา (Trade Facilitation) และสงเสริมการใชเทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจพาณิชย
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อิเล็กทรอนิกส  จัดโครงการประกวดผลิตภัณฑ (ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและภูมิภาค) โครงการจัดแสดง
สินคาภายในประเทศ และในภูมิภาคเอเชีย จัดทําโครงการศูนยเครือขายขอมูลการตลาดเชิงพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสขึ้น เพื่อเปนศูนยกลางเชื่อมโยงและใหการสงเสริมและพัฒนาระบบตลาด เพื่อเปนเครื่องมือ
ในความสงเสริมตลาดซื้อขายสินคาทั่วไปและประชาสัมพันธขอมูลและกิจกรรมดานการตลาด รวมทั้งจัดให
มีการรายงานภาวะราคาสินคาและขอมูลการประกาศซื้อขายเพื่อเพิ่มชองทางและประสิทธิภาพทางการตลาด
ใหแกผูซ้ือและผูขายไดอยางกวางขวางยิ่งขึ้น 

ในดานการพัฒนาระบบการตลาดภายในประเทศเพื่อใหสินคาไทยเขาถึงผูบริโภคและสรางจติสาํนกึให
ผูบริโภคใชสินคาที่ผลิตภายในประเทศ ตลอดจนการเลือกใชสินคาที่มีมาตรฐานและมีความปลอดภัย  กรมฯ 
ไดดําเนินโครงการตางๆ เชน โครงการสนับสนุนตลาดผลิตภัณฑภูมิภาค โครงการใหบริการขอมูลดานการตลาด
แกผูผลิตในชุมชน เปนตน  
 การใหบริการของกรมการคาภายในดําเนินงานผานสํานักงานของกรมการคาภายในซึ่งกระจายตัวอยูใน
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  เพื่อการสงเสริมระบบตลาดและสงเสริมการคาอยางเปนธรรม และรวดเร็ว  และชวย
ให SMEs มีโอกาสในการเขาสูระบบตลาดไดมากขึ้น 

ในสวนของพรบ. การแขงขันทางการคา 2542 ที่ครอบคลุมกฎหมายปองกันการผูกขาด (The Anti 
Monopoly Act) โดยเจตนารมยในการรางกฎหมายฉบับนี้  ก็เพื่อปองกันผูประกอบการธุรกิจ ดําเนินธุรกรรม
โดยไมชอบดวยกฎหมายและขาดจริยธรมทางการคา (Business  Ethics ) หรือ การประกอบธุรกิจการคาที่ไม
เปนธรรม  ที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอระบบธุรกิจ และระบบการแขงขันของอุตสาหกรรมได  โดยเฉพาะ
ผูประกอบการขนาดใหญที่มีศักยภาพมากเพียงพอที่จะสรางไดเปรียบอยางไมเปนธรรมเหนือผูประกอบการ
ขนาดเล็ก  หรือ กอใหเกิดความเสียหายหรือผลกระทบรายแรงเปนอยางมากหากพวกเขาดําเนินการเชนนั้น 
ดังนั้น กฎหมายฉบับนี้ จึงมุงเนนตีความ หรือกําหนดความหมาย ของคําวา “ผูมีอํานาจเหนือตลาด”  วาหมายถึง 
ผูประกอบการขนาดใหญที่มีสวนแบงตลาดรวม 50%  มียอดขายตอปมากกวา 1,000 ลานบาท ฯ เปนตน    

อยางไรก็ตาม การทําผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรมทางการคา (Business Ethics) มิไดดําเนินการได
เฉพาะธุรกิจขนาดใหญเทานั้น  แตผูประกอบการธุรกิจทุกขนาดไมวาจะเปน ธุรกิจขนาดใหญ กลาง หรือ ยอม  
(Large , Medium or Small Enterprise) หากขาดจริยธรรมทางธุรกิจ ก็สามารถหาชองทางดําเนินการดังกลาว
ไดทั้งสิ้น  เชน กรณีของบริษัทแอ็บบอตฯ  ซ่ึงผลการวินิจฉัยจากคณะกรรมการการแขงขันทางการคาวาไมผิด 
(เนื่องจากขอกําหนดของกฏหมายในมาตรา 25 หมวด 3 กําหนดขอบเขตความหมายของ “ผูมีอํานาจเหนือตลาด” 
ในเกณฑที่ไมสามารถเอาผิดได ซ่ึงถือเปนชองโหวของกฎหมาย) ยังถูกตั้งคําถามวาใชหรือไม?  จากสังคมจน
ทุกวันนี้  ดังนั้นการพิจารณากฎหมายในทางปฏิบัติ จึงตองพิจารณาในสองมุมมองคือ ตามหลักกฎหมาย
และหลักคุณธรรมจริยธรรมควบคูกัน    
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ดังนั้นผูวจิัย จงึขอตั้งประเดน็คําถามสําหรับกฎหมายฉบบันี้ใน 3 ประเด็นหลักคือ  
1.  การกําหนดกลุมเปาหมาย (Target Group) เพื่อดําเนินการตรวจสอบและสอดสองพฤติกรรมการปฏิบัติ

อันไมเปนธรรมทางการคา (Unfair Trade Treatment ) นอกจากกลุมเปาหมายโดยตรงแลวตามที่

กําหนด ( 50% - 75% Market Shares + over 1,000  MBs. In Sales) ควรขยายเพิ่มเติมไปอีกกลุมเปาหมาย 

คือ ผูประกอบการธุรกิจใดๆ(ทุกขนาด) ที่มีพฤติกรรมกระทําผิดตามขอกําหนด หมวดที่  3 ตามมาตราที่  

25 (หรือ มาตราที่ 26 - 34 ดวยหากความหมายยังไมครอบคลุม) ควรไดรับการสอดสอง ตรวจสอบและ

เอาผิดไดหากดําเนินธุรกรรมในลักษณะดังกลาว  สรุปคือ ทุกกลุมธุรกิจ ทุกขนาดควรไดรับการตรวจสอบ 

จากกฎหมายฉบับนี้  แตอาจจะเนนเปนพิเศษสําหรับกลุมธุรกิจขนาดใหญที่มีกําลังอํานาจที่จะกระทํา

ผิดไดรายแรงกวา เนื่องจากมีศักยภาพมากกวา  เปนตน  

2. คณะกรรมการการแขงขันทางการคา ตามคุณสมบัติในหมวดที่ 1 มาตรา  6 และ 7 อันประกอบดวย 

ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย และผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ไมนอยกวา 8  และไมเกิน 12 คน

ที่มีประสบการณทาง นิติศาสตร เศรษฐศาสตร  พาณิชยศาสตร บริหารธุรกิจ หรือ การบริหารราชการ

แผนดิน ฯ ในทางปฏิบัติเพื่อใหการพิจารณาบังคับใชกฎหมาย ในแตละกรณีที่นําเขาสูการพิจารณา 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนกลางนาเชื่อถือ ควรพิจารณาเลือกผูแทนที่มีความเชี่ยวชาญจริง

ในศาสตรตางๆตามที่ระบุ และมีประวัติโปรงใสจากสถาบันที่เปนกลางที่หางจากอิทธิพลของผูมีอํานาจ

เหนือตลาดทางธุรกิจ (ผูแทนจากสภาอุตสาหกรรม และสภาหอการคาไทย ไมนาจะมีจํานวนมากถึง

คร่ึงหนึ่งของคณะกรรมการฯ นาจะมีเพียง 2-4 จากจํานวนคณะกรรมการทั้งหมด และ นาจะเสริมผูแทน

จากหนวยงานอื่นๆ ที่เปน Non Profit Organization ที่เกี่ยวของกับประโยชนสาธารณะเสริมเขามาแทน

มากขึ้นจะเหมาะสมกวา) เพื่อทําใหการพิจารณากรณีตางๆเปนไปโดยอิสระ เปนธรรม คํานึงถึงประโยชน

ของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ และระบบการแขงขันในอุตสาหกรรมใหเข็มแข็งเปนสําคัญ   

นอกจากนั้นโดยทั่วไป การพิจารณาบังคับใชกฎหมาย นอกจากพิจารณาอิงกฎ ตามหลักขอความตัว
บทกฎหมายแลว ควรพิจารณาจุดประสงคหลักของการตรากฎหมาย สภาพแวดลอมของกรณีศึกษา ตลอดจน
หลักคุณธรรมจริยธรรมประกอบการการพิจารณาดวยเสมอ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณชิย 
 กรมพัฒนาธุรกิจการคามีภารกิจในการดูแลโครงสรางพื้นฐานของระบบการคาในดานการจด

ทะเบียน การบริการขอมูลธุรกิจ และการกํากับดูแลธุรกิจ ตอมาไดปรับบทบาทเพิ่มหนาที่ในการสงเสริม
พัฒนาการประกอบธุรกิจการคาของประเทศไทยใหมีศักยภาพและมีการบริหารจัดการที่เปนระบบสอด
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คลองกับมาตรฐานสากล รวมทั้งสงเสริมบทบาทสถาบันการคา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนถึง
ระดับประเทศ โดยมีลักษณะการดําเนินงาน ดังนี้  

1. ดานการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจใหไดมาตรฐานและมีความสามารถในการแขงขันทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ซ่ึงแนวทางสงเสริมศักยภาพธุรกิจสามารถแบงออกไดเปน 3 ดาน คือ การพัฒนาผูประกอบการ
ใหมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเขมแข็งพรอมไปสูสากล การพัฒนาธุรกิจเปาหมาย และการสงเสริม
การใชระบบสื่อสารพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อสรางความนาเชื่อถือ ความรวดเร็วในการดําเนินธุรกิจและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันทางการคา 

2. ดานการใหบริการจดทะเบียนธุรกิจ สมาคม และหอการคา การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เลิกและ
ชําระบัญชี รวมทั้งการถอนทะเบียนบริษัทหางรางและจําแนกหางหุนสวนที่ไมประกอบการ โดยมีนโยบาย
ในการใหบริการจดทะเบียนที่สะดวก รวดเร็วและถูกตอง โปรงใส ในระดับสากล ซ่ึงมีแนวทางในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น แกไขปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ใหความรูแกผูใชบริการ 
และพัฒนาบุคลากรใหมีจิตสํานึกในการใหบริการ 

3. ดานการใหบริการขอมูลธุรกิจ เพื่อใชเปนหลักฐาน/เอกสารทางธุรกิจและบริการขอมูลการดําเนินธุรกิจ 
เพื่อประกอบการตัดสินใจของธุรกิจ โดยมีนโยบายเนนการใหบริการสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง โปรงใส ใน
ระดับสากล และเปนขอมูลที่ผานการวิเคราะห ผูใชสามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจได อีกทั้ง กรมฯ 
ยังใหบริการขอมูลธุรกิจในระบบอินเทอรเน็ต (E-Service) เพื่อใหบริการที่สะดวกรวดเร็วในการรับรอง  
ตรวจคนหรือรับรองสําเนาเอกสารทางระบบอินเทอรเน็ต โดยผูใชบริการสามารถยื่นคําขอผานระบบ
อินเทอรเน็ตทางเว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจการคาไดที่ www.dbd.go.th 

4. ดานการกํากับดูแลธุรกิจใหมีธรรมาภิบาล (Good Corporate Governance) ใหเปนที่นาเชื่อถือและ
เขมแข็ง โดยมีนโยบายใหการตรวจสอบ แนะนํา อบรมใหความรู เพื่อใหปฏิบัติไดอยางถูกตอง ทําใหการ
ดําเนินธุรกิจมีความโปรงใส มีมาตรฐานสากลและเปนธรรม เปนที่ยอมรับของตลาดการคาและการลงทุน
ระหวางประเทศ ในป 2550 ไดกําหนดเปาหมายในการเสริมสรางธรรมาภิบาลใหแกผูประกอบการและธุรกิจ
ทั่วไป โดยปรับบทบาทดานการกํากับดูแลธุรกิจเปนการสงเสริมธรรมาภิบาลและสงเสริมการทําบัญชีธุรกิจ 
เพื่อใหผูประกอบธุรกิจมีการบริหารจัดการที่ดีและโปรงใส ตรวจสอบได (Accountability and Transparency)  
นอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการคายังไดดําเนินการในการอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบธุรกิจของคนตาง
ดาว  การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนตางดาว การเปลี่ยนแปลงขอมูลทางทะเบียน การ
ตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนตางดาว รวมทั้งการวิเคราะหขอมูลสถิติ เพื่อกํากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจของคนตางดาวใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ฯลฯ 
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 กรมพัฒนาธุรกิจการคา มีขอบเขตการใหบริการที่มีตอ SMEs ดังนี้ 
 1. การพัฒนาผูประกอบธุรกิจ เชน การจัดอบรมนิติบุคคลตั้งใหม การจัดอบรมพัฒนาความรูทางไกล
ผานดาวเทียม การพัฒนา SMEs สูสากล การเสริมศักยภาพ SMEs ในเขตภูมิภาคใหสามารถเขาสูตลาดจีนได 
โดยเฉพาะการเสริมสรางศักยภาพวิสาหกิจในอุตสาหกรรมธุรกิจอัญมณีและผลไมสูตลาดจีน เปนตน  

2. การพัฒนาธุรกิจ เชน พัฒนาธุรกิจคาสง-ปลีก ธุรกิจสปา ธุรกิจอูซอมรถยนต ธุรกิจขนสงสินคา 
ธุรกิจสิ่งพิมพ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจเสริมสวย ฯ  

3. การพัฒนารูปแบบธุรกิจ เชน ผลักดันและพัฒนาธุรกิจ SMEs เขาสูระบบแฟรนไชส สงเสริมการ
ขยายตัวทางการตลาดและพัฒนาศักยภาพธุรกิจแฟรนไชสใหไดมาตรฐานสากล ตลอดจนชวยเสริมสราง
ความเขมแข็งใหผูประกอบธุรกิจแฟรนไชสในการขยายธุรกิจสูตลาดตางประเทศ ทั้งในภูมิภาคเอเซียและ
ตลาดโลก  

4. การสงเสริมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เชน การจัดทําฐานขอมูลจดทะเบียนผูประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส การออกเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
(Trademark) การจัดทําศูนยจัดการขอรองเรียนดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และการใหบริการตลาดกลาง
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace) ภายใตชื่อ www.dbdmar.com 

5. การพัฒนาสถาบันการคา โดยกรมฯ ไดจัดประกวดสมาคมการคาดีเดน เพื่อเปนการกระตุนให
สถาบันการคาเห็นความสําคัญในการปรับปรุงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานสูระดับสากล 
 

กรมการคาตางประเทศ  กระทรวงพาณิชย 
กรมการคาตางประเทศเปนหนวยงานของกระทรวงพาณิชย ที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการ

สงออกไปนอกและการนําเขาในราชอาณาจักร กฎหมายวาดวยมาตรฐานสินคาขาออก กฎหมายวาดวยการ
สงเสริมสินคาขาออก กฎหมายวาดวยการปองกันการกระทําผิดในการขนสงสินคาออกทางเรือ และกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวของ ดําเนินการเกี่ยวกับการคาระหวางรัฐบาลตอรัฐบาล (Government to Government/G2G) หรือ
ระหวางรัฐบาลกับองคกรการคาในตางประเทศ (Government to Business/ G2B) เพื่อประโยชนตอการ
สงสินคาออก ติดตามและดําเนินการแกไขปญหาเกี่ยวกับมาตรการหรือขอกีดกันทางการคาของตางประเทศ
เพื่อปกปอง และรักษาผลประโยชน ทางการคาของไทย จัดระเบียบและบริหารการนําเขาและสงออกสินคา 
ดําเนินการมิใหเกิดการเลือกปฏิบัติตอการสงออกสินคาไทย รวมทั้งดําเนินการใหไดมาซึ่งสิทธิประโยชน
ทางการคา และสงเสริม ใหภาคเอกชนใชสิทธิประโยชนทางการคา 

นอกจากหนาที่หลักดังกลาวแลว กรมการคาตางประเทศเปนหนวยงานที่ใหขอมูลเกี่ยวกับสถิติการ
นําเขาสงออก กฎระเบียบ พิธีการศุลกากรการนําเขาสงออก ตลอดจนปญหาและขอกีดกันทางการคาของ
ตางประเทศ นอกจากนั้นยังไดจัดดําเนินโครงการและกิจกรรมสงเสริมอื่นๆอีกมากมาย ทําใหผูสงออก SMEs 
สามารถพัฒนายกระดับคุณภาพสินคาใหสอดคลองกับความตองการของตลาด สรางตราสัญลักษณสินคา
เกษตรของไทย เชน โครงการเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถทาง
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การตลาด โครงการเสริมสรางความรูดานมาตรฐานคุณภาพขาวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางการตลาด 
โครงการศึกษาศักยภาพและสงเสริมการตลาดขาวหอมมะลิอินทรีย โครงการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑมัน
สําปะหลังเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โครงการสรางตราสินคาขาวหอมมะลิไทย โครงการ
ประชาสัมพันธภาพลักษณขาวไทย เปนตน  

สําหรับการสงเสริมการสงออกสินคาเกษตร ไดสนับสนุนใหใชกลไกพิเศษทางดานการคา รวมทั้ง
ความรวมมือกับผูผลิตสินคาชนิดเดียวกันในตางประเทศ เพื่อสงเสริมการสงออกสินคาเกษตร  โดยใหมีโครงการ 
จัดทําการคาในรูปแบบการเปลี่ยนสินคาขาวกับสินคาที่ไทยตองการ(Barter Trade) โครงการเจรจาทําสัญญา
ซ้ือขายขาวกับเอกชนและรัฐบาลตางประเทศ นอกจากนั้นยังสงเสริมการเจรจาเพื่อขยายตลาดตางประเทศ 
เชน โครงการจัดคณะผูแทนการคาเดินทางไปเจรจาเพื่อรักษาและขยายตลาดขาวชนิดตางๆของไทยในตางประเทศ  
รับรองคณะผูแทนการคาตางประเทศ  ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารทางการคา รวมทั้งดําเนินมาตรการ
ตอบโต/ปองกัน/แกตางภายใตมาตรการ AD/CVD/SG และนอกจากจะสนับสนุนโครงการจัดคณะผูแทนการคา
เดินทางไปเยือนตลาดตางประเทศแลว ในทางกลับกันก็สงเสริมสนับสนุนใหคณะผูแทนการคาจากตางประเทศ
เดินทางมาเยือนตลาดในประเทศไทยดวย  และยังไดจัดโครงการสนับสนุนอื่นๆ เชน  โครงการเปดตัวสินคาไทย
ในเวทีโลก  โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมการสงออก โครงการสงเสริมการใชสัญลักษณตราสินคาไทย 
(Thailand's Brand) โครงการวิจัยตลาด และพัฒนาการออกแบบสินคาและบรรจุภัณฑ การพัฒนาเครื่องหมาย
การคาอาหารของโครงการหลวงสูตลาดโลก การพัฒนาขอมูลการคาเพื่อการสงออก  ฯลฯ  

นอกจากนั้นไดยังไดสนับสนุนการใหบริการทางการเงินเพื่อการสงออกเพื่อใหผูสงออกไดเขาถึง
แหลงเงินทุนไดทั่วถึงมากขึ้น เชน นําระบบประกันภัยความเสียงในการไมไดรับสินคาจากการสงออกมาใช  
สนับสนุนระบบการค่ําประกันการสงออกสําหรับตลาดที่มีศักยภาพสูง (Trade Finance) ปรับปรุงพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและใหบริการดานโลจิสติกส โดยการพัฒนาระบบ และสงเสริมให SMEs เขาถึงระบบ
และใชบริการจากระบบสนับสนุนเหลานี้มากขึ้น  

สําหรับการสนับสนุนการจัดระบบบริหารการขนสงสินคา (Logistics) ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
กรมฯไดดําเนินมาตรการรักษาตลาดเดิม การบริหารจัดการคลังสินคา (Logistics) การพัฒนาระบบและ
เพิ่มระดับมาตรฐานการใหบริการใหรวดเร็ว ถูกตองมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกทาง
การคา เชน สนับสนุนใหมีการปรับรูปแบบเอกสาร พัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่ใชในการนําเขา
สงออกใหเปนรูปแบบเดียวกัน และพัฒนาการใหบริการออกหนังสือรับรองแหลงกําเนิดสินคา (ECO) และ
เอกสารทางการคาตางๆ ในแบบ Paperless  ตลอดจนพัฒนาระบบและบริการใหมีมาตรฐานในการอํานวยความ
สะดวกทางการคาชายแดนในภูมิภาคตางๆของประเทศ  

สําหรับการสงเสริมความสัมพันธกับตางประเทศนั้นทางกรมฯ ไดเสริมสรางกลไกและเครือขายในการ
ผลักดันความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบาน ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึง
ความชวยเหลือและดําเนินยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่รวมกัน (JDS) และพื้นที่ทับซอน (JDA) ใหเกิดการ
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนปองกันและแกไขขอพิพาทเขตแดน จัดตั้งสํานักงานถาวรเลขานุการ 
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ACMECS Business Council จัดคณะผูแทนการคาการลงทุนไปเยือนประเทศเพื่อนบาน รับคณะผูแทนการคา
การลงทุนประเทศเพื่อนบาน สงเสริมและประสานการแกไขปญหาการคาการลงทุนในจังหวัดชายแดนและ
ประเทศเพื่อนบาน เปนตน  
 

กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณชิย 
กรมสงเสริมการสงออก เปนหนวยงานที่ทําหนาที่สงเสริมการสงออกและขยายตลาดสินคา/บริการไทย 

พัฒนาและใหบริการดานการคาและการเพิ่มศักยภาพในการสงออก อาทิ การขยายฐานผลิตไปยังตางประเทศ 
เสริมสรางศักยภาพความเขมแข็งใหผูสงออกไทย โดยพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการใหไดมาตรฐาน และทํา
การตลาดตางประเทศไดมากขึ้น ตลอดจนสงเสริมและสรางภาพพจนสินคาและบริการไทยใหเปนที่เชื่อถือได 
ทั้งในดานคุณภาพสินคาและบริการที่รวดเร็ว 

กรมสงเสริมการสงออกมีอํานาจหนาที่ในการเสนอนโยบายและจัดทําเปาหมายการสงออกและ
แผนปฏิบัติการ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางและมาตรการดานการคาและการตลาด ดําเนินการเพื่อสงเสริม
การสงออกสินคาไทย ทั้งในและตางประเทศ จัดทําและใหบริการขอมูลการคาและสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในสวนที่เกี่ยวของกับการสงออกแกผูผลิต ผูสงออกไทย และผูนําเขาตางประเทศ เผยแพรและประชาสัมพันธ
สินคาและบริการของไทยเพื่อสงเสริมการสงออก และพัฒนาความรูความสามารถแกภาคเอกชนในดาน
การคาระหวางประเทศ เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน และสมรรถนะในการสงออก 
ตลอดจนประสานงานและใหความรวมมือแกสถาบันและองคกรตางๆ ทั้งในและตางประเทศ ตลอดจน
สงเสริมและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคาไทย และใหเปนไปตามความตองการของ
ตลาดตางประเทศ และสงเสริมและสนับสนุนใหมีการสงออกธุรกิจบริการ 

กรมสงเสริมการสงออกยังสงเสริมใหนักธุรกิจไทยเขาไปดําเนินธุรกิจในตางประเทศในรูปแบบตางๆ 
รูปแบบธุรกิจสําหรับผูสงออกไทยสวนใหญจะเปนในลักษณะการแตงตั้งตัวแทน หรือ บริษัทสาขาในตลาด
ตางประเทศ การเขาตลาดโดยการสรางพันธมิตรทางการคาไมวาจะโดยหุนสวน ผูรวมทุนหรือธุรกิจรวมคา 
(Strategic Alliance or Joint Venture) การขยายตลาดดวยระบบแฟรนไชส (Franchise) หรือ การใหสิทธิทางการคา 
(Licensing) โดยเฉพาะธุรกิจเฟรนไชนที่มีช่ือเสียงของไทย เชน ธุรกิจอาหาร ฯ เขาไปในตลาดตางประเทศ 
หรือ โดยการทําสัญญาการจัดการ (Management Conttract) เชน ธุรกิจโรงพยาบาล เปนตน  นอกจากนั้นแลวยัง
สนับสนุนในการแสวงหาแหลงวัตถุดิบราคาถูกในตางประเทศ หรือแหลงวัตถุดิบชนิดใหมๆที่ทดแทนได
ดีกวา  การสรางเครือขายนักธุรกิจ การจัดหาขอมูลตลาด และแนะนําโอกาสในการทําการคา จัดหาขอมูล
การตลาดที่สําคัญ ตลอดจนกฎระเบียบในประเทศผูนําเขาตางๆ  สําหรับกลยุทธการคากับกลุมประเทศตลาด
ใหมนั้น ก็สงเสริมใหมีการจัดงานแสดงสินคาในกลุมประเทศที่เปนตลาดใหม หรือเชิญชวนใหสงผูแทนเขา
รวมการแสดงสินคาในประเทศไทย เชนโครงการสงเสริมการสงออก การวิเคราะหความพรอมในการดําเนิน
ธุรกิจสงออก การบริหารการเงินสําหรับธุรกิจสงออก การพัฒนาและวางแผนผลิตภัณฑเพื่อการสงออก การ
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พัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อการสงออก การวางแผนการตลาดเพื่อการสงออก การจัดการ Logistic Supply และ Supply 
Chain ดังที่กลาวมาแลว  
 
 กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย 
 กรมทรัพยสินทางปญญา มีภารกิจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนา และคุมครองสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญา โดยการสรางกลไกการบริการเพื่อการคุมครองสิทธิทางปญญา ตลอดจนปกปองพิทักษสิทธิและ
สรางความเชื่อมั่นใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรคผลงานใหมๆ อยางมีประสิทธิภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล 
เพื่อใหสอดคลองและรองรับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยใหมีหนาที่ความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
คือ 1) ปฎิบัติงานใหความคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร กฎหมายวาดวย
เครื่องหมายการคา กฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ กฎหมายวาดวยแบบผังภูมิของวงจรรวม กฎหมายวาดวยความลับ
ทางการคา กฎหมายวาดวยส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 2) พัฒนการคุมครองสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญา สงเสริมการคิดริเริ่มสรางสรรคผลงานทรัพยสินทางปญญาใหมๆ จากภูมิปญญาไทย
และสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑจากทรัพยสินทางปญญา 3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานทรัพยสิน
ทางปญญา 4) พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
5) สรางกลไกและสงเสริมในการปกปองและพิทักษสิทธิในทรัพยสินทางปญญาไทย ทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ และสรางวินัยทางการคา 6) ดําเนินการเพื่อไกลเกลี่ยและระงับขอพิพาทดานทรัพยสินทางปญญา  
7) ปฎิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 
 หลังจากทั่วโลกไดมีการตกลงประกาศใชระบบคุมครองทรัพยสินทางปญญา (Intellectual Property 
Right : IPR) ในปจจุบันทรัพยสินทางปญญาถือวามีความสําคัญมากทั้งในระดับภายในและภายนอกประเทศ
ดังนั้น ถา SMEs มีความรูความเขาใจดานทรัพยสินทางปญญามากขึ้น จะทําใหสามารถใชประโยชนจากทรัพยสิน
ทางปญญาไดมาก ไมวาจะเปนการนําเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหมๆมาปรับใชกับการผลิตของตนเอง  หรือ
การจดสิทธิบัตรเพื่อคุมครองผลงานที่ SMEs สามารถคิดคนขึ้นมาได 
 ดังนั้น กรมทรัพยสินทางปญญา ควรจะเพิ่มกิจกรรมการเผยแพรความรูความเขาใจในเรื่องสิทธิทรัพยสิน
ทางปญญา และสนับสนุนให SMEs มีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีหรือทรัพยสินทางปญญามากขึ้น เชน 
การสงเสริมให SMEs แสวงหาเทคโนโลยีจากทรัพยสินทางปญญาที่มีอยูแลวโดยไมละเมิดหรือทรัพยสิน
ทางปญญาที่มีการเปดเผย และอนุญาตใหผูอ่ืนสามารถนํามาใชประโยชนไดโดยไมผิดกฎหมาย หรือกรมฯ
อาจสงเสริมให SMEs นําเอาทรัพยสินทางปญญาที่มีการจดทะเบียนไวแตหมดอายุแลวมาใชประโยชน 
แตโดยทั่วไปแลว SMEs สวนใหญจะไมมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา  ดังนั้นเพื่อเปนการ
อํานวยความสะดวกใหแก SMEs ทางกรมฯควรจะทําการจัดรวบรวมทรัพยสินทางปญญาที่หมดอายุแลวหรือ
ทรัพยสินทางปญญาที่อนุญาตใหผูอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชนไดมาเปดเผยแก SMEs ซ่ึงจะเปนประโยชน
แก SMEs เปนอยางมาก  
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กรมการพัฒนาชุมชน และกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  
 กระทรวงมหาดไทย โดยภาระกิจหลักสําคัญสวนหนึ่งคือ การแกไขปญหาความยากจนและพื้นฟู
เศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ โดยมีนโยบายที่สําคัญ คือ 

1. สนับสนุนการดําเนินการตามโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
2. สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของชุมชนและการบริหารจัดการการเงินเพื่อธุรกิจผานกองทุนหมูบาน

เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตผลของชุมชน 
3. เสริมสรางศักยภาพการพัฒนาของพื้นที่ตามนโยบายพัฒนาภูมิภาค เพื่อชวยพัฒนาเศรษฐกิจในภาค

การผลิตสาขาตางๆ ที่นําไปสูการสรางงานและรายไดแกประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันทางเศรษฐกิจของพื้นที่ 

 
จากนโยบายดังกลาว กระทรวงมหาดไทยจึงนับเปนหนวยงานสําคัญที่มีสวนสนับสนุนสงเสริมการ

ดําเนินงานของ SMEs ในเกือบทุกระดับและทั้งโดยทางตรงและทางออม ทางตรงคือ การสงเสริมการรวมกลุม
และการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน สงเสริมการสรางเครือขายการผลิตของชุมชนกับภาคธุรกิจเอกชน 
สวนทางออม คือ การสรางสภาพแวดลอมทางสังคมที่ดีในการดําเนินงาน  การสนับสนุนดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก ( Facilities & Infrastructure ) และการจัดเก็บรวบรวม และเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชนในดานตางๆ ตลอดจนขอมูลศักยภาพเฉพาะพื้นที่ในภูมิภาคตางๆทั่วประเทศ ซ่ึงลวนเปนประโยชน
อยางยิ่งตอการพัฒนา SMEs โดยมีหนวยงานสําคัญที่รวมรับ ผิดชอบในภาระกิจดังกลาว คือ กรมการพัฒนา
ชุมชนและกรมการปกครอง  โดยเฉพาะกรมการพัฒนาชุมชนนับเปนหนวยงานกลางที่รับผิดชอบโดยตรง 
โดยมีรายละเอียดกิจกรรมสนับสนุนของแตละนโยบายดังนี้  

1. โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
กรมฯไดดําเนินการสนับสนุนโครงการ OTOP ดวยการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับหลักการดําเนินงาน

ของโครงการฯ แกชุมชนและ SMEs และเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนากองทุนหมูบานเพื่อการดําเนินงาน
ตามโครงการฯดังกลาว นอกจากนั้นยังชวยสงเสริมสนับสนุนและใหคําแนะนําการพัฒนาผลิตภัณฑ มาตรฐาน
และคุณภาพสินคา รวมถึงการบรรจุภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑชุมชน โดยเนนการใชศักยภาพ
ภูมิปญญาทองถ่ินเปนหลักในการพัฒนาฯ  สงเสริมการพัฒนาทุนเพื่อการผลิต ผานการจัดตั้งกลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิต และกองทุนหมูบาน  ตลอดจนสงเสริมการเชื่อมโยงบูรณาการกองทุนในชุมชนอื่นๆอีกหลาย
กองทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาทั้งในระดับตําบลและหมูบาน  นอกจากนั้นยังดําเนินการสนับสนุนดานการ
จัดหาตลาด ชองทางการจัดจําหนายเพื่อการจัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑ สนับสนุนและสงเสริมการใชเครือขาย 
E-Commerce ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อการเผยแพรผลิตภัณฑของชุมชนดวย   

ตัวอยางโครงการสําคัญในการสงเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน เชน การพัฒนาหมูบานทองเที่ยว OTOP 
(OTOP Village Champion / OVC) โครงการจัดงานเมืองแหงภูมิปญญาไทย (OTOP CITY) โครงการเสนทาง
ใหมของโอทอบ (OTOP Midyear & Select 2007) ตลอดจนงานแสดงสินคา จําหนายและจับคูผลิตภัณฑชุมชน
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และทองถ่ินสูสากล โครงการพัฒนาเครือขายองคความรู (Knowledge-Based OTOP/ KBO) และ โครงการจัด
นิทรรศการเผยพรประชาสัมพันธการคัดสรรผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินที่ผานการคัดเลือก ซ่ีงประกอบดวย
กิจกรรมเสริมตางๆ เชน การจําหนายสินคา การสาธิตการทําผลิตภัณฑตางๆ การฝกอาชีพ และการจัดนิทรรศการ
แสดงผลิตภัณฑ เปนตน  

2. สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของชุมชนและการบริหารจัดการกองทุนหมูบานเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับผลิตผลของชุมชน 

กรมฯไดนํานโนบายสูการปฏิบัติโดยการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ในรูปของ
วิสาหกิจชุมชน  หรือ พัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่มีอยูแลวใหมีศักยภาพสูงขึ้น มีผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและได
มาตรฐาน ตลอดจนสงเสริมการตลาดเพื่อเปนแหลงรองรับผลิตภัณฑของชุมชน ทั้งนี้โดย  1) การสรางระบบ
ความรวมมือและการทํางานรวมกันระหวางชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน (Community-Public–Private 
Partnership) ในรูปของประชาคม องคกรชุมชน คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนหมูบานฯ รวมถึงการ
สงเสริมการเชื่อมโยงเครือขายการผลิตของชุมชนกับภาคธุรกิจเอกชน (Clusters through Co-operation and 
Collaboration of Community or Micro Enterprise + SMEs + Large Enterprises and both Governments Agent or 
NGO) ผานการทํางานของคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนระดับจังหวัด หรือ กรอ. จังหวัด  นอกจากนั้นยัง
ไดดําเนินการสนับสนุนดานความรูและฝกอบรมทักษะผีมือแรงงาน ตลอดจนทักษะในการบริหารจัดการ
และการแกปญหาและฟนฟูเศรษฐกิจของชุมชนดวยตนเอง ทั้งนี้เพื่อเปนแหลงรองรับการวาจางการผลิตจาก
ภาคธุรกิจเอกชน (OEM)  และเปนแหลงในการประกอบธุรกิจขนาดเล็กของคนในชุมชนเองได  2) สงเสริมการใช
ประโยชนจากเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และเครือขายบุคลากรทีมงานรวม (PPP Teams) เพื่อเสริมสราง
ความรูและการบริหารจัดการสมัยใหม และเปนชองทางการคาเชื่อมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาดทั้งภายในประเทศ
และตลาดตางประเทศผานระบบรานคาเครือขายและระบบพาณิชยอิเลคทรอนิค (E-Commerce) และ 3) 
สนับสนุนใหชุมชนท่ีเปนแหลงทองเท่ียวสําคัญไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับเปนสินคาหลักของชุมชนเพ่ือจํา
หนายแตนักทองเท่ียว  ตลอดจนปลูกฝงจริยธรรมและความรับผิดชอบตอการอนุรักษ บําบัดฟนฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดลอมเพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการแกปญหาและฟนฟูเศรษฐกิจที่ยั่งยืนตอไป  
ตัวอยางรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนอันเกิดจากการสนับสนุนจากภาครัฐ ดังแสดงในรูป 3.8 และ 3.9. 
การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน กลุมอาชีพแมบานหนองตําลึง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  โดยการสนับสนุน
สงเสริมจากภาครัฐบาล 

3. เสริมสรางศักยภาพการพัฒนาของพื้นที่ตามนโยบายพัฒนาภูมิภาค เพื่อชวยพัฒนาเศรษฐกิจในภาค
การผลิตสาขาตางๆ ที่นําไปสูการสรางงานและรายไดแกประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันทางเศรษฐกิจของพื้นที่ 

สงเสริมสนับสนุนโดยการจัดทําผังการใชประโยชน พื้นที่ใหสอดคลองกับศักยภาพทางการพัฒนา
ของพื้นที่ที ่มีอยูและสอดคลองกับความตองการของประชาชนในแตละทองถิ่น สนับสนุนการพัฒนา
โครงสรางบริการพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค (Infrastructure) เพื่อใหเกิดการพัฒนาตามศักยภาพขของ
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พื้นที่ที่มีอยู และเพื่อเชื่อมโยงเครือขายการพัฒนาระหวางพื้นที่และกระจายความเจริญไปสูพื้นที่ในภูมิภาค
ตางๆอยางเทาเทียมกัน สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อวางแผนและพัฒนา
กลุมจังหวัดหรือพื้นที่เฉพาะเพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงการพัฒนาระหวางพื้นที่และสอดคลองกับทิศทางการ
พัฒนาเมือง สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนเพื่อพัฒนาธุรกิจการ
ทองเที่ยวและการคาชายแดน เปนตน   
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INPUT 

กลุมอาชีพแมบานพัฒนาหนองตําลึง 
1.มีคณะกรรมการ 18 คน ประกอบดวย   
  ประธานกลุม รองประธาน และแบง    
  หนาที่เปน 3 คณะกรรมการ คือฝายผลิค  
  ฝายตลาดและฝายอํานวยการ มีภาระดํารง  
  ตําแหนง  พลัดเปลี่ยนกันดํารงตําแหนง 
2. ดําเนินการผลิต ณ สํานักงานกลุม และ  
   ใชวัตถุดิบในทองถิ่นเปนหลัก 
3. ผลิตโดยสมาชิกฯ จัดจําหนายใหสมาชิก 
   และใหสมาชิกกระจายสูลูกคา และขาย    
ตรงถึงลูกคา ณ สํานักงานกลุมฯ และ   
  รานคาเครื่อขายผานคณะกรรมการที่ 
ปรึกษาฯ 
4. จัดแบงรายไดดังนี้  65% เปนทุนสํารอง    
  สะสม 10% เปนคาใชจายกลุม 15% ปน 
  ผลคืนสมาชิก 5% คืนกําไรแกสมาชิก   
   และ 5% เก็บเขากองทุนสวัสดิการ  
  สังคมหมูบาน 
5. ไดรับการสนับสนุนฝกอบรมโดยการดู 
   งาน (Best Practice๗ จากกลุม  OTOP       
  ตางๆ  เพื่อพัฒนาฝมือแรงงานและการ   
  บริหารจัดการ 

รูป 3.8 การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน โดยการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐบาล 

PROCESS 
OUTPUT 

แรงขับเคลื่อนในการกอต้ัง 
1. ความยากจน 
2. ตองการมีอาชีพเสริมและรายไดเพิ่ม 
3. มีวัตถุดิบในครัวเรือน เชน พืชสมุนไพร+ 
   ภูมิปญญาทองถ่ิน ผลิตตินคาอุปโภคบริโภค   
   แซมพู  นํายาซักลาง ฯ  
4. แรงงานของสมาชิกในชุมชน-กลุมแมบาน 
5. มีองคกรสนบสนุน: กรมการพัฒนาชุมชน + กรม
สงเสริมอุตสาหกรรม  และ พาณิชนจังหวัด 
6. เงินทุนสนับสนุนเริ่มแรกจากภาครัฐ- 
  กองทุนมิยาซาวา   และ กรมการพัฒนาชุมชน 

ผลการบริหารจัดการเพื่อการพึงตนเองของกลุม 
1. จากสมาชิก 14 คนในป 2537 เพิ่มเปน 121 
คน จาก 9 หมูบานในป /2547 
2.ยอดขาย 5,000 จากป 2537 เพิ่มเปน 320,000 
บาท ในป 2547 
3.กลุมมีกําไร  เงินทุนสํารอง เงินปนผลและคืน
สวนแบงกําไรใหสมาชิกได  สวนหนึ่งสะสมตั้ง
เปนกองทุนสวัสดิการสงคมของหมูบานสําหรับ
เปนทุนการศึกษา ของลูกหลานสมาชิกและ
ผูดอยโอกาสในชุมชนฯ 
4.สมาชิกมีรายไดประจํา และออมเงินได   
5.มีการพัฒนาสายผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น จนเปน
สินคา OTOP 4 ดาว  ในป 2546 
6.ระดมทุนในหมูสมาชิก จัดต้ังเปน “ธนาคาร
หมูบาน” เพื่อใหสามาชิกฯ กูยืมในอตรากอก
เบี้ยตํ่า และจัดสรรกําไรคืนสุกลุมและสมาชิกฯ 

การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนากลุม 
 1.ในป 2537 ไดรับการอบรมอาชีพ และ 
    งบประมาณ กรมการพัฒนาชุมชน  1,500 บาท 
   รวมกับเงินรวมลงทุนของสมาชิกอีก 1,100 บาท   
   รวมเปนเงินเริ่มตนดําเนินการ 2,600 บาทและกิจ 
  การเจริญเติบโตจนเงินทุนเพิ่มขึ้นเปน 64,800  
   บาทในป 2547 
2. ในป /2540 ไดรับทุนสนับสนุนจาก กองทุนหมู 
   บาน (ทุนมิยาซาวา) จํานวน 200,000 บาท  
   นํามาจัดสรร พัฒนากระบวนการผลิต โดย  
   จัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณการผลิต ทําให  
   สามารถเพิ่มกําลังการผลิตและเพิ่มสายผลิตภัณฑ 
   เปน 6 รายการ 
3. .พาณิชยจังหวัด และอุตสาหกรรมจังหวัด  ให 
    การสนับสนุน ในดานการออกแบบและจัดทํา 
    ฉลาก และออกตราสินคาของตนเอง  พัฒนา 
   คุณภาพและรูปแบบจนไดรับรางวัลในป 2546 
4. สนับสนุนการบริหารจัดการยางมีระบบ  
   โดย  สสว. & สพว.  พัฒนาสายผลิตภัณฑ และเพิ่ม
สิทธิประโยชนแกสมาชิกฯ 

มีคณะกรรมการที่ปรึกษาจากหนวยงาน
ภาครัฐ เชน สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
พานทอง , สํานกงานเกษตรอําเภอ,
คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอฯ,  
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนฯ  เทศบาล
ตําบลฯ โรงเรียนเทคนิค E-Tec  ฯลฯ 

แนวทางในการแกปญหาและพัฒนาใน
อนาคต 
1. ควรสรางแผนงานดําเนินงานใหมีระบบ
มากขึ้น 
2. มีการศึกษาดูงานเสริมความรูแกสมาชิก
มากขึ้น 
3. สงเสริมพัฒนา Cluster ใหครบวงจร และ
พัฒนา ผลิตภัณฑอื่นๆ ที่โดดเดนกวาจาก
วัตถุดิบเดิมฯ 
4. ฝกอบรมเยาวชนใหเขามาเรียนรูงาน เพื่อ
สืบทอดกิจการตอไป (Succession Process) 

ปญหาและอุปสรรค 
1.  ขาดองคความรูทางธุรกิจ  การบริหารจัดการ และการตลาดสมัยใหม    
 2. สินคาขาดเอกลักษณเฉาะที่โดดเดน ขาดเทคโนโลยีในการพัฒนามูลคาเพิ่ม    
3.  ขาดการพัฒนา Cluster อุตสาหกรรมชุมชนอื่นๆ  ครบวงจร เชน  สวนสมุนไพรทองเที่ยวเชงินิเวศ 

ท่ีมา:   เกษม  พิพัฒนปญญานุกูล  รศ. , พรพรหม ดวงนิล  แล จารุนันท  เบญจรัตนาภรณ.,, แผนธุรกิจกลุมอาชีพแมบานพัฒนาหนองตําลึง,  โครงการพัฒนาที่ปรึกษาแผนธุรกิจ,สพว.  
เครือขายมหาวิทยาลัยบูรพา, 2547  :  พัฒนากรอบแนวคิดใหมโดย  เจริญรัตน (จารุนันท) เบญจรัตนาภรณ 

OUTCOME 
พัฒนาชุมชนและครัวเรือน 

1. สภาพความเปนอยูดีขึ้น ครอบครว
อบอุน  ชุมชนชวยเหลือกันสงเสริม
กัน  และมีการพัฒนาการตอเนื่อง 

2. สราอาชีพ และรายไดอยางมั่นคง 
ชุมขนเข็มแข็ง พัฒนายังยืน 
             3.         ชุมขนเข็มแข็ง พัฒนายังยืน 
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รูป 3.9 การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน โดยการสนับสนนุสงเสริมจากภาครัฐบาล เพือ่การพึ่งตนเองและ
พัฒนาสูการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน (Sufficiency & Sustainability)  

 

 
 
ที่มา : ปรับปรุงโดยผุวิจัย จาก “การบริหารจัดการเพื่อการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของกลุมสตรีภาคเกษตรฯ” : บรรจง ศิริ, 
วิจัยภาคนิพนธหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณทิต, คณะพัฒนาสังคม ,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ( 2545)  
 

ดังนั้นจะเห็นวา บทบาทของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนและกรมการปกครอง
และหนวยงานสนับสนุนอื่นๆของกระทรวงฯ  ลวนมีบทบาทสําคัญตอการสรางเสริมความมั่นคงของ
ประเทศทั้งในดานการปกครองและในดานการพัฒนาเศรษฐกิจ และมีบทบาทตอการสงเสริมและพัฒนา
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วิสาหกิจในทุกระดับมิใชเฉพาะกลุมวิสาหกิจ SMEs เทานั้น ตลอดจนมีสวนสงเสริมสนับสนุนนโยบายการ
พัฒนาแบบคูขนาน (Dual Tracks Policy) และแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจในลักษณะ Local Link – Global 
Reach  ที่เนนกระตุนการผลิตควบคูกับการสงเสริมการสงออก  ผานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน
และหมูบานใหมีความแขมแข็ง แลวขยายตลาดจากระดับชุมชนหมูบาน  สูตําบล  อําเภอ  จังหวัด  กลุม
จังหวัด และสูระดับภูมิภาค ประเทศและไปสูระดับนานาประเทศ และตลาดโลกในที่สุด  ดังนั้นจากนโยบาย 
SMEs แผนแรก (2545-2549) ที่ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดออกเปน 19 กลุมเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจและกลุมวิสาหกิจฯ ใหสอดคลองไปกับศักยภาพเฉพาะพื้นที่ จึงควรพิจารณาอยางละเอียด
รอบคอบโดยหนวยงานที่เกี่ยวของจากหลายฝายเพื่อใหเห็นถึงศักยภาพที่แทจริงของพื้นที่ทั้งดานทรัพยากร 
ธรรมชาติ และโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรมนุษยและสังคม และความตองการของชุมชน ตลอดจนทิศ
ทางการพัฒนาความสามารถในการแขงขันของประเทศ ไปพรอมกัน เพื่อที่จะกําหนดยุทธศาสตรการ
สงเสริมใหเกิดวิสาหกิจฯที่มีศักยภาพที่โดดเดนแตกตางกันในแตละภูมิภาคอยางแทจริง  
  
  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทยมีหนาที่สงเสริมการทองเที่ยวใหมีบทบาทในการชวยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาค เพื่อใหการทองเที่ยวเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ สงเสริมใหการทองเที่ยวของประเทศไทยเติบโตอยางยั่งยืน โดยเนนขยายฐานของตลาดนักทองเที่ยว
คุณภาพภายใตการสรางความเขมแข็งของตราสินคา (Brand) ประเทศไทย อีกทั้งสงเสริมการเดินทางทองเที่ยว
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานโดยทําการตลาดรวมกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อชวยเพ่ิมความสามารถการ
แขงขันของการทองเที่ยวภูมิภาคในตลาดทองเที่ยวโลก อีกทั้งยังทําหนาที่สงเสริมการทองเที่ยวใหกระจายตัว
สูแหลงทองเที่ยวรองมากขึ้นเพื่อสรางสมดุลระหวางพื้นที่ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม สงเสริมการ
อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยของนักทองเที่ยว โดยประสานความรวมมือและแกไขปญหาที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวรวมกับหนวยงานภาครัฐและหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  

นอกจากนี้ ไดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงทองเที่ยว (e-Tourism) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเผยแพรประชาสัมพันธการทองเที่ยวของประเทศไทย และเสริมสรางศักยภาพในการสงเสริมการตลาด
ผานสื่อสารสนเทศ กระทั่งถึงสงเสริมการทองเที่ยวใหเปนสวนหนึ่งของชีวิตคนไทย ใหเกิดความรักและ
ภาคภูมิใจในเอกลักษณวัฒนธรรมไทย 
 

สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว 
สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวมีภารกิจ เกี่ยวกับการทองเที่ยวในการพัฒนามาตรฐานการบริการดานการ

ทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนการประกอบธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกใหอยูในระดับมาตรฐาน 
เพื่อกอใหเกิดการทองเที่ยวแบบยั่งยืนและประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยศึกษา วิเคราะห 
วิจัย และรวบรวมขอมูลสถิติดานการทองเที่ยว ดําเนินการพัฒนาการทองเที่ยวใหสอดคลองกับนโยบายและ
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แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ จัดทําแผนพัฒนาบริการการทองเที่ยว รวมทั้งสงเสริมการปฏิบัติตามแผนที่
กําหนด แผนพัฒนาทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก แผนพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

พันธกิจที่ดําเนินการ ไดแก การสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีความยั่งยืน สงเสริม
การมีสวนรวมและเสริมสรางขีดความสามารถดานการทองเที่ยวใหแกทุกภาคสวน พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
ใหเปนเครื่องมือในการสรางรายไดใหแกประชาชนและ SMEs พัฒนายกระดับมาตรฐานแผนพัฒนาการ
ทองเที่ยวแหงชาติ จัดทําแผนพัฒนาบริการการทองเที่ยว รวมทั้งสงเสริมการปฏิบัติตามแผนที่กําหนด 
แผนพัฒนาทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก แผนพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

 
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) (สสปน.)  
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เปนองคกรของรัฐและเปนองคกรอิสระ มีภาระกิจ

หลักดานการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ รวมทั้งการทองเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค
และเปาหมายสําคัญในการมุงพัฒนาและสงเสริมศักยภาพการเปนศูนยกลางดานการประชุมและนิทรรศการ
ตลอดจนการทองเที่ยวนานาชาติของประเทศไทยในอุตสาหกรรมการจัดประชุม การทองเที่ยวเปนรางวัลและ
การจัดงานแสดงสินคานานาชาติ หรือที่เรียกวา “อุตสาหกรรมไมซ (MICE)” ในตลาดตางประเทศ โดยเนน
ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนอุสาหกรรมไมซของประเทศ ดังนี้  คือ 

1. ฟนความเชื่อมั่นดานการลงทุนและสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทย โดยเฉพาะ
ในป 2551-2552 ที่รัฐบาลประกาศใหเปน “ปแหงการลงทุน” และ” ปแหงการทองเที่ยวไทย” 

2. สงเสริมตลาดนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพ เชน กลุมผูสูงอายุ กลุมผูดูแลสุขภาพ  กลุมประชุม
และแสดงสินคา และกลุมนักทองเที่ยวที่สนใจดานระบบนิเวศ วัฒนธรรมทองถ่ิน ตลอดจน
แหลงประวัติศาสตรโบราณสถานตางๆ 

3. พัฒนามาตรฐานธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพื่อสรางโอกาสขยายฐานการผลิตและการตลาด
ในภูมิภาคเอเซีย และภูมิภาคอื่นๆตอไป  

ผลการดําเนินงานที่ผานมาของ สสปน. ไดแก โครงการ “ไทยทีม” เพื่อผลักดันและยกระดับขีด
ความสามารถ ของอุตสาหกรรมไมซในตลาดโลก  ปรับโครงสรางภาคบริการโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพการใหบริการแบบครบวงจร  โครงการพัฒนาบุคลากรระดับผูนําใหแกอุตสาหกรรมฯ    

นอกจากนี้ยังมีโครงการเผยแพรขอมูลที่ เปนประโยชนและประสบการณตรงสําหรับการจัด
ประชุมสัมมนาและการทองเที่ยว ตลอดจนอุตสาหกรรมสําคัญที่รัฐบาลมุงสนับสนุน เชน อุตสาหกรรม
แฟชั่น ฯ ทั้งนี้เพื่อรวมกันเพิ่มศักยภาพและสงเสริมอุตสาหกรรมไมซของไทย ดึงและสรางงานประชุม
นานาชาติเขาประเทศใหมากขึ้น เชน  โครงการปดทองหลังพระ (Royal Initiative  Discovery) โดยประสานธุรกิจ
ไมซและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเขากับการประชาสัมพันธ โครงการพระราชดําริ จํานวน 19 โครงการ
ในภูมิภาคตางๆทั่วประเทศ  โครงการ“Connection Plus” ภายใตแนวคิด Thailand Team Up สงเสริม
การพบปะเจรจาของนักธุรกิจไมซไทยและตางประเทศ  โครงการ “Thanks A Million” เพื่อดึงงานประชุม
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นานาชาติ และเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวกลุมไมซขนาดตั้งแต  100 คนขึ้นไปเขามาจัดประชุมในประเทศไทย  
โครงการประชุมทางวิชาการและแสดงเทคโนโลยีของเยอรมัน คร้ังที่ 9 และมหกรรมแสดงสินคามุมไลฟ
สไตลและการทองเที่ยวเยอรมัน 2008  เปนตน  

 
สมาคมภาคเอกชนที่มีสวนในการสงเสริมทางดานการตลาด 

สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
 สภาหอการคาฯ เปนสถาบันกลาง ทําหนาที่เปนผูแทนผุประกอบการธุรกิจภาคเอกชน ในการ
ประสานงานนโยบายและการดําเนินงานทางการคาและเศรษฐกิจระหวางภาคเอกชนกับภาครัฐบาล เพื่อให
คําปรึกษา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะแกภาครัฐ หรือ หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ   เกี่ยวกับนโยบายและ
มาตรการสงเสริมและพัฒนา ตลอดจนแนวทางในการแกไขปญหาการประกอบธุรกิจ   การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการคาของประเทศทั้งการคาในประเทศ และตางประเทศ ตลอดจนสงเสริมความรวมมือทางการคาและ
เศรษฐกิจระหวางประเทศ ใหบริการขาวสารและขอสนเทศทางเศรษฐกิจ การคา การตลาด เผยแพรงาน
วิชาการและงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การคา และการลงทุนใหสมาชิก และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
นอกจากนั้นแลว ยังมีบทบาทสนับสนุนและสงเสริมการสงออก การขยายการคาและความรวมมือทาง
เศรษฐกิจกับตางประเทศ เสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือดานธุรกิจและการคากับประเทศตาง  ๆ 
เชน สนับสนุนการจัดตั้งคณะกรรมการรวมทางการคาและเศรษฐกิจ/สภาธุรกิจ  เพื่อสงเสริมความรวมมือทาง
การคาและการลงทุนระหวางกัน รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขาวสาร การแลกเปลี่ยนคณะผูแทนการคา 
การแสดงและเผยแพรสินคา  การอํานวยความสะดวกและชวยเหลือนักธุรกิจในการติดตอธุรกิจระหวางกัน 
อาทิเชน  

1) สภาธุรกิจความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจาพระยา – แมโขง (ACMECS)  สภาหอการคา
แหงประเทศไทยไดเขาไปมีสวนรวมในการจัดทํายุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน ตาม ปฏิญญาพุกาม ที่ผูนําประเทศไดลงนามความรวมมือไว และไดมีการ
จัดตั้งสํานักงานสภาธุรกิจ ACMECS ภาคเอกชนขึ้นที่สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

2) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Greater Mekong Sub-Region: 
GMS) สภาหอการคาแหงประเทศไทย     เปนภาคเอกชนหลักในการเขารวมการประชุม  เพื่อเสนอ
ประเด็นตาง ๆ ใหกับภาครัฐนําไปพิจารณา  โดยเอื้อเฟอสถานที่สําหรับสํานักงานสาขายอยใหกับ 
GMS-BF และไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการภายใตกรอบ  GMS  เพื่อชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

3) โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
เปนภาคเอกชนที่เปนกลไกนําการพัฒนา โดยมีสภาธุรกิจชายแดนภาคใต IMT-GT เปนองคกรใน
การเปดเศรษฐกิจภาคใตไปสูนานาชาติ เพื่อมุงกระจายเศรษฐกิจการคา และการระดมทุนสู
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ภาคใต ใหมีการปรับโครงสรางการผลิต เพิ่มการจางงาน ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหดีขึ้น 

4) ความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-
Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
ไดเขารวมการประชุม Business Forum เพื่อเสนอประเด็นตางๆ ใหกับภาครัฐนําไปพิจารณาใน
การประชุม Economic Forum ซ่ึงมีการจัดแบบ Back to Back โดยมุงเนนใหมีการเพิ่มปริมาณ
ทางการคาการลงทุนระหวางประเทศสมาชิกใหมากขึ้น และอยูระหวางการพิจารณารวมกับ
ภาครัฐในการจัดทําเขตการคาเสรี BIMSTEC นอกจากนี้ยังมีการกอตั้งหอการคาและอุตสาหกรรม 
BIMSTEC ซ่ึงมีสํานักงานเลขานุการชั่วคราวที่ศรีลังกา เพื่อเปนกลไกของการผลักดันความรวมมือ
ใหมีความเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในอนาคต 

5) การศึกษาติดตามการเจรจาเขตการคาเสรี (FTA) สภาหอการคาแหงประเทศไทย  ไดตั้ง  สํานักงาน
การเจรจาเขตการคาเสรี  เพื่อศึกษาติดตามวิเคราะหผลประโยชนและผลกระทบตอสาขาธุรกิจ
ตาง  ๆ  ที่จะมีการทําขอตกลงเขตการคาเสรีระหวางไทยกับประเทศตาง  ๆ  ซ่ึงมีการนําผลการศึกษา
เสนอตอภาครัฐ และเผยแพรขอมูลตอสมาชิก 

 
สภาหอการคาแหงประเทศไทย  ไดรับเงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศจากกระทรวง

พาณิชย  เพื่อสนับสนุนสมาคมการคาตาง  ๆ  ใหไดมีโอกาสเพิ่มกิจกรรม  ซ่ึงจะเปนประโยชนแกการดําเนิน
ธุรกิจ SMEs   เชน  จัดใหมีการแสดงและเผยแพรสินคาในตางประเทศ  การเสริมสรางความรับผิดชอบของ
ธุรกิจตอสวนรวม เปนตน นอกจากนั้นยังใหบริการขอมูลดานเศรษฐกิจและการตลาดที่สําคัญ เชน ดัชนีช้ีวัด
เศรษฐกิจ ดัชนีราคาผูบริโภค ดัชนีราคาวัสดุกอสราง ดัชนีราคาผูผลิต ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค ดาน
พลังงาน  ขอมูลภาคการเงิน  ภาคการคลัง และภาคการคาตางประเทศ รวมถึงขอมูลดานงบประมาณ ภาษี 
GDP GPP  สภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค WTO – FTA – RTAs  เปนตน  
 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สอท.) 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนองคกรไมแสวงหากําไรจัดตั้งขึ้นเมื่อ 2510 เปนหนวยงานซึ่ง

เปนตัวแทนของผูประกอบอุตสาหกรรมภาคเอกชน ในการประสานนโยบายและการ ดําเนินงานกับภาครัฐฯ 
สงเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม ใหคําปรึกษาและเสนอแนะแกรัฐบาลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดาน
อุตสาหกรรม สงเสริมนักอุตสาหกรรม และเปนสื่อกลางสําหรับนักอุตสาหกรรมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อประโยชนตอวงการอุตสาหกรรม  

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยจึงเปนแกนเชื่อมโยงกลไกความสัมพันธระหวางกลุมอุตสาหกรรม
ตางๆระหวางผูประกอบการดวยกันเอง ไปจนถึงผูบริโภคเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทย สงเสริมและพัฒนาการ
ประกอบอุตสาหกรรม ศึกษาและหาทางแกไขปญหาเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม สงเสริมและสนับสนุน
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การศึกษาวิจัย อบรม และเผยแพรวิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม  ตรวจสอบสินคา ออก
ใบรับรองแหลงกําเนิดหรือใบรับรองคุณภาพสินคา  ใหคําปรึกษาและเสนอแนะแกรัฐบาลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ดานอุตสาหกรรม ประสานใหเกิดความรวมมือที่จะสงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลและรวมพัฒนาธุรกิจ 
การคา และการลงทุน สําหรับกิจกรรมสําคัญในการสนับสนุน  SMEs เชน โครงการจับคูธุรกิจ (Business 
Matching) เพื่อทําใหเกิดการพบปะกันระหวางคูคา (B2B Marketing) เปนตน             
 

สมาคมธุรกิจแฟรนไชสและ SMEs ไทย 
สมาคมฯทําหนาที่ในการสงเสริมและผลักดันวิสาหกิจฯ (SMEs) และระบบแฟรนไชสของไทยใหมี

มาตรฐาน สนับสนุนสงเสริมผลิตภัณฑของไทยใหเปนที่นิยมของตลาดสากล สงเสริมการดําเนินงานของ
ผูประกอบการภาคเอกชนโดยการสรางเครือขายใหกับสมาชิก สงเสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแขงขันอยางยั่งยืนใหแกธุรกิจไทย พัฒนาระบบขอมูลขาวสาร และฐานความรูทางธุรกิจแกสังคม โดย
โครงการสงเสริมจะประกอบดวย 4 โครงการหลัก ไดแก  

1) โครงการสัมมนาและอบรมวิชาการ เชน โครงการสัมมนาวิชาการดานแฟรนไชสและ SMEs  โครงการ
อบรมนักธุรกิจแฟรนไชส (แฟรนไชสซอร และแฟรนไชสซี) และโครงการอบรมวิชาการและ
สรางความพรอมแก SMEs   

2)  โครงการใหความชวยเหลือดานวิชาการและสงเสริมธุรกิจของคนไทย รวมกับหนวยงานตางประเทศ 
เชน หนวยงานสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (US Commercial Service) 
และสภาธุรกิจไทย-สหรัฐฯ  

3)  โครงการสงเสริมและพัฒนานักธุรกิจแฟรนไชสและ SMEs รุนเยาว  
4)  โครงการ THAI FRANCHISE EXPO 

 
สมาคมผูผลิตและผูสงออกสินคาหัตถกรรมภาคเหนือ 
สมาคมผูผลิตและผูสงออกสินคาหัตถกรรมภาคเหนือ ไดกอตั้งขึ้นในป 2534 ประกอบดวยกลุม

ผูผลิตสินคาหัตถกรรมของภาคเหนือ 13 แหง เพื่อรวมมือกันในการแกไขปญหาดานอุตสาหกรรมการผลิต
สินคาหัตถกรรมในภาคเหนือของประเทศไทย สงเสริมและสนับสนุน การพัฒนาอุตสาหกรรมสินคาหัตถกรรม 
ตลอดจนชวยในการวิเคราะหวิจัยดานการตลาดของผลิตภัณฑ สมาคมฯไดมีพัฒนาการมาอยางตอเนื่องจน
กลายเปนศูนยกลางแหงการพัฒนาตลาดใหมและเพิ่มชองทางโอกาสในการคาขายสินคาหัตถกรรมใหมาก
ขึ้นทั้งกับตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ นอกจากนั้นยังเสริมสรางสมาชิกใหมีการพัฒนาธุรกิจและ
พัฒนาผลิตผลิตภัณฑใหมๆ ใหมีศักยภาพในการแขงขันอยูตลอดเวลา  

สมาคมฯ ไดเขารวมโครงการตลาดใหมที่สนับสนุนโดยภาครัฐ ซ่ีงไดรับความรูเกี่ยวกับการเขา
รวมงานแสดงสินคาทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมพัฒนาโครงการตลาดใหมอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง เขารวมพัฒนาโครงการฝกอบรมความรูเบื้องตนในการสงออกแกสมาชิก เสริมสรางสถาบันผู
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สงออกและนักการตลาดนานาชาติ รวมสงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑใหมภายใตโครงการ CRAFTS DESIGNER 
CENTER โครงการพัฒนาระบบการคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) สนับสนุนและสงเสริมใหสมาชิก
ใชตราสินคาของตนเองในการขยายตลาด สงเสริมการพัฒนาและสรางนักเจรจาการคาระหวางประเทศ นํา
ระบบขอมูลสารสนเทศทางการคา และการตลาดมาสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมและสมาชิก ตลอดจน
พัฒนาโครงการคาปลีกไปสูสากลในระบบแฟรนไชส เปนตน  

ปจจุบันสมาคมฯ ไดสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ ผานศูนยบริการออกแบบสินคาหัตถกรรม 
ศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑผานโครงการ "ลานนาเทรน” ศึกษาวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ
ตามลักษณะกลุมคลัสเตอร ศึกษาและนําเสนอขายสินคา และการแสดงสินคาในประเทศไทยและตางประเทศ 
ดําเนินกิจกรรมทางดานการตลาดและการสงเสริมการขาย รวมถึงการใหความรูและการฝกอบรมในเรื่อง
ตางๆ ที่เกี่ยวของแกสมาชิกอยางตอเนื่อง 
 

สมาคมสงเสริมการรับชวงการผลิตไทย 
ชมรมสงเสริมผูรับชวงการผลิต” (Subcontracting Promotion Club.,S.P.Club) ซ่ึงกอตั้งขึ้นตั้งแตป 

2542 โดยสมาชิกเดิมเปนกลุมวิสาหกิจฯที่ดําเนินกิจการผลิตชิ้นสวน (Spare Parts) ในปริมาณที่มากเปน
สวนใหญ ไดรวมกลุมกันแบงเปนกลุมอุตสาหกรรมตางๆได 4 กลุม คือ 

1) กลุมโลหะ (Casting, Stamping และ Pressing)  
2) กลุมพลาสติก (Plastic), ยาง (Rubber) และเสนใยสังเคราะห (Polymer).  
3) กลุมชิ้นสวนไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
4) กลุมการขนสง บรรจุภัณฑ และบริการอื่นๆ  
 
ทั้งนี้เกิดจากการเขารวมทํากิจกรรมในโครงการผูช้ือพบผูขาย ซ่ึงเปนกิจกรรมที่พาผูผลิตชิ้นสวน

รับจางผลิตในลักษณะ Subcontracting ไปพบกับกลุมลูกคาซึ่งเปนโรงงานตางๆทั่วประเทศ เชน โรงงานผลิต
รถยนต โรงงานผลิตเครื่องจักร โรงงานผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ฯ  จึงไดพัฒนาไปสูกลุมของอุตสาหกรรม
การสนับสนุนการผลิตและบริการอื่นๆ เมื่อเปดรับสมัครสมาชิกจึงทําใหจํานวนสมาชิกมีเพิ่มมากขึ้นเปน
จํานวนมาก ปจจุบันจึงสามารถมีเครือขายและขีดความสามารถที่จะใหการสนับสนุนไดในทุกอุตสาหกรรม 
จนสามารถจัดตั้งขึ้นเปน “สมาคมสงเสริมการรับชวงการผลิตไทย” ไดในป 2546  

การมีสมาชิกที่หลากหลาย ทําใหมีจุดแข็งในการเสนอขายสินคาและบริการ ทั้ง Whole Set เปนชุด 
แบบ One Stop Shopping เพราะแตละกลุมสินคา สามารถเกื้อกูลซ่ึงกันและกันไดเปนอยางดี ทําใหการหา
ตลาดใหสมาชิกเพื่อเพิ่มรายไดและชองทางจัดจําหนายดําเนินการไดงาย ทั้งตลาดในประเทศและตลาดใน
ตางประเทศแกสมาชิกสงเสริมสนับสนุนและพัฒนารวมกลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน (Cluster) เพื่อเสนอ
สินคาครบวงจร (Whole Set) ใหตอบสนองความตองการของลูกคาในยุคปจจุบัน สมาชิกสมาคมฯ สรางฐาน 
ขอมูลของผูรับชวงการผลิตในประเทศไทย และเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยน ขอมูลขาวสารของผูผลิตชิ้นสวน
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อุตสาหกรรมทั้งหมดในประเทศไทย ขยายเครือขาย Global Sourcing ไปยังตางประเทศ และสรางแนวรวม
เครือขาย Networking กับผูผลิตชิ้นสวนตางประเทศ ใหขาวสารขอมูลตาง ๆ ที่เปนประโยชนแกสมาชิก พัฒนา
โครงการ Web site ของสมาคมฯ (E-Commerce) กระตุนใหสมาชิก ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน  
เชื่อมโยงหนวยงาน สถาบัน องคกรตางๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนับสนุนพัฒนา SMEs ไทย ใหความรู
และวิทยาการใหมแกสมาชิกเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการ  จัดกิจกรรมตาง ๆ ในหมูสมาชิก
และแบงปนผลประโยชนคืนสูสังคม 

กิจกรรมการออกงานแสดงสินคาของผูประกอบการ SMEs ที่เปนสมาชิกสมาคมฯ ที่ถือวาเปนการ
รวมตัวเปนเครือขายของกลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน (Cluster) สามารถเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย 
และตลาดใหแกผูประกอบการ SMEs ใหสามารถซื้อ-ขายในหมูมวลสมาชิก เพื่อรวมกันพัฒนใหเกิดระบบ
การใหบริการสินคาแบบครบวงจร (Whole Set or One Stop Service) เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาและสรางความพึ่งพอใจไดดียิ่งขึ้น 

 
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย 
สมาคมฯ รวมกับภาครัฐ เอกชน องคกรและสมาคมตางๆ ผลักดันดานนโยบายการคา สิทธิประโยชน

ตางๆ การพัฒนาดานเทคโนโลยี การรวมกลุมของผูผลิต การพัฒนานวัตกรรมการผลิต คุณภาพ และมาตรฐาน
การทํางานตางๆ การดําเนินการดานการสงเสริมการตลาด  ในการที่จะนําพาแฟชั่นไทยสูตลาดแฟชั่นโลก 
การสนับสนุนการจัดทําเขตการคาเสรีกับประเทศตางๆ เพื่อเปดโอกาสและลดอุปสรรคตางๆในการสงออก
อันจะนํามาซึ่งสิทธิประโยชนตางๆ สมาคมฯไดเนนบทบาทของการประสานความรวมมือระหวางผูผลิต 
และผูที่มีแบรนดสินคาของตนเอง การรวมกลุมกันเปนพันธมิตร เพื่อสรางความแข็งแกรงในกลุมของ
ผูประกอบการ โดยสมาคมฯไดสงเสริมในดานโยบายการคา และสิทธิประโยชนตางๆ เขารวมดําเนินการ
เจรจาเขตการคาเสรี ไทย-สหรัฐฯใหลุลวง และผลักดันการเจรจาเขตการคาเสรีในประเทศคูคาอื่นๆ รวมถึง
การเปนผูเจาะตลาดการสงออกโดยรวมมือกับภาครัฐ และเชื่อมโยงโครงการตางๆในโครงการ “กรุงเทพฯ
เมืองแฟชั่น” ตลอดจนการสงเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน และเชื่อมโยงขอมูลขาวสารผานสื่อตางๆของสมาคมฯ  

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไดรับอนุมัติใหจัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อป พ.ศ.  2539 

จากการติดตามผล สถาบันฯ สามารถดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทยให
เจริญเติบโตตอไป และสามารถชวยพัฒนาผูประกอบการดานสิ่งทอใหยกระดับความสามารถในการผลิต 
เพิ่มศักยภาพทางดานการตลาด พัฒนาการตลาดในเชิงรุก เปดตลาดใหม สรางชองทางการตลาดใหม สราง
นักการตลาดระหวางประเทศ ชวยใหอุตสาหกรรมสิ่งทอและตลาดสายการผลิตสามารถเชื่อมโยงกันได ทํา
ใหมีศักยภาพในการผลิต สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑส่ิงทอ ตลอดจนชวยลดอุปสรรคในดานการคาระหวาง



 3 - 37

ประเทศ เฝาดูและคอยสงสัญญาณเตือนเมื่อมีปญหาในดานการคาระหวางประเทศแกผูประกอบการดานสิ่งทอ 
เปนตน  

 
สถาบันยานยนต  

 เปนองคกรอิสระซึ่งกอตั้งขึ้น ป พ.ศ. 2541 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเปนศูนยกลางในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต และเพิ่มศักยภาพทางการแขงขันในตลาดโลก โดยมีบทบาทหนาที่ดําเนินการ
ศึกษาวิจัย เพื่อสนับสนุนใหเกิดนโยบายที่เหมาะสมของรัฐ และประสานงานเพื่อใหเกิดความคลองตัวและ
ตอเนื่องในอุตสาหกรรมและธุรกิจยานยนตไทย กําหนดและจัดทํามาตรฐาน รวมทั้งใหบริการดานการตรวจสอบ 
ทดสอบ ใหการรับรองผลิตภัณฑช้ินสวนและวัสดุยานยนต ใหบริการดานขอมูลขาวสารที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
และอุตสาหกรรมยานยนต พัฒนาทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนต ใหมีขีดความสามารถที่ได
มาตรฐานสากล และใหบริการดานขอมูลขาวสารในอุตสาหกรรม นอกจากนั้นแลว สถาบันยานยนตยังได
จัดทําและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน 
ตลอดจนขอมูลทางวิชาการ กฎระเบียบทางการคาและการตลาด อันเปนประโยชนตออุตสาหกรรมยานยนต 
และไดดําเนินการเผยแพรตอสาธารณชนผานระบบ Internet ดวยเพื่อใหบริการแกหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ผูที่สนใจทั่วไป สามารถสืบคนขอมูลตางๆ และนําไปใชประโยชนตอไป 
 

สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย  
 สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย เปนสมาคมวิชาชีพดานการตลาด ดําเนินการโดยไมหวังผลกําไร 
มุงสงเสริมความเจริญทางดานเศรษฐกิจของประเทศดวยการสงเสริมและพัฒนาการตลาดและความสามารถ
ของผูที่เกี่ยวของกับงานดานการตลาด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมหลักการและการปฏิบัติของการตลาด
ในกิจกรรมอุตสาหกรรมและการคาในประเทศไทยใหกาวหนาดวยการปรับปรุงความสามารถทั่วๆไป 
การศึกษาความรูทางวิชาการและสมรรถภาพของผูที่มีหนาที่เกี่ยวกับการตลาดเพื่อเปนศูนยกลางสําหรับ
สมาชิกในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการตลาด และเพื่อใหความชวยเหลือรวมกันใน
อันที่จะนําวิธีการจัดการตลาดไปใชสําหรับปรับปรุงประสิทธิภาพในธุรกิจของสมาชิกใหดีขึ้น 
 สมาคมการตลาดแหงประเทศไทยไดดําเนินการพัฒนาวิชาชีพการตลาด โดยการสงเสริมหลักการ
และการปฏิบัติของการตลาดในกิจการอุตสาหกรรมและการคาใหกาวหนา ดวยการปรับ ปรุงความสามารถ
และสมรรถภาพของผูมีหนาที่เกี่ยวของกับการตลาด พรอมทั้งตั้งหลักจรรยา บรรณในการปฏิบัติงานและ
ดํารงรักษาหลักการเหลานั้นใหเปนมาตรฐาน และปรับปรุงวิธีการจัดการดานตลาดใหดีขึ้น ใหการศึกษาและ
ความรูแกผูมีอาชีพทางการตลาด ตลอดจนรวมมือกับสถาบันการศึกษา องคกรทั้งของรัฐบาลและเอกชน ในการ
แลกเปลี่ยนขาวสารความรูเกี่ยวกับความตองการของการศึกษา ทั้งในปจจุบันและอนาคต เผยแพรขาวสาร
ความรูผานสื่อ ทําการวิจัย ศึกษาคนควาและดําเนินการสํารวจในเรื่องเกี่ยวกับการตลาด ติดตอประสานงาน
และใหความรวมมือกับองคกรตางๆที่ดําเนินการฝกอบรมทางการตลาด โดยติดตอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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ความรู ความชํานาญและขาวสารตางๆดานการตลาดรวมกันอยูเสมอ ทําใหสมาคมฯเปนศูนยกลางสําหรับสมาชิก
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการตลาดตลอดจนการใหความชวยเหลือรวมกันในการที่
จะนําวิธีการจัดการตลาดไปใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของธุรกิจ  
 ดังนั้น โดยสรุปแลว กิจกรรมที่สมาคมฯใหบริการตอธุรกิจ SMEs จะเปนในดานการใหขอมูลขาวสาร
และความรู และงานวิจัยทางดานการตลาด ตลอดจนจัดสัมมนาและฝกอบรมในดานการจัดการการตลาด 
เพื่อใหผูประกอบการ SMEs และบุคลากรขององคกรฯ นําไปใชปรับปรุงประสิทธิภาพการตลาดของธุรกิจ
เสียเปนสวนใหญ   
 
3.3.3 สรุปบทบาทการสงเสริม SMEs ดานการตลาดและความสอดคลองทางยุทธศาสตรของ สสว. 
 

การตลาดภายในประเทศ 
ตลาดภายในประเทศ กรมการคาภายในเปนหนวยงานดูแลกลไกการตลาด รักษาเสถียรภาพดาน

ราคาในกรณีประเภทสินคาเกษตร สินคาอุปโภคและบริโภค โดยผูประกอบการ SMEs มีหนาที่บริหารจัดการ
ดานการตลาดเอง สภาพการแขงขันทางธุรกิจจึงขึ้นอยูกับศักยภาพ ความรูความสามารถ ทักษะ และประสบการณ
ของ SMEs ที่ผลิตสินคาจําหนายภายในประเทศ หนวยงานภาครัฐทําหนาที่ในการสรางสภาพแวดลอม และ
สงเสริมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความสามารถของผูประกอบการ SMEs เปนสําคัญโดยเฉพาะในดานการผลิต
จากหนวยงานทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงเกษตร โดยกระทรวงพาณิชยทําหนาที่ดูแลกลไกการตลาด
ใหมีความเสถียรภาพ และมีความเปนธรรมในการแขงขัน                                                                           

การตลาดตางประเทศ 
การแขงขันการคาระหวางประเทศมีความรุนแรงมากขึ้น วิสาหกิจฯ (SMEs) ยังจําเปนตองไดรับ

การชี้แนะแนวทาง และขอมูลที่แมนยําถูกตองในการตัดสินใจดําเนินงานในดานตางๆ และยังจําเปนตอง
อาศัยชองทางและความชวยเหลือจากหนวยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงหนวยงานตาง ๆ ไดใหความ
ชวยเหลือในการสรางชองทางการขัดจําหนาย แนวทางในการขยายตลาดและการสรางพันธมิตรธุรกิจและ
เครือขายความรวมมือดานตางๆ  เชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จัดโครงการจับคูธุรกิจ (Business 
Matching) เปนประจํากับประเทศกลุมเปาหมายของแตละอุตสาหกรรมทั้งผูผลิตและตัวแทนจําหนายใน
ประเทศนั้น ๆ มีการจัดแสดงสินคาไทยในประเทศตางๆอยางตอเนื่องโดยความรวมมือกันระหวาง SMEs กับ
หอการคาและสภาหอการคาแหงประเทศไทย ซ่ึงเปนการเพิ่มและขยายชองทางการจัดจําหนายสินคาไปยัง
ตางประเทศไดเปนอยางดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีทูตพาณิชยที่ประจําอยูตามสถานทูตและกงสุลใน
ประเทศตาง ๆ ทําหนาที่ชวยหาชองทางการจัดจําหนายและพันธมิตร อีกทั้งชวยศึกษาสถานการณ 
สภาพแวดลอมและสภาพตลาดของประเทศนั้น ๆ อยางไรก็ตามนอกจากการสนับสนุนในดานชองทางการ
จัดจําหนายแลว ความสําคัญอันดับแรกคือ การคนหาสินคาอันเปนที่ตองการอยางแทจริงของตลาดและมี
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ลักษณะโดดเดนกวาของคูแขงขันอื่นๆ เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาและสงเสริมใหวิสาหกิจฯ ทําการผลิตและ
สรางตลาดของตนเองอยางยังยืนไดอยางแทจริง  
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ตาราง 3.2 บทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของในการสนบัสนุนการสงออก 

การสนับสนุนการสงออก 
กรมการคา
ตางประเทศ 

กรมสงเสริม
การสงออก 

กรมการคา
ภายใน 

สภา 
อุตสาหกรรมฯ 

สภาหอ 
การคาฯ 

สถาบัน
เฉพาะทาง 

สมาคมธุรกิจ สถาบัน
การเงิน 

การเจรจาทางการคา สิทธิประโยชนและขอพิพาท √        
การเจรจาเพื่อขยายตลาดตางประเทศ เชน  
คณะผูแทนการคาและผูแทนการคา 

√        

ระบบขอมูลเพื่อการสงออก √ √ √ √ √ √ √ √ 
การใหคําปรึกษาตอผูสงออก  √  √ √ √ √  
การฝกอบรมดานการสงออก  √ √ √ √ √ √  
กิจกรรมภายในประเทศเพื่อสงเสริมการสงออก  √       
การเปนตัวแทนผูสงออกในตางประเทศ √        
งานแสดงสินคาและพาคณะการคาไปตางประเทศ  √  √ √  √  
 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพสินคาสงออกใหม √ √ √   √   
การเงินเพื่อการสงออก        √ 
การค้ําประกันการสงออก        √ 
มาตรฐานและคุณภาพสินคา    √  √   
การจับคูธุรกิจ    √     
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สรุปลักษณะการเชื่อมโยงหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆที่ดําเนินการสงเสริมการตลาด
ใหกับ SMEs  
1. หนวยงานแตละหนวยงานมีหนาที่ในการทํางานที่ชัดเจน แตจํากัดอยูในบทบาทหนาที่ของตนเอง 

เชน การจดทะเบียนการคา การคุมครองผูบริโภค การสงเสริมการสงออก และหนวยงานแตละหนวยงานที่

ใหการบริการและดําเนินนโยบายในการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการคาและบริการโดยไมไดเนนวาเปน

ธุรกิจขนาดใหญหรือธุรกิจขนาดกลางยอมหรืออุตสาหกรรมแตละสาขาใดโดยเฉพาะ  

2. หนวยงานสวนใหญใหการสนับสนุนในดานการผลิตเพื่อขาย (Supply Creation) มากกวาการสราง

ตลาดเพื่อการขาย (Demand Creation) 

 3. หนวยงานสวนใหญ มีแนวนโยบายความคิดเชิงเศรษฐศาสตรมากกวาแนวนโยบายความคิดเชิงการตลาด 

ดังนั้น ฐานขอมูลสวนใหญจึงเปนฐานขอมูลดานเศรษฐกิจมหภาคมากกวาฐานขอมูลการตลาด คูแขง และ

ลูกคา ที่ควรมีความเฉพาะในเชิงลิกของอุตสาหกรรมตางๆ (Marketing & Competitive Intelligence)   

 4. หนวยงานสวนใหญดําเนินนโยบายในระดับมหภาคและระดับประเทศ มากกวาการดําเนิน การสงเสริม 

การตลาดในระดับกลุมวิสาหกิจ และ หนวยธุรกิจ อยางจริงจัง 

 5. หนวยงานแตละหนวยงาน สวนใหญแยกหนาที่ความรับผิดชอบระหวางการสงเสริมการตลาดใน

ประเทศกับการสงเสริมการตลาดตางประเทศ โดยไมไดพิจารณาถึงความเชื่อมโยงระหวางการตลาดในประเทศ

กับการตลาดตางประเทศ 

6. การสรางตราสินคา (Branding) หรือภาพพจนตลอดจนคุณภาพสินคา เปนการสรางตราสินคาใน

ระดับประเทศ (Local or Thailand Branding) มากกวาการสรางตราสินคาเพื่อมูงสูระดับสากลหรือระดับโลก 

(Global Branding)  

7. หนวยงานแตละหนวยงาน ไมไดมีนโยบายในการสงเสริมการตลาดเฉพาะสาขาอุตสาหกรรม ดําเนิน

นโยบายการสงเสริมการตลาดรวม 

8. การตลาดเปนการตลาดที่ไมสมบูรณแบบ เนนในเรื่องของการวางสินคา และชองทางการจัดจําหนาย
และบริการดานโลจิสติกส มากกวาการสงเสริมการผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภค หรือแนวคิด
ผลิตภัณฑหรือบริการแบบองครวมที่สามารถแขงขันได (Creativity and Competitive Business Model)  

9. หนวยงานตางๆที่ดําเนินการใหการสนับสนุนสงเสริมขาดการประสานความรวมมือ และระดมความคิด
รวมกันอยางจริงจัง (Collaboration) เพื่อกําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธในลักษณะสงเสริมกันและกัน (Synergy) 
ทําใหขาดแนวทางที่ชัดเจน ขาดพละกําลังและพลังทรัพยากรที่ใชอยางคุมคาในการสงเสริม กอใหเกิดความ
ลาชาตอผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว ปจจุบันจึงยังไมมีภาคธุรกิจใด (Sectors) หรือ วิสาหกิจฯ (SMEs) 
ตลอดจนสินคาธุรกิจชุมชม (OTOP) สามารถสรางคุณภาพสินคา และตราในระดับโลกไดมากนัก  
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10. จากตาราง 3.2. 3.3. และ 3.4 ซ่ึงแสดงรายละเอียดบทบาทความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร และกิจกรรมสนับสนุนสงเสริม SMEs ดานการตลาดตามยุทธศาสตร
และกลยุทธทั้ง 6 ดาน อันประกอบดวยเจาภาพหลักจากหนวยงานภาครัฐเปนสําคัญ สนับสนุนดวยองคกร
ภาคเอกชนอื่นๆ เชน สมาคมและสถาบันเฉพาะทางตางๆ หนวยงานกลางที่สําคัญเปนแกนกลางในการพัฒนา
วิสาหกิจทางดานการตลาด คือ สสว.  สพว. และ  SMEs Bank  รับผิดชอบดานการวางกลยุทสงเสริมในดาน
ตางๆ ตลอดจนประสานงานและติดตามประเมินผลโครงการตางๆจากทุกหนวยงานเพื่อปรับแกไขแนวทางการ
สงเสริมฯ รวมดัวยหนวยงานสําคัญของภาครัฐอีก 2 หนวยงานหลักคือ กระทรวงพาณิชย และ กระทรวง
อุตสาหกรรม โดยแฉพาะกระทรวงพาณิชยซ่ึงนาจะเปนตัวจักรสําคัญในการขับเคลือนระบบและกลไกการตลาด
ทั้งหมดจากตลาดภายในประเทศไปสูตลาดตางประเทศ นอกจากนั้นยังจําเปนตองไดรับการสนับสนุนในดาน
ตางๆจากทุกภาคสวนตลอดหวงโซแหงคุณคาของแตละอุตสาหกรรม เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและสิงแวดลอม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงานฯ ธปท  และอื่นๆ ในขณะที่
หนวยงานประสานความรวมมือ (Public Privage Partnership) ในการดําเนินการในดานตางๆ นาจะไดแก 
สถาบันการศึกษาฯ สถาบันเฉพาะทาง และสมาคมการคาตางๆ และภาคการเงินเอกชน และอื่นๆ เปนตน 
อยางไรก็ตามยังมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากหนวยงานสําคัญที่นาจะนํามาเสริมแรงในการสนับสนุน เชน 
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยาศาสตรและสิ่งแวดลอม ฯ เปนตน โดยเฉพาะ
ธุรกิจรากหญาที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมและภูมิปญหาทองถ่ิน และธุรกิจการทองเที่ยวและอื่นๆที่เกี่ยวของกับ
การรักษาสภาพแวดลอมและความสมดุลทางธรรมชาติ โดยเฉพาะในดานนโยบายเกษตรในภาวะวิกฤติโลก
รอนที่การรักษาเสถียรภาพทางธรรมชาติโดยการดํารงรักษาความหลากหลายทางธรรมชาติและชีวภาพ 
(Natural Diversity) ควบคูไปกับการพัฒนาการเกษตรเชิงอุตสาหกรรมมีความจําเปนเพื่อสรางความสามารถ
ในการแขงขัน ทางเลือกเพื่อแผนการพัฒนาใชพื้นที่ทางการเกษตรอยางรอบคอบเพื่อประโยชนของสังคม
และคนสวนใหญของประเทศเปนสิ่งสําคัญ องคความรูจากหลายดานมีความจําเปนยิ่งเพื่อใหเกิดการพัฒนาบน
พื้นฐานของจริยธรรมและความรับผิดชอบ (Social Ethics and Environmental Responsibilty) ที่จะกอใหเกิด
ความไดเปรียบในการแขงขันและการพัฒนาของประเทศอยางยั่งยืนไปพรอมกันเปนตน 
 11. จากรายงานผลการดําเนินงานของ สสว. ที่ผานมา พบวา การกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน ของ
กิจกรรมสงเสริมของหนวยงานสงเสริมและรวมสงเสริมตางๆ ยังมุงเนนที่ผลผลิต โดยฉพาะทางดานปริมาณ 
ยังมิไดใหความสําคัญตอการประเมินผลในดานคุณภาพ เทาที่ควร ที่สําคัญคือ ยังไมไดระบุตัวช้ีวัดในดาน
ผลลัพท (Outcome)5ของโครงการสงเสริมที่จะกอใหเกิดผลการพัฒนาศักยภาพที่สูงขึ้นอยางเปนอิสระของ 
SMEs หรือผลกระทบตอความพึงพอใจของ SMEs ในระดับใด ดังนั้นการประเมินผลสัมฤทธิ์โครการสงเสริมจึง
ควรจะกําหนดตัวช้ีวัดที่ชัดเจนทั้งสองดานคือ ผลผลิตและผลลัพทตามวัตถุประสงคที่ชัดเจน ตลอดจนควรมีการ
ศึกษาวิจัยอยางตอเนื่องถึงผลการดําเนินงานตามโครงการตางๆของแตละหนวยงานนั้นๆ เพื่อประกอบการ

                                                 
5 Executive Summary of White Paper of SMEs by OSMEP, 2005-6 โดย สสว. 
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ประเมินศักยภาพความพรอมและจุดแข็ง ของแตละหนวยงานเพื่อกําหนดบทบาทหนาที่ตามจุดแข็ง ให
เหมาะสมกับทรัพยากรที่จะใชและผลลัพทตามตองการ อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต  
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ตาราง 3.3 บทบาทหนาที่ของหนวยงานทีส่งเสริมดานการตลาดและความสอดคลองกับแผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 (2550 – 2554) 
ระดับ หนวยงาน บทบาทและหนาที่ กิจกรรม ยุทธศาสตร สสว. 

ระดับประเทศ 
การพัฒนาการคา
ระหวางประเทศ 
(Trade Promotion) 

กรมการคาตางประเทศ 1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการ
สงออก-นําเขา มาตรฐานสินคาขาออก 
และนําเขา การขนสงทางทะเลฯ 
2) สงเสริมการคาระหวางรัฐตอรัฐ
(G2G)  และรัฐกับองคกรการคา
ระหวางประเทศ (G2B)  
3) แกไขปญหาการคาระหวางประเทศ
ในดานมาตรการและขอกีดกันทาง
การคา  และเงือนไขทางการคาตางๆ 
4) จัดระเบียบบริหารการนําเขาสงออก
ใหเกิดความเปนธรรม สงเสริมการให
สิทธิประโยชนทางการคาแกเอกชน 
5)บริการขอมูลสถิติการคา ระเบียบพีธี
การศุลกากรตางๆ ฯ 

*  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มาตรการปกปองผลประโยชนทางการคาและรักษา 

 สิทธิในทรัพยสินทางปญญา 
 มาตรการปกปองและตอบโต เพื่อรักษาผลประโยชน  
ทางการคา 

 ระบบประกันภัยเพื่อสรางโอกาสใหผูประกอบการ  
      เขาถึงแหลงเงินทุน  
 สนับสนุนบริการ การเงินเพื่อการสงออก  
 ระบบประกันภัยมาบริหารความเสี่ยงในการไมไดรับ 

      เงินคาสินคาจากการสงออก 
 พัฒนาระบบและมาตรฐานในการอํานวยความสะดวก
ทางการคาผานชายแดนในภูมิภาค 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาปจจัยเอื้อใน
การดําเนินธุรกิจ 
กลยุทธที่ 1 การสงเสริมระบบและ
เครื่องมือให SMEs เกิดความสะดวก
ในการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
กลยทธที่ 3 การบริหารจัดการระบบ
ขอมูลสําหรับ SMEs  
กลยุทธที่ 4 การสงเสริม SMEs 
ทางดานการเงิน 
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ระดับ หนวยงาน บทบาทและหนาที่ กิจกรรม ยุทธศาสตร สสว. 
การสงเสริมการ
สงออก (Export 
promotion) 

กรมสงเสริมการสงออก  เสนอนโยบายและจัดทําเปาหมาย
การสงออกและแผนปฏิบัติการ  

      สงเสริมการสงออกสินคาไทย ทั้ง
ในและตางประเทศ บริการขอมูล
การคาและสงเสริมเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสงออกแกผูผลิต 

 สงเสริมการสงออกและขยายตลาดสินคา/บริการไทย 
พัฒนาและใหบริการดานการคาและการเพิ่มศักยภาพ 

    ในการสงออก อาทิ การขยายฐานผลิตไปยังตางประเทศ 
 เสริมสรางศักยภาพ โดยพัฒนาผลิตภัณฑและการ  

      บริการใหไดมาตรฐาน 
 สรางภาพพจนสินคาและบริการไทย 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาปจจัยเอื้อใน
การดําเนินธุรกิจ 
กลยุทธที่ 5 การสงเสริมสิ่งอํานวย
ความสะดวกและความสามารถดาน
การตลาด 

        ผูสงออกไทย และ ผูนําเขา  
       ตางประเทศ 

 เผยแพรและประชาสัมพันธสินคา
และบริการของไทยเพื่อสงเสริม
การสงออก 

 พัฒนาความรูความสามารถแก
ภาคเอกชนในดานการคาระหวาง
ประเทศ  

 สงเสริมและพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ  
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ระดับ หนวยงาน บทบาทและหนาที่ กิจกรรม ยุทธศาสตร สสว. 
การสงเสริมการคา 
(Trade Promotion) 

กรมการคาภายใน  การสงเสริมการแขงขันทางการคา  
 การคุมครองผูบริโภค 
 การรักษาเสถียรภาพราคาสินคา
เกษตร 

 สงเสริมการประกอบธุรกิจใหเปนไปอยางเสรีและ
เปนธรรม 

  กํากับดูแลมิใหเกิดการผูกขาดตัดตอนทางเศรษฐกิจ
และการคา 

 สงเสริมการคาเสรีในระบบตลาด และแทรกแซงตลาด
สินคาเทาที่จําเปน  

ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดผลกระทบในภาคการคา 
กลยุทธที่ 2 การสงเสริมและปรับปรุง
ระบบ การกํากับดูแล ภาคการคาสง-คา
ปลีก เพื่อใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม 
 

การสงเสริม
ธุรกิจ (Business 
Development) 
 
 
การสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
 
 
 
 
กรมการพัฒนาชุมชน 

 จดทะเบียน กํากับดูแล และบริการ
ขอมูลธุรกิจ 

 พัฒนาสงเสริมธุรกิจดานการ
บริหารจัดการ การตลาด 
 

 สรางความมั่นคงใหชุมชนดวยการ
สงเสริมการสรางอาชีพ และการ
จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน  

 
 สงเสริมการรวมกลุมเครอืขาย
ความรวมมือฯ  (Cluster & 
Network)  

* จดทะเบียน กํากับดูแล และบริการขอมูลธุรกิจ 

 

 

 

* สนับสนุนการดําเนินงานโครงการ OTOP  ทั่วประเทศ 

* สนับสนุนความรูและทักษะในงานและการบริหารแก
ชุมชนและวิสาหกิจ  โดยการจัดฝกอบรม และสราง
กระบวนการเรียนรูโดยการมีสวนรวมของชุมชนและ
เครือขาย  

* สงเสริมการทําตลาดสินคาระดับทองถิ่นและการคา
ชายแดน 

* เรงรัดพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการดําเนินงานของวิสาหกิจฯ  

ยทุธศาสตรที่ 6 การพัฒนาปจจัยเอื้อใน
การดําเนินธุรกิจ 
กลยทธที่ 3 การบริหารจัดการระบบ
ขอมูลสําหรับ SMEs 
 
ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริม SMEs ใน
ภูมิภาค และทองถิ่น 
กลยุทธที่ 1  สงเสริมผลิตภัณฑชุมชนฯ 
กลยุทธที่ 2, 4 สงเสริมการเชื่อมโยง 
เครือขายฯ และการรวมกลุม 
กลยุทธที่ 3 สนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน
ฯ ให SMEs ในภูมิภาค 
ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจฯ 
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ระดับ หนวยงาน บทบาทและหนาที่ กิจกรรม ยุทธศาสตร สสว. 
กลยุทธที่  2  สงเสริมทักษะความรูฯ 
กลยุทธที่ 4 สงเสริมดานการเงิน  
กลยุทธที่ 5 สิ่งอํานวยความสะดวก 
และความสามารถดานการตลาด  

ระดับธุรกิจ 
การพัฒนาธุรกิจ 
(Trade and 
Business 
Development) 

 
สมาคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย 

 
 ตัวแทนผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดยอม ในการนําเสนอ
ประเด็นปญหาขอเสนอแนะ เพื่อ
การพัฒนาเสนอ ตอภาครัฐ หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริมและสนับสนุน SMEs  

 ดําเนินงานโครงการตางๆ เพื่อ
เสริมสรางศักยภาพ SMEs  

 

บริการจัดสัมมนาและอบรมหลักสูตรตางๆ  

 พัฒนาเครือขายวิสาหกิจตามกลุมอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพ  

 สรางความเชื่อมโยงระหวางกลุมตางๆ 

 ยกระดับทักษะความสามารถผูประกอบการ 

 จัด Business matching ระหวางผูประกอบการไทยและ
ตางประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและพัฒนา
ผูประกอบการ 
กลยุทธที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถ 
ความรู ทักษะในการประกอบกิจการ 
กลยุทธที่ 5 การสรางโอกาสในทางธุรกิจ
และการใหบริการองคความรูดาน
การตลาด 
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ระดับ หนวยงาน บทบาทและหนาที่ กิจกรรม ยุทธศาสตร สสว. 
การพัฒนาธุรกิจ 
(Trade and 
Business 
Development) 

สภาหอการคาแหง
ประเทศไทย 

 รวมมือกับภาครัฐเกี่ยวกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการคา 

 สนับสนุนและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจภาคเอกชน 

 สนับสนุนการขยายการคาและ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจกับ
ตางประเทศ 

 บริการจัดสัมมนาและอบรมหลักสูตรตางๆ 

 บริการรับรองมาตรฐาน การจดทะเบียนพาณิชย 

 เพิ่มความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ 

      จัดงานแสดงสินคาไทยในตางประเทศ 

 โครงการเกี่ยวกับผูประกอบการ SMEs 

ยุทธศาสตรที่ 1การสรางและพัฒนา
ผูประกอบการ 
กลยุทธที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถ 
ความรู ทักษะในการประกอบกิจการ 
กลยุทธที่ 5 การสรางโอกาสในทาง
ธุรกิจและการใหบริการองคความรู
ดานการตลาด 

สนับสนุน
การตลาด
(Marketing 
Assistance) 

สมาคมการตลาดแหง
ประเทศไทย 

 สงเสริมการตลาดในกิจกรรม
อุตสาหกรรมและการคา 

 ศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เกี่ยวกับการตลาด 

 เพื่อเปนศูนยกลางสําหรับสมาชิกในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการตลาด 
เพื่อเผยแพรหลักการในการเพิ่มผลผลิตทางการตลาด 
และวิธีการจัดการตลาด 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาปจจัยเอื้อใน
การดําเนินธุรกิจ กลยุทธที่ 5 การ
สงเสริมสิ่งอํานวยความสะดวกและ
ความสามารถดานการตลาด 

  
 

 ชวยเหลือรวมกันในอันที่จะนํา
วิธีการจัดการตลาดไปใชสําหรับ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในธุรกิจ
ของสมาชิกใหดีขึ้น 

 เพื่อติดตอและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ความรู ความชํานาญ และ
ขาวสารตาง ๆ ทางดานการตลาด
อยูเสมอ  

 เพื่อเผยแพรขาวสาร ความรู และปญหาเกี่ยวกับ 
การตลาดดวยการออกหนังสือ วารสาร และเอกสาร
ตาง ๆ 

 เพื่อติดตอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู ความ
ชํานาญ และขาวสารตาง ๆ ทางดานการตลาดอยูเสมอ 

 เพื่อใหความอุปถัมภในการวิจัยศึกษา คนควา และ
ดําเนินการสํารวจในเรื่องเกี่ยวกับการตลาดอันจะเปน
การชวยเพิ่มพูนความรูทางเทคนิคที่ใชอยูในปจจุบัน 
และสงเสริมใหมีการพัฒนาวิธีนั้น ๆ ใหดียิ่งขึ้น 
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ระดับ หนวยงาน บทบาทและหนาที่ กิจกรรม ยุทธศาสตร สสว. 
สนับสนุนดาน
เทคนิคและขอมูล
(Technical  
Assistance and 
Information) 

สถาบันอาหาร สนับสนุน สรางความเขมแข็งและ
พัฒนาตลาดอาหารครบวงจร ประสาน
หนวยงานหลักและเผยแพรขอมูล เพื่อ
นําขอมูล ไปใชประโยชนในดานตางๆ 
อาทิ การเจรจาทางการคา การจัดทํา
มาตรฐาน การตัดสินใจในเชิงการคา 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 

 สนับสนุน สรางความเขมแข็งและพัฒนาตลาดอาหาร
ครบวงจร ตั้งแตตนน้ําหรือการผลิต (Supply) จนถึง
ปลายน้ํา ( Demand)  

 รวบรวมวิเคราะห สังเคราะห และเผยแพรขอมูล เพื่อ
นําขอมูลไปใชประโยชนในดานตางๆ อาทิ การเจรจา
ทางการคา การจัดทํามาตรฐาน การตัดสินใจในเชิง
การคา เพิ่มศักยภาพในการแขงขัน  

 สนับสนุนและวางแนวทางใหไดสินคาที่มีปริมาณ
และคุณภาพ จัดสงตรงตามความตองการของตลาด 
ทั้งชวยสราง Branding ของไทยในระยะยาว 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาปจจัยเอื้อใน
การดําเนินธุรกิจ 
กลยุทธที่ 1 การสงเสริมระบบและ
เครื่องมือให SMEs เกิดความสะดวก
ในการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
กลยทธที่ 3 การบริหารจัดการระบบ
ขอมูลสําหรับ SMEs  
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและพัฒนา
ผูประกอบการ 
กลยุทธที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถ  

    สนับสนุน และวางแนวทางในการทําตลาด (Marketing 
Practice) ในตลาดที่สําคัญโดยเฉพาะการกระจายสินคา
ไปสู Retail Outlet  

 รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบของประเทศตางๆ 
รวมทั้งวิเคราะหผลกระทบ ที่มีตออุตสาหกรรมอาหาร 

 สรางชองทางเชื่อมโยงระหวางผูซื้อและผูขายจากทั่ว
โลก (Buyer-Seller Linkage) และงานประชาสัมพันธ
อาหารไทย 

 รวบรวม และวิเคราะหขอมูลทางดานเทคนิคที่สําคัญ 
(Scientific Data Support) 

ความรู ทักษะ ตามขนาดและระยะการ
เติบโต ของธุรกิจในการประกอบ
กิจการ 
กลยุทธที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถ
ดานเทคโนโลยี/นวัตกรรม 
กลยุทธที่ 5 การสรางโอกาสในทาง
ธุรกิจและการใหบริการองคความรู
ดานการตลาด 
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ระดับ หนวยงาน บทบาทและหนาที่ กิจกรรม ยุทธศาสตร สสว. 
      พยากรณสถานการณในอนาคตดานการผลิต การตลาด 

  และการบริโภค รวบรวม วิเคราะห และเผยแพร ขอมูล/  
  สารสนเทศ ดานการผลิต ตนทุน ระดับราคา การนําเขา 
  สงออก ปริมาณการบริโภคทั้งในและตางประเทศ 

 

 สมาคมธุรกิจแฟรนไชส
และ SMEs ไทย 

 สงเสริมและผลักดัน SMEs และ
ระบบ แฟรนไชสของไทยให
สามารถกาวสูมาตรฐาน  

 สงเสริมผลิตภัณฑทุก ๆ ดานของ
ไทยใหเปนที่นิยมของตลาดสากล  

 สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการพรอมทั้ง
สรางเครือขายใหกับสมาชิก 

 จัดโครงการสัมมนาและอบรมวิชาการดานแฟรนไชส
และเอสเอ็มอี โครงการอบรมนักธุรกิจแฟรนไชส 
(แฟรนไชสซอร และแฟรนไชสซี) โครงการอบรม 

ยทุธศาสตรที่ 6 การพัฒนาปจจัยเอื้อใน
การดําเนินธุรกิจ 
กลยุทธที่ 1 การสงเสริมระบบและ
เครื่องมือให SMEs เกิดความสะดวก
ในการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

   สรางศักยภาพ และขีด
ความสามารถในการแขงขันอยาง
ยั่งยืนใหแกธุรกิจไทย  

 พัฒนาระบบขอมูลขาวสารและ
ฐานความรูทางธุรกิจแกสังคม 

 

     วิชาการและสรางความพรอมแกธุรกิจเอสเอ็มอี  
 ใหความชวยเหลือดานวิชาการและสงเสริมธุรกิจของ
คนไทยรวมกับหนวยงานตางประเทศ เชน หนวยงาน
สนับสนุนและพัฒนาธุรกิจจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
เชน US Commercial Service และสภาธุรกิจไทย-
สหรัฐฯ 

 สงเสริมและพัฒนานักธุรกิจแฟรนไชสและเอสเอ็มอี
รุนเยาว (Y-FSA Young Franchise and Thai SMEs 
Business Association) โครงการ THAI FRANCHISE 
EXPO 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและพัฒนา
ผูประกอบการ 
กลยุทธที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถ 
ความรู ทักษะ ตามขนาดและระยะการ
เติบโต ของธุรกิจในการประกอบ
กิจการ 

กลยุทธที่ 5 การสรางโอกาสในทาง
ธุรกิจและการใหบริการองคความรู
ดานการตลาด 
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ระดับ หนวยงาน บทบาทและหนาที่ กิจกรรม ยุทธศาสตร สสว. 
 สมาคมผูผลิตและผู

สงออกสินคาหัตถกรรม
ภาคเหนือ 
 

 แกไขปญหาดานอุตสาหกรรมการ
ผลิตสินคาดานหัตถกรรมใน
ภาคเหนือของประเทศไทย  

 รวมตัวกันในการที่จะสงเสริม 
สนับสนุน การพัฒนาอุตสาหกรรม
สินคาหัตถกรรม  

 วิเคราะหวิจัยดานการตลาดของ
ผลิตภัณฑ  

 พัฒนาสมาคมฯ ใหกลายเปน
ศูนยกลางแหงการพัฒนาตลาดใหม
และเพิ่มชองทางโอกาสในการ
คาขายสินคาหัตถกรรมระหวาง
ประเทศ 

 เสรมิสรางสมาชิกไดมีการพัฒนา
ธุรกิจพัฒนาผลิตผลิตภัณฑใหม 

 สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ ผานศูนยบริการ
ออกแบบสินคาหัตถกรรม  

 ศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 
 ศึกษาวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑตาม
ลักษณะกลุมคลัสเตอร  

 ศึกษาและนําเสนอขายสินคา และการแสดงสินคาใน
ประเทศไทยและตางประเทศ  

 ดําเนินการกิจกรรมทางดานการตลาดและการสงเสริม
การขาย  

 ฝกอบรมเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและพัฒนา
ผูประกอบการ 
กลยุทธที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถ 
ความรู ทักษะ ตามขนาดและระยะการ
เติบโต ของธุรกิจในการประกอบ
กิจการ 

กลยุทธที่ 5 การสรางโอกาสในทาง
ธุรกิจและการใหบริการองคความรู
ดานการตลาด 
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ระดับ หนวยงาน บทบาทและหนาที่ กิจกรรม ยุทธศาสตร สสว. 
 สมาคมอุตสาหกรรม

เครื่องนุงหมไทย 
 ผลักดันดานนโยบายการคา สิทธิ
ประโยชนตางๆ  

 พัฒนาดานเทคโนโลยี การพัฒนา
นวัตกรรมการผลิต คุณภาพ และ
มาตรฐานการทํางานตาง ๆ  

 สงเสริมการรวมกลุมของผูผลิตเพื่อ
ดําเนินการสงเสริมการตลาด  

 สนับสนุนการจัดทําเขตการคาเสร ี
กับประเทศตาง ๆ เพื่อเปดโอกาส 
และลดอุปสรรคตาง ๆ ในการ
สงออก 

 สรางความแข็งแกรงในกลุม
ผูประกอบการ สมาคมฯ  

 นําพาแฟชั่นไทยสูตลาดแฟชั่นโลก 
 สงเสริมนโยบายการคา และสิทธิประโยชนตาง ๆ  
 เจรจาเขตการคาเสรี ไทย-สหรัฐฯใหลุลวง และผลักดัน
การเจรจาเขตการคาเสรีในประเทศคูคาอื่นๆ รวมถึง
เปนผูเจาะตลาดการสงออกโดยรวมมือกับภาครัฐ และ
เชื่อมโยงโครงการตาง ๆ 

 สงเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน  และเชื่อมโยงขอมูล
ขาวสารผานทางสื่อตางๆของสมาคม 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและพัฒนา
ผูประกอบการ 
กลยุทธที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถ 
ความรู ทักษะ ตามขนาดและระยะการ
เติบโต ของธุรกิจในการประกอบ
กิจการ กลยุทธที่ 5 การสรางโอกาส
ในทางธุรกิจและการใหบริการองค
ความรูดานการตลาด 
ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดผลกระทบในภาคการคา 
กลยุทธที่ 1 การเสริมสรางศักยภาพใน
การแขงขันของ SMEs ภาคการคาสง-
คาปลีก 

 สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 

 สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 พัฒนาผูประกอบการดานสิ่งทอให
ยกระดับความสามารถในการผลิต 

 เพิ่มศักยภาพทางดานการตลาด 
พัฒนาการตลาดในเชิงรุก 

 สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑสิ่งทอ 
 ลดอุปสรรคในดานการคาระหวาง
ประเทศ 

 เปดตลาดใหม สรางชองทางการตลาดใหม  
 สรางนักการตลาดระหวางประเทศ  
 ประสานอุตสาหกรรมสิ่งทอและตลาดสายการผลิต
สามารถเชื่อมโยงกันได ทําใหมีศักยภาพในการผลิต 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและพัฒนา
ผูประกอบการ 
กลยุทธที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถ 
ความรู ทักษะ ตามขนาดและระยะการ
เติบโต ของธุรกิจในการประกอบ
กิจการ 

กลยุทธที่ 5 การสรางโอกาสในทาง
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 เฝาดูและคอยสงสัญญาณเตือนเมื่อ
มีปญหาในดานการคาระหวาง 

ประเทศแกผูประกอบการดานสิ่งทอ 

ธุรกิจและการใหบริการองคความรู
ดานการตลาด 
 

 สถาบันยานยนต  ศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนนโยบายที่
เหมาะสม 

 ประสานงานใหเกิดความคลองตัว 
อยางตอเนื่องในอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจยานยนตไทย 

 กําหนดและจัดทํามาตรฐาน รวมทั้ง
ใหบริการดานการตรวจสอบ 
ทดสอบ ใหการรับรองผลิตภัณฑ
ชิ้นสวน และวัสดุยานยนต  

 บริการดานขอมูลขาวสารที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ และ 

     อุตสาหกรรมยานยนต  
 พัฒนาทรัพยากรมนุษยใน
อุตสาหกรรมยานยนตใหมีขีดความ 
สามารถที่ไดมาตรฐานสากล  

 บริการดานขอมูลขาวสารใน
อุตสาหกรรม  

 จัดทําและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
ยานยนตและชิ้นสวนทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน 
ตลอดจนขอมูลทางวิชาการ กฎระเบียบทางการคาและ
การตลาด 

 เผยแพรและบริการขอมูลตอสาธารณชนไดแก 
หนวยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ผูที่สนใจ
ทั่วไป ให สามารถสืบคนขอมูลตาง ๆ และนําไปใช
ประโยชน 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและพัฒนา
ผูประกอบการ 
กลยุทธที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถ 
ความรู ทักษะ ตามขนาดและระยะการ
เติบโต ของธุรกิจในการประกอบ
กิจการ 

กลยุทธที่ 5 การสรางโอกาสในทาง
ธุรกิจและการใหบริการองคความรู
ดานการตลาด 
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ตารางที่ 3.4.  สรุปการเชื่อมโยงบทบาทของหนวยงานสงเสริม SMEs  ดานการตลาด กับ ยุทธศาสตรและกลยุทธ 

ยุทธศาสตร กลยุทธ หนวงงานที่รับผิดชอบฯ หนวยงานที่ควรมีสวนรวมมากขึ้นหรือควรเขารวมสงเสริม 

1. การสรางและพัฒนาผูประกอบการ 1.5  การสรางโอกาสทางธรกิจ สสว./  ISMED/ ก.พาณิชย / การทองเที่ยวฯ  สอจ. / สถาบันเฉพาะทาง  ,  ก. กษตรและสหกรณ 

  และสงเสริมองคความรูการตลาด สมาคมธุรกิจตางๆ /  สภาหอการคา/ สอท./ สถาบันการเงินฯ : Exim & SMEs Bank ฯ ,  โครงการหลวง 

2. การเพิ่มผลิตภาพและ 2.4. การเตรียมพรอมรับระบบการคาเสรี ก. พาณิชย/ ก. อุตสาหกรรม/ สสว./ TDRI ก. วิทย ฯ/ ก. แรงงาน 

และขีดความสามารถทางนวัตกรรม และมาตรการทางการคา สภาหอการคาฯ/  สถาบันการศึกษาฯ สมาคมตางๆ  สถาบันการศึกษาฯ  

ในภาคการผลิต 2.5. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน สสว./ ก.พาณิชย / ก.อุตสาหกรรม/สถาบันเฉพาะทาง สอท.. สภาหอการคาฯ สถาบันการศึกษาฯ   

  สินคาและบริการ และสรางความแตกตาง สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO/ สวทช./  สถาบันการเงินฯ สถาบันการเงิน: Exim Bank, SMEs Bank: กองทุน 

  เพื่อสนองตอบความตองการตลาด สถาบันความรวมมือระหวาประเทศฯ  และสมาคมตางๆ  เพื่อการพัฒนาฯ  , โครงการหลวง ฯ  

3. การเพิ่มประสิทธิภาพและลดผล 3.1. การเสริมสรางศักยภาพการแขงขันฯ สสว./ISMED/สมาคมคาปลีกคาสง/ กรมพัฒนาธุรกิจฯ สถาบันการศึกษาฯ / ก.พาณิชย  

กระทบในภาคการคาสง-ปลีก   กรมการคาภายใน/ สภาหอการคา สมาคมตางๆ  

  3.2  การสงเสริมปรับปรุงระบบกํากับ สสว./ ก.พาณิชย / สมาคมคาปลีก-สง/ สภาหอการคาฯ    

  ดูแลภาคการคาฯ การแขงขันที่เปนธรรม สมาคมตางๆ    

  3.3. การสรางและพัฒนากลไกความรวมมือ สสว./  ก. พาณิชย/  สมาคมการคาปลีก-สง/    

  ภาครัฐ-เอกชน-ภาควิชาการในการพัฒนา สภาหอการคา และสมาคมตางๆ    

  ธุรกิจการคา      

4. การสงเสริมการสรางคุณคาและ 4.3  การพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน สสว. ISMED/  ก. ICT/ สวทช. /กรมพัฒนาธุรกิจการคา สมาคมตางๆ / สถาบันการศึกษาฯ  สถาบัน & สมาคมเฉพาะ 

มูลคาเพิ่มในภาคบริการ ดานเสริมสรางตราบริการไทย การทองเที่ยวฯ / สภาหอการคา/ สถาบันรับรองมาตรฐานฯ -ทางฯ  /  ก. วัฒนธรรม/ ก. สาธารณสุขฯ 
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  4.4. การเรงรัดการเพิ่มประสิทธิภาพ สสว./ ismed/ กรมพัฒนาธุรกิจการคา/ การทองเที่ยวฯ  สมาคมตางๆ  , ก. วัฒนธรรม 

  ผลิตภาพและคุณภาพมาตรฐานบริการไทย สภาหอการคา/ สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO   

5. การสงเสริม SMEs ในภูมิภาคฯ  5.1 การสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน NESDB/ กรมการพัฒนาขุมชน ก.มหาดไทย/ /  สถาบันการศึกษาฯ หนวยงานระดับ 

และทองถิ่น และทองถิ่น ก. อุตสาหกรรมฯ / ISMED/ กนอ. / กสอ./ สอท./ ทองถิ่นของกระทรวงตางๆ/ สอจ. /  กนอ. 

    สภาหอการคาฯ และสถาบันการศึกษาฯ  การทองเที่ยวฯ / / ก.ทรัพยฯและสิ่งแวดลอม 

      ก. สาธารณสุข-กรมการแพทยฯ / ก. วัฒนธรรม 

  5.2 สงเสิรมการเชื่อมโยงเครือขายฯ  ก.มหาดไทย/ สถาบันการศึกษาฯ / ก.อุตสาหกรรม/  สสว.  ก.วัฒนธรรม/  การทองเที่ยวฯ/ ก.ICT. 

    ก.พาณิชย ฯ    

  5.4. การบูรณาการและสรางเครือขายฯ ก.มหาดไทย/ สถาบันการศึกษาฯ / ก.อุตสาหกรรม/  สสว.  ก.ICT  

    ก.พาณิชย ฯ    

6. การพัฒนาปจจัยเอื้อ 6.1 การสงเสริมระบบและเครื่องมือ สสว. / ISMED/  ก.พาณิชย/  ธปท. / สภาหอการคาฯ และ กระทรวง ICT. สถาบันการเทคโนโลยีชั้นสูง :  AIT, KMIT 

ในการดําเนินธุรกิจ ในการใชเทคโนโลยี่และนวัตกรรม สมาคม และสถาบันตางๆ    สถาบันวิจัยดานตาๆ , มหาวิทยาลัย & อาชีวศึกษาฯ  

  6.3. การบริหารจัดการระบบขอมูลฯ สสว. / ISMED/ สคอ. NSO, NESDB ก.พาณิชย /ก. ICT สถาบันและสมาคมตางๆ /ก.มหาดไทย 

  6.4. การสงเสริมทางดานการเงิน สถาบันการเงิน:  Exim Bank; SMEs Bank/ ธนาคารเอกชน ธปท.   ธ. เกษตรสหกรณ  ธ. ออมสินฯ  

  6.5 การสงเสริมสิ่งอํานวยความสะดวก ก.พาณิชย / สภาหอการคาฯ สมาคมและสถาบันตางๆ /  สถาบันเฉพาะทาง/ ก.มหาดไทย 

  และความสามารถดานการตลาด  สอท.   
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3.3.4 ตัวอยางการสงเสริม SMEs ดานการตลาดในตางประเทศ6 

สหรัฐอเมริกา 
 สงเสริม SMEs ดวยยุทธศาสตรการสงออก โดย USEACs (United States Export Assistance Center) 
เปนที่ปรึกษาดานการเงิน การบริหารจัดการ และการสงออก ทั้งสนับสนุนเงินกูทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
และใหประกันเครดิตกับ SMEs ที่ผลิตสินคาแขงขันกับสินคานําเขาใหกับธุรกิจที่ดําเนินการโดยสุภาพสตรี 
(Woman Entrepreneurship) และเงินกูเต็มจํานวนสําหรับ SMEs ที่สงออก และยังมีการใหการสนับสนุนเงินกู
เฉลี่ย 1 ลานเหรียญ สรอ.แก SME ใหม ซ่ึงอนุมัติแลวกวา 30,000 ลานเหรียญ สรอ. ในป 2005 นอกจากนี้ยัง
มีการประกันเงินกู Mass loan และเครดิตการันตี อีกทั้งสนับสนุนให SMEs ขยายกิจการดวย Microloan  

เกาหลี 
อํานวยความสะดวกในการกอตั้งกิจการ SMEs โดยใหความชวยเหลือ ความมั่นใจ การเขาถึงตลาดงายขึ้น 

นวัตกรรมเทคโนโลยี และสงเสริมการเตรียมความพรอมในการเขาสูเศรษฐกิจฐานความรูในศตวรรษที่ 21 โดย
ใหเงิน 59.7% ของเงินที่รัฐบาลสนับสนุน (Subsidies) ใหกับ IT sector และจัด Business Learning Center 

บราซิล   
สนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กเพื่อใหมีการแขงขันมากขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการคา 

โดยพัฒนาการสงออก การผลิต และการริเร่ิมรูปแบบวิธีการสงออกใหมๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันทางการคา โดยมีหลักสูตรอบรมวิธีการจัดการและการปรับปรุงระบบการบริหารงานของบริษัทให
คําปรึกษาในกระบวนการบรรจุหีบหอ การออกแบบ การออกใบรับรอง การจัดทํารายการสินคา การทําสื่อโฆษณา
ตางๆแกนักธุรกิจบราซิลที่จะไปเขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศ 

อิตาล ี
สนับสนุนโดยมีกองทุนเพื่อการลงทุนใหซ้ือหรือเชาเครื่องจักรในอัตราดอกเบี้ยต่ํา ใหกูยืมเงินทุน

พิเศษกรณีที่ตั้ง SMEs ในถ่ินที่อยูที่ยังไมเจริญ และกรณีที่มีเปาหมายผลิตสินคาสงออกขายไปนอกตลาด EU 
อีกทั้งใหการสนับสนุนการจัดตั้ง SMEs ใหม สงเสริม R&D, Technology Transfer และการพัฒนานวัตกรรมที่
สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม และมีกองทุนสนับสนุน R&D ของ SMEs   นอกจากนั้นยังมีโครงการหรือกิจกรรม
ตางๆที่สงเสริม OTOP และ SME ไดแก การจัดประชุม สัมมนา งานแสดงสินคา นิทรรศการ การจัดประกวด
สินคาใหขอมูลความเคลื่อนไหวทางเทคโนโลยี เทคนิคการผลิต การตลาด การจัดหาเงินทุน การจัดหาวัตถุดิบ 
การจัดหาตลาด รวมทั้งการปรับการผลิตของอิตาลีใหสอดคลองกับหลักเกณฑการคา มาตรฐานสินคาของ
สหภาพยุโรปและมาตรฐานสินคาสงออก สงเสริมการคาของ SME กับกลุมประเทศนอกสหภาพยุโรป เชน 
จัดนําคณะผูแทนการคาไปขายสินคายังประเทศตางๆ  

 

                                                 
6
ขอมูลสวนนี้สวนใหญนํามาจากinternet โดยเฉพาะจากwebsites ของสถานฑูตของประเทศตางๆและจาการพูดคุยกับผูรู 
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ฮองกง 
สนับสนุนการสรางธุรกิจใหม โดยใหความชวยเหลือทางดานการเงินชวยเหลือดานขอมูลทางดาน

สารสนเทศ การตลาด เทคโนโลยี กฎหมายและระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ชวยเหลือดานการประชาสัมพันธและ
การขยายตลาดสูตางประเทศ โดยหาพันธมิตรการคา รวมถึงการจับคูธุรกิจ 

ออสเตรีย 
รัฐจัดหาที่ปรึกษา การฝกอบรม การบริหาร การตลาดทั้งภายในและตางประเทศในกรณีที่เปน SMEs 

ใหม เพื่อใหสามารถเขาสูตลาดตางประเทศได รัฐสนับสนุนทั้งการเงินและที่ปรึกษาทางการเงิน พรอมกับมี
กองทุน IIF (Innovation Investment Fund) ซ่ึงรวมลงทุนในสัดสวน 2:1 สําหรับธุรกิจที่ตองใชเทคโนโลยี  
ตลอดจนปรับลดอัตราภาษีรายได (Corporate Tax) จาก 34% เหลือเพียง 25%  ฯลฯ 

บังคลาเทศ 
การสรางและขยายโอกาสดานการตลาด สงเสริมใหมีการขยายตลาดสงออกโดยการใชพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) 
แคนาดา 
การใหบริการทางธุรกิจ โดยการใหความชวยเหลือแกผูประกอบการที่สนใจการคาระหวางประเทศ 

โดยการชวยใหผูประกอบการจางผูสําเร็จการศึกษาการคาระหวางประเทศในการพัฒนาการคาของตน นอกจากนั้น
ยังชวยเหลือใหผูประกอบการมีความพรอมในการเปนผูสงออก โดยใหการชวยเหลือผูประกอบการใหขาย
สินคาและบริการแกรัฐบาล ชวยเหลือดานวิเคราะหแผนธุรกิจและปรับปรุงแกไข กฎระเบียบที่เปนอุปสรรค
ตอธุรกิจใหมีความคลองตัวและสะดวกขึ้น 

ญ่ีปุน 
กรณีของประเทศญี่ปุน ซ่ึงประสบความสําเร็จในการสนับสนุน SMEs เพื่อการสงออกนั้นไดดําเนินการ

สนับสนุนดานการใหความชวยเหลือทางดานเทคโนโลยีตอ SMEs พรอมทั้งใหเงินชวยเหลือสนับสนุนใน
ลักษณะเงินกูดอกเบี้ยต่ํา และเงินชวยเหลือ พรอมกันนั้นก็มีการสงตัวแทนของ SMEs ออกไปทํางานใน
ตางประเทศ ซึ่งเปนประโยชนในดานการสนับสนุนการรูจักบุคลากรและระบบในตางประเทศ โดยมีเครือขาย
องคกร JICA (Japan International Cooperation Agency) JIBIC (Japanese International Business Investment 
Corporation) และ JETRO (Japan External Trade Organization) เปนหนวยงานหลักในการสนับสนุน  

บทบาทของ JETRO ประเทศญี่ปุน ไดหันมาใหความสําคัญกับการใหบริการแก SMEs ทั้งดานการ
สงเสริมการสงออก ริเร่ิมที่จะกอตั้งศูนยวิจัยแหงใหมของอาเซียนและเอเชียตะวันออก การจัดโปรแกรมเฉพาะ
รายใหแก SMEs เพื่อใหสามารถเขาสูตลาดตางประเทศได โดยเนน 5 สาขาที่มีศักยภาพสูงคือ Content Industry, 
ส่ิงทอคุณภาพสูง, ออกแบบ, จักรกลและชิ้นสวน, และอาหาร 
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ออสเตรเลีย 
 บทบาทของ Austrade ประเทศออสเตรเลีย เนนกลยุทธสงเสริมการคาโดยใชวิธีสนับสนุนใหลูกคา
แนะนําตอๆ กันไป เนื่องจากออสเตรเลียมีลักษณะพื้นฐานเปนผูมี Loyalty สูงนอกจากนี้ยังไดสงเสริมการ
สรางความสัมพันธที่เหนียวแนนผานคลับนักธุรกิจ การพัฒนาระบบ IT และสนับสนุน “Brand Australia” 

จีน 
 บทบาทของ CCPIT (China Council for the Promotion of International Trade) ประเทศจีน ผูสงออก
จีนคือขนาดแคลนเงินทุน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่ง CCPIT ไดมีการทําความตกลงกับ China 
Eximbank เพื่อชวยเหลือดานเงินทุนแกผูสงออก และกําลังอยูในระหวางเจรจากับ China Export and Credit 
Insurance Corporation เกี่ยวกับการทําประกันเพื่อชวยลดความเสี่ยงในการลงทุนใหผูสงออก 

เกาหลี 
 บทบาทของ KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency) ประเทศเกาหลี นําเสนอโมเดล 
KOTRA’s B2B ซ่ึงประสบความสําเร็จอยางสูงในการทํา E-Trade ทั้งการจัดคณะผูแทนการคา การเขารวมงาน
แสดงสินคา การกอสราง การจัดบูธ การจัดนัดหมายทางธุรกิจ ซ่ึงสามารถทํามูลคาการคารวมได 6 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ ไปปที่ผานมา นอกจากนี้ยังไดมีการพัฒนาระบบซื้อขาย online www.buykorea.org ซ่ึงเปน
เว็บไซตที่มีความนาเชื่อถือสูง มีผูเขาใชบริการอยางแพรหลาย โดย KOTRA รับประกันการขายสินคาของ
สมาชิกที่มีช่ือปรากฏอยูบนเว็บไซตนี ้  

ไตหวัน 
บทบาทของ TWTC (Taipei World Trade Center) ประเทศไตหวัน กลาวถึงหนาที่หลักขององคกร

คือ การพัฒนาตลาดการใหบริการขอมูลการคา การจัดงานแสดงสินคา การจัดประชุม การใหความรูดาน
การคา E-Marketing และเมื่อเร็วๆ นี้ไดมีการจัดตั้งศูนยสงเสริมการคาบริการขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2549 
เพื่อดูแลงานดานธุรกิจบริการโดยเฉพาะ อีกทั้งมีการริเริ่มโครงการใหมๆ อาทิ เสริมสราง แบรนด และ
ภาพลักษณ Branding Taiwan ทั้งนี้ TWTC เปนผูดําเนินการจัดงานแสดงสินคา ปละไมต่ํากวา 25 งานใน 
ไตหวัน ยิ่งกวานั้นยังไดดําเนินโครงการกอสรางอาคารแสดงสินคาแหงใหมซ่ึงจะเปดบริการในป 2551 

สิงคโปร   
 เพิ่มจํานวน สงเสริม การเติบโตของ SMEs พัฒนาศักยภาพในการผลิตของภาคตางๆ สรางสภาพแวดลอม

ที่สงเสริมความรูและสนับสนุนวิสาหกิจ ที่ใช E-Commerce  
 บทบาทของ IE Singapore (International Enterprise Singapore) ประเทศสิงคโปร นําเสนอการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการสงเสริมการคาและผลักดันใหเกิดธุรกิจ มีการพัฒนาเว็บไซต 
International Enterprise เพื่อเปนแหลงขอมูล มีโปรแกรมความชวยเหลือ มีขอมูลการตลาด และมีการคํานวณ
สวนประหยัดที่ไดรับจาก FTA Tariff Rate และตั้งแตพฤศจิกายน 2549 เปนตนมา ไดมีการแบงสวนหนึ่ง
ของเว็บไซตเพื่อการจับคูทางธุรกิจเรียกวา “Buy Singapore” รวมทั้งการจัดโชวสินคา online การคนหา
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ผูนําตลาดในสินคานั้นๆ ซ่ึงจนถึงปจจุบัน ระบบมีการใชงาน 2,400 คูธุรกิจ และมีการพัฒนา e-trade ใหมๆ 
อาทิ TradeNet, Trade Exchange, TradePalette 

เดนมารก  
สงเสริมการสงออกและสงเสริมการลงทุน โดยเนนงานหลักในการสงเสริมการสงออก ใหแก SMEs ของ

เดนมารก3 โครงการคือ Export Preparation Programme Market Development Programme และ Export Start 
Programme   
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3.4   สรุป 
1. การสงเสริมการตลาดตามแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 2 นั้น ได

กําหนดกลยุทธในการดําเนินงานและหนวยงานที่ทําการสนับสนุนการสงเสริมการตลาด ซ่ึงประกอบดวย
หนวยงานภาครัฐและหนวยงานภาคเอกชน ซ่ึงตางก็ดําเนินนโยบายในการสนับสนุนการตลาดของ SMEs ไป
ตามยุทธศาสตรของหนวยงานตนเองและอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงตางๆที่ตนเองสังกัดและเกี่ยวของ 
ดังนั้นนโยบายในการสงเสริมการตลาดของแตละหนวยงานจึงยังไมสอดคลองกันที่จะผลักดันใหเกิดศักยภาพ
ของการสงเสริมการตลาดของ SMEs ไดอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนที่จะตองมีกระบวนการในการกําหนดกลยุทธ
และเปาหมายในระดับหนวยงานที่ชัดเจน พรอมทั้งมีกระบวนการในการประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในรูปของดัชนีชี้วัด เพื่อจะติดตามการดําเนินงานดังกลาววาเปนไปในทิศทางเดียวกันในการสนับสนุน
การตลาดของ SMEs วาเปนไปตามเปาหมายของแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 2 
หรือไม 

2. หนวยงานในการสนับสนุนสงเสริมการตลาดของ SMEs ในดานตลาดภายในประเทศนั้นยังดําเนิน
กลไกของการสงเสริมการแขงขันที่เปนธรรมและสงเสริมกลไกตลาดเสรี เพื่อเปนปจจัยในการเอื้อใหธุรกิจ SMEs 
สามารถเขาสูชองทางการจัดจําหนายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น อยางไรก็ตาม ประเด็นของการสงเสริมการตลาด
ในประเทศนั้น จําเปนตองคํานึงถึงประสิทธิภาพของขอมูลขาวสาร การใหคําปรึกษาแนะนํา ระบบการฝกอบรม 
และการสนับสนุนใหธุรกิจ SMEs สามารถพัฒนาความสามารถดวยตนเอง มีหลักแนวคิดในเชิงการบริหาร
จัดการอยางมืออาชีพ และสามารถเขาถึงแหลงการเงิน เพื่อที่จะดําเนินการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการตลาดในระหวางธุรกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมกับธุรกิจขนาดใหญ จึงจําเปนตองมีนโยบายและมาตรการสนับสนุนที่ชัดเจน ในการที่จะลดความ
เหล่ือมลํ้าดังกลาว เพื่อใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถปรับตัวเขาสูกลไกในตลาดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตัวอยางเชน ปจจุบันโครงการของกระทรวงพาณิชยพยายามที่จะสนับสนุนการมีศูนยจัดแสดง
และจัดจําหนายสินคาธุรกิจชุมชน ซ่ึงยังเปนลักษณะของการสนับสนุนในดานการผลิตเพื่อการขาย (Supply 
Creation) มากกวาการสรางตลาดเพื่อการขาย (Demand Creation) ดังนั้นนโยบายการสนับสนุนการตลาดจึง
จําเปนตองคํานึงถึงขอมูลการตลาดและการใหคําปรึกษาแนะนํา เพื่อที่จะทําใหธุรกิจชุมชนสามารถสราง
ตลาดเพื่อการขายไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับสงเสริมการตลาดในรูปของธุรกิจสูธุรกิจ (B2B) เชน โครงการ
การพบกันระหวางผูประกอบกับผูผลิตชิ้นสวนในแตละสาขาอุตสาหกรรม เปนโครงการที่สนับสนุนการตลาด
ภายในประเทศที่สําคัญ พรอมทั้งการสงเสริมใหมีการจัดนิทรรศการภายในประเทศ และเปดโอกาสใหเกิดการ
พบปะกันระหวางผูผลิตจะชวยสงเสริมการตลาดใหกับผูผลิตรายยอยใหมากขึ้น 

3. แนวทางในการรวมมือระหวางหนวยงานที่สนับสนุน SMEs ยังไมมีความชัดเจน แมวาแตละหนวยงาน
พยายามดําเนินงานใหสอดคลองกับแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมก็ตาม แตละหนวยงาน
ยังคงยึดตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงานเอง ทําใหจําเปนตองมีการ บูรณาการและประสานความรวมมือ 
(Collaboration) เพื่อใหมีทิศทางการสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ หนวยงานกึ่งรัฐ องคกรสวนทองถิ่น 
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สถาบันการศึกษา สมาคม และหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีวิสัยทัศน กลยุทธ และนโยบาย ใหชัดเจนเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน  นอกจากนั้น กระบวนการในการกําหนดนโยบายการสงเสริมการตลาดและกําหนดทิศทาง
ในการแกไขปญหาและสนับสนุนให SMEs สามารถเขาถึงชองทางการจัดจําหนายในประเทศและสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพของ SMEs จําเปนตองมีกระบวนการในรูปของกลไกที่สามารถแลกเปลี่ยนความเห็น
รวมกัน (All Participation) ไปในทิศทางที่เหมาะสม ในระหวาง อุตสาหกรรมแตละประเภท 

4. นโยบายการสงเสริมทางการตลาดของอุตสาหกรรมแตละประเภทควรมีลักษณะเฉพาะตัว เนื่องจาก
อุตสาหกรรมแตละประเภท หรือแมแตหนวยวิสาหกิจแตละหนวยอาจจะมีสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกอุตสาหกรรมและองคกรแตกตางกันโปรแกรมการสงเสริมจึงจําเปนตองปรับใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมดังกลาวซึ่งอาจจําเปนตองประกอบดวยกิจกรรมที่แตกตางกัน และจําเปนตองจัดลําดับการ
สงเสริมใหชัดเจนเปนขั้นตอนและตอเนื่อง โดยเฉพาะใหสอดคลองกับขนาดและขอบขายกิจการตลอดจนลักษณะ
ชวงอายุการเจริญเติบโตของวิสาหกิจฯ เพื่อที่จะสามารถกําหนดแนวทางการสงเสริมทางการตลาดและการ
สงออกใหตรงตามศักยภาพ และความตองการของอุตสาหกรรมแตละประเภท พรอมทั้งมีชุดของนโยบายและ
มาตรการการสงเสริมการตลาดที่สนับสนุนระหวางกันใหชัดเจน เชน 1) ครัสเตอรที่เกิดใหม  (Embryonic 
Cluster) ควรไดรับการสนับสนุนดวยกิจกรรมหลากหลายดานที่มีความหนักแนนจริงจังไปพรอมกันเพื่อลด
อุปสรรคในการเขาสูอุตสาหกรรมและลดตนทุนในการดําเนินกิจการใหมากที่สุด 2) คลัสเตอรที่ยึดหยัดมั่นคงแลว 
(Consolidated Clusters) จะเปนกลุมวิสาหกิจที่มีพัฒนาการความสามารถจนมีศักยภาพระดับหนึ่งแลว สามารถ
เติบโตไดดวยตนเอง และจะเปนกลุมที่ไดประโยชนจากตราสินคา หรือทรัพยสินทางปญญาและชื่อเสียงของ
กิจการและจากความสามารถหลักที่ส่ังสมจากการทํางานและเรียนรูรวมกัน มีเทคโนโลยีของตนเองและเริ่ม
ถายทอดปรับปรุงพัฒนาเพื่อขยายตลาดและเติบโต  กลุมนี้จึงควรสนับสนุนใหเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการดําเนินงานใหเกิดเปน Best Practice และ ใชประโยชนจากชื่อเสียงและความสามารถของ
กิจการตลอดจนการถายทอดทางเทคโนโลยีใหมากที่สุด  และ 3)  ครัสเตอรที่เติบโตเต็มที่แลว (Mature 
Cluster) คือกลุมวิสาหกิจที่มีตราสินคาที่มีคุณภาพไดรับความเชื่อถือ มีฐานสวนแบงตลาดในประเทศมั่นคงแลว 
มีความเขมแข็งทางการเงินและ/หรือมีความสามารถหลักที่เข็มแข็ง และสภาพอุตสหกรรมในประเทศอาจไมเอื้อ

ตอการขยายตัว กลุมนี้จึงควรสงเสริมใหเกิดการขยายการเจริญเติบโตสูตางประเทศ (Internationalization)7 
เปนตน  

5. ในระดับของธุรกิจ นโยบายการสรางตราสินคา (Brand) ของผลิตภัณฑเปนปจจัยสําคัญในการสราง
ตลาดเพื่อเพิ่มคุณคาตอผลิตภัณฑและยี่หอและควรกําหนดนโยบายการผลิตใหยก ระดับคุณภาพสินคาและ
มาตรฐานการผลิตใหไดสูงขึ้นกวามาตรฐานและมีความเปนสากลมากขึ้น 

6. ในการประเมินความสามารถในการประกอบการขององคกรวามีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน 
หรือไมนั้น จะประเมินจากปจจัยสองดาน คือ ความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness) และ ความ
                                                 
7 Leo-Paul Dana, Entrepreneurship and SMEs in the Euro-Zone, Impreial College Press, 2006 
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มั่นคงทางการเงิน (Financial Soundness)8 ดังนั้นในการจัดกิจกรรมสงเสริมทางการตลาด ควรกําหนดดัชนีช้ี

วัดในดานความสามารถทางการเงินในการแสวงหารายไดที่มั่นคงและตอเนื่องจากการดําเนินงานของกิจการ 
อันเปนผลจากการเขารวมกิจกรรมการสงเสริมของภาครัฐบาลที่จัดขึ้น เพราะการวัดดวยตัวช้ีวัดที่เปนยอดขาย 
ไมอาจแสดงขอมูลจริงดานกําไร (Net Margin ) อันเปนสภาพรายไดที่แทจริงของวิสาหกิจได ยอดขายที่สูง
แตแฝงรายจายไวเปนจํานวนมากก็ไมสามารถกอใหเกิดรายรับเพียงพอตอการบริหารจัดการธุรกิจใหขยายตัว
เติบโตได  การใหคําปรึกษา หรือ กิจกรรมสนับสนุนฯ จึงนาจะใหความสําคัญกับผลลัพท (Outcome) สุดทาย
โดยรวมในสองดานดังกลาวที่เกิดขึ้นกับวิสาหกิจฯ ดวย 

7. สําหรับในดานการประเมินความสามารถหรือศักยภาพของประเทศในการผลิตสินคาหรือสงเสริม
ธุรกิจเพื่อการสงออกหรือเปนแนวทางในการขยายการลงทุนไปตางประเทศเพื่อสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันก็ตาม ศาสตราจารย Michael Porter ไดวางกรอบแนวคิดในการพิจารณาเรื่องนี้ไวใน 4 มุมมองที่
สําคัญ หรือที่เรียกวา “The Diamond of National Advantage” คือ Factor condition, Demand condition, 

Related and Supporting Industries และ Firm strategy, Structure and Rivalry9 ประเทศญีปุนเปนประเทศ

เกาะมีพื้นที่จํากัด จึงพยายามลดพื้นที่ในการสรางโกดังเก็บสินคาที่สนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศ
โดยการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ กระบวนการผลิตและลดพื้นที่ใชสอยดวยเทคนิคใหมๆอยูเสมอ เชน Quality 

Control -QC , Kaisen, Just-inTime10ประเทศสิงคโปรและฮองกงเปนประเทศเกาะขาดทรัพยากรธรรมชาติ 

แตมีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพดี ดวยรัฐบาลไดวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยระบบการศึกษาที่
ดี จึงสามารถสรางและรักษาเสถียรภาพความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจไดอยางยั่งยืน ประเทศเดนมารก
เปนประเทศในแถบสแกนดิเนเวียรที่หนาวจัด ขาดปจจัยทรัพยากรธรรมชาติทั้งแรธาตุและพืชพันธุแตสามารถ
พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรจนผลิตอาหารปอนยุโรปไดเกือบทั้งทวีป เกษตรกรมีฐานะดี และเนื่องจากเปน
ประเทศที่มีลมแรง จึงนํามาพัฒนาเปนพลังงานดวยระบบกังหันลมใชไดทั่วประเทศและดวยตนทุนต่ําเปน
ตราสินคาและสัญลักษณของประเทศที่คนทั่วโลกจดจําได  ทั้งหมดนี้ เกิดจากการประเมินวิเคราะหและรูจัก
ศักยภาพของตนเองอยางแทจริงและพัฒนาจุดออนใหเปนจุดแข็งโดยใชทรัพยากรที่มีอยูทุกอยาง อยางมีคุณคา
สรางสรรคและกอใหเกิดประโยชนสุงสุด  ประเทศไทยเปนประเทศที่อุดมสมบูรณดวยแรธาตุและพืชพันธุ 
และพลังงานธรรมชาติทั้ง ลม น้ํา แสงอาทิตยและกาซธรรมชาติ  เปนประเทศที่มีวัตถุดิบทางการเกษตรจํานวน
มากทําใหมีโอกาสในการสรางมูลคาเพิ่มจากวัตถุดิบเหลานี้และมีโอกาสทําตลาดผลิตภัณฑตางๆเชน สมุนไพร 

                                                 
8
 Philip Kotler & Hermawan Kartajaya, Repositioing Asia from Bubble to Sustainable Economy, 2000     

9 Michael E. Porter, The Competitive Advantage of Nations, The Machillan Press Ltd. Hong Kong, 1990 
10 Thomas L. Wheelen, J.David Hunger; Strategic Management and Business Policy: Concepts and Case; 10 Edition, 

2003 
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พืชปลอดสารพิษ11 ตลอดจนพืช ผัก ผลไม สัตวน้ําจ ืดนานาชนิด แตขาดทรัพยากรมนุษยที่สามารถจะสราง

ประโยชนสูงสุดจากสิ่งเหลานี้ การใหความสําคัญอยางจริงจังโดยการพัฒนาตอยอดเพื่อสรางเทคโนโลยีอาหาร
ที่ทันสมัย ผลักดันอุตสหกรรมอาหารของประเทศ (ทั้งอาหารกระปอง อาหารแชแข็ง อาหารแหง อาหารสดฯ ) 
ใหกลายเปนอุตสหกรรมสําคัญที่สุดสาขาหนึ่งของประเทศ เปนความสามารถที่โดดเดนสูระดับโลกใหมาก
ที่สุด ซ่ึงในที่สุดแลวก็จะชวยผลักดันอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอื่นๆ  

8. จากขอวิเคราหขางตน จะเห็นความสอดลองในเร่ืองสําคัญ คือ 1) การกําหนดนโยบายและการนํา
นโยบายสูการปฏิบัติยังขาดการประสานรวมมือกันอยางแทจริงระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 2) ขอมูลทางดาน
ทรัพยากรพื้นที่ สังคม วัฒนธรรม ศักยภาพภูมิปญญาทองถ่ิน พฤฒิกรรมผูบริโภคในตลาดและสภาพการแขงขัน
ของอุตสาหกรรม ฯ ในแตละพื้นที่ที่มีความสําคัญ ดังนั้นการศึกษา คนควา วิจัยเพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกที่จะ
ทําใหเห็นสภาพแวดลอมทางธุรกิจและความตองการที่แทจริงของทองถ่ิน ยังไมมีความชัดเจนตรงตามความ
เปนจริงเพียงพอตอการวางนโยบายที่ถูกตองเหมาะสมและปฏิบัติไดผลตามเปาหมาย เพื่อใหเกิดวิสาหกิจที่มี
ศักยภาพโดดเดนแตกตางกันในแตละภูมิภาคอยางแทจริงโดยฉพาะขอมูลที่สําคัญตอการแขงขันทางธุรกิจและ
การตลาดทั้งในระดับทองถ่ิน ประเทศ และตางประเทศ ดังนั้นจึงนาจะมีการจัดตั้งทีมงานผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย
ตัวแทนผูเชี่ยวชาญจากหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ ทํางานประสานกัน ในแตละพื้นที่เพื่อใหทีมงานมีการ
ตัดสินใจ บนฐานขอมูลที่วิเคราะหกร่ันกรองดีแลวจากทุกฝายและปฏิบัติไดผลเพราะใกลชิดและเห็นสภาพ
ความเปนจริงของพื้นที่จริง  นอกจากนั้นแลว หนวยงานวิจัยดาน SMEs ทั้งโดยตรงหรือผานการทํางานของ
หนวยงานในพื้นที่ตางๆยังจะมีสวนชวยสงเสริมใหเกิดการประสานและแลกเปลี่ยนดานขอมูลองคความรูและ 
ความรวมมือ ทั้งจากวิสาหกิจในเครือขายอุตสาหกรรมเดียวกัน (Single Industrial Clusters) หรือ กลุมเครือขาย
ธุรกิจระหวางภูมิภาคตางๆของประเทศ (Cross-National Clusters) เกิดเปนเครือขายองคความรู (Knowledge 
Networks) ใหแกวิสาหกิจในทุกพื้นที่ ที่จะพัฒนาไปสู ความสามารถในการแขงขันใหมในเชิงยุทธศาสตรใหมๆ 
(New Strategic Competence) และจะทําใหวิสาหกิจสามารถปรับวิธีการดําเนินธุรกิจดวยตนเองโดยลําพัง 
(Independence) ไปสูการทําธุรกิจในลักษณะประสานความรวมมือ และ เกื้อกูลสนับสนุนสงเสริมซึ่งกันและกัน 
(Co-Dependence หรือ Interdependence) ซ่ึงจะสงผลใหวิสาหกิจ ในแตละเครือขาย (Cluster) พัฒนากลยุทธใหมๆ
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและความสามารถหลักของเครือขาย ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาความเชี่ยวชาญที่

เปนความสามารถหลักของตนเองไวได (Internal Competencies or Specialization)12รูป 3.10  แสดงใหเห็น

การนําเสนอแนวคิดอยางงายสําหรับการดําเนินงานของทีมในกระบวนวางแผนการสงเสริมทั้งหมด 
                                                 
11

Executive Summary of White Paper on S\MEs by  OSMEP, 2005 และ Thailand  Entrepreneurship Monitor 2006 by  

CMMU 
 

12
Leo-Paul Dana, Entrepreneurship and SMEs in the Euro-Zone, Impreial College Press, 2006 
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รุป 3.10 Micro Team & SMEs Strategic Management Process  
 
(Purposed Concept) 

 
 
ที่มา : ปรับปรุงและพัฒนากรอบแนวคิดโดยผูวิจัย จาก เกษม พิพัฒนปญญานุกูล, พรพรหม ดวงนิล และ จารุนันท เบญจ
รัตนาภรณ  (2547) และบรรจง ศิริ, 2545 
 

9. สําหรับการเชื่อมโยงการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ใหเกิดบูรณาการของการจัดกิจกรรมสนับสนุน
ทางดานการตลาดแกวิสาหกิจอยางเปนระบบและสงเสริมกันและกันเพื่อใหเกิดผลตามเปาหมายนั้น ผูวาง
นโยบายการสงเสริม (Policy Maker) จําเปนตองมีความรูและเขาใจอยางลึกซึ้งในกระบวนการสรางมูลคา 
(Value Creation or Value-Added Chain) ของอุตสาหกรรมหรือธูรกิจนั้นๆเปนอยางดีกอน ตลอดจนตอง
มีความเขาใจลักษณะความเปนไปของวงจรชีวิตของธุรกิจ หรือผลิตภัณฑนั้นๆอยางดีดวย (ซ่ึงแตละอุตสาหกรรม



 3 - 65

จะมีทั้งสวนที่คลายและแตกตางกัน) รวมทั้งตองมีเปาหมายหรือผลลัพทไมวาจะเปนเพื่อการสรางนวัตกรรม การ
พัฒนาใหเกิดความยั่งยืน หรือ การแกไขปญหาตางๆ ที่ตองการในการใหการสนับสนุนอยางชัดเจนทั้งในแผน
ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว เพื่อกําหนดนโยบาย กิจกรรมสนับสนุน กระบวนการดําเนินงาน และ
ผูเชี่ยวชาญที่รับผิดชอบและสนับสนุนเฉพาะดานไดอยางถูกตองเหมาะสมตรงตามความตองการของวิสาหกิจ
ในแตละชวงของพัฒนาการ ทั้งนี้เนื่องจาก ไมมีผลิตภัณฑใด หรือกระบวนการบริหารธุรกิจใดสามารถสราง
หรือจัดการไดสําเร็จดวยองคความรูสาขาเดียว  การระดมสมองจากหนวยงานหลายฝายที่เกี่ยวของพรอมกัน
เพื่อหากรอบแนวคิดการดําเนินการของงานอยางรอบคอบครบวงจรและดวยองคความรูทีค่รบถวนเพือ่เปาหมาย
ที่เห็นชอบรวมกัน จะทําใหผูกําหนดนโยบายและผูปฏิบัติงงาน ทําหนาที่ในฐานะทั้งเปนผูช้ีนํา ผูสนับสนุน
และเฝาระวัง และผูชวยเหลือ มีมุมมองที่สอดคลองและกวางขวางรอบดาน ซ่ึงจะทําใหโอกาสในการดําเนิน
กิจกรรมสนับสนุนรวมกันของทีมงานสําเร็จตามเปาหมายเปนไปไดสูงและดวยตนทุนและความเสี่ยงที่สามารถ
ควบคุมใหต่ําสุดได และทรัพยากรที่ใชยอมกอใหเกิดประโยชนสูงสุด สรางผลงานเปนฐานรากใหเกิดการใช
ทรัพยากรรุนใหมตอยอดการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นตอไปได นอกจากนั้นกิจกรรมสนับสนุนควรเปน
กระบวนการ (Developing Process) มีขั้นตอนการดําเนินงานและเปาหมายตามระยะเวลาที่ชัดเจน นโยบาย
ปฏิบัติไดจริงเงื่อนไขตองไมกลายเปนอุปสรรค ในการดําเนินงานตามนโยบายนั้นเสียเอง ที่สําคัญสูงสุด คือ  
ผูกําหนดนโยบาย ผูปฏิบัตินโยบาย และผูประเมินนโยบายตลอดจนผูไดรับผลกระทบจากนโยบาย จําเปนตอง
มีคุณสมบัติรวมกันที่สําคัญยิ่ง คือ จริยธรรม (Ethics)  และความรับผิดชอบ (Responsibility) การวางนโยบาย
และปฏิบัติตามนโยบายที่มีผลกระทบตอคนจํานวนมาก (Stakeholders) หากขาดจริยธรรมยอมไมกอใหเกิด
ผลสัมฤทธิการพัฒนาอยางยั่งยืนได ประเทศที่จะเปนศูนยกลางทางการคาธุรกิจไดอยางยั่งยืนจะตองเปนที่
ยอมรับทางสากลในเรื่องการมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล เชน Singapore (ในฐานะ International Trade Center) 
และ Luxembourge (ในฐานะ EU Logistics Center) เปนตน  ดังนั้น ในการพัฒนาประเทศและสรางสังคม
ผูประกอบการใหเกิดการพัฒนาอยางกาวหนาและยั่งยืนจําเปนอยางยิ่งตองพัฒนาและบมเพาะทรัพยากรมนุษย 
สังคม และระบบธุรกิจใหมีความสามารถในการแขงขัน มีวินัยและเปนสังคมแหงจริยธรรมควบคูกันไป 

10. เมื่อพิจารณาแนวทางการสนับสนุนสงเสริม SMEs จากนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนา
แลวและประสบความสําเร็จในการผลักดัน SMEs ของตนสูระดับโลกไดสําเร็จ เชน ประเทศญี่ปุนซึ่งเปนประเทศ
ตนแบบสินคา OTOP ของไทย สิงคโปร เกาหลี อิตาลี ออสเตรีย สหรัฐอเมริกา หรือแมอีกหลายประเทศใน
ยุโรป พบสิ่งที่คลายคลึงกัน คือ  

10.1 นโยบายสงเสริมมีความหนักแนน จริงจัง และปฏบัติไดจริง เชน การใหเงินกูแก SMEs ที่มีการสงออก 
การลดภาษี หรือการยกเวนภาษี และการใหเงินกูดอกเบี้ยต่ําสําหรับ SMEs ในชวงเริ่มแรกของการ
ดําเนินกิจการ 

10.2 รัฐบาลจัดตั้งหนวยงานหรือสถาบันความรวมมือระหวางประเทศ ซ่ึงทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล
เชิงลึกทั้งทางดานขอมูลการตลาดและทางเทคโนโลยีการผลิตในประเทศคูคา 

10.3 การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสําหรับ SMEs เปาหมาย  
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10.4 การลดกฏระเบียบในการดําเนินธุรกิจ และสนับสนุนชองทางการจัดจําหนาย การฝกอบรมในดาน
ตางๆ เปนตน  

ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากนโนบายและแผนการสงเสริมของประเทศไทยแลว ก็มีลักษณะหลายอยางหรือหลาย
กิจกรรมที่คลายคลึงกัน อยางไรก็ตาม จากรายงานของ สสว. ในชวงการทํางานในแผนสงเสริมแรกระหวาง
ป 2545-2549 พบวา แมปจจัยระดับมหภาคจะเกื้อหนุนตอโอกาสทางธุรกิจและประสิทธิภาพของภาครัฐสูงขึ้น 
แตประสิทธิภาพของภาคธุรกิจกลับมีระดับที่ลดลง สะทอนความสามารถในดานการจัดการโดยเปรียบเทียบ ยังไม

สงเสริมตอการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ13 ดังนั้นในแผนสงเสริมระยะที่ 2 (พ.ศ. 2550-2559) 

จึงควรใหน้ําหนักในการใหการสงเสริมในแตละกิจกรรม และวิธีการดําเนินการสนับสนุนใหมีความจริงจัง
เขมแข็ง เพื่อใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ใหเพิ่มสูงขึ้นอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะการสนับสนุน 
ซ่ึง จากการสัมภาษณ SMEs โดยผูวิจัยพบวา SMEs ตองการความจริงใจในการสนับสนุนและตองการใหลด
หรือยกเลิกกฎระเบียบปลีกยอยที่ทําใหกระบวนการดําเนินงานลาชา ตองการวิธีการทํางานที่โปรงใส มีระบบ
ราชการที่ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง เพื่อใหระบบราชการสามารถเพิ่มศักยภาพพัฒนาคนเองและ
รับผิดชอบงานของตนเองอยางตอเนื่อง และเปนอิสระเชนเดียวกับระบบราชการในประเทศที่พัฒนาแลว  

11. สําหรับการสงเสริม SMEs ในประเทศนั้น อุตสาหกรรมแตละประเภทจะมีศักยภาพแตกตางกัน กล
ยุทธการสงเสริมจึงควรมีกิจกรรมที่แตกตางกัน และเพื่อใหการพัฒนา SMEs  มีผลเปนไปตามแผนแมบท
คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยเฉพาะในเรื่องยุทธศาสตรการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ จากแผน 9 ตอเนื่องถึงแผน 10 รัฐบาลมุงพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
พอเพียง (Sufficiency Economy) เพื่อเปนภูมิคุมกัน และ รองรับการพัฒนาบนฐานเศรษฐกิจเสรีเพื่อใหสอด
รับการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดและเวทีการคาโลก  ดังนั้น ในอุตสาหกรรมที่มีความเขมแข็งควรสงเสริม
ใหเกิดการแขงขันอยางสมบูรณ เพื่อใหเกิดการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจในระบบเครือขาย เชน อุตสาหกรรมอัญ
มณีและเครื่องประดับ อุตสาหกรรมพลาสติก  อุตสาหกรรมรถยนต  อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เปนตน อุสาหกรรม
เหลานี้ควรสงเสริมใหเปน Best Practice และเพิ่มศักยภาพเพื่อการสงออกหรือขยายตัวโดยการลงทุนระหวาง
ประเทศ ฯลฯ แตสําหรับบางกลุมอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมภาคเกษตร (Agriculltural Industry) อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑชุมชน ฯลฯ ยังมีประสิทธิภาพต่ํา และออนแอ  จึงควรใหการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ 
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการผลิตการตลาด  ระบบการผลิต
ตลอดจนระบบบริหารจัดการ และสงอํานวยความสะดวกตางๆ เชน ระบบชลประทาน คลังสินคาและขนสง
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมใหเขมแข็ง เนื่องจากเปนภาคเศรษฐกิจสําคัญที่ดําเนินการโดยประชากรสวนใหญ
ของประเทศ   เปนตน      
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นอกจากนั้น จากขอเสนอแนะที่ 4 และ 9 การสงเสริมทางการตลาดใหมีการพัฒนาและขยายตัวตามศักยภาพ 
ควรพิจารณาความสัมพันธของสินคาตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา เชน อุตสาหกรรมภาคเกษตร (Agricultural 
Industry) หากมีปริมาณผลผลิตสูงเกินความตองการ ทําใหราคาสินคาตกต่ํากวาราคาตลาดในระดับปกติมาก 
การรักษาระดับเสถียรภาพของราคาใหอยูในระดับสูงโดยปราสจากการแทรกแทรงดานราคานั้น รัฐบาลอาจ
พิจารณาสงเสริมอุตสาหกรรมใหมที่เกี่ยวเนื่องในหวงโซอุปทาน หรือ หวงโซแหงคุณคา ของอุตสาหกรรม
นั้นๆที่สามารถรองรับ  หรือ ดุดซับอุปทานสวนเกินนี้ไดทั้งในลักษณะ การขยายตัวไปขางหนา หรือ ขางหลัง 
หรือ ดานขาง เชน ผลผลิตทางการเกตษรสวนเกินแทนการแทรกแซงดานราคาหรือกิจกรรมสงเสริมลดราคา
ตางๆ อาจพิจารณาสงเสริมใหเกิดอุตสาหกรรมตนน้ํา (Backward Integration) รองรับแทน เชน ธุรกิจผลิตปุย 
อินทรียจากผลผลิตเกษตรคุณภาพต่ํา และหากประสบความสําเร็จสามารถพัฒนาผลิตปุยคุณภาพดีขึ้นและมี
ปริมาณเพียงพอตอความตองการอุตสาหกรรมการเกษตรภายในประเทศได ก็จะสามารถลดการพึงพาการ
นําเขาปุยเคมีราคาสูงจากตางประเทศไดอีกดวย ในอีกดานหนึ่ง สามารถขยายไปขางหนา (Forward Integration) 
โดยการสนับสนุนใหเกิดการขยายตัวของธุรกิจการแปรรูปอาหารรูปแบบใหมๆ (Food Processing Business ) 
หรือ อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอื่นๆ เชน อุตสาหกรรมยาฯ เปนตน  

สําหรับ การสนับสนุนทางดานผลิตภัณณ ยังควรสงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ
สูงขึ้น และเพิ่มปริมาณการผลิตอยางตอเนื่องใหเพียงพอในทุกภาคของอุตสาหกรรมตามความตองการของ
ทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศโดยการสงเสริมดานวิจัยและพัฒนา เพื่อใหเกิดนวัตกรมใหม ที่สามารถ
จดทะเบียนเปนทรัพยสินทางปญญา เปนความสามารถหลัก (Core Competency) ของประเทศใหไดมากท่ีสุด 
เชน พันธพืชเกษตรชั้นสูงที่มีคุณภาพดี  ถือเปนความสามารถที่โดดเดน ถือเปนทรัพยสินทางปญญาที่ไมควร
เปดเผยหรือบริจาคใหคูแขงในตางประเทศ เชน เดียวกับที่อุตสาหกรรมรถยตของประเทศญี่ปุนที่มีเทคโนโลยี
ระบบเครื่องยนตที่ไมมีใครลอกเรียนไดเพราะไมเปดเผย  นอกจากนั้นการสงเสริมในดานสถานประกอบการ ชอง
ทางการจัดจําหนาย และกลไกตลาดอื่นๆ ที่ดําเนินการอยูควรเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน เพราะยังจําเปน
ตอบางอุตสากรรมที่ออนแอ นอกจากนั้นควรสงเสริมใหเกิดความเชื่อมโยงของตลาดภายในประเทศและตลาด
ตางประเทศ โดยการสนับสนุนดานขอมูลการตลาด โครงการจับคูธุรกิจ ตลาดจนการสนับสนุนการประสาน
ประโยชนดวยระบบเครือขายของวิสาหกิจไทยทั้งในประเทศและตางประเทศใหเกิดการสงเสริมกันและกัน
อยางตอเนื่อง ฯลฯ   

12. สําหรับการขยายตัวสูตลาดตางประเทศของวิสาหกิจในระดับตางๆ นอกจากการสงออกแลว รัฐควรมี
แผนระยะปานกลางและระยะยาวในการสนับสนุนใหวิสาหกิจไทยที่มีศักยภาพมีการขยายตัวในลักษณะการ
จัดตั้งบริษัทสาขา การลงทุนโดยตรงในลักษณะบริษัทรวมคา หรือ รวมทุนในลักษณะตางๆ รวมไปถึงการลงทุน
โดยตรง (FDI) ในตางประเทศใหมากขึ้น ซ่ึงจะทําใหวิสาหกิจไทยไดประโยชนจากยอดขายที่สูงขึ้นและตนทุน
ที่ลดลงจากขนาดของตลาด การครอบครองแหลงวัตถุดิบที่มีปริมาณมากกวาและราคาถูกกวากอนคูแขง ตลอดจน
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งในดานความกาวหนาทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบริโภคในตลาดตางๆ สราง
สมความสามารถและประสบการณ พัฒนาตนเองสูการเปนบริษัทขามชาติที่มีศักยภาพ และสรางตราสินคา
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เปนตราระดับโลกได และรัฐควรสรางระบบสนับสนุนตางๆทั้งดานการตลาด พื้นที่ประกอบการ กฎระเบียบ
ทางการคา การวิจัยและพัฒนา (R&D) การเงิน ฯ  เพื่อรักษาผลประโยชนของวิสาหกิจไทยในตลาดตางประเทศ
อยางเหมาะสม ตลอดจน มาตรการรองรับอยางเปนระบบในการดึงกลับผลประโยชนที่ประเทศพึ่งไดรับจาก
บริษัทขามชาติ ของไทยเหลานี้เดวยเชนกัน ไมวาจะเปนในดานการถายทอดเทคโนโลยี  ทรัพยสินทางปญญา  
ภาษี และผลกําไร หรือแมนแตเปนแหลงพัฒนาทรัพยากรมนุษยในตางประเทศใหกับวิสาหกิจไทยในประเทศ
ดวย เปนตน จากการสัมภาษณของผูวิจัย   พบวา SMEs และวิสาหกิจขนาดใหญ ที่มีศักยภาพและพรอมที่
จะขยายตัว มีความคิดเห็นดังนี้ คือ  

12.1.  มีความตองการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับตลาดและลูกคาเปาหมายในตลาดตางประเทศในเชิงลึก
มากที่สุด รวมถึงความชวยเหลือในการเปดตลาดสินคาใหมๆ ซ่ึงไมจําเปนจะตอง เปนกลุมตลาด
เกิดใหมเสมอไป โดยเฉพาะธุรกิจอาหารซึ่งลูกคามีอยูทั่วโลก   

12.2. ศูนยเตือนภัยทางธุรกิจโดยเฉพาะขอมูลปจจัยตนทุนการผลิต และภาวะเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน ก็เปนสิ่งสําคัญตอผูสงออก และวิสาหกิจที่ทําธุรกรรมขามชาติในทุกระดับและ
ทุกสาขาอุตสาหกรรม การแจงขอมูลขาวสาร หรือ ขอมูลประเมินสถานการณลวงหนาแก
วิสาหกิจฯ รวมถึงการสรางมาตรการรองรับและควบคุมสถานการณโดยภาครัฐอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งสําคัญที่ตองการสําหรับวิสาหกิจฯ  

12.3. การจัดตั้งสถานทูตไทย หรือ กงสุลไทยในประเทศตลาดใหม หรือ ที่มีศักยภาพนาลงทุน หาก
ไมสามารถจัดตั้งในแตละประเทศได ก็ควรเลือกทําเลประเทศที่เหมาะสมมีศักยภาพความเชื่อมโยง
สามารถเปนศูนยกลางในภูมิภาคนั้นๆ จัดตั้งหนวยงานประจําเปนตัวแทนของประเทศในดาน
การคาการลงทุนในภูมิภาคที่สามารถชวยเหลือวิสาหกิจไทยทั้งในดานขอมูลการตลาด การให
คําแนะนําดานกฎระเบียบ และประสานความรวมมือทางการคาการลงทุนในระดับภูมิภาคนั้นๆ 
ใหวิสาหกิจได  เพราะการดําเนินงานเองโดยลําพังของวิสาหกิจยอมทําใหเสียคาใชจายสูง และ
เผชิญความยากลําบากมากในการเดินทางเขาออก ในขณะเดียวกันก็เสี่ยงตอการเสียเปรียบ
เนื่องจากขาดขอมูลเชิงลึกทั้งในดานขอมูลการตลาด และกฏระเบียบในการเจรจาตอรองทํา
สัญญาตางๆ เชน  ตลาดทวีปอาฟริกา เปนตน  

12.4. สําหรับการลงทุนโดยตรง (FDI) จากการสัมภาษณพบวา รัฐบาลควรสงเสริมสนับสนุนใน
ดานสถานประกอบการ และการเขารวมเจรจาตอรองดานกฎระเบียบและผลประโยชนตางๆให
วิสาหกิจไทย โดยเฉพาะกลุมเครือขายวิสาหกิจที่มีศักยภาพ (จากขอเสนอแนะท่ี 4) เชน การ
จัดหาพื้นที่สําหรับจัดตั้งเปนนิคมอุตสาหกรรมของวิสาหกิจไทยในตางประเทศ ที่จะชวยให
วิสาหกิจไทยสามารถอยูรวมกลุมและชวยเหลือกันในการสราง Value Creation Chain ของธุรกิจ
ของกลุมในตลาดตางประเทศได โดยเฉพาะในระยะเริ่มแรก  

12.5. สํานักงานสงเสริมการลงทุน (BOI) ของกระทรวงอุตสากรรม กรมการคา และกรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย ตลอดจนสถานทูตและสถานกงศุลไทยในตางประเทศ
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ควรมีบทบาทสงเสริมสนับสนุนการลงทุนในตางประเทศของวิสาหกิจไทยใหมากขึ้นทั้งใน
ดานขอมูลขาวสาร การอํานวยความสะดวก และหรือรวมเปนตัวแทนในการเจรจาตอรองดาน
ตางๆ ทั้งในลักษณะการลงทุนหรือขยายตัวในลักษณะบริษัทสาขา บริษัทรวมคา หรือ การลงทุน
โดยตรง เพื่อพลักดันใหวิสาหกิจไทยใหสามารถขยายตัวเติบโตเปนบริษัทขามชาติ (MNC) ที่
สมบูรณและมีศักยภาพได  

12.6 นอกจากการสงเสริมในดานชองทางการจัดจําหนายแลว ควรสงเสริมในดานการสงเสริมการขาย 
โดยเนนการโฆษณาดานการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับประเทศ ในตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมที่เปนธุรกิจหลักเปาหมาย (Core Business) ที่รัฐตองการสงเสริม เชน อุตสาหกรรม
ทองเที่ยว อาหาร พลาสติก เซรามิก ส่ิงทอ  และ OTOP เปนตน ตลอดจนการจัดสถานที่แสดง
สินคาไทยในตลาดตางประเทศทั้งระดับประเทศ และระดับภูมิภาคอยางถาวร ฯลฯ  

12.7. การจัดตั้งกองทุนการเงินของรัฐเพื่อสงเสริมการลงทุนระหวางประเทศ ควรจดัเปนแผนระยะยาว
เมื่อประเทศมีความพรอมทั้งทางดานเงินทุนสํารองและแผนการจัดสรางระบบบริหารจัดการอยาง
มีประสิทธิภาพแลว 
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บทที่ 4 การสงเสริม SMEs ดานพื้นที่ประกอบการ 
 

4.1  ความสําคัญของการสงเสริม SMEs ดานพื้นท่ีประกอบการ 
4.1.1  ความหมายและแนวทางของการสงเสริม SMEs ดานพื้นท่ีประกอบการ 

โดยทั่วไป พื้นที่ประกอบการหมายถึง ทําเลที่ตั้ง (location) ในทางกายภาพที่ใชสําหรับการประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดังนั้นแนวทางในการสงเสริมดานพื้นที่ประกอบการจึงหมายถึง การสงเสริม พัฒนา 
และใหความชวยเหลือกับผูประกอบการในการที่จะสามารถเขาถึง และไดใชประโยชนจากการพัฒนาพื้นที่
สําหรับการดําเนินธุรกิจไดอยางสอดคลองและเหมาะสมกับลักษณะและประเภทของกิจการ รวมทั้งนําไปสู
การบรรลุเปาประสงคในการประกอบธุรกิจของผูประกอบการ ซ่ึงแนวทางในการสงเสริม SMEs ดานพื้นที่
ประกอบการใน พ.ร.บ การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่หนึ่ง (พ.ศ. 2545-2549) และ
ฉบับที่สอง (พ.ศ. 2550-2554) ไดถูกกําหนดใหครอบคลุมอยูในสี่ประเด็นหลัก ไดแก  

1. การสงเสริมการรวมกลุมของ SMEs ในลักษณะเครือขายวิสาหกิจ หรือคลัสเตอร (Cluster) 
2. การพัฒนาพื้นที่ประกอบการสําหรับ SMEs 
3. การจัดตั้งพื้นที่เฉพาะตามแนวชายแดน 
4. การจัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจ และ OSS การสนับสนุนทางการเงิน 

 
ซ่ึงในงานศึกษานี้ไดพยายามที่จะแสดงใหเห็นวา ในการสงเสริมดานพื้นที่ประกอบการในทั้งสี่ประเด็นนี้มี
ความสําคัญตอ SMEs อยางไร ทางภาครัฐและเอกชนมีแนวทางการดําเนินการอยางไร การดําเนินงานนั้นเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพหรือไมอยางไร อะไรคือปญหาและขอจํากัดของการดําเนินการ และทางผูศึกษามีขอเสนอแนะ
อยางไรตอแนวทางในการสงเสริมดานพื้นที่ประกอบการ ทั้งนี้เพราะทางผูศึกษามีจุดมุงหมายที่จะแสดงให
ไดเห็นวาทาง SMEs ในฐานะที่เปนกลุมเปาหมาย จะไดรับประโยชนในแงใดบางจากแนวทางการสงเสริม
ดังกลาวนี้ 
 
4.1.2  ความสําคัญของพื้นท่ีประกอบการตอ SMEs  

ในการใหความชวยเหลือดานพื้นที่ประกอบการแกผูประกอบการธุรกิจ ไมวาจะเปนผูประกอบการ
รายใหญหรือรายยอย  ที่อยูในภาคการผลิตการคาหรือการบริการก็ตาม ลวนมีความสําคัญตอพัฒนาการและ
ความเขมแข็งของภาคธุรกิจภายในประเทศ เนื่องจากพื้นที่ประกอบการเปนองคประกอบที่มีความสําคัญอยางยิ่ง
ประการหนึ่งตอทั้งผูประกอบการใหมในการตัดสินใจจะเริ่มตนทําธุรกิจ หรือผูประกอบการเดิมที่ตองการจะขยาย
และตอยอดธุรกิจของตน รวมไปถึงผูประกอบการที่ตองการจะพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันใหกับ
ธุรกิจของตนโดยการเชื่อมโยงธุรกิจของตนเขากับกลุมธุรกิจอื่นในลักษณะตนน้ํา-ปลายน้ํา นอกจากนั้นแลว
พื้นที่ประกอบการก็ยังมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับเรื่องปจจัยการผลิตสินคาและบริการ ตลอดจนตลาดผูบริโภค
ที่มีความสัมพันธกับตนทุนและกําไรของผูประกอบการโดยตรง ซ่ึงความสําคัญของเรื่องพื้นที่ประกอบการ
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ที่มีตอการตัดสินใจทางธุรกิจไดถูกกลาวถึงเอาไวในงานศึกษาของ ภูริ ธาตุสุวรรณ (2547, น.9) โดยไดมีการ
รวบรวมปจจัยสําคัญตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่ตั้งของอุตสาหกรรมการผลิตไว ดังนี้ 

1. แหลงวัตถุดิบและเทคโนโลยี 
เนื่องจากในแตละภูมิภาคมีทรัพยากรแตกตางกันออกไป ดังนั้นผูประกอบการจึงมีแนวโนมที่จะเลือก

ทําเลของที่ตั้งธุรกิจใหใกลกับแหลงวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตของตน อยางเชน อุตสาหกรรมผลิตเบียร จะ
เลือกทําเลที่มีแหลงน้ําที่มีคุณภาพ เปนตน แลวในงานศึกษาของ พอพันธ วัชจิตพันธ (2522, น.99-100) 
บุษกร สิงขรัตน (2532, น.174) สิริกุล เล้ียงอนันต (2535, น.275-276) ณรงคชัย อัครเศรณี (2534, น.34) และ 
อภิเษก ปนสุวรรณ (2540, น.45) ตางก็พบวา ผูประกอบการในประเทศไทยมีแนวโนมจะเลือกทําเลใกลแหลง
วัตถุดิบ ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม และพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ในงานศึกษาของ 
น้ําทิพย รัตนสกุล (2530, น.208) ยังพบวา การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จะทําใหธุรกิจ
ไดรับประโยชนจากการแผกระจายนวัตกรรมและความเปนเมืองจากจังหวัดกรุงเทพฯ 

2. ราคาที่ดิน 
ในอุตสาหกรรมที่ตองใชที่ดินมากในการประกอบการ ราคาที่ดินก็จะมีผลตอการเลือกทําเลที่ตั้งของ

อุตสาหกรรม เชน งานวิจัยของทัศนี สุวรรณวัฒน (2515, น.56) พบวา อุตสาหกรรมประกอบรถยนตในประเทศ
ไทยมีแนวโนมจะเลือกที่ตั้งหางไกลจากเขตชุมชนหนาแนน เพราะราคาที่ดินถูกกวาในบริเวณเขตชุมชน 
งานศึกษาของบุษกร สิงขรัตน (2532, น.223-224) พบวาการที่ดินในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมีราคา
สูง มีผลใหนิคมอุตสาหกรรมนี้ไมประสบความสําเร็จ ในงานวิจัยของณรงคชัย อัครเศรณี (2534, น.34) 
พบวา การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในตางจังหวัดมีขอดีตรงที่ที่ดินมีราคาถูก และพิษณุ ผุงประเสริฐยิ่ง 
(2541, น.140) พบวาราคาที่ดินเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเลือกตั้งโรงงานระหวางในเขตและนอกเขตนิคม
อุตสาหกรรม  

3. แรงงาน 
แรงงานเปนสวนสําคัญของการผลิต บางอุตสาหกรรมตองการแรงงานไรฝมือ บางอุตสาหกรรมตองการ

แรงงานมีฝมือ งานวิจัยของจาริต ติงศภัทย (2526, น. 7) พบวา ผูประกอบการเลือกตั้งโรงงานในกรุงเทพ เพราะ 
ตองการใชแรงงานมีฝมือ น้ําทิพย รัตนสกุล (2530, น. 231) และ บุษกร สิงขรัตน (2532, น.222) ศึกษาพบวา 
การอยูใกลแหลงแรงงานเปนปจจัยสําคัญในการเลือกตั้งโรงงานในจังหวัดปทุมธานีและเชียงใหม ตามลําดับ 
นอกจากนี้ เรายังพบวา มีโรงงานทอผาจํานวนมากยายฐานการผลิตจากกรุงเทพฯ ไปอยูที่อําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก เพื่อใชประโยชนจากแรงงานพมาราคาถูก 

4. ตลาดและการรวมกลุมทางอุตสาหกรรม 
ตลาด คือสถานที่ที่พบปะระหวางผูซ้ือและผูขาย การมีผูบริโภคอยูรวมกันจํานวนมากจะชวยใหการ

ระบายสินคาเร็วและสะดวกขึ้น เชนในงานศึกษาของ สรากร บรรจงจิตต (2536, น.132) ที่พูดถึงสาเหตุของ
การเขามาตั้งโรงงานในจังหวัดสมุทรสาครนั้น สืบเนื่องมาจากการที่กรุงเทพฯเปนแหลงตลาดที่สําคัญ สวน
การรวมกลุมทางอุตสาหกรรมทําใหเกิดการประหยัดภายนอก (External Economies) อันเกิดจากการลงทุนดาน
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คมนาคมขนสง การคิดคนและพัฒนาเทคโนโลยี การโฆษณา และการสั่งซื้อวัตถุดิบรวมกัน ตลอดจนการ
แบงงานกันทําอีกดวย และในงานศึกษาของ บุษกร สิงขรัตน (2532, น.221-224) ไดรายงานวา โรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหมมีแนวโนมจะตั้งใกลโรงงานที่ผลิตสินคาประเภทเดียวกัน นอกจากนี้ สรากร 
บรรจงจิตต (2536, น.109-110) ไดพูดถึงความสัมพันธทางการผลิตระหวางอุตสาหกรรมที่กระจุกตัวหนาแนน 
แตก็มีงานศึกษาของสมชาย เดชะพรหมพันธุ (2528, น. 45) ที่พบวาโรงงานอุตสาหกรรมอาจหลีกเลี่ยงทําเล
ที่มีการรวมกลุมโรงงานอุตสาหกรรม เพราะที่ดินบริเวณนั้นจะมีราคาสูง ทั้งนี้เราสามารถจําแนกประเภท
ลักษณะที่ตั้งของอุตสาหกรรมเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

-  การรวมกลุมแบบกระจายตัว (Dispersed) 
อุตสาหกรรมเกี่ยวของกระจายอยูในพื้นที่ตางๆกัน เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการแยงทรัพยากรที่มีอยูจํากัด

ในทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่ง เชน ที่ดิน หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ตัวอยางเชน โรงงานน้ําตาลในบางประเทศ
ที่มักตองการผูกขาดแหลงวัตถุดิบ เหตุผลอีกประการคือ เพื่อกระจายไปตามแหลงที่มีผูบริโภคหนาแนน 
ตัวอยางเชน การตั้งรานขายของชําที่ไมพยายามตั้งรานติดๆกัน  

- การรวมกลุมแบบกระจุกตัว (Clustered) 
อุตสาหกรรมมีการกระจุกตัวอยูในพื้นที่เดียวกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวัตถุดิบมีอยูนอยแหง เชน โรงงาน

น้ําตาลในกรณีประเทศไทย การกระจุกตัวยังพบในพื้นที่ที่ผูบริโภคกระจุกตัวอยู เชน กิจการรานคาแฟชั่น
ตางๆในใจกลางเมือง หรือศูนยกลางทางการบริการดานการเงินในแหลงธุรกิจ นอกจากนี้ ยังพบการกระจุก
ตัวในพื้นที่ที่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญตางๆ หรือการกระจุกตัวในนิคมอุตสาหกรรมที่เอื้อประโยชนตอ
กันในเรื่องความตองการวัตถุดิบ การประหยัดจากการขนสง การประหยัดภายในจากการผลิตจํานวนมากขึ้น 
การประหยัดภายนอกจากการลดตนทุนการฝกอบรม การวิจัย การพัฒนา และการแบงงานกันทํา   

5. สาธารณูปโภค พลังงาน และ การคมนาคมขนสง 
งานศึกษาของ สรากร บรรจงจิตต (2536, น.123) พบวาความพรอมของระบบสาธารณูปโภคเปนปจจัย

สําคัญในการขยายตัวของอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร โดยอุตสาหกรรมจะขยายตัวตามแนวถนนทั้ง
สองฝง และงานศึกษาของอภิเษก ปนสุวรรณ (2540, น.89) สรุปวา ปจจัยดานพลังงานมีผลตอที่ตั้งอุตสาหกรรม
การผลิตในภาคตะวันตกและภาคใตของประเทศไทยเปนอยางมาก พิษณุ ผุงประเสริฐยิ่ง (2541, น.136) พบวา 
สาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับระบบน้ํา ไฟฟา และสภาพถนน เปนปจจัยสําคัญอันดับตนๆที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกเขามาตั้งโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม นอกจากนี้ งานศึกษาของ บุษกร สิงขรัตน (2532, น. 219-220) 
และ สิริกุล เล้ียงอนันต (2535, น. 219-220) พบวา การตั้งอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม และในเขตพื้นที่
ตอนลางของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามลําดับ มีแนวโนมขยายตัวในอําเภอรอบนอกใกลเขตเมืองที่มีระบบ
สาธารณูปโภค หรือกระจายตัวตามเสนทางคมนาคมสายสําคัญตางๆ และงานศึกษาของทัศนี สุวรรณวัฒน 
(2515, น.55-56) พบวา การคมนาคมขนสงที่สะดวกเปนปจจัยสําคัญอันดับแรกในการเลือกที่ตั้งของโรงงาน
ประกอบรถยนตในประเทศไทย นอกจากนี้ ทรรศนีย เวชสวรรค (2515, น.64-65) พบวา การตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมทอเหล็กใกลกรุงเทพมีสาเหตุจากการที่มีทาเรือกรุงเทพรองรับ 
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6. สิทธิประโยชนจากหนวยงานรัฐบาล 
การสนับสนุนของภาครัฐในรูปของการใหสิทธิประโยชนแกผูลงทุนทําใหอุตสาหกรรมสามารถ

ประหยัดตนทุนในการดําเนินงานบางสวน งานศึกษาของพิษณุ ผุงประเสริฐยิ่ง (2541, น.136) พบวา สิทธิ
ประโยชนจากรัฐบาลเปนปจจัยสําคัญที่สุดที่อุตสาหกรรมเลือกเขาไปตั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรม และณรงคชัย 
อัครเศรณี (2534, น.38-40) พบวา ความรวดเร็วของการบริการของรัฐ เปนปจจัยสําคัญในการเลือกตั้งโรงงาน
ในสวนกลางมากกวาสวนภูมิภาค 

7. การเขาถึงแหลงเงินทุน 
เงินทุนนับเปนปจจัยสําคัญในการตั้งโรงงาน การศึกษาของอุศนา จันทรหอม (2525, น.168) กลาว

วา ธนาคารทองถ่ินเปนแหลงเงินทุนที่สําคัญของอุตสาหกรรมบริเวณลุมแมน้ํากลอง นโรตม ปาลกะวงศ ณ 
อยุธยา (2532, น.37) สรุปไววา ประเทศหรือพื้นที่ที่มีความคลองตัวของเงินทุนสูงจะสามารถดึงดูดการลงทุน
ไดสูงตามไปดวย อภิเษก ปนสุวรรณ (2540, น.51) กลาววา ความคลองตัวของเงินทุนนั้นขึ้นอยูกับปจจัย
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สําหรับอุตสาหกรรมขนาดยอมแลว แหลง
เงินทุนที่สําคัญที่สุดคือ แหลงเงินทุนทองถ่ิน  

อาจกลาวไดวาปจจัยทั้งเจ็ดประการขางตนนี้ เปนตัวที่สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของการสงเสริมและ
ใหความชวยเหลือผูประกอบการในเรื่องพื้นที่ประกอบการ แลวการเลือกใชพื้นที่ประกอบการ ในแงหนึ่งก็
หมายถึงการไดมาซึ่งความไดเปรียบในเชิงการแขงขันทางธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของ SMEs ที่
โดยมากมีเงินทุนและความสามารถในการแขงขันต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ ดังนั้นความสําคัญ
ในเรื่องของการเลือกพื้นที่ประกอบการใหใกลกับตลาดจึงเปนเรื่องใหญ ซึ่งจะเห็นไดจากขอมูลสํามะโน
อุตสาหกรรมในป 2540 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ (ตารางที่ 4.1) ที่พบวากวารอยละ 40 ของสถานประกอบการ
ขนาดเล็กที่มีจํานวนคนงานอยูระหวาง 10-50 คน จะกระจุกตัวอยูในจังหวัดกรุงเทพฯ ซ่ึงถือวามีสัดสวนสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับสถานประกอบการที่มีขนาดใหญกวาที่มักจะอยูในเขตปริมณฑล นั่นคือ รอยละ 33.7 
ของสถานประกอบการขนาดกลางที่มีคนทํางานระหวาง 50-200 คน จะกระจายอยูในเขตปริมณฑล และรอย
ละ 30.5 ที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร สวนสถานประกอบการขนาดใหญที่มีคนทํางาน 200 คนขึ้นไปนั้น 
จะตั้งอยูในเขตปริมณฑลสูงถึงรอยละ 39.5 และตั้งอยูในภาคกลางเปนอันดับรองลงมา คือ ประมาณรอยละ 
26.1 โดยในเขตกรุงเทพมหานคร มีสถานประกอบการขนาดใหญตั้งอยูประมาณรอยละ 20.5 เทานั้น 
เชนนั้น ขอมูลสถานที่ตั้งของสถานประกอบการขางตนแสดงใหเห็นวา สถานประกอบการที่มีขนาดเปน 
SMEs ยังกระจุกตัวอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปนสวนใหญ  
 
 
 
 
 



 4 - 5 

ตาราง 4.1: รอยละของสถานประกอบการอตุสาหกรรมการผลิต จําแนกตามขนาดและภาค 
ภาค ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) 

รวม 10-50 50-200 >200 

รวมท่ัวประเทศ 
กรุงเทพฯ 
ปริมณฑล 
ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง 
ภาคใต 

100.0 
36.1 
23.4 
9.0 
8.2 
16.0 
7.3 

100.0 
40.2 
18.0 
10.2 
9.8 
13.7 
8.1 

100.0 
30.5 
33.7 
6.6 
5.2 
18.3 
5.7 

100.0 
20.2 
39.5 
5.2 
3.7 
26.1 
5.3 

     ที่มา: สํามะโนอุตสาหกรรม สํานักงานสถิติแหงชาติ (2540) 

 
4.1.3  เปาหมายและนโยบายของรัฐในการสงเสริมดานพื้นท่ีประกอบการ 

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2506-2509) ภาครัฐไดวางแผนพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานในเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานซึ่งเปนการลงทุนที่มีมูลคาสูง เชน ถนน ไฟฟา และน้ําประปา 
เพื่อจะรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคต ตอมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ.2510-2514) ไดมุงประเด็นไปสูการกระจายรายไดสูทองถ่ิน โดยสงเสริมใหมีการจัดตั้งอุตสาหกรรมใน
สวนภูมิภาคใหมากขึ้น ผานการใหความชวยเหลือดานการเงินจากสถาบันการเงินของรัฐ การใหบัตรสงเสริม
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน และการลดอัตราคาไฟฟา น้ําประปา และบริการสาธารณะอื่นๆ เปน
กรณีพิเศษแกอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูในเขตชนบทหางไกล รวมถึงยังมีการคนควาวิจัยวา แตละภูมิภาคควรมี
อุตสาหกรรมใดบางเพื่อใหสอดคลองกับทรัพยากรที่มีอยูในภูมิภาคนั้น รวมทั้งสามารถพัฒนาทักษะฝมือ
แรงงาน และจัดการบริการใหขอมูลแกนักลงทุนดวย แตถึงอยางไร ภาคอุตสาหกรรมโดยมากก็ยังกระจุกตัว
อยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชน สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และนครปฐม 
ซ่ึงกอใหเกิดปญหาความไมเปนระเบียบของสถานที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ความแออัดของประชากร 
การจราจรที่ติดขัด ตลอดจนปญหามลภาวะตางๆ  

ตอมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2534-2539) รัฐบาลไดกําหนดแนวทาง
นโยบายที่จะกระจายอุตสาหกรรมออกไปสูสวนภูมิภาค โดยเนนในพื้นที่ 9 จังหวัดเปาหมาย คือ เชียงใหม 
พิษณุโลก นครสวรรค นครราชสีมา ขอนแกน สระบุรี ราชบุรี สุราษฎรธานี และสงขลา โดยไดออกมาตรการ
และกฎเกณฑตางๆ เชน การลดภาษีเงินไดนิติบุคคล ลดภาษีการนําเขาสินคาประเภททุนและวัตถุดิบตางๆ 
ใหผลประโยชนในดานการขอรับการสนับสนุนทางดานการเงิน และการชวยเหลือในรูปแบบตางๆ เพื่อเปน
แรงจูงใจใหสถานประกอบการกระจายไปตั้งในตางจังหวัด ตอมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่เนนการพัฒนาตามแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ไดสงผลตอการพัฒนา
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พื้นที่ ทั้งในประเด็นเรื่องคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อใหเศรษฐกิจที่เติบโตอยางยั่งยืน รวมถึงการสรางความเชื่อมโยง
ระหวางชนบทและเมืองมากขึ้นเพื่อใหเกิดกระจายรายไดและสังคมอยูเย็นเปนสุข  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)  ไดทําการประเมินสถานการณ
แนวโนมการเติบโตของพื้นที่ในประเทศไทยเอาไวดังนี้ คือ จะมีการเปลี่ยนแปลงความสําคัญของพื้นที่
เศรษฐกิจของประเทศ เชน พื้นที่ชายฝงทะเลภาคใตตอนบนและอุดรธานีที่จะมีความสําคัญมากขึ้นในดาน
การคากับประเทศเพื่อนบาน ดานตะวันออกของกรุงเทพมหานครจะเติบโตมากกวาดานเหนือ เนื่องจากการ
พัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานครจะเปนแหลงใหบริการที่มีมาตรฐานสูงระดับสากล ปริมณฑลจะ
ยังคงเปนแหลงผลิตที่สําคัญและแหลงเปนที่พักอาศัย สวนพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกจะเติบโต
ตอไปโดยมีการดูแลสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้นและมีเศรษฐกิจที่หลากหลายยิ่งขึ้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีการ
เติบโตคอนขางชา ภาคเหนือก็จะเติบโตชาเชนเดียวกันแมวาจะอยูใกลประเทศจีน และสามจังหวัดชายแดน
ภาคใตจะมีการเติบโตในระดับต่ํา เนื่องจากมีปญหาดานความมั่นคง 

รัฐบาลไดริเริ่มพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกซึ่งครอบคลุมจังหวัดชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา ตั้งแตในป 2524 เพื่อเปนรากฐานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแหงใหมของไทย เปนแหลง
กระจายความเจริญจากกรุงเทพสูภูมิภาค นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใตซึ่ง
ครอบคลุม 5 จังหวัด คือ ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช ตั้งแตป 2532 โดยกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่สําคัญในพื้นที่นี้ ไดแก อุตสาหกรรมเกี่ยวของกับน้ํามันและกาซ การทองเที่ยว และการบริการ  
รัฐบาลไดมีแนวคิดกอสราง “สะพานเศรษฐกิจ” เชื่อมฝงทะเลอันดามันกับอาวไทย ดวยทาเรือน้ําลึก ถนน 
รถไฟ และทอสงน้ํามัน เพื่อใหเกิดเสนทางการขนสงใหมที่มีระยะสั้นกวาเดิม โดยในปจจุบันทางหลวง
แผนดินหมายเลข 44 (กระบี่-ขนอม) ระยะทาง 133.85 กม. ไดกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งชวยใหการ
ขนสงสินคาและนักทองเที่ยวระหวางสองฝงทะเลสะดวกรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ ยังไดมีการพัฒนาสนามบิน 
ทาเรือน้ําลึก ทาเรือชายฝง รวมทั้งเตรียมการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาที่สําคัญ ไดแก การพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรมตอเนื่องเกี่ยวกับน้ํามัน การพัฒนาการทองเที่ยว การจัดหาแหลงน้ําดิบ การจัดการดานสิ่งแวดลอม 
เปนตน 

นอกจากนี้ ทาง สศช. ไดทําการศึกษาศักยภาพของกลุมพื้นที่เปาหมาย 4 กลุม ซ่ึงสรุปออกมาได
ดังตอไปนี้ 

1. พื้นท่ีชายฝงทะเลหลวงไทย 
ประกอบไปดวย จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพรทางฝงอาวไทย และระนองทางฝงอันดามัน 

ซ่ึงเปนบริเวณที่มีภูมิทัศนชายฝงทะเลที่สวยงามและสมควรไดรับการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว แตปจจุบัน
พื้นที่ชายฝงทะเลหลวงมีสัดสวนนักทองเที่ยวตางชาติเพียงรอยละ 6 ของทั้งประเทศเทานั้น ดังนั้น จึงตองเรง
พัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเดิมและเปดพื้นที่เพื่อการทองเที่ยวใหม โดยมีแนวคิดวา ควรพัฒนาใหเปน
ชุมชน มีสถาบันการศึกษาทั้งของไทยและตางประเทศ โรงเรียนนานาชาติ ที่อยูอาศัยสําหรับผูเกษียณอายุ เปน
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บานหลังที่สองเพื่อการพักผอน มีบริการดูแลสุขภาพ สปาระดับมาตรฐานโลก รานอาหารที่มีช่ือเสียง เกษตร
เชิงสมัยนิยม (Boutique Agriculture) และการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

แมประเทศไทยจะมีความไดเปรียบกวาประเทศคูแขงอื่นๆในอาเซียนที่อยูใกลกับประเทศจีน ยุโรป 
และอเมริกาเหนือมากกวาประเทศอื่นๆ แตประเด็นความทาทายอยูที่ตองระมัดระวังในการพัฒนาพื้นที่ เพราะ
พื้นที่ชายฝงทะเลหลวงของไทยมีความออนไหวดานสิ่งแวดลอมมาก นอกจากนี้ การเดินทางไปพื้นที่ในจังหวัด
เหลานี้ยังไมสะดวกนักสําหรับนักทองเที่ยว เพราะ พื้นที่เหลานี้อยูหางจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน
นานาชาติภูเก็ตมาก ส่ิงทาทายอีกประการคือ ระดับความเจริญของจังหวัดในพื้นที่กลุมนี้คอนขางแตกตางกัน 
ในขณะที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ มีโรงแรมและรานอาหารจํานวนมาก จังหวัดชุมพรและ
ระนองยังเปนพื้นที่เกษตรกรรมอยูมาก ในขณะที่หัวหินและชะอํา นักทองเที่ยวสวนใหญจะเปนชาวไทย ที่
ชุมพรและระนอง นักทองเที่ยวสวนใหญเปนชาวตางชาติ ดังนั้น กลยุทธที่ใชจะตองตางกันในแตละพื้นที่ 

 แนวทางการพัฒนา คือ ปรับปรุงโครงขายถนนเลียบชายฝงเพื่อสรางความรูสึกใกลชิดชายทะเล แต
ตองไมกีดขวางการเขาถึงชายหาดและทางเดินชมวิว ปรับปรุงถนนหมายเลข A-2 ใหเปนทางดวนเชื่อมกับ
ถนนวงแหวนดานใตและกลุมจังหวัดอันดามัน ปรับปรุงบริการรถไฟใหรวดเร็วสะดวกสบายเชื่อมโยงจาก
กรุงเทพและสนามบินสุวรรณภูมิมายังพื้นที่ชายฝงทะเลหลวงของไทย และมีการพัฒนาชุมชนใหเปนเมือง
สมัยใหมขนาดเล็ก โดยภาครัฐเปนผูลงทุนในโครงการพื้นฐานหลักเพื่อช้ีนําการลงทุนตามแผนพัฒนา มีการ
ควบคุมการใชที่ดินอยางเครงครัด กําหนดพื้นที่ใชสอยอาคารตอพื้นที่ดิน โดยมุงพัฒนาเปนแหลงพักผอน
ชายทะเลที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและทันสมัย 

2. พื้นท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก 
ในชวงแรกประกอบดวย 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา และตอมาไดขยายครอบคลุม

อีก 5 จังหวัด คือ ปราจีนบุรี นครนายก สระแกว จันทบุรี และตราด โดยพื้นที่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ระยอง และปราจีนบุรี เปนพื้นที่ที่มีเศรษฐกิจเขมแข็งกวา (GDP และรายไดตอครัวเรือนสูงกวา) พื้นที่ในจังหวัด
นครนายก สระแกว จันทบุรี และตราด โดยพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกนี้มีความสําคัญในการเปนฐาน
การผลิตอุตสาหกรรมของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพราะมีความไดเปรียบเนื่องจากมี
การรวมกลุมอุตสาหกรรม เปนที่ตั้งของทาเรือแหลมฉบังและทาเรือมาบตาพุด อยูไมไกลจากสนามบิน
สุวรรณภูมิ และมีการลงทุนอยางตอเนื่องจากการขยายเครือขายของกลุมอุตสาหกรรม เชน ปโตรเคมีและ
รถยนต จากความตองการของนักลงทุนตางชาติในการกระจายความเสี่ยงดานการลงทุน จากความตองการ
เร่ืองที่อยูอาศัยและทองเที่ยว จากความตองการเครื่องประดับอัญมณีไทย และจากความเขมแข็งของการเกษตรที่มี
เปนปจจัยการผลิตสําคัญของกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เชน มะเขือเทศ ทุเรียน และเงาะ เปนตน 
นอกจากนี้ การพัฒนาจังหวัดตราดและเกาะชางใหเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหม และการเรงพัฒนายกระดับ
เมืองพัฒนา ก็เปนอีกปจจัยที่สรางความเขมแข็งใหกับพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก 

ประเด็นทาทายสําหรับการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก คือ การขาดแคลนแรงงานทั้ง
แรงงานมีฝมือ เชน ชางอิเล็กทรอนิกส และแรงงานไรฝมือ เชน ชาวสวน นอกจากนี้ ปญหาการจราจรที่ติดขัด 



 4 - 8 

ยังทําใหการขนสงสินคาตองใชเวลาและส้ินเปลืองพลังงานมาก เปนอุปสรรคตอการผลิตตามสั่งแบบฉับพลัน 
(Just in time) นอกจากนี้ ยังมีปญหาความลาชาในขั้นตอนพิธีการศุลกากร การขาดประสิทธิภาพและความ
โปรงใสในการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะกลไกการกํากับ ควบคุม ตรวจสอบ และบังคับ
ใชกฎหมาย ปญหาไฟตก ไฟดับ และปญหาการขาดแคลนน้ํา ทําใหมีตนทุนการผลิตสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
เวียดนามและจีน โดยเฉพาะเรื่องน้ํา ที่ดิน และพื้นที่โรงงาน รวมถึงปญหาสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม โดยเฉพาะ
มลพิษทางน้ําในแมน้ําบางปะกง และมลพิษทางอากาศบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

โดยแนวทางการพัฒนาจะมุงการรวมกลุมอุตสาหกรรมในบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกนี้ใหเปนพื้นที่
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ นอกเหนือจากกลุมอุตสาหกรรมที่ตองพึ่งพิงทรัพยากรบางประเภท เชน การ
แปรรูปอาหารทะเลในภาคใต การแปรรูปออยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง อุตสาหกรรมที่ตอง
ใชแรงงานราคาถูกตามแนวชายแดนพมา กัมพูชา และลาว รวมทั้งเปนเสนทางขนสงทางเรือของโลก ปจจุบัน
พื้นที่ที่นิคมอุตสาหกรรม เขตการประการอุตสาหกรรม เขตสวนอุตสาหกรรม และชุมชนอุตสาหกรรมใน
พื้นที่ 5 จังหวัดนี้ยังสามารถรองรับอุตสาหกรรมใหมไดอีก  

แตทั้งนี้ก็ควรกําหนดแบงพื้นที่อุตสาหกรรมกับพื้นที่พักอาศัยและทองเที่ยวใหชัดเจน เชน ที่จังหวัด
ตราด การขยายพื้นที่อุตสาหกรรมปโตรเคมีในพื้นที่อุตสาหกรรมบริเวณมาบตาพุดและบริเวณใกลเคียง 
จําเปนตองใหความสําคัญกับประเด็นสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ จะตองแกไขปญหาการขาดแคลนสาธารณูปโภค 
โดยเฉพาะน้ําและไฟฟา พัฒนาโครงขายการคมนาคมขนสงในพื้นที่เพื่อแกปญหาจราจรติดขัด พัฒนาเมือง
พัทยาใหเปนเมืองหลักและศูนยกลางการขนสงของพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกนี้ โดยมีถนนและ
รถไฟเชื่อมตอจากพัทยา รวมถึงพัฒนาพื้นที่ 10-15 กิโลเมตรรอบสนามบินสุวรรณภูมิใหเปนเขตธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับสนามบิน และทบทวนแนวคิดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิใหเปนพื้นที่สีเขียว 

3. กลุมแกนจังหวัดภาคเหนือ 
กลุมนี้ประกอบดวยจังหวัดเชียงใหม เชียงราย และลําพูน ซ่ึงอยูใกลประเทศจีนซึ่งในขณะนี้กําลังมี

ภาคเศรษฐกิจที่เติบโตอยางรวดเร็ว จึงมีโอกาสที่จะใชแมน้ําโขงเปนเสนทางขนสงสินคาระหวางสิบสอง 
ปนนาในประเทศจีนกับเชียงแสนในประเทศไทย ซ่ึงการเปดแมน้ําโขงนาจะเปนโอกาสในการพัฒนาใหเปน
แหลงทองเที่ยว ประกอบกับพื้นที่ดังกลาวมีภูมิทัศน ภูมิอากาศ และวัฒนธรรมที่นาสนใจ ทําใหสามารถ
ดึงดูดการยายถ่ินเขามาอยูอาศัยและทองเที่ยวไดอยางดี  

อยางไรก็ตาม กลุมแกนจังหวัดภาคเหนือตองประสบกับปญหาภาวะชะงักงันของประชากรเนื่องจาก
อัตราการเกิดที่ต่ํา อัตราการติดเชื้อเอชไอวีสูง และการเคลื่อนยายของประชากรออกนอกพื้นที่มีอยูสูง แมจะ
มีแรงงานที่เขามาจากประเทศพมาอยูมากก็ตาม การที่พื้นที่ดังกลาวไมมีทางออกสูทะเลทําใหการขนสงสินคา
มีตนทุนสูง การที่ไมสามารถขนสงระหวางจีนและไทยตามเสนทาง A-3 ไดเนื่องจากไมมีสะพานขามแมน้ํา
โขงที่อําเภอเชียงของ และการเก็บคาเบี้ยรายทางรถบรรทุกในฝงลาวแบบนอกระบบ นอกจากนี้ การที่เสนทาง
หนานหนิง-ฮานอยเปนเสนทางออกสูทะเลที่สั้นกวาแนวคุนหมิง-เชียงราย-แหลมฉบังมาก ทําใหไทยเสีย
ประโยชนจากการเปนเสนทางผานไป อีกทั้งแนวโนมการทองเที่ยวไดเปลี่ยนจากการเยี่ยมชมชาวเขาและ
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ทองปา เปนการทองเที่ยวทะเลทําใหจังหวัดเชียงใหมและเชียงรายตองสูญเสียแหลงรายไดที่สําคัญไป รวมถึง
การแขงขันที่เขมขนขึ้นทางการคาและบริการกับประเทศอื่นๆก็ทําใหจังหวัดในภาคเหนือขาดรายไดไป เชน 
การสงออกไมดอกที่ตองแขงขันกับคุนหมิงในประเทศจีนและกีโตในประเทศเอกาวาดอร   

แนวทางการพัฒนาพื้นที่กลุมแกนจังหวัดภาคเหนือ ไดแก การปรับบทบาทของพื้นที่ใหเปนแหลง
อนุรักษประวัติศาสตร วัฒนธรรม และประเพณี ที่ผสมผสานความเปนลานนา ชาวเขา และยูนนาน ควร
เรงรัดการเจรจากับลาว จีน และธนาคารพัฒนาเอเชียเพื่อเรงดําเนินการกอสรางสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่
สาม และถนนคุณภาพสูงเชื่อมโยงผานลาว และสงเสริมเศรษฐกิจที่สอดคลองกับกับศักยภาพทองถ่ิน เชน 
เครื่องประดับอัญมณี สปา อาหารจีนสไตลดั้งเดิม และศูนยการศึกษานานาชาติที่เนนเรื่องเอเชียตะวันออก
เฉียงใต  

4. กลุมจังหวัดอันดามัน 
กลุมจังหวัดอันดามันประกอบดวยจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ โดยภูเก็ตเปนแหลงทองเที่ยวทาง

ทะเลที่เปนที่นิยมมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในขณะที่กระบี่กําลังเติบโตอยางรวดเร็วจากการสนับสนุน
ดานการขนสงทางอากาศ สวนพังงานั้นยังไมไดรับการพัฒนามากนัก และยังไดรับความเสียหายอยางมาก
จากคลื่นสึนามิดวย ปญหาที่กลุมจังหวัดอันดามันกําลังประสบ ไดแก สภาพแวดลอมของภูเก็ตที่เสื่อมโทรม
ลงอยางตอเนื่อง การขาดแคลนโครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะถนน 4 ชองจราจรเชื่อมโยงภูเก็ต พังงา และกระบี่ 
การขาดการประสานงานระหวางผูที่มีสวนไดเสียในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและหนวยงานของรัฐ และการขาด
การดําเนินการดานการตลาดที่จะดึงดูดนักทองเที่ยวมาที่จังหวัดพังงา 

แนวทางการพัฒนากลุมจังหวัดอันดามัน ไดแก การปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดลอมในภูเก็ต เชน 
การบําบัดน้ําเสีย การปรับปรุงและขยายทางเดินเทาในยานนักทองเที่ยว การพัฒนาใหภูเก็ตเปนศูนยประชุม
ระดับโลก และเปนแหลงทองเที่ยวและบริการสําหรับผูมีรายไดสูง การพัฒนาถนนความเร็วสูงโคงเลียบ
ชายทะเลเชื่อมโยงภูเก็ต พังงา และกระบี่ การมีสายการบินเชื่อมโยงระหวางชุมพร หัวหิน พัทยา และกระบี่ 
การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนแบบสมัยใหมและยั่งยืนโดยใชหลักการเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) การ
พัฒนาระบบเตือนภัยสึนามิเพื่อใหนักทองเที่ยวเกิดความมั่นใจ และการตั้งศูนยน้ํามันปาลมที่จังหวัดกระบี่ 
และใชยางพาราในพื้นที่ทําเฟอรนิเจอรสําหรับสงออก 

นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดกําหนดใหการพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบเครือขายวิสาหกิจเปนแนวทาง
หนึ่งในการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสริมสรางความสามารถในการแขงขันและการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของประเทศ โดยใหความสําคัญกับภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในการแขงขันสูง กลุมที่เปน
โอกาสใหม และกลุมที่ตองปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพและคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ โดยในป 2547 รัฐบาลไดมีมติมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติเปนหนวยงานหลักในการผลักดันการพัฒนาคลัสเตอรในประเทศไทย  ซ่ึง SMEs ก็เปนสวน
หนึ่งของเครือขายวิสาหกิจนี้ดวย 
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กลาวโดยสรุป รัฐบาลมีเปาหมายในการสงเสริมเรื่องพื้นที่ประกอบการหลักๆ 3 ประการ ดังนี้ 
1. เพื่อเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขงขัน ผานการลงทุนทางดานโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) และการสนับสนุนใหเกิดการรวมกลุม
อุตสาหกรรมแบบเครือขายวิสาหกิจ  

2. เพื่อกระจายรายไดและความเจริญสูทองถ่ิน โดยการสนับสนุนอุตสาหกรรมทองถ่ิน การพัฒนา
ระบบคมนาคมขนสงเชื่อมตอระหวางภูมิภาค และใหสิทธิประโยชนพิเศษตางๆ 

3. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตแบบยั่งยืน โดยการควบคุมปญหาสิ่งแวดลอม จัดตั้งเขตอุตสาหกรรม
แยกออกจากเขตชุมชนที่อยูอาศัย และตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม 
 
4.1.4  การพัฒนาเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจชายแดนรวม  

ในป 2546 สํานักพัฒนาพื้นที่ (สพท.) ที่เปนหนวยงานภายในของ สศช. ไดนําเสนอแนวคิดเรื่องการ
จัดระเบียบเศรษฐกิจตามแนวชายแดน (Economic Cooperation Strategy) ขึ้น พรอมทั้งนําเสนอแนวทางและ
ยุทธศาสตรในเรื่องการคาชายแดน รวมถึงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนรวมกับประเทศเพื่อนบาน มีเปาหมาย 
คือ 

 เพิ่มขีดความสามารถและสรางฐานการผลิตตามแนวชายแดนและพื้นที่   เชื่อมโยงในลักษณะ
เกื้อกูลซ่ึงกันและกันระหวางไทยและประเทศเพื่อนบาน ทั้งดานเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการ 

 ยายฐานการผลิตบางประเภทจากไทยสูเพื่อนบาน  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานมาก 
อุตสาหกรรมที่ใชวัตถุดิบของประเทศเพื่อนบาน และธุรกิจการเกษตรเพื่อผลิตวัตถุดิบสง
มายังอุตสาหกรรมแปรรูปในประเทศไทย 

 สรางงานเพื่อลดชองวางระหวางคนไทยและเพื่อนบานอยางยั่งยืน  โดยเฉพาะพื้นที่ตอนใน
และเมืองหลักของเพื่อนบาน 

 
โดยแนวทางการจัดระเบียบเศรษฐกิจชายแดน มุงเนนไปในบริเวณพื้นที่ชายแดนระหวาง ประเทศไทย กับ 
ประเทศพมา สปป.ลาว และกัมพูชา เนื่องจากเห็นวา การสรางความรวมมือกับประเทศทั้งสามนี้ สามารถที่
จะใหโอกาสทางเศรษฐกิจกับประเทศไทยได ทั้งโดยการเปนฐานการผลิตใหกับอุตสาหกรรมประเภทที่ตอง
ใชแรงงานจํานวนมาก เปนตลาดแรงงานราคาถูกใหกับภาคการผลิตของไทย และเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ นอกจากนี้ในปจจุบัน ดวยความแตกตางทางดานฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกับ
ประเทศทั้งสาม สงผลใหมีแรงงานตางดาวผิดกฎหมายจํานวนมากหลั่งไหลเขามาทํางานในประเทศไทย 
ดังนั้นการจัดระเบียบเศรษฐกิจชายแดนจึงนาจะเปนแนวทางที่สามารถจัดการกับปญหาเรื่องแรงงานตางดาว
ผิดกฎหมายนี้ไดดวย ซ่ึงสิ่งที่ SMEs จะไดประโยชนจากการจัดระเบียบเศรษฐกิจชายแดนนี้ คือ เร่ืองแรงงาน
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ราคาถูก และการเปดตลาดออกสูประเทศเพื่อนบาน โดยพื้นที่เปาหมายของความรวมมือในการจัดระเบียบ
การคาชายแดนนี้ ประกอบไปดวย 
 

ชายแดนไทย-พมา ชายแดนไทย-กัมพูชา ชายแดนไทย-สปป.ลาว 

แมสาย – ทาขี้เหล็ก 
แมสอด – เมียวด ี
ระนอง – เกาะสอง 

เจดียสามองค – พญาตองซู 
กาญจนบุรี – ทวาย 

บางสะพาน – บกเปยน 
 

ตราด – เกาะกง 
อรัญประเทศ – ปอยเปต 
บานผักกาด – ไพลิน 
ชองจอม – ภูมสํิาโรง 
ชองสะงํา – อัลลองเวง 

 

เชียงแสน – บานตนผ้ึง 
มุกดาหาร – สะหวันนะเขต 
เชียงของ – บานหวยทราย 

นครพนม – ทาแขก 
ชองเม็ก – ปากเซ 

หวยโกน – เมืองเงิน 
หนองคาย – ทานาแลง 

 
4.1.5  การพัฒนาพื้นท่ีอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
 การพัฒนาพื้นที่เฉพาะสําหรับการดําเนินกิจการอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีอยูหลายรูปแบบดวยกัน 
โดยในแตละแบบมีความแตกตางกันในเรื่องของ ขั้นตอนและหลักเกณฑการจัดตั้ง กฎระเบียบขอบังคับ กฎหมาย
ที่ใชรองรับ รวมถึงสิทธิประโยชนที่เจาของโครงการและโรงงานที่อยูในแตละพื้นที่จะไดรับ แตพื้นที่
อุตสาหกรรมในทุกรูปแบบตางมีเปาหมายดําเนินการเหมือนกัน คือ การจัดสรรพื้นที่สําหรับใหโรงงาน
อุตสาหกรรมไดเขาไปอยูรวมกันเปนระบบและมีระเบียบ ในบริเวณอันประกอบดวยส่ิงอํานวยความสะดวก 
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบครัน ซึ่งรูปแบบของพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศไทยใน
ปจจุบันมีอยู 5 ลักษณะ ดังนี้ 

1. นิคมอุตสาหกรรม เปนการพัฒนาพื้นที่โดยอาศัยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม 
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 ในลักษณะที่ กนอ.เปนผูดําเนินการลงทุนเองหรือรวมทุนกับ
ภาคเอกชน โดยโรงงานที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมจะไดรับสิทธิพิเศษตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 และจะไดรับยกเวนไมตองมีใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงาน ไดรับ
การยกเวนไมตองชําระคาธรรมเนียมรายป (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2540) รวมทั้งได
สิทธิประโยชนอ่ืนๆ ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
พ.ศ. 2522 โดยพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

 เขตอุตสาหกรรมทั่วไป (General Processing Zone) คือ เขตพื้นที่ที่กําหนดไวสําหรับ
การประกอบอุตสาหกรรม การบริการ หรือกิจการอื่นที่เปนประโยชน หรือเกี่ยวเนื่อง
กับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการบริการ ทาง กนอ. ไดอํานวยความสะดวกแกผู
ประกอบอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป โดยจัดใหมีการบริการที่ครบวงจร 
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และจําเปนตอการประกอบอุตสาหกรรม อาทิ การบริการดานการขนสง คลังสินคา 
ศูนยฝกอบรม สถานพยาบาล เปนตน นอกจากนี้ผูประกอบการจะสามารถถือครอง
กรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปได 

 เขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone) คือ เขตพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนมาจากเขตอุตสาหกรรม
สงออก (Export-processing Zone - EPZ) ตาม พรบ.การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 โดยแนวทางของการดําเนินของเขตประกอบการเสรีจะไมมี
การกําหนดเงื่อนไขการสงออก เพื่อใหสอดคลองกับพันธกรณีขององคการการคาโลกใน
ความตกลงวาดวยการอุดหนุนและมาตรการตอบโตในสวนที่เขาขายเปนการอุดหนุนที่
ตองหาม ดังนั้นผูประกอบการในเขตประกอบการเสรี จะไดรับสิทธิประโยชนโดยไม
มีการกําหนดเงื่อนไขการสงออกสินคาไปนอกราชอาณาจักร และไดรับความสะดวกมาก
ขึ้นในการนําของหรือวัตถุเขาไปในเขตประกอบการเสรี นอกจากนี้ผูประกอบการใน
เขตประกอบการเสรี จะยังคงไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ตาม พ.ร.บ. กนอ. เชนเดิม 
อาทิ การยกเวนภาษีนําเขา สงออกภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีสรรพสามิตสําหรับเครื่องจักร 
อุปกรณสวนประกอบ วัตถุดิบ ของที่นําเขามาผลิต และสินคา เปนตน 

 
2. เขตอุตสาหกรรม ที่ไดรับการสงเสริมจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เปนการ

พัฒนาพื้นที่ของภาคเอกชนที่ไดรับการสงเสริมตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
โรงงานในพื้นที่อุตสาหกรรมประเภทนี้จะไมไดสิทธิพิเศษตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
แตจะไดรับสิทธิประโยชนในดานภาษีอากร ตามนโยบายและหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนกําหนด  

3. เขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เปนการ
พัฒนาพื้นที่ของภาคเอกชนที่ไดรับการสนับสนุนประกาศเปนเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535โดยจะไดรับยกเวนไมตองมีใบรับแจง
การประกอบกิจการโรงงาน และโรงงานที่ตั้งอยูในพื้นที่อุตสาหกรรมประเภทนี้จะไดสิทธิ
ประโยชนตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  

4. ชุมชนอุตสาหกรรม เปนการพัฒนาพื้นที่ของภาคเอกชนและขอรับการสนับสนุนจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ประกาศเปนเขตชุมชนอุตสาหกรรมตามหลักเกณฑและนโยบายกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2539 โรงงานที่ตั้งอยูในพื้นที่จะไดรับสิทธิประโยชน
ในการไดรับการพิจารณาออกใบอนุญาตใหโดยเร็วเทานั้น 

5. สวนอุตสาหกรรม เปนการพัฒนาพื้นที่ของภาคเอกชน และดําเนินการเองโดยไมไดขอรับการ
สนับสนุนจากภาคราชการแตอยางใด โรงงานที่ตั้งอยูในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมตองขออนุญาต
ตามพระราช บัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เหมือนตั้งอยูในพื้นที่ทั่ว ๆ ไป 
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ดังนั้น จะเห็นวา พื้นที่สําหรับกิจการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม  และเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเทานั้น ที่ไดรับสิทธิตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ในการไดรับยกเวน
ไมตองมีใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงาน และเฉพาะโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเทานั้นที่จะไดรับ
การยกเวนไมตองชําระคาธรรมเนียมรายปเพิ่มเติมอีกดวย  สวนโรงงานที่ตั้งอยูในพื้นที่สําหรับกิจการ  
อุตสาหกรรมรูปแบบอื่น ๆ ยังคงตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ทุกมาตรา 

ในการจะจําแนกวาโครงการพื้นที่สําหรับกิจการอุตสาหกรรม จัดอยูในรูปแบบใดจะสังเกตจาก
ชื่อโครงการไมได ยกเวน รูปแบบนิคมอุตสาหกรรมที่มีกฎหมายหามมิใหพื้นที่อุตสาหกรรมในรูปแบบอื่น
ตั้งชื่อวานิคมอุตสาหกรรม นอกเหนือจากนั้น ชื่อโครงการพื้นที่อาจสื่อความไมตรงกับสถานะที่เปนจริง  
เชน  สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยองมีสถานะเปนเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 ซ่ึงสามารถ
อธิบายไดวาตอนจัดตั้งพื้นที่ครั้งแรกมีลักษณะเปนสวนอุตสาหกรรม ตอมาขอรับการสนับสนุนจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเปนชุมชนอุตสาหกรรม  และตอมามีการพัฒนาเพิ่มเติมขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง
อุตสาหกรรมเปนเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30  นอกจากนี้ หากภาคเอกชนไปขอรับการ
สนับสนุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนก็จะไดสิทธิเปนเขตอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมดวย 
ดังนั้นในพื้นที่เดียวกันอาจเปนทั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริม
ทับซอนกันก็ได ดังตัวอยางเชน เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนครจังหวัดนครราชสีมา เปนตน 

นอกจากนี้ พื้นที่สําหรับกิจการอุตสาหกรรมในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรม (พื้นที่ในเขตอุตสาหกรรม
ทั่วไป) หรือเขตอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 หรือชุมชนอุตสาหกรรมสามารถขอจัดตั้งเขตปลอดอากร (Free 
zone) จากกรมศุลกากรได หากเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการจัดตั้งเขตปลอดอากร ซึ่งเมื่อไดรับ
อนุมัติใหจัดตั้งเปนเขตปลอดอากรแลวก็จะไดรับสิทธิประโยชนทางอากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากรอีก
ดวย 

โดยการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมสวนใหญมาจากนักลงทุนตางชาติถึงรอยละ 75 ของการลงทุน
ทั้งหมด และเปนผูประกอบการชาวญี่ปุนมากที่สุดถึงรอยละ 46 จึงอาจกลาวไดวา นิคมอุตสาหกรรมเปน
เครื่องมือหนึ่งที่ใชในการดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment, FDI) ควบคูไปกับ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (Board of Investment, BOI) 

 
4.2  ปญหาและขอจํากัดของ SMEs ดานพื้นท่ีประกอบการ 

ปญหาที่ชัดเจนที่สุดของ SMEs ในเรื่องพื้นที่ประกอบการเกิดขึ้นจากขอจํากัดในเรื่องขนาดของธุรกิจ 
ทําให SMEs ไมสามารถแขงขันกับผูประกอบการรายใหญที่อาศัยความไดเปรียบในดานตนทุนและเทคโนโลยี 
ซ่ึงสามารถผลิตสินคาและบริการในปริมาณมาก ทําใหเกิดการประหยัดตอขนาด (Economies of Scale) และ
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ลดตนทุนใหต่ํา แลวขายสินคาในราคาที่ต่ํากวาได นอกจากนี้ ธุรกิจขนาดเล็กยังขาดอํานาจตอรองในการซื้อ
วัตถุดิบ ไมสามารถผลิตสินคาจํานวนมากๆใหมีมาตรฐานเดียวกันได มีเงินทุนนอยสําหรับลงทุนทางดาน
สาธารณูปโภค ส่ิงอํานวยความสะดวก การฝกอบรมแรงงาน และการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อศึกษาหา
ความรูใหมในเรื่องเทคโนโลยี การตลาด และการขนสง อีกทั้งไมมีทรัพยากรเพียงพอที่จะวางแผนและปรับ
กลยุทธใหทันสมัยอีกดวย 

อยางไรก็ตาม ความสําเร็จของกลุมบริษัทผูประกอบการ SMEs ในเขตอุตสาหกรรมในประเทศอิตาลี
ซ่ึงมีวิวัฒนาการมากวารอยป ช้ีใหเห็นวาธุรกิจที่เปน SMEs ก็สามารถจะประสบความสําเร็จได เพราะ นอกจาก
องคกรที่มีขนาดเล็กจะมีความไดเปรียบในดานความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัวไดอยางวองไว
กวาวิสาหกิจขนาดใหญแลว งานของ Keeble and Wilkinson (2000), Storper (1997) และคนอื่นๆ ช้ีใหเห็น
วา กุญแจสําคัญของความสําเร็จอยูที่การรวมกลุมรวมมือกันของกลุมผูประกอบการ SMEs เพื่อใหเกิดการ
ประหยัดตอขนาดและขอบเขตการผลิต (Economies of scale and scope)   

Taylor and McRae-Williams (2005) กลาววา เมื่อวิสาหกิจขนาดเล็กรวมตัวกันก็เปรียบเสมือน
วิสาหกิจขนาดใหญที่มีพลังและสามารถลดตนทุน และมีอํานาจตอรองที่แข็งแกรงในการซื้อวัตถุดิบ 
นอกจากนี้ ยังสามารถรวมลงทุนในเรื่องสาธารณูปโภค และการคิดคน วิจัย พัฒนา และแลกเปลี่ยนความรู
และเทคโนโลยี เพื่อสรางนวัตกรรมใหม (Innovation) เพื่อฉีกผลิตภัณฑใหมีความแตกตางกัน (Differentiation) 
เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดตรงจุดและฉับไว (Economics of Speed) และเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การจัดการ และการบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนั้น 
การแบงหนาที่การผลิตตามความชํานาญของผูประกอบการแตละรายจะทําใหเกิดการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ของแตละบริษัทอีกดวย  

อันที่จริงแนวคิดในเรื่องของการรวมกลุมแบบคลัสเตอรนี้ มีมาตั้งแตชวงปลายศตวรรษที่ 19 โดยอัลเฟรด 
มารแชล (Alfred Marshall) ศาสตราจารยทางเศรษฐศาสตรแหงมหาวิทยาลัยเคมบริดจ ไดตั้งขอสังเกตวา 
กลุมอุตสาหกรรมที่รวมตัวกันในพื้นที่เดียวกันจะมีประสิทธิภาพดีกวาอุตสาหกรรมที่กระจายอยูและดําเนิน
ธุรกิจโดยลําพัง ตอมาแนวคิดนี้ไดรับการพัฒนาเปนทฤษฎีโดยศาสตราจารยไมเคิล อี พอรเตอร (Michael E. 
Porter) จากมหาวิทยาลัยฮารวารด ซ่ึงใหความหมายของการรวมกลุมนี้วา เปนความรวมมือกันและเชื่อมตอ
กันตลอดเวลาของกลุมอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจเปนอุตสาหกรรมเดียวกันหรืออุตสาหกรรมตอเนื่องกัน รวมทั้ง
หนวยงานและสถาบันตางๆที่เกี่ยวของมารวมตัวในพื้นที่ภูมิศาสตรเดียวกัน ซ่ึงกอใหเกิดการบริหารจัดการ
ดานความรู เทคนิค รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและนําไปสูการพัฒนาศักยภาพการผลิตรวมกัน โดยมี
ภาครัฐเปนผูสนับสนุนและจัดหาสาธารณูปโภคที่จําเปนให 

ปจจัยสําคัญที่ทําใหการรวมกลุมประสบความสําเร็จ คือ สินทรัพยทางการเงิน (Financial Capital), ทุน
กายภาพ (Physical Capital), ทุนมนุษย (Human Capital) และทุนสังคม (Social Capital) โดยสินทรัพยทาง
การเงินนําไปสรางทุนกายภาพ ทุนมนุษย และทุนสังคม ทุนกายภาพครอบคลุมตั้งแตสาธารณูปโภค 
หองทดลองทางวิทยาศาสตร สถาบันวิจัย สถานศึกษา เปนตน ทุนมนุษย หมายถึง ระดับความรู และทักษะ
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ของแรงงาน และสุดทาย ทุนสังคม คือระดับความสัมพันธ ความไวเนื้อเชื่อใจ ระหวางผูคนในกลุม โดยการ
รวมกลุมตองหลอมรวมทุนทั้งสี่เขาดวยกัน  

สําหรับประเทศไทย ตั้งแตอดีตไดมีการรวมกลุมทางธุรกิจอยูบางตามพื้นที่ตางๆในรูปของกลุม ชมรม 
และสมาคมตางๆ เชน ตลาดเสื้อผาโบเบ ตลาดดอกไมที่ปากคลองตลาด ตลาดน้ําที่ดําเนินสะดวก เปนตน 
แตที่ผานมาสวนใหญยังไมมีการบริหารจัดการกลุมอยางเปนระบบ สวนใหญเปนเพียงการรวมกลุมเพื่อ
การคาเทานั้น มิไดรวมกลุมเพื่อยกระดับความรูรวมกัน ในปจจุบันรัฐบาลไดสนับสนุนใหเกิดการรวมกลุม
อุตสาหกรรมแบบคลัสเตอร โดยสถาบันคีนันแหงเอเชียไดนิยามความหมายของ คลัสเตอร วาหมายความถึง 
การรวมตัวกัน (Linkages) ของผูประกอบการที่เกี่ยวของกันและมีอยางหนาแนน (Concentration/Critical 
Mass) ในทําเลหนึ่งๆ (Geographical Proximity) โดยมีวัตถุประสงคที่พองกัน (Commonality) เพื่อชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน (Complementarities) และแขงขันกัน (Competition) เพื่อประโยชนของทุกฝาย รวมทั้งมีการเชื่อมโยง 
(Connectivity) กับหนวยงานหรือองคกรสนับสนุนตางๆ เชน สมาคมการคา สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย
และพัฒนา สถาบันที่ปรึกษา ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและเรียนรูประสบการณ
ระหวางกัน มีผลใหเกิดองคความรูใหมๆ และพัฒนาไปสูสังคมแหงภูมิปญญา (Knowledge-based) อันเปน
ประโยชนตอการสงเสริมการสรางนวัตกรรม (Innovation) และผลิตภาพโดยรวม (Total Productivity) ซึ่ง
จากรายงานของทางสถาบันคีนันแหงเอเชีย  ซึ่งเปนผูจัดทําแผนที่เครือขายวิสาหกิจใหกับสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดรายงานโดยอางอิงจากขอมูลทุติยภูมิของ
หนวยงานรัฐและเอกชน วาในปจจุบันประเทศไทยมีเครือขายวิสาหกิจรวมทั้งหมดกวา 152 กลุม ในจํานวน
นี้เปนกลุมการผลิตและบริการระดับชุมชน (สถานประกอบการที่ใชแรงงานครัวเรือน หรือมีแรงงานจํานวน
นอยกวา 10 คน) 94 กลุม คิดเปนรอยละ 62 สวนที่เหลือ 58 กลุมหรือรอยละ 38 เปนกลุมการผลิตระดับ SMEs 
โดยในตารางที่ 4.2 คลัสเตอรจํานวน 152 กลุมนี้มีการกระจุกตัวอยูในภาคกลางและภาคตะวันออกมากที่สุด 
ตามมาดวยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต ภาคเหนือ และภาคตะวันตก ตามลําดับ แตเมื่อพิจารณาเฉพาะ
กลุมวิสาหกิจ 60 อันดับแรกที่มีศักยภาพสูดสุดเรียงตามลําดับแลว พบวา ในจํานวนนี้เปน SMEs ถึง 42 กลุม 
หรือคิดเปนรอยละ 70 ของกลุมวิสาหกิจ 60 กลุมนี้ซ่ึงมีการกระจุกตัวมากที่สุดในภาคกลาง ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต ภาคเหนือ และภาคตะวันตก ตามลําดับเชนกัน 
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ตาราง 4.2 สัดสวนของ 152 เครือขายวิสาหกิจจําแนกตามภูมิภาค 
ภาค จํานวน รอยละ 
ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต 
ภาคเหนือ 
ภาคตะวันตก 

34 
32 
28 
24 
19 
15 

22.4 
21.1 
18.4 
15.8 
12.5 
9.9 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2549) 

 
อยางไรก็ตาม การประยุกตแนวคิดเรื่องคลัสเตอรมาใชในการพัฒนาภาค SMEs ของประเทศไทยยัง

อยูในระยะเริ่มตน ซ่ึงยังอยูในขั้นการทําความเขาใจกับแนวคิด และสรางใหเกิดองคความรูในดานกระบวนการ 
และวิธีการปฏิบัติ เพื่อนําไปสูการยอมรับรวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของ หรืออาจกลาวไดวาเปนเพียงการรวมมือ
แบบหลวมๆ หรืออยูในวงแคบๆ ดานผูประกอบการก็ยังไมมั่นใจในการรวมกลุม ยังไมไวใจที่จะแลกเปลี่ยน
ขอมูล ขาวสารและความรู โดยอาจเกรงวา จะเสียเปรียบตอคูแขง และยังมองวาคูแขงเปนศัตรู มิไดมองวา
การแขงขันภายใตความรวมมือสามารถชวยขยายขนาดอุตสาหกรรมโดยรวมได  

นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดใหการสนับสนุนในสวนของโครงสรางพื้นฐาน ทั้งในดานระบบการขนสง 
ทั้งทางถนน ทางน้ํา และทางอากาศ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคและโทรคมนาคม โดยเปนการสนับสนุน
อุตสาหกรรมโดยรวมไมจํากัดเฉพาะ SMEs นอกจากนี้ รัฐบาลยังสนับสนุนใหมีการรวมกลุมอุตสาหกรรม 
โดยเริ่มแรกไดจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมขึ้น สวนหนึ่งเพื่อแบงแยกเขตที่อยูอาศัยและเขตอุตสาหกรรมให
ชัดเจน และอีกสวนเพื่อประหยัดการลงทุนในดานโครงสรางพื้นฐาน โดยในสวนนี้ก็เปนการสงเสริม
อุตสาหกรรมโดยรวมไมเฉพาะเจาะจง SMEs เชนเดียวกัน ผูประกอบการสวนใหญในนิคมอุตสาหกรรม
เปนผูประกอบการรายใหญที่มีเงินลงทุนสูงและใชเทคโนโลยีสูง แมตอมารัฐบาลจะพยายามสรางนิคม
อุตสาหกรรมเอื้ออาทรสําหรับ SMEs โดยตรง แตก็ไมประสบความสําเร็จ เพราะ คาเชาพื้นที่แพง พื้นที่ใน
นิคมอุตสาหกรรมไมเหมาะกับ SMEs ที่ใชแรงงานมากและเทคโนโลยีต่ํา และนิคมอุตสาหกรรมเอื้ออาทร 
SMEs นี้ใชพื้นที่เหลือใชในนิคมอุตสาหกรรมตางๆ ทําใหอยูกระจัดกระจายทั่วประเทศ และไมมีมาตรการ
ใหความชวยเหลือ SMEs แบบเฉพาะเจาะจงและเปนรูปธรรม 
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4.3  หนวยงานการสงเสริม SMEs ดานพื้นท่ีประกอบการ 
4.3.1  ภาพรวม 

จากการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดในเรื่องบทบาทและภารกิจของหนวยงาน/องคกรทั้ง
จากภาครัฐและภาคเอกชน ดานการใหความชวยเหลือและสนับสนุนเรื่องพื้นที่ประกอบการกับ SMEs ซ่ึง
เปนกลุมเปาหมายของการศึกษาวิจัย ทําใหเราพอจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นถึงแนวทางและวิธีการในการให
ความชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ทางดานนี้ ผานการปริทรรศนขอมูลที่เก็บรวบรวมจากแหลงขอมูลสาธารณะ 
อยาง Website และงานศึกษาของหนวยงานตางๆ รวมทั้งจากการสํารวจขอมูลในเชิงลึกผานการใหสัมภาษณของ
ผูที่มีสวนเกี่ยวของภายในหนวยงานนั้นๆ 

ในการศึกษาถึงบทบาทของหนวยงานนั้น ชุดคําถามหลัก 3 ขอไดถูกตั้งขึ้น อันประกอบไปดวย ขอ
แรก หนวยงานนั้นมีความชัดเจนในบทบาทและแนวทางในการใหความชวยเหลือดานพื้นที่หรือไม/อยางไร 
ขอที่สอง หนวยงานนั้นมีการดําเนินกิจกรรมในการสงเสริมผูประกอบการ SMEs ในดานพื้นที่อยางเปนรูปธรรม
หรือไม/อยางไร ขอสุดทาย ผูประกอบการจะสามารถเขาถึงการบริการหรือการใหความชวยเหลือของหนวยงาน
นั้นๆ ไดอยางสะดวกหรือไม/อยางไร ซ่ึงจากผลการศึกษา สรุปไดวา แนวทางการทํางานของหนวยงานตางๆ 
สามารถแบงได ออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับมหภาค (Macro) ที่เปนผูกําหนดแผนยุทธศาสตรและผลักดัน
ทางนโยบาย ระดับรายกลุมอุตสาหกรรม (Sector)  ที่จะใหความชวยเหลือในระดับของกลุมอุตสาหกรรม 
หรือเฉพาะในอุตสาหกรรมบางประเภทเทานั้น และระดับทองถิ่น (Local) ที่ดําเนินงานในระดับภูมิภาค
หรือจังหวัด รวมถึงระดับที่ยอยลงไปจากจังหวัด ซ่ึงโดยมากจะเปนสํานักงานสาขาของหนวยงานตางๆอีก
ที อยางไรก็ตามเราไมสามารถจะขีดเสนแบงถึงแนวทางการทํางานของหนวยงานเหลานี้ไดอยางชัดเจนมาก
นัก เนื่องจากหลายหนวยงานก็มีการทํางานครอบคลุมทั้ง 2 ระดับ อาทิเชน ระดับรายอุตสาหกรรมและระดับ
ทองถ่ิน  

นอกจากนี้ การใหความชวยเหลือในดานพื้นที่ประกอบการของหนวยงานตางๆที่ทําการศึกษา ยัง
สามารถแบงออกไดเปน 2 แนวทางหลักอยางชัดเจน ไดแก การชวยเหลือในดานการจัดหาและพัฒนาทําเล
พื้นที่สําหรับการดําเนินกิจการ รวมถึงโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) กับ การชวยเหลือผานการพัฒนา
เครือขายวิสาหกิจ หรือ cluster ซึ่งทั้งสองแนวทางนี้มีความเกี่ยวโยงกันเอง และเกี่ยวโยงกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมโดยรวม และการพัฒนา SMEs โดยตรงดวย ดังแสดงไวในแผนภาพ 4.1  

 
 
 
 
 
 



 4 - 18 

รูป 4.1 ความเกี่ยวโยงของนโยบายการพัฒนา SMEs, นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม, นโยบายการพัฒนา
พื้นที่ และนโยบายการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ (Cluster)  

 

 
 
ที่มา: International Corporation Development Center of Japan, July 2005 

 
สําหรับทั้งสองแนวทางนั้น หนวยงานที่ทําหนาที่หลักในการสนองนโยบายของทางรัฐบาลในการ

จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่และการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันใหกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ คือ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ หรือ สศช. โดยหนวยงานที่มีบทบาทอยางชัดเจนในการชวยเหลือดานการจัดหาและพัฒนาทําเล
พื้นที่สําหรับการดําเนินกิจการ รวมถึงโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) นั้น ไดแก การนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย (กนอ.) ที่ถือวามีความรับผิดชอบทางดานนี้โดยตรง คือเปนผูดําเนินการพัฒนาพื้นที่ใน
ลักษณะของนิคมอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการลงทุนของผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรม และสําหรับ
แนวทางที่สองที่ใหการชวยเหลือผานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ หรือ cluster นั้น หนวยงานหลักที่มีบทบาท
สําคัญในระดับกลุมอุตสาหกรรมนั้น อาทิ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ที่ใชแนวทางการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ
เปนเครื่องมือในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่จัดตั้งสายงานพัฒนาเครือขาย
วิสาหกิจของแตละภาคอุตสาหกรรมขึ้นมาโดยเฉพาะ สภาหอการคาแหงประเทศไทยและสํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซ่ึงทํางานคาบเกี่ยวทั้งในระดับของรายอุตสาหกรรม รวมไปถึงระดับทองถ่ิน 
นอกจากนี้ยังมีหนวยงานที่ใหความชวยเหลือทางดานนี้เฉพาะในรายกลุมอุตสากรรม อาทิ สํานักงานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ ที่เนนสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมที่ตองใชเทคโนโลยีสูง สถาบันไทย – เยอรมัน ที่
เนนสงเสริมทางดานอุตสาหกรรมยานยนตและอิเลกทรอนิกส การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักพัฒนา
พื้นที่ทองเที่ยว และสภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดใหความชวยเหลือผูประกอบการ
เฉพาะในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเทานั้น เปนตน 
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4.3.2  บทบาท ภารกิจ หนาท่ีของหนวยงานสําคัญท่ีเก่ียวของ 
ในหัวขอนี้จะเปนการนําเอาขอมูลการศึกษาในเรื่องของ บทบาท ภารกิจ และหนาที่ของหนวยงานที่

ใหการสงเสริม SMEs ดานพื้นที่ประกอบการ โดยจะแบงลักษณะของหนวยงานที่ไดทําการศึกษาออกเปน 3 
กลุม ประกอบไปดวย หนวยงานของภาครัฐ หนวยงานของภาคเอกชน และกลุมสถาบันการศึกษา  

 
4.3.2.1 หนวยงานของภาครัฐ 
จากการศึกษาพบวา มีหนวยงานภาครัฐหลายหนวยงานที่มีบทบาทในดานนี้ โดยที่จะนํามากลาวถึง

ในที่นี้ ประกอบไปดวย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม และกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย – กนอ. (Industrial Estate Authority of Thailand – IEAT)  
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ  สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม  มี

หนาที่รับผิดชอบหลักในการพัฒนาและจัดตั้งพื้นที่เฉพาะ  สําหรับใหโรงงานอุตสาหกรรมตางๆเขาไปอยู
รวมกันอยางเปนระบบระเบียบ  โดยจัดสรางโรงงานพรอมใช  คลังสินคา  และพื้นที่ประกอบการพิเศษ  ให
ผูประกอบการอุตสาหกรรมไดสามารถเลือกใชตามความเหมาะสมของขนาดและลักษณะการใชงานของ
ธุรกิจ  รวมทั้งยังทําหนาที่เปนกลไกของรัฐบาลในการกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมออกสูภูมิภาคทั่ว
ประเทศโดยมี    " นิคมอุตสาหกรรม  "เปนเครื่องมือในการดําเนินการ ทําใหสามารถกําหนดนโยบายการ
พัฒนานิคมอุตสาหกรรมในลักษณะของเขตสงเสริมอุตสาหกรรมเฉพาะทาง (Specialized Zone) เพื่อรองรับ
กลุมอุตสาหกรรมเปาหมายไดอยางครบวงจร ภายใตพ.ร.บ.นิคมอุตสาหกรรม พ.ศ.2522 

ในระหวางป พ.ศ. 2547 – 2549 ทาง กนอ. ไดกําหนดแผนการสนับสนุนผูประกอบการในธุรกิจ SMEs 
โดยสงเสริมใหมีการจัดตั้งโครงการนิคมสําหรับอุตสาหกรรมขนาดยอมโดยเฉพาะ หรือที่เรียกวา “โครงการ
นิคมอุตสาหกรรมเอื้ออาทรเพื่อ SMEs” ขึ้นในป 2547  มีวัตถุประสงคเพื่อการสรางเสริมศักยภาพใหกับ
ผูประกอบการ SMEs ในการลงทุนประกอบการและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เกิดการสราง
เครือขายวิสาหกิจ สามารถเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรม สรางพันธมิตรทางธุรกิจและ
การลงทุนใหเกิดการพัฒนาและเชื่อมโยงหวงโซมูลคา (Value Chain) และสนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมกัน
ของ SMEs เพื่อเพิ่มอํานาจการตอรองและลดคาใชจายในการจัดหาวัตถุดิบและการตลาด โครงการนิคม
อุตสาหกรรมเอื้อาทรเพื่อ SMEs สิ้นสุดลงในป 2549 โดยไมสามารถบรรลุตามเปาหมายที่ไดตั้งเอาไว 
เนื่องจากมีผูประกอบการ SMEs จํานวนนอยที่เขาไปเชาพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม สาเหตุหนึ่งมาจากการที่คา
เชาพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมตางๆมีราคาสูง ทําใหผูประกอบการ SMEs ที่มีเงินทุนจํากัด ไมสามารถเขา
ไปดําเนินการในนิคมอุตสาหกรรมได หลังจากนั้น กนอ. จึงลมเลิกโครงการไปในที่สุด แตทาง กนอ. ก็ไดใช
วิธีการแบงเอาพื้นที่บางสวนจากนิคมอุตสาหกรรมตางๆ ที่ยังพอมีพื้นที่เหลือ มาใหทางผูประกอบการ 
SMEs เชาไปใช จึงทําใหโครงการนี้สามารถรองรับผูประกอบการ SMEs ไดอยางจํากัด โดยนิคมอุตสาหกรรมที่
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เขารวมในโครงการนี้ อาทิเชน นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี จ.ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี นิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว (Wellgrow) จ.ฉะเชิงเทรา นิคมอุตสาหกรรมเกต
เวยซิตี้ (Gateway City) จ.ฉะเชิงเทรา นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรีอยุธยา นิคมอุตสาหกรรมบางปะ
อิน จ.พระนครศรีอยุธยา นิคมอุตสาหกรรมสระบุรี  จ.สระบุรี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (บริเวณธุรกิจ
อุตสาหกรรม) จ.ระยอง นิคมอุตสาหกรรมภาคใต จ.สงขลา และนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร จ.พิจิตร เปนตน  

การที่ กนอ. มีเปาหมายในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมใหผูประกอบกิจการโรงงานเลือกเขามาตั้งอยู
ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อใหการขยายตัวของอุตสาหกรรมเปนไปอยางมีระเบียบ มิใหตั้งอยูกระจัด
กระจายในพื้นที่ทั่วไป เปนการสนับสนุนทางดานผังเมือง  และเกิดการรวมกลุมอุตสาหกรรม สงผลดีตอการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศใหเปนฐานการผลิตภายในประเทศและเพื่อการสงออก แลวยังมีเปาหมาย
ที่จะดึงดูดนักลงทุนจากตางประเทศ โดยการใหสิทธิประโยชนและบริการสิ่งอํานวยความสะดวก ซ่ึงเปนการ
สรางความเชื่อมั่นใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรมทั้งภายในและตางประเทศ อีกทั้งยังมุงกระจายความเจริญ
สูภูมิภาค โดยที่การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมในภูมิภาคจะกอใหเกิดการลงทุนของผูประกอบการ สรางงาน
ใหกับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคอีกดวย โดยภาระหนาที่ของ
กนอ. ประกอบไปดวย การจัดหาพื้นที่เพื่อจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรม การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานโครงสรางพื้นฐานและใหบริการตอผูประกอบการ การดําเนินธุรกิจอื่นๆ เชน ทาเรืออุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด และการสงเสริมและควบคุมนิคมอุตสาหกรรมเอกชนเพื่อสรางมาตรฐานการประกอบการ 

ทั้งนี้ ประเด็นทาทายของการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมที่ กนอ.ตองเผชิญ ประกอบไปดวย ความกังวล
ของนักลงทุนตอนโยบายการควบคุมมลพิษตามมาตรฐานสิ่งแวดลอมของไทย ความพรอมในการลงทุนเพื่อ
สรางสาธารณูปโภค (น้ํา ไฟฟา โลจิสติกส ส่ิงแวดลอม) ที่เหมาะสมและเพียงพอ ขอจํากัดในการขยายพื้นที่
สําหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ (ปโตรเคมี โรงกล่ัน และโรงไฟฟา) และการกําหนดแหลงที่ตั้งใหมสําหรับ
อุตสาหกรรมสําคัญ และระดับมาตรฐานสิ่งแวดลอมในนิคมอุตสาหกรรมและมลพิษในนิคมอุตสาหกรรมที่
สรางปญหาสุขภาพอนามัยตอชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก โดยทาง กนอ.ไดเล็งเห็นถึง
โอกาสและแนวทางการพัฒนาของพื้นที่อุตสาหกรรม ดังนี้คือ 

1. การพัฒนาพื้นที่เชื่อมตอระหวางประเทศไทยกับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง รวมท้ังประเทศอาเซียน
ใหม  ซ่ึงมีโครงขายโครงสรางพื ้นฐานเชื ่อมโยงการคมนาคมและการขนสงระหวางกัน 
สําหรับรองรับการขยายตัวของการคาและการลงทุนในอนาคต 

2. การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมใหม เชน พื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต พื้นที่ชายฝงทะเลตะวันตก และ
ขยายฐานการผลิตอุตสาหกรรมตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมสําคัญที่เปน
ฐานการผลิตสําคัญของประเทศ และแกปญหาความอิ่มตัวของพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝง
ทะเลตะวันออก 

3. การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมที่อยูบนพื้นฐานของการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดย
คํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและชุมชน โดยการกํากับและพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมที่เนน
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การบริหาร จัดการที่ใชเทคโนโลยี และความรู เพื่อใหการประกอบการอุตสาหกรรมอยูรวมกับ
ชุมชนได  

ทั้งนี้ ทางกนอ.ไดวางทิศทางการพัฒนาไวดวย 4 แนวทาง ไดแก 
1. ทบทวนบทบาทใหรองรับกับภารกิจในอนาคตโดยเฉพาะนโยบายการขยายพื้นที่เพื่อรองรับ

อุตสาหกรรมใหม 
2. พัฒนานิคมอุตสาหกรรมรองรับกลุมอุตสาหกรรมเฉพาะเพื่อสะดวกตอการพัฒนาระบบ 

โลจิสติกสที่เหมาะสม 
3. สรางเครือขายกับสถาบันดานองคความรูเพื่อการวิจัยและการพัฒนา  
4. ทบทวนนโยบายการรวมลงทุนในบริษัทเอกชนใหสอดคลองกับขีดความสามารถในการ

ดําเนินงาน 
กลาวโดยสรุปไดวา แมที่ผานมาทาง กนอ. จะไมประสบความสําเร็จในการดําเนินโครงการเพื่อ

สนับสนุนผูประกอบการธุรกิจ SMEs เทาที่ควร แตถึงอยางไรก็ตามบทบาทของ กนอ.ในเรื่องนี้ก็ไมไดลด
ความสําคัญลง ในฐานะที่เปนหนวยงานภาครัฐซึ่งมีหนาที่ดูแลในเรื่องพื้นที่ประกอบการโดยตรง มีความ
เปนไปไดวาแนวทางของ กนอ. ในอนาคตนาจะตองหันกลับมามองความสําคัญของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
ที่เปน SMEs อยางจริงจังมากขึ้น เพราะการจะสรางภาคอุตสาหกรรมของประเทศใหเขมแข็ง ไมอาจเกิดขึ้น
ไดจากเพียงการขับดันของภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญโดยละเลยการวางรากฐานทางอุตสาหกรรมผาน
ภาคอุตสาหกรรมรายยอยจํานวนมหาศาล 
 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนหนวยงานของรัฐที่มีสถานะเปนนิติ

บุคคล  จัดตั้งขึ้นตาม  พ .ร .บ .สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  พ .ศ  .2543   กํากับดูแลโดย
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  มีหนาที่หลักในการกําหนดยุทธศาสตรและเสนอ
นโยบายที่มุงเนนการสงเสริมภารธุรกิจ SMEs ของประเทศ 

สสว.ไดกําหนดใหการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ เปนประเด็นหนึ่งของยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs
ในระดับสาขา ซ่ึงมี 2  มิติที่จะตองพิจารณา คือ มิติดานพื้นที่และมิติรายสาขา โดยที่ผานมาทาง สสว. ไดมี
การศึกษาและจัดทําแผนปฎิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจ SMEs รวมกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาค
ตางๆรวม 9 พื้นที่ทั่วประเทศ โดยใชแนวคิดของการพัฒนาคลัสเตอรเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา โดย
โครงการดังกลาวมีวัตถุประสงค คือ เพื่อใหมียุทธศาสตรและมาตรการตามการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจใน
การสงเสริม SMEs รายพื้นที่ โดยแบงตามอุตสาหกรรมเปาหมายตามศักยภาพของแตละกลุมพื้นที่ ซ่ึงสอดคลอง
กับยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs ของประเทศ ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด และนโยบายรัฐบาลชุด
ปจจุบัน และเพื่อใหไดแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs รายพื้นที่ ตามการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ นอกจากนี้
ยังเพื่อใหเกิดการทํางาน เชิงบูรณาการ ของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เปาหมาย เพื่อ
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เปนการสะทอนขอมูลขอเท็จจริงของพื้นที่ และมีบทบาทรวมกันในการวิเคราะหสถานภาพ ศักยภาพและ
ปญหาของกลุมจังหวัดตนเอง 

ซ่ึงจากการสํารวจและศึกษา ทําใหไดขอสรุปของเครือขายวิสาหกิจ SMEs สาขาการผลิต การคาและ
บริการ รวมทั้งขอสรุปแนวทางและมาตรการออกมาทั้งสิ้น 5 แนวทาง หรือ 5 มาตรการดังนี้ 

 มาตรการที่ 1: สรางความรู ความเขาใจ ความตระหนัก และการสรางเครือขายความรวมมือ 
เพื่อกระตุนใหผูประกอบการวิสาหกิจตางๆเห็นความสําคัญและความจําเปนในการรวมมือ
กัน เพื่อเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของเครือขายวิสาหกิจของตน  

 มาตรการที่ 2: เตรียมความพรอมไปสูการปฎิบัติ ประกอบดวย การเตรียมความพรอมของ
คนที่เกี่ยวของ (Stakeholders), สราง Cluster Development Agents : CDA, สรางบรรยากาศให
เกิดการไวใจซึ่งกันและกันอันเปนหัวใจสําคัญของความสําเร็จในการรวมกลุมคลัสเตอร 
และการจัดทํา Roadmap for Change รวมกัน 

 มาตรการที่ 3: สนับสนุนใหเกิดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคลัสเตอรรวมกัน โดยสงเสริม
ใหมีการรวมกันจัดทําแผนปฎิบัติการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรที่เกี่ยวของและความ
ตองการของกลุมคลัสเตอร  

 มาตรการที่ 4: เนนการผลักดันแผนยุทธศาสตรใหไปสูการปฎิบัติจริง โดยการขยายความคิด
ของแผนปฏิบัติการใหผูที่เกี่ยวของเขาใจ การสรางความรวมมือในและระหวางคลัสเตอร
ใหเกิดขึ้นอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยใชกลไก CDA ที่มีอยู รวมทั้งตองมีการติดตามและ
ประเมินผลความสําเร็จอยางตอเนื่อง 

 มาตรการที่ 5: เนนการสนับสนุนระดับนโยบายในรูปของปจจัยเอื้อตางๆ ไดแก การสนับสนุน
ดานเงินทุน ใหสิทธิประโยชนจูงใจใหมีการรวมกลุม สงเสริมและสนับสนุนการสราง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี สนับสนุนใหเกิดธุรกิจใหม ตลอดจนการปรับปรุงกฎ ระเบียบ
ตางๆ ที่เอื้อตอการรวมกลุม 

 
สสว.เปนหนวยงานวางแผนยุทธศาสตรดานพื้นที่ประกอบการใหกับ SMEs โดยตรงตามที่กลาวไว

ในขางตน โดยมีกิจกรรมที่สําคัญ ไดแก โครงการสงเสริมและพัฒนาเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมอุตสาหกรรมกระดาษสาบานตนเปา ซ่ึงเปนโครงการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอยางครบวงจรโครงการ
แรกของ สสว. และเปนโครงการภายใตความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนที่รวมกันกับทางสภา-
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยอีกดวย 
 

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม – กสอ.  (Department of Industrial Promotion)  
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม เปนหนวยงานราชการสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีภารกิจหลักในการ

ดําเนินการและวางนโยบายดานการบริหาร สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของกลุม
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อุตสาหกรรมตางๆ รวมไปถึงกลุมธุรกิจอุตสาหกรรม SMEs กับวิสาหกิจชุมชน ใหมีความเขมแข็ง อีกทั้งทํา
หนาที่เปนแกนกลางเพื่อสนับสนุนการทํางานขององคกรธุรกิจตางๆ เพื่อสรางเครือขายเชื่อมโยงและพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางานใหเปนไปในทิศทางอันเดียวกัน 

ในการสงเสริม SMEs ดานพื้นที่ประกอบการ กสอ.ไดจัดตั้ง กลุมภารกิจดานสงเสริมอุตสาหกรรม
และผูประกอบการ ขึ้น มีกลุมเปาหมาย คือ ผูประกอบการ SMEs และกลุมวิสาหกิจชุมชน ซึ่ง กสอ.ได
กําหนดประเด็นยุทธศาสตรสําหรับ SMEs คือ การพัฒนาและเสริมสรางขีดความสามารถใหแขงขันไดในระดับ
สากล รวมทั้งกลุมสาขาอุตสาหกรรมเปาหมายไดรับการเพิ่มศักยภาพในการเขาสูตลาดโลก สวนประเด็น
ยุทธศาสตรของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน คือ การทําใหผลิตภัณฑชุมชนมีมาตรฐานและวิสาหกิจชุมชน
ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งภาค  อุตสาหกรรมไดรับการสนับสนุนปจจัยและทรัพยากรเพื่อรักษา
ขีดความสามารถในการแขงขัน ที่ผานมา กสอ.ไดคัดเลือกและดําเนินการเครือขายวิสาหกิจนํารองเพื่อพัฒนา
ผูประกอบการรายยอย ซ่ึงประกอบไปดวย เครือขายอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล  เครือขายอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตและเครื่องจักรกล จ.ชลบุรี  เครือขายแปรรูปอาหารในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล  เครือขายผลิตภัณฑ สปาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เครือขายอุตสาหกรรม
เสื้อผาสําเร็จรูป จ.ชัยภูมิ เครือขายหัตถกรรมผาไหม จ.ขอนแกน และเครือขายอุตสาหกรรมแปรรูปไม
ยางพารา จ.สุราษฎรธานี เปนตน 

ในป 2549 กสอ. มีแผนงานที่จะพัฒนาเครือขายวิสาหกิจนํารองที่ไดเร่ิมดําเนินการไปแลวอยางตอเนื่อง 
เพื่อใหมีความเขมแข็งมากขึ้น แลวในขณะเดียวกันก็จะขยายผลการดําเนินการในวงกวางขึ้น โดยสงเสริมการ
รวมกลุมเปนเครือขายวิสาหกิจในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ ซ่ึงในการดําเนินการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมนี้ 
ประกอบดวย ผูที่เกี่ยวของซึ่งรวมไปถึงผูประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกันทั้งในแนวดิ่ง
และแนวนอน หนวยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงินที่เกี่ยวของในพื้นที่ อัน
เปนการรวมมือกันเพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยางยั่งยืนภายใต โครงการพัฒนาการรวมกลุมและเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) ยุทธศาสตรที่ 1 การปรับโครงสรางอุตสาหกรรมและกล
ยุทธการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs โดยวัตถุประสงคของโครงการก็เพื่อกระตุนใหกลุมผูประกอบการ 
SMEs เห็นความสําคัญและประโยชนของการรวมตัวกันเปนเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ และสนับสนุนให
มีการกําหนดยุทธศาสตรและเปาหมายรวม รวมทั้งแลกเปลี่ยนขอมูล ความรูและประสบการณระหวางกัน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

 
4.3.2.2 หนวยงานของภาคเอกชน 
หนวยงานภาคเอกชนที่จะนํามากลาวถึงในที่นี้ ประกอบไปดวย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

และบริษัทดานการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
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สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย – ส.อ.ท. (The Federation of Thai Industry)  
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  เปนองคกรไมแสวงหากําไรที่ไดรับการยกฐานะขึ้นจากสมาคม

อุตสาหกรรมไทย ที่ดําเนินการมาตั้งแตป  2510 มาเปนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เมื่อป  2530 ภายใต
การกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย  พ .ศ  .2530  ซ่ึงเปนนโยบายของรัฐที่ตองการพัฒนาสถาบันธุรกิจภาคเอกชนของไทยใหแข็งแกรง  อันจะ
ทําใหกลไกการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมเปนไปอยางตอเนื่อง  สามารถประสานกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ  

ในป 2550 สอท. รวมมือกับ สสว. ในการสงเสริมผูประกอบการธุรกิจ SMEs โดยจัดทํา SMEs project 
ซ่ึงเปนโครงการภายใตกรอบความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน มีเปาหมายเพื่อยกระดับทักษะความสามารถ
ของผูประกอบการ และพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจไทยทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ รวมทั้งยังชวยสนับสนุนดานแหลงเงินทุน การตลาด การพัฒนาโลจิสติกส เพื่อลดตนทุนการ
ดําเนินงาน เพิ่มผลิตผลอุตสาหกรรม และเกิดความรวมมือระหวางผูประกอบการ SMEs ดวยกันใหกระจาย
ในระดับภูมิภาค โดยมี 6 โครงการใหญ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) ที่จะรวมกันดําเนินการในการพัฒนา
ธุรกิจ SMEs ใน 2 แนวทาง คือ   

แนวทางที่ 1 : การยกระดับทักษะความสามารถของผูประกอบการ ซ่ึงมีโครงการที่เกี่ยวของกับดาน
พื้นที่ประกอบการ คือ โครงการจัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 5 ภาค 5 ศูนย เพื่อ
ขยายการบริการศูนยบมเพาะใหกระจายไปอยางทั่วถึงในทุกภูมิภาค โดยใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมใน
การกําหนดหลักสูตร กลุมเปาหมาย และดูแลรูปแบบการบมเพาะใหสอดคลองกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่อยางแทจริง ซ่ึงในขณะนี้ไดเร่ิมจัดตั้งศูนยบมเพาะขึ้นแลวในภาคตางๆ ไดแก 
ภาคเหนือ (จ. ตาก) ดานอัญมณี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ. ชัยภูมิ) ดานสิ่งทอ ภาคกลาง (กทม.) ดาน
เครื่องเคลือบดินเผาและเกษตรแปรรูป  ภาคตะวันออก  (จ .จันทบุรี) ดานอัญมณี  และภาคใต  (จ .
นครศรีธรรมราช) ดานไมยางพารา รวมทั้งเริ่มรับสมัครคัดเลือกผูประกอบการเขารวมดําเนินการในศูนย
ตางๆแลว 

แนวทางที่ 2 : การเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ SMEs มีโครงการที่เกี่ยวของกับดานพื้นที่
ประกอบการ คือ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ระดับจังหวัดและภูมิภาค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การดําเนินธุรกิจ ใน SMEs สาขาเปาหมายในระดับจังหวัดและภูมิภาค โดยจะดําเนินการใน 3 เร่ืองหลัก ๆ 
ไดแก 

 ปรับปรุงขีดความสามารถในการแขงขันในสาขาทั่วไปและสาขาเกษตรแปรรูป ซ่ึงกิจกรรม
หลักจะเปนการนําที่ปรึกษาเขาไปวินิจฉัยใหคําปรึกษาแนะนําในกิจการนํารองของสาขา
เปาหมายในแตละพื้นที่  

 พัฒนาศูนยขอมูลอุตสาหกรรม (Virtual Cluster Information Center) เพื่อเชื่อมโยงเครือขาย
ผูประกอบการทั้งในและตางประเทศเขาดวยกันตั้งแตระดับตนน้ําจนถึงปลายน้ํา  
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 เพิ่มผลิตภาพของ SMEs รายสาขา และพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ ในภาคการผลิต การคา 
และบริการ ทั้งในพื้นที่เปาหมายและกลุมเปาหมาย อาทิ อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องหนัง 
สปา สมุนไพร ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส หัตถกรรม อาหาร รถจักรยานยนตและชิ้นสวน ปาลม
น้ํามัน อุตสาหกรรมตอตัวถังรถบัส ธุรกิจบริการ ทองเที่ยว แฟรนไชส โดยมีกิจกรรมที่เปน
การยกระดับการผลิต ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การสรางความเชื่อมโยง และการ
เสริมสรางความเขมแข็งของการรวมกลุม การพัฒนารวมกันอยางครบวงจร 

ผูประกอบการธุรกิจดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพยและพื้นท่ีอุตสาหกรรม 
บริษัทดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพยหลายแหงมีโครงการพัฒนาพื้นที่ประกอบการสําหรับ SMEs 

ในรูปของอาคารสํานักงานและโรงงานสําเร็จรูปสําหรับใหผูประกอบการ SMEs เชาหรือซ้ือ โดยมากโครงการ
ประเภทนี้จะอยูภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมหรือพื้นที่อุตสาหกรรมที่ดําเนินงานโดยภาคเอกชนและมีระบบ
สาธารณูปโภค รวมทั้งการบริการที่ครบครัน ซ่ึงอันที่จริงแนวคิดในเรื่องของการจัดพื้นที่ประกอบการสําหรับ 
SMEs โดยบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยนี้มีอยู 2 รูปแบบดวยกัน รูปแบบแรก เปนการแบงพื้นที่สวนหนึ่ง
ภายในพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญมาให SMEs เปนผูเชาหรือซื้อสวนหนึ่ง ซึ่งก็คือลักษณะเดียวกันกับ 
“โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอื้ออาทร” ที่ กนอ. เคยดําเนินการในชวงระหวางป 2547-2549 โดยกลุม SMEs 
ที่คาดวาจะไดประโยชนจากโครงการประเภทนี้ คือ SMEs ที่ดําเนินธุรกิจในลักษณะที่เปน subcontract หรือ
อยูใน supply chain ของบริษัทใหญภายในพื้นที่อุตสาหกรรมนั้นๆ เพราะนอกจากจะไดประโยชนจากการ
รวมกลุมในลักษณะคลัสเตอรภายในพื้นที่ดังกลาวแลว ยังไดสิทธิประโยชนจาก BOI ตามโซนของพื้นที่
อุตสาหกรรมนั้นๆ รวมทั้งในกรณีที่พื้นที่อุตสาหกรรมนั้นอยูในรูปแบบของนิคมอุตสาหกรรม SMEs ก็จะ
ไดรับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยดวย โดยโครงการที่ดําเนินงาน
ในลักษณะนี้ อาทิ  

1. โครงการ SMEs Factory ของ Hemaraj Land And Development ภายในนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทอรนซีบอรด จ.ระยอง นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี จ.ชลบุรี 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทอรนซีบอรด จ.ระยอง  

2. โครงการ SMEs Factory ของ C.A.S. Asset ในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จ.สมุทรสาคร 
3. โครงการพื้นที่ประกอบการสําหรับ SMEs ในนิคมอุตสาหกรรมปนทอง จ.ชลบุรี 

 
สวนอีกแนวทางหนึ่ง คือเปนโครงการที่ตั้งขึ้นมาสําหรับ SMEs โดยเฉพาะ ซ่ึงการดําเนินงานก็เปน

เชนเดียวกับแนวทางแรก เพียงแตไมไดตั้งอยูในเขตของพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ แตอาจเปนพื้นที่
อุตสาหกรรมที่มีระบบสาธารณูปโภคและการใหบริการที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ SMEs โดยโครงการ
ในรูปแบบนี้ มักจะตั้งอยูใกลเขตอุตสาหกรรมหรือเขตธุรกิจใหญ อาทิ โครงการ SMEs City ของ M.C.P Factory 
ที่ จ. สมุทรปราการ เปนตน  
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4.2.3.3 สถาบันการศึกษา 
บทบาทที่เดนชัดที่สุดของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่มีตอการสงเสริม SMEs ดานพื้นที่

ประกอบการ คือเร่ืองการจัดตั้งศูนยบมเพาะผูประกอบการ SMEs โดยในป 2547 ทางสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ไดริเร่ิมโครงการจัดตั้งหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University 
Business Incubator - UBI) เพื่อให UBI ในสถาบันอุดมศึกษาที่ไดจัดตั้งขึ้นทําหนาที่บมเพาะใหเกิด "บริษัท
จัดตั้งใหม" (Start-up Companies) และ "ผูประกอบการใหม" ที่จะถูกฟูมฟกใหเติบโต โดยอาศัยขอไดเปรียบ
จากสภาพแวดลอมทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาใหมีความแข็งแกรงและสามารถพัฒนาออกไปเปนบริษัท
เต็มรูปในอนาคต (Spin-off Companies) ตอไป ทั้งนี้เพื่อเปนชองทางการนําผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และ
นวัตกรรมที่สรางในสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาสูกระบวนการใชงานเชิงพาณิชย สรางวงจรรายได ผลประโยชน
กลับสูสถาบันอุดมศึกษาและประเทศในระยะยาว โดยผลสัมฤทธิ์ของ UBI มีวัตถุประสงคเพื่อตอบสนอง
นโยบายรัฐบาล มุงสูเปาหมายการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศโดยใชความรูเปนฐาน 
 จนถึงในป 2550 ไดมีหนวยบมเพาะวิสาหกิจที่อยูภายใตการดูแลของ สกอ. เกิดขึ้นแลวในสถาบัน 
การศึกษาของรัฐ 35 แหงทั่วประเทศ (ดูรายช่ือบมเพาะวิสาหกิจที่อยูภายใตการดูแลของ สกอ.ในภาคผนวก) 
และเพื่อใหเกิดความสะดวกและประสิทธิภาพในการดําเนินงานจึงมีการจัดตั้ง UBICO (University Business 
Incubators Coordinating Office) หรือ สํานักงานประสานงานหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 
เปนสํานักงานกลางในการประสานความรวมมือระหวางหนวยบมเพาะแตละหนวยโดยมีโครงการยอยเพื่อให
ความสนับสนุน ดังนี้  

 Virtual  UBIs โครงการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไมพรอมจะจัดตั้งหนวยบมเพาะ  
 การใหรางวัลธุรกิจดีเดน (Best  Practices) จากหนวยบมเพาะ 
 การจัดตั้งสโมสรหนวยเพราะบมวิสาหกิจ (UBIs Club) ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะนําไปสู
การจัดตั้งสมาคมหนวยบมเพาะวิสาหกิจแหงประเทศไทยในอนาคต  

 การสรางเครือขายเชื่อมโยงกับหนวยบมเพาะในตางประเทศ  
 การผลักดันใหเกิดการรวมหุนระหวางภาครัฐและเอกชน  
 การติดตามผลและการประเมินผลงานของหนวยบมเพาะพรอมทั้งเชิญชวนใหสถาบัน 
อุดมศึกษารายใหมที่สนใจเขารวมโครงการ 

 
 นอกจาก สกอ. ที่มีบทบาทในการผลักดันกลุมสถาบันการศึกษาในการจัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 
SMEs ทาง สสว. ก็มีโครงการที่จะสนับสนุนกลุมสถาบันการศึกษาของภาคเอกชนในการจัดตั้งศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจเชนเดียวกัน โดยในป 2548 ทาง สสว. ไดมีความรวมมือกับศูนยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันตาง ๆ 
อยูแลว 4 ศูนย คือ ศูนยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี 
และเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย หรือซอฟตแวรปารค ตอมาจึงไดมีโครงการที่จะดําเนินการตอ
ในระที่สอง โดยโครงการในระยะที่สอง สสว.รวมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการจัดตั้งศูนยบม
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เพาะธุรกิจเพื่อสงเสริมและผลักดันใหเกิดผูประกอบการหนาใหม คาดวาจะสามารถสรางผูประกอบการที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น โดยจะมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานจากโครงการบมเพาะในระยะที่ 1 มาปรับปรุงใน
ระยะที่ 2  ซ่ึงระยะที่ 1 ที่ผานมา ไดมีการลงนามจัดตั้งศูนยบมเพาะกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเมื่อป 2545 
มีการบมเพาะธุรกิจรุนแรกได 39 ราย สําหรับระยะที่ 2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมอบหมายใหศูนยพัฒนา
และถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชนเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ สวนในดานการพัฒนาและสนับสนุนการบม
เพาะธุรกิจ สสว.จะเปนแกนกลางในการจัดทําเครือขายเพื่อการพัฒนาใหการบมเพาะเชื่อมโยงตอกันอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการสรางความเชื่อมโยงสูเครือขายการบมเพาะในตางประเทศดวย นอกจากนี้ สสว.ยัง
มีโครงการดานการพัฒนาระบบที่ปรึกษาเพื่อนํามาใชประโยชนรวมกับระบบการบมเพาะอีกดวย (ดูรายชื่อ
หนวยบมเพาะวิสาหกิจ SMEs ที่ไดรับการสนับสนุนจากทาง สสว. ในภาคผนวก) 
 
4.3.3  ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของ สสว.  

จากแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2545 – 2549) ประเด็นเรื่อง
ของการสนับสนุน SMEs ทางดานพื้นที่ประกอบการไมไดถูกพูดถึงอยางชัดเจนในฐานะที่เปนสวนสําคัญ
ของแนวทางยุทธศาสตร เขาใจวาเนื่องเพราะ เปาหมายและพันธกิจของการสงเสริมสงเสริมวิสากิจ SMEs 
ในแผนที่ 1 นั้น มุงเนนไปที่การฟนฟูและวางรากฐานใหกับภาคธุรกิจขนาดเล็กภายหลังจากการที่ประเทศ
ไทยประสบปญหาวิกฤษทางการเงินในชวงราวป 2540 เพื่อใหภาคธุรกิจเหลานั้นสามารถกลับมาแขงขันได
อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นภายใตยุทธศาสตรหลัก (Broad-based strategies) ของแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมฉบับที่ 1 จึงเปนความพยายามในการฟนฟูภาค ธุรกิจขนาดเล็ก (ยุทธศาสตรที่ 1) การปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐาน (ยุทธศาสตรที่ 2) และการวางรากฐานเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน (ยุทธศาสตรที่ 3) เพื่อทําให
กลุมธุรกิจ SMEs เปาหมาย ซ่ึงประกอบไปดวย 3 กลุม คือ กลุมการสงออก (ยุทธศาสตรที่ 4) ผูประกอบการ
รุนใหม (ยุทธศาสตรที่ 5) และกลุมวิสาหกิจชุมชน (ยุทธศาสตรที่ 6) สามารถเติบโตอยางเขมแข็งขึ้นและมี
ความสามารถในการแขงขันในตลาด  

ซ่ึงถึงแมวาเรื่องการสนับสนุนพื้นที่ประกอบการจะไมไดถูกพูดถึงอยางชัดเจนหรือถูกกําหนดใหเปน
สวนหนึ่งของยุทธศาสตรภายใตแผนที่ 1 นี้ แตความสําคัญของประเด็นดานการสนับสนุนดานพื้นที่ประกอบการ
สามารถเห็นไดในกลยุทธที่ 3.3 ของยุทธศาสตรที่ 3 ที่พูดถึงการสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมและเชื่อมโยง
กันของหนวยธุรกิจตางๆในลักษณะของเครือขายวิสาหกิจหรือ คลัสเตอร ซ่ึงชัดเจนวาเปนประเด็นที่ไมอาจ
แยกออกจากเรื่องการการสนับสนุนดานพื้นที่ประกอบการได เนื่องจากการพัฒนาคลัสเตอรของ SMEs จําเปน
จะตองทําควบคูไปกับการพัฒนาพื้นที่ใหมีความเหมาะสมกับการการพัฒนาใหเกิดการรวมกลุมในบริเวณ
หรือพื้นที่นั้น  ๆและเปาหมายหลักในการสรางเครือขายของผูประกอบการ SMEs คือการยกระดับขีดความสามารถ
ในการแขงขันใหกับผูประกอบการ เพื่อนําไปสูความรวมมือกัน ทําใหผลิตภาพทางการผลิตของกลุมธุรกิจนั้นๆ
มีสูงขึ้น ซ่ึงจากการรวบรวมขอมูลพบวามีทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชนหลายแหงที่ใหความสําคัญกับการ
สนับสนุนการสรางและพัฒนาคลัสเตอร เร่ิมตั้งแต สศช. ที่เปนหนวยงานหลักที่ทํางานทางดานนี้มาตั้งแตตน 
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หนวยงานภายในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมอยาง กรมสงเสริมอุตสาหกรรม BOI และ สสว. รวมทั้งหนวยงาน
เอกชนอยาง สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสถาบันคีนันแหงเอเชีย  

ตอมาภายใตแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) ประเด็น
เร่ืองของการสงเสริม SMEs ดานพื้นที่ประกอบมีความชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากความสําคัญของการสนับสนุน 
SMEs ทางดานนี้ถูกกําหนดเอาไวเปนกลยุทธหนึ่งของยุทธศาสตรที่ 6 เร่ืองการพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนิน
ธุรกิจสําหรับ SMEs โดยแนวทางการสนับสนุนดานพื้นที่ประกอบการของแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมฉบับที่ 2 นี้ แบงออกไดเปน 3 แนวทาง คือ  

1. การพัฒนาพื้นที่ประกอบการสําหรับ SMEs ของภาครัฐและภาคเอกชน 
2. การจัดตั้งพื้นที่เฉพาะตามแนวชายแดน 
3. การจัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจ และ OSS การสนับสนุนทางการเงิน 

 
ซ่ึงคอนขางชัดเจนวา ในแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมฉบับใหมนี้ ประเด็นเรื่องพื้นที่
ประกอบการไดถูกกําหนดใหเปนสวนหนึ่งของปจจัยสนับสนุนที่จะทําใหการเจริญเติบโตของภาคธรุกจิ SMEs 
สอดคลองกับแนวทางยุทธศาสตรอ่ืนๆ ทั้งในยุทธศาสตรที่ 1-4 ที่เปนการสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันใหกับผูประกอบการ SMEs ในภาคการผลิต (ยุทธศาสตรที่ 2) ภาคการคา (ยุทธศาสตรที่ 3) และ
ภาคบริการ (ยุทธศาสตรที่ 4) และ SMEs ในสวนภูมิภาคและทองถ่ินที่ถูกแยกออกมาเปนอีกกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ 
(ยุทธศาสตรที่ 5) โดยเขาใจวาแนวทางยุทธศาสตรของแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ฉบับที่ 2 เปนความพยายามที่จะสานตอการพัฒนาจาก แผนแรก ที่เนนเรื่องการฟนฟูภาคธุรกิจและปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐานทางธุรกิจ มาสูการเนนในประเด็นที่กาวหนามากขึ้น ในเรื่องการเสริมสรางนวัตกรรม การ
ลดผลกระทบทางการคา การสรางมูลคาสินคา รวมทั้งการพัฒนากลุม SMEs ในสวนภูมิภาคและการพัฒนา
ปจจัยเอื้อสําหรับการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงจากการศึกษาขอมูลก็พบวา มีหนวยงานอยูหลายสวนที่ดําเนินกิจกรรม
การสงเสริม SMEs ดานพื้นที่ประกอบการไดสอดคลองกับแนวยุทธศาสตรของแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมฉบับนี้ อาทิ ในเรื่องของการจัดตั้งพื้นที่เฉพาะตามแนวชายแดน ที่ทาง สศช. และ กนอ. 
ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการเพื่อนําไปสูการปฏิบัติในอนาคตอันใกล ดังในรายละเอียดที่พูดถึงในหัวขอ
ขางตน รวมทั้งเรื่องการจัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจที่ สกอ. สสว. และกลุมสถาบันการศึกษา รวมกันเปนผู
ดําเนินงาน จนถึงในปจจุบัน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจหลายแหงก็ประสบผลสําเร็จในการบมเพาะผูประกอบการ 
SMEs หนาใหม แลวในเรื่องของการจัดตั้ง OSS ก็พบวา ทาง กนอ. มีความพยายามที่จะดําเนินการใหเกิด OSS 
ขึ้นภายในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมตางๆ  
 
4.3.4  การสงเสริม SMEs ดานพื้นท่ีประกอบการในตางประเทศ  
 ในหัวขอการศึกษาแนวทางการสงเสริม SMEs ดานพื้นที่ประกอบการของตางประเทศนี้ ทางผูศึกษา
ไดแบงการศึกษาออกเปน 3 เรื่อง เรื่องแรกจะเปนการพูดถึงเรื่องแนวทางการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม
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สําหรับ SMEs โดยในสวนนี้ทางผูศึกษาไดเลือกแนวทางการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุน
ขึ้นมาเปนกรณีศึกษา แลวตอไปในเรื่องที่สองจะเปนเรื่องของการจัดตั้งศูนยบมเพาะ / OSS ซ่ึงใชกรณีศึกษา
ของประเทศออสเตรเลีย เร่ืองตอมาคือเร่ืองการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน ซ่ึงจะใชกรณีศึกษาของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีนเปนตัวอยาง และเรื่องสุดทายจะเปนเรื่องของการสงเสริมการสรางเครือขาย
วิสาหกิจใหกับ SMEs โดยใชแนวทางของประเทศอิตาลีมาเปนกรณีศึกษา  
 

4.3.4.1 การพัฒนาพื้นท่ีอุตสาหกรรม 
ประเทศญี่ปุนเปนประเทศที่มีภาค SMEs คอนขางใหญเมื่อคิดตามสัดสวนของจํานวนผูประกอบการ

และขนาดของตลาดภายในประเทศ โดยขอมูลในป 2005 ระบุวา ญ่ีปุนมีผูประกอบการทั่วประเทศอยูที่ราว 
4.7 ลานราย และผูประกอบการเหลานี้ถูกจัดเปน SMEs ประมาณ 99.7% (ประมาณ 4.68 ลานราย) ที่เหลือ
อีก 0.3% จัดเปนผูประกอบการรายใหญ (ประมาณ 13,000 ราย) นอกจากนั้น สัดสวนของรายไดของ
ประเทศที่ไดมาจาก SMEs ยังมีมากถึงรอยละ 51 สวนอีกรอยละ 49 มาจากภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ (ดู 
www.thaiceotokyo.jp “SME ของญี่ปุน” access on 15/01/2551) ดังนั้น ประเทศญี่ปุนจึงมีการออกนโยบาย
เพื่อสนับสนุนภาค SMEs มาโดยตลอด ซ่ึงจนถึงปจจุบันนับไดวาญี่ปุนเปนประเทศหนึ่งที่ประสบความสําเร็จ
อยางมากในการพัฒนาภาคธุรกิจ SMEs รวมทั้งมีระบบการจัดการในการสนับสนุนการพัฒนาของ SMEs ที่
ดี ทําใหภาคอุตสาหกรรม SMEs ของญี่ปุนมีความแข็งแกรงมาก โดยเฉพาะกลุม SMEs ที่เปน Supporting 
Industries ใหกับบริษัทขนาดใหญ เนื่องจาก SMEs กลุมนี้มักมีสายสัมพันธที่แนบแนนกับบริษัทใหญ จึง
ไดรับประโยชนจากการถายทอดเทคโนโลยี แลวยังมีตลาดรองรับสินคาของตนที่แนนอน (ศุพัช และ คณะ, 
2543) ดังนั้นการที่ผูศึกษาเลือกกรณีศึกษาการพัฒนาพื้นที่ประกอบการของประเทศญี่ปุนขึ้นมา ประการหนึ่ง
ก็เพื่อเปนการนําเสนอขอมูลและแนวทางการสงเสริม SMEs ในดานนี้ ที่ทางผูศึกษาคาดวานาจะเหมาะสมกับการ
นํามาใชกับการสงเสริม SMEs ของประเทศไทย 
 หลังจากที่ญ่ีปุนไดมีการปรับปรุงกฎหมาย SMEs ใหมและประกาศออกใชในป 2542 อันเปนความ
พยายามที่จะฟนฟูภาคธุรกิจ SMEs ของประเทศ ที่กอนหนานี้ตองประสบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยและมีอัตรา
การเลิกกิจการสูงกวาการเกิดขึ้นของกิจการใหม โดยมาตรการทางดานพื้นที่ประกอบการที่ญ่ีปุนใช ไดแก
การสรางศูนยสนับสนุนชวยเหลือ SMEs ใหกระจายไปทั่วประเทศ เพื่อที่จะสงเสริมใหเกิดการสรางผูประกอบการ
รายใหม และสงเสริมผูประกอบการในการเริ่มตนธุรกิจโดยศูนยสนับสนุนดังกลาวแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

1. Regional SME Support Center มีทั้งหมด 261 แหงทั่วประเทศ ใหบริการ Over a counter 
consultation และขอมูลขาวสาร ตั้งแตดานวิชาการไปจนถึงธุรกิจ 

2. Prefectural SME Support Center มีทั้งหมด 57 แหงทั่วประเทศ ดําเนินการโดยจังหวัด ใหบริการ 
Over a counter consultation, Expert dispatch project, Project feasibility evaluation, Seminar, 
HRD, Transaction information และขอมูลขาวสารตั้งแตดานวิชาการไปจนถึงธุรกิจ 
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3. SMEs / Venture Business Support Center มีทั้งหมด 8 แหงทั่วประเทศ ใหบริการ Over a 
counter consultation, Expert dispatch project, Incubator manager dispatch project, Lecture on 
business support, Support business start-up and innovation และขอมูลขาวสาร ตั้งแตดาน
วิชาการไปจนถึงธุรกิจ 

 
โดยศูนยตางๆจะมีการทํางานรวมกันเปนเครือขายที่มีการประสานงานและชวยเหลือกัน และมี SMRJ 
(Organization for SME and Regional Innovation) ทําหนาที่เปนตัวกลางในการประสานงาน นอกจากนี้
ศูนยสงเสริม SMEs เหลานี้ยังมีการประสานกับทางสมาคมชมรมทางธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนสภา
หอการคาและอุตสาหกรรมทุกระดับทั่วประเทศดวย 

ขั้นตอนตอไปคือการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อใหเกิดการพัฒนาทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ไดอยางตอเนื่องในอนาคต โดยทางญี่ปุนเห็นวา ในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมนั้นจําเปนจะตองเปลี่ยนจาก
การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแบบที่เปน Industrial estate bases ซ่ึงเปนไปเพื่อการผลิตเพียงอยางเดียว ไปสู
การเปน Industrial development bases ที่มีภาค R&D เปนองคประกอบ และมีเร่ืองของการจัดตั้งศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจ (Incubation) รวมอยูดวย ซ่ึงแนวคิดของการใชพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาภาค SMEs ของญี่ปุน 
คือเริ่มตนจากการเปน Industrial start-up bases ไปสูการเปนฐานการผลิตใหกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ 
ดังนั้นญี่ปุนจึงไดดําเนินการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมที่มีอยูเดิมเพื่อสนับสนุนการสราง SME ใหม จนเกิด
เปนศูนยตางๆ 4 รูปแบบ ไดแก 

1. Park หมายถึง สถานที่ในพื้นที่ที่มีอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน มีที่อยูอาศัย สามารถ
ที่จะเขาไปทํา R&D และพัฒนาเทคโนโลยี 

2. Research facility and institute หมายถึง สถานที่ที่มีส่ิงสิ่งอํานวยความสะดวกดาน R&D มี
มหาวิทยาลัย และศูนยวิจัยของรัฐและเอกชนตั้งอยูใกลๆ 

3. Exchange facilities and institute หมายถึง สถานที่ที่มีส่ิงอํานวยความสะดวก เปนแหลงหรือ
ศูนยรวมการศึกษาวิจัย ใหบริการดานขอมูลขาวสาร การติดตอประสานงานและการฝกอบรม 

4. Incubator หมายถึง สถานที่ที่มีส่ิงอํานวยความสะดวก ใหบริการติดตอประสานผูเชี่ยวชาญใน
สาขาที่ตองการทั้งดานวิชาการ ธุรกิจ การลงทุน และการตั้งบริษัทสํานักงาน เพื่อใหกาวไปเปน
ผูประกอบการ SME ใหมโดยเร็ว 

โดยศูนยตางๆเหลานี้ไดเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ผานทางกระทรวง METI (กระทรวงอุตสาหกรรมฯ) 
และกระทรวง MEXT (กระทรวงศึกษาฯ) ดังนั้น ในญี่ปุนจึงมีศูนยเพื่อสงเสริมการรื้อฟนและการเริ่มกิจการ
ใหมของ SME กระจายอยูทั่วประเทศ และไดพยายามตั้งเปน COE (Center of Excellence) เฉพาะสาขาไมให
ซํ้ากัน ซ่ึง COE นี้ก็รวมถึงมหาวิทยาลัยตางๆ ดวย 
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4.3.4.2 การจัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจ และ OSS  
จากงานศึกษาของ ศุภัชและคณะ (2543, น.6-45) ไดมีการศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับมาตรการ

การสงเสริม SMEs ของประเทศออสเตรเลีย โดยพบวารัฐบาลของออสเตรเลียไดมีการออกมาตรการ
เฉพาะเพื่อสนับสนุนผูประกอบการ SMEs ภายในประเทศอยูหลายดาน ทั้งนี้ทางผูศึกษาเห็นวามาตราการ
ที่นาจะมีความเกี่ยวของกับการสงเสริมดานพื้นที่ประกอบการ คือ มาตรการสงเสริมการเริ่มธุรกิจใหม 
ซ่ึงมีโครงการที่เกี่ยวของการจัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจ และ OSS อันไดแก โครงการจัดตั้งศูนยบมเพาะ
ธุรกิจขนาดเล็ก (Small Business Incubator program) และโครงการจัดตั้งศูนยบริการธุรกิจครบวงจร 
(Business entry point) 

สําหรับโครงการจัดตั้งศูนยบมเพาะธุรกิจขนาดเล็ก (ช่ือที่ใชอยางเปนทางการของโครงการนี้คือ 
Small Business Incubator program ซ่ึงหมายถึง โครงการสําหรับธุรกิจขนาดเล็กเทานั้น แตในที่นี้ ทาง
ผูวิจัยจะขอใช คําวา SMEs เขามาแทน เนื่องจากเห็นวา Small business นี้หมายถึง SMEs ดวย) นั้นหนวยงาน
ที่ไดรับอนุญาตใหสามารถจัดตั้งศูนยบมเพาะ SMEs ไดคือ องคกรในทองถ่ินที่มีความสนใจในโครงการ 
เชน หนวยงานรัฐบาลทองถ่ิน สถาบันการศึกษา องคกรชุมชน องคกรที่ใหบริการสาธารณะในทองถ่ิน 
รวมถึงองคกรธุรกิจภาคเอกชน ซ่ึงศูนยบมเพาะ SMEs สวนใหญในประเทศออสเตรเลียมักถูกจัดตั้งขึ้น
ในรูปของนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย ไมมีการแสวงหาผลกําไร และบริหารงาน
โดยคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยองคกรทองถ่ินที่เปนเจาของโครงการ โดยบทบาทของศูนยบมเพาะเหลานี้ 
คือการชวยเหลือให SMEs ไดเติบโตขึ้นมาเปนธุรกิจที่มั่นคงสามารถจะดําเนินงานไดดวยตนเองตอไป
ในอนาคต และการใหความชวยเหลือของศูนยบมเพาะจะเปนในลักษณะครบวงจร คือ ใหสถานที่ประกอบการ 
ใหคําแนะนําปรึกษา การจัดฝกอบรม และใหการสนับสนุนดานเครือขาย สําหรับผูประกอบการขนาด
เล็กที่ตองการเขารับการสนับสนุน สามารถเขามาขอเชาพื้นที่ภายในศูนยบมเพาะเพื่อใชเปนสถานที่
ประกอบการได โดยระยะเวลาของการบมเพาะจะอยูที่ระหวาง 1-3 ป พอหลังจากนั้น ธุรกิจที่มีความ
มั่นคงแลวก็จะยายออกจากศูนยบมเพาะไปประกอบธุรกิจของตนเอง 

ศูนยบมเพาะ SMEs ของประเทศออสเตรเลียไดมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานเอาไว
ดังตอไปนี้ 

 สงเสริมการทํางานในอาชีพอิสระ รวมถึงการพัฒนาและการเติบโตของธุรกิจ 
 ลดอัตราความลมเหลวของ SMEs ที่เพิ่งเริ่มตนกิจการ 
 ชวยเหลือสนับสนุน SMEs ใหสามารถดําเนินงานและเติบโตจนเปนอิสระ ตลอดจนมีการ
สรางงานเพิ่มขึ้น 

แลวศูนยบมเพาะที่จะถือวาประสบความสําเร็จได จะตองมีลักษณะดังตอไปนี้  
 สามารถทําให SMEs เติบโตและยายออกไปจากศูนยบมเพาะไดอยางสม่ําเสมอ 
 สามารถลดอัตราความลมเหลวของธุรกิจ ทั้งที่อยูในศูนยบมเพาะ รวมถึงธุรกิจที่ยายออก
จากศูนยบมเพาะไปแลวดวย 
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 สามารถเพิ่มปริมาณการจางงานโดยผานธุรกิจในศูนยบมเพาะ และที่ยายออกจากศูนยบม
เพาะไปแลว 

 สามารถดําเนินงานเปนศูนยบมเพาะที่สามารถจะเลี้ยงตัวเองไดในระยะยาวโดยไมตองพึ่งพา
เงินสนับหนุนจากรัฐบาล 

ทางสวนของรัฐบาลกลางก็มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการจัดตั้งศูนยบมเพาะธุรกิจขนาดเล็กนี้ 
โดยการใหเงินสนับหนุนผาน Department of Employment และ Workplace Relations and Small Business 
(DEWRSB) นอกจากนี้ ศูนยบมเพาะที่ดําเนินการอยูแลวก็ยังสามารถจะขอเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไดดวยเชนกัน 
ซ่ึงจากการศึกษาโดย DEWRSB ในป 2542 พบวา ศูนยบมเพาะที่จะประสบความสําเร็จและสามารถอยูรอด
ไดในระยะยาวนั้น มักจะมีลักษณะดังตอไปนี้ 

 
1. มีการดําเนินงานอยางราบรื่น คอยเปนคอยไป มาเปนเวลากวา 10 ป 
2. มีการดําเนินงานบนที่ดินและอาคารซึ่งไมตองจายคาเชา หรือมีคาเชาที่ต่ํากวาอัตราของตลาด 
3. มีขนาดโครงการที่ใหญพอสมควร และมีธุรกิจขนาดเล็กเขามาเชาพื้นที่เปนจํานวนมาก 
4. ผูจัดตั้งศูนยบมเพาะทุมเทอยางเต็มที่ในการพัฒนาศูนยบมเพาะของตน ในระยะ 2-4 ปแรก 
5. การสนับสนุน SMEs ที่เขามาเชาพื้นที่ ตองเปนไปอยางใกลชิด รวมถึงมีการติดตามและลง

มือชวยเหลือแกปญหาที่เกิดขึ้นจริง ทั้งภายในและภายนอกธุรกิจนั้น มิใชเปนเพียงการให
ความสะดวกดานสถานที่หรือหรือใหคําแนะนําขอมูลสารสนเทศอยางกวางๆเทานั้น 

6. ศูนยบมเพาะมีการเจาะจงที่จะใหการสนับสนุนเฉพาะ SMEs ในบางสาขาเทานั้น เชน ภาค
การบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะที่ธุรกิจขนาดเล็กในสาขาอื่น เชน อุตสาหกรรม
แปรรูป และคาปลีก มักจะไมประสบความสําเร็จ เพราะอุตสาหกรรมเหลานี้เมื่อยายออก
จากศูนยบมเพาะไปแลวก็มักจะลมเหลว 

7. ศูนยบมเพาะมีการประสานงาน และรวมมืออยางใกลชิดกับโครงการและหนวยงานอื่นๆ ที่
มีหนาที่ในการสนับสนุน SMEs ในทองถ่ินเดียวกัน 

8. ศูนยบมเพาะไดรับความชวยเหลือและเงินอุดหนุนจากหลายแหลง ทั้งจากรัฐบาลกลาง รัฐบาล
ทองถ่ิน และองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไรในทองถ่ิน 

9. ศูนยบมเพาะดําเนินงานในพื้นที่ที่มีจํานวนประชากรมากพอสมควร และมีปริมาณธุรกิจที่
พัฒนาแลวในระดับหนึ่ง 

 
ตอไปคือโครงการจัดตั้งศูนยบริการธุรกิจครบวงจร (Business entry point) ซ่ึงเปนโครงการพัฒนา 

website ของทางรัฐบาลออสเตรเลีย (www.business.gov.au) ที่เริ่มขึ้นในป 2541 โดย DEWRSB เพื่อให 
website ดังกลาวเปนชองทางที่ SMEs สามารถจะเขามาติดตอกับรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถ่ินไดในลักษณะ
แบบ one-stop services ซ่ึงโครงการนี้เปนโครงการพัฒนาระยะยาวที่มุงรวมเอาหนวยงานและมาตรการของ
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รัฐบาลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับ SMEs เขามารวมไวในที่เดียว เพื่อลดข้ันตอน ความยุงยากซับซอน ความลาชา 
และอุปสรรคตางๆที่ SMEs จะเขามาติดตอขออนุญาต ขอการสนับสนุน รวมถึงการเสียภาษีหรือรับเงินอุดหนุน 
โดยการบริการของรัฐบาลผาน Business Point ประกอบไปดวย 

 การยื่นแบบภาษี การขอลดหยอนภาษี และการขอรับเงินอุดหนุน 
 การขอใบอนุญาตการจางงานและใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจตางๆ 
 การลงทะเบียนและตรวจสอบเลขประจําตัวธุรกิจ (Australian Business Number – ABN) 
เพื่อการเสียภาษี 

 ฐานขอมูล SMEs ที่มีเลขประจําตัวธุรกิจ (Australian Business Register – ABR) เชน 
ช่ือ ที่อยู ลักษณะ และประเภทของธุรกิจ  

 บริการของรัฐบาลกลาง เชน การจดทะเบียนลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการคา 
 ขอมูลตําแหนงงานที่วางในภาครัฐบาล 
 รายงาน กรณีศึกษา และตัวอยางของการเริ่มและพัฒนา SMEs 
 มี link ไปยัง website อ่ืนๆ ของหนวยงานรัฐบาลกลางและทองถ่ิน 

ในปจจุบัน มี SMEs ออสเตรเลียประมาณ 500,000 ราย ที่มีเลขประจําตัวธุรกิจ ABN โดยประมาณ
รอยละ 35 เปนการลงทะเบียนผาน Business Entry Point ในขณะที่สถิติไดแสดงวา มีผูเขามาเยี่ยมชม website 
แหงนี้มากถึง 700,000 รายตอเดือน โดยมีผูเขามาทําการสืบคนขอมูล ABR สูงถึง 500,000 คร้ังตอเดือน  

 
4.3.4.3  การจัดตั้งพื้นท่ีเฉพาะตามแนวชายแดน 

 จากการศึกษาขอมูลพบวาในป 2546 ทาง สศช.เคยไดมอบหมายใหหนวยงานเอกชนแหงหนึ่งทําหนาที่
เปนผูศึกษารูปแบบของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) โดยกําหนดรูปแบบของการ
พัฒนาไววา รัฐจะเปนผูกําหนดพื้นที่เฉพาะใหเปนศูนยรวมการประกอบธุรกิจทุกประเภท พรอมกับจัดหา
และใหบริการระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งใหสิทธิพิเศษดานภาษีอากรดวย ซ่ึงจากรายงานผลการศึกษาโครงการ
รูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดใหขอมูลวา เขตเศรษฐกิจในตางประเทศที่ประสบความสําเร็จสูงสุดและเปน
ตนแบบในการพัฒนา คือประเทศจีน โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้น มีการเพิ่มขึ้นของGDP ในชวงป 2522-
2542 ถึงรอยละ 31.2 ตอป โดยในระยะแรกเขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้นอยูภายใตการบริหารของ “คณะกรรมการ
มณฑลกวางตุงเพื่อบริหารจัดการเขตพิเศษ” หลังจากนั้นก็ถายโอนใหแกเทศบาลเมืองเสิ่นเจิ้นเปนผูดูแลแทน 

และภายในไมถึง 20 ป มีความสําเร็จที่เห็นไดชัดคือการเพิ่มขึ้นของผลผลิตมากกวา 20 เทา1 

                                                 
1
ดู http://www.ftawatch.org/news/view.php?id=1315 Access on 25/02/2551 
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และจากการศึกษาเอกสารของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา2 พบวาการบริหารจัดการเขตเศรษฐกจิ

พิเศษเสิ่นเจิ้นแบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะแรกกอตั้ง ระหวางป 2523-2534 และระยะที่สอง ตั้งแตป 2535-
ปจจุบัน 

การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้น ระยะแรกกอตั้ง (2523-2534) 
เขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้นเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ตั้งขึ้นเปนแหงแรกของประเทศจีน ตั้งขึ้นตาม

กฎหมายของมณฑลกวางตุง (Regulations on Special Economic Zones in Guangdong Province) ซ่ึงตอมา
กฎหมายนี้ไดรับความเห็นชอบจากสภาประชาชนจีนซึ่งมาจากการเลือกตั้งครั้งที่ 5 (The Fifth National 
People’s Congress) ในสมัยการประชุมที่ 15 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 1980 และโดยที่เติ้งเสี่ยวผิงประสงค
ใหเขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้นเปนแมแบบในการเปดประเทศเพื่อการพัฒนา จึงมักถูกเรียกวา “The Testing 
Bed of Deng Xiaoping’s Reform and Opening Up” โดยที่การนําระบบทุนนิยมเขามาใชในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเปนเรื่องใหมสําหรับจีนในเวลานั้น การถายโอนอํานาจทางเศรษฐกิจของรัฐบาลกลางใหแกรัฐบาล
ทองถ่ินจึงตองทําอยางคอยเปนคอยไป โดยในระยะแรกนี้รัฐบาลกลางถายโอนอํานาจดังกลาวใหแกรัฐบาล
มณฑลกวางตุง แตเพื่อใหการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษดําเนินไปอยางเปนระบบและเอื้อตอการลงทุนของนัก
ลงทุน จําเปนตองกําหนดใหมีองคกรเฉพาะขึ้นมาควบคุม14 โดยกฎหมายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้น
กําหนดใหมี“คณะกรรมการมณฑลกวางตุงเพื่อการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ” (Guangdong Province 
Committee for Administering Special Economic Zones: GPC) เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจ พิเศษ
ในนามรัฐบาลมณฑลกวางตุง โดย GPC นี้มีฐานะเปนหนวยงานของรัฐมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

- จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
- ตรวจสอบและอนุมัติโครงการของผูประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
- ควบคุมการจดทะเบียนพาณิชยและอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
- ควบคุมการใชที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
- ประสานความรวมมือของผูประกอบการและหนวยงานเกี่ยวกับการธนาคาร การประกันภัย 

การจัดเก็บภาษีอากร การศุลกากร การตรวจคนเขาเมือง การไปรษณีย และการสื่อสาร และ
หนวยงานอื่นที่ตั้งอยูในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

- จัดหาพนักงานและคนงานใหแกผูประกอบการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษและคุมครองสิทธิ
ประโยชนของพนักงานและคนงาน 

- จัดหาและกอสรางบรรดาสาธารณูปโภคตาง ๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
- อนุมัติ จดทะเบียนและออกใบอนุญาตเปนผูประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

                                                 
2
ดูใน  www.lawthai.org/read/lawzone.pdf ฝายพัฒนากฎหมาย สํานักงานกฤษฎีกา (ธันวาคม 2546) “สรุป Special Economic 

Zone Laws ของตางประเทศ”  หนา 4-10 Access on: 25/02/2551  
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- จัดตั้งสถาบันการศึกษาและวัฒนธรรม 
- จัดหา Health facilities และบริการสาธารณะในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
- รักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
โดยที่ GPC เปนองคกรที่มีอํานาจบริหารจัดการเบ็ดเสร็จภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองเสิ่นเจิ้น 

(Shenzhen Municipal) ซึ่งมีอํานาจปกครองพื้นที่ 4 อําเภอที่อยูในเขตเศรษฐกิจพิเศษเดิม จึงคงเหลือเพียง
อํานาจในการบริหารจัดการ 2 อําเภอที่อยูนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษเทานั้น  นอกจากนี้ องคกรปกครองทองถ่ิน
ระดับอําเภอ แขวง และหมูบานภายในเขต 4 อําเภอที่เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษก็เปลี่ยนมาขึ้นตรงตอ GPC 
 

การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้น ระยะท่ีสอง (2535-ปจจุบัน) 
เมื่อการดําเนินงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้นเปนระบบแลว ในป 2535 คณะรัฐมนตรี (State 

Council) ไดมีมติใหเมืองเสิ่นเจิ้น มีอํานาจตรากฎหมายและระเบียบตาง ๆ ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้น
แทน GPC ซ่ึงเทากับถายโอนอํานาจในการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้นคืนใหแกเมืองเสิ่นเจิ้น 
มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวไดรับการรับรองจากสภาประชาชนซึ่งมาจากการเลือกตั้งครั้งที่ 7 (The Seventh 
National People’s Congress) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2535 ดังนั้น เมืองเสิ่นเจิ้นจึงเปนองคกรบริหารจัดการ
เขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้นในปจจุบัน และองคกรปกครองทองถ่ินระดับอําเภอ แขวง และหมูบานภายในเขต 
4 อําเภอที่เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษก็กลับมาขึ้นตรงตอเมืองเสิ่นเจิ้นเชนเดิม 
 สําหรับเรื่องการไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ไมเปนปญหาของจีนเนื่องจาก
รัฐธรรมนูญกําหนดใหที่ดินในเขตเมือง (Urban Land) เปนของรัฐ นอกจากนี้ ในกฎหมายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเสิ่นเจิ้นก็มีการกําหนดไวอยางชัดเจนวา ที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษเปนของรัฐบาลจีน ผูประกอบการ
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตองเชาที่ดินจากรัฐบาลจีนเพื่อใชประกอบการ โดยการออกใบอนุญาตใหประกอบ
กิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น GPC จะเปนผูกําหนดดวยวาจะใหผูประกอบการใชที่ดินในบริเวณใดและ
ตองเสียคาเชาเทาใดโดยคํานึงถึงประเภทของกิจการและการใชประโยชนในที่ดิน โดยที่ผูประกอบการภายใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษจะไดรับสิทธิประโยชนดังนี้ 

- ในการประกอบการ ผูประกอบการมีอิสระที่จะประกอบกิจการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษและ
ในการจางชาวตางประเทศเฉพาะงานดานเทคนิคและบริการจัดการ 

- บรรดาเครื่องจักร ช้ินสวน วัตถุดิบ และสิ่งอื่นที่นําเขาจากตางประเทศเพื่อใชในการประกอบการ
ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษไดรับการยกเวนอากรขาเขา 

- ภาษีเงินไดในเขตเศรษฐกิจพิเศษคิดในอัตรารอยละ 15 แตหากผูประกอบการใด ประกอบกิจการ
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภายใน 2 ปนับแตวันที่กฎหมายมีผลใชบังคับ หรือมีการลงทุนตั้งแต 5 
ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 200 ลานบาท) ขึ้นไป หรือผูประกอบการที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
ระดับสูง หรือที่มีผลประกอบการดีจะไดรับการพิจารณาลดหยอนภาษีเปนกรณีพิเศษ 
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- คาเชาที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่ํามาก เมื่อเทียบกับอัตราคาเชานอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

รวมทั้งผูประกอบการมีเงื่อนไขที่จะตองปฏิบัติตามดังตอไปนี้ 
- ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในเขตเศรษฐกิจพิเศษตองสงออกทั้งหมด ถาประสงคจะ

ขายในประเทศจีนตองไดรับอนุญาตจาก GPC และตองเสียอากร 
- การสงเงินไดหลังหักคาใชจายและภาษีออกนอกประเทศตองกระทําผานธนาคารชาติจีนหรือ

ธนาคารที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษเทานั้น 
- ผูประกอบการตองทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยแหงชาติจีนหรือบริษัทที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษเทานั้น 
- การจางแรงงานที่มิใชแรงงานดานเทคนิคและบริการจัดการ ตองใชแรงงานจีนซึ่ง“บริษัทจัดหา

งานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ” ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายนี้เปนผูจัดหามาให ในการนี้ พนักงานและคนงาน
ชาวจีน ทุกคนที่จะทํางานภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษตองผานการทดสอบจากบริษัทดังกลาว
กอนการจางงานดวย สําหรับแบบของสัญญาจางงานเปนไปตามที่ GPC กํา หนด นอกจากนี้
ผูประกอบการตองมีมาตรการคุมครองความปลอดภัยในการทํางานและสุขอนามัยของพนักงาน
และคนงานดวย 

- การเลิกกิจการตองแจงเหตุผลให GPC ทราบกอนเขาสูกระบวนการเลิกกิจการ 
 
4.3.4.4 การพัฒนาคลัสเตอร 
การพัฒนาคลัสเตอรของตางประเทศ สามารถแบงออกไดเปนสองลักษณะ คือ  
1. คลัสเตอรที่ริเร่ิมโดยภาคเอกชน 
เปนการรวมตัวกันของธุรกิจที่มีลักษณะคลายคลึงกันหรือเกี่ยวเนื่องกัน เพื่อกําหนดเปาหมายและ

กลยุทธรวมกันในลักษณะชมรม กลุม หรือสมาคมการคาตางๆ มีการประสานกับหนวยงานภาครัฐและ
สถาบันการศึกษาเพื่อขอรับการสนับสนุนดานตางๆ เชน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน เชน และ  
คลัสเตอรส่ิงทอในประเทศอิตาลี 

2. คลัสเตอรที่ริเร่ิมโดยภาครัฐ  
ภาครัฐเปนผูผลักดันใหเกิดการรวมกลุมของธุรกิจที่เกี่ยวของกับคลัสเตอรดวยเล็งเห็นความสําคัญ

ของอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจสูง มีการจางงานจํานวนมาก หรือมีโอกาสที่จะเติบโตสูง โดยมี
มาตรการสนับสนุน เชน คลัสเตอรอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในประเทศเกาหลี และคลัสเตอรเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) ในประเทศญี่ปุน 

การรวมกลุมเปนคลัสเตอรที่สําคัญๆในโลก ไดแก การรวมกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ปราโต (Prato) 
ประเทศอิตาลีที่เกิดขึ้นตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในขณะนั้นระบบการผลิตระดับทองถิ่นสวนใหญ
ดําเนินการโดยบริษัทขนาดใหญเพียงไมกี่แหง ซ่ึงมีการผลิตสิ่งทอคุณภาพต่ํา ตอมาเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น ไดมี
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การรวมตัวกันของบริษัทเล็กๆเขาดวยกัน จนในปจจุบันเขตอุตสาหกรรมปราโตมีพื้นที่กวา 700 ตาราง
กิโลเมตร มีพนักงานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอทั้งสิ้น 45,000 คน มีจํานวนบริษัททั้งสิ้น 8,000 บริษัท และมี
การสงออกกวารอยละ 60 ของการสงออกโดยรวม ลักษณะที่นาสนใจของอุตสาหกรรมสิ่งทอปราโต คือ 
ตําแหนงที่ตั้งของปราโตอยูในทําเลที่เหมาะสมมาก โดยเฉพาะการคมนาคมที่สะดวกทั้งทางรถยนต รถไฟ 
และเครื่องบิน นอกจากนี้ ยังมีสถาบันที่มีช่ือเสียง เชน Tullio Buzzi Textile Institution และมหาวิทยาลัย 
Florence ใหการอบรมพัฒนาอาชีพ รวมทั้งมีธนาคารทองถ่ินใหการสนับสนุนในการพัฒนาระบบ โดยการ
จัดหาสินเชื่อระยะสั้นใหกับบริษัทขนาดเล็ก ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ใหการสงเสริมและดําเนิน
มาตรการกระตุนการลงทุน 

การรวมกลุมซิลิกอนวัลเลย (Silicon Valley) ในรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนการรวมกลุม
ของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร มีพื้นที่ครอบคลุมกวา 1,500 ตารางไมล มีประชากรกวา 2.5 ลานคน และมี
การลงทุนสูงถึง 13 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เปนการรวมกลุมของบริษัทชั้นนําทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของโลก อีกทั้งมีมหาวิทยาลัยช้ันนํา สถาบันวิจัย ผูจัดสินคา/วัตถุดิบพิเศษ และผูใหบริการเฉพาะดานตางๆ
อยางครบถวน ตลอดจนธนาคารพาณิชย นักกฎหมายที่มีความชํานาญดานการลงทุนและการจดทะเบียน
สิทธิบัตร บริษัทจัดหางาน เปนตน ซิลิกอนวัลเลยมีขอไดเปรียบในดานสภาพแวดลอมที่สงเสริมนวัตกรรม
และการเรียนรูรวมกัน ใหขอมูลซ่ึงกันและกัน และแขงขันกัน นอกจากนี้ แมแตกลุมประเทศกําลังพัฒนาก็
ไดนําเอาความคิดการรวมกลุมไปใช เชน ในอินเดียซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากองคการพัฒนาอุตสาหกรรม
ระหวางประเทศ (UNIDO) มีการรวมกลุมกันของอุตสาหกรรมผาทอมือที่เมือง Lhudiana และ อุตสาหกรรม
ยาที่ Ahmedabad   
 ตามแนวทางของการพัฒนา SMEs ตามรูปแบบเขตอุตสาหกรรม (industrial district) ของประเทศ
อิตาลี มีการแบงเขตอุตสาหกรรมทั้งหมดในประเทศจําแนกตามภูมิภาคออกเปน 38 เขตอุตสาหกรรม โดย
เขตอุตสาหกรรมแตละแหงจะมีความชํานาญเฉพาะตัวในการผลิตสินคาแตกตางกันไป เชน Valenzo Po ที่มี
ช่ือเสียงทางดานเครื่องประดับทองและอัญมณี Biella ที่มีช่ือเสียงดานสิ่งทอและผาขนสัตว Cusio มีช่ือเสียง
ทางดานการทําเฟอรนิเจอร Cadore มีชื่อเสียงดานการทําแวนตา และ Arizignano ที่มีชื่อเสียงดานการทํา
เครื่องหนัง เปนตน ซึ่งในทางปฏิบัติ การกําหนดอาณาเขตของ industrial cluster ไดมีการตราออกมาเปน
กฎหมายทั้งในระดับประเทศและระดับทองถ่ิน โดยทั่วไปจะตองอิงระดับความเชียวชาญเฉพาะอยางของ
กิจกรรมการผลิตแตละประเภทในพื้นที่นั้นๆเปนหลัก สวนในดานวิชาการ แนวคิดดาน industrial cluster 
หมายถึงหนวยพื้นที่ที่มีระบบโครงสรางความสัมพันธเชื่อมโยงในเชิงการผลิตที่ชัดเจนระหวางหนวยยอย
ของการผลิตตางๆในพื้นที่นั้นกับระบบการผลิตในระดับชาติ โดยหนวยผลิตในพื้นที่เหลานี้จะอยูภายใต
กฎเกณฑทางเศรษฐกิจและสังคมที่กําหนดขึ้นเพื่อใหมีการผสมผสานระหวางความรวมมือและการแขงขัน
กันเองภายในพื้นที่เดียวกัน ดังนั้น ดวยรูปแบบของ industrial cluster เชนนี้ ทําใหหนวยผลิตเหลานี้สามารถ
จะพัฒนาและคิดคนนวัตกรรมใหมๆทางดานการผลิต การจัดการ และการตลาดที่สามารถตอบสนองเปน
อยางดีตอการเปลี่ยนแปลงของอุปสงคในตลาดที่มีตอรูปแบบและคุณภาพของสินคาอยูตลอดเวลา หนวย
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การผลิตใน industrial cluster เหลานี้ สวนใหญเปนหนวยการผลิตที่เปน SMEs ซ่ึงแสดงถึงความสําคัญของ 
SMEs ที่มีตอภาคอุตสาหกรรมการผลิตของอิตาลีโดยรวม และลักษณะเดนของ industrial clusters ในประเทศ
อิตาลีที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป สามารถสรุปออกมาไดดังนี้  

1. ความเปนตัวตนของ industrial clusters ไมสามารถจะอธิบายไดดวยตัวแปรทางเศรษฐกิจ
เทานั้น แตจะประกอบกันขึ้นมาจากความรวมมือและการแขงขันระหวางองคประกอบที่
สําคัญ ดังเชน 

• ตัว SMEs เอง 

• การสะสมทุนทรัพยากรมนุษย 

• ระบบการทํางานที่ดีของตลาด 

• ระบบเศรษฐกิจและสถาบันการเมืองที่มีประสิทธิภาพ 

• ความหลากหลายของการเกี่ยวพันทางดานสังคม 

• รากเหงาและคุณคาทางประวัติศาสตร 
เมื่อองคประกอบเหลานี้ผสมผสานกันอยางลงตัวในอาณาบริเวณที่มีขอบเขตแนชัดก็จะมี
อานุภาพในการบมเพาะปจจัยที่กําหนดความสามารถมนการแขงขันที่เกิดจากภายนอกของ
สถานประกอบการที่เปน SMEs แตอยูภายใน industrial districts นั้น 

2. ทั้ง SMEs และ industrial clusters จะสามารถปรับตัวเองใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค
ที่มีตอส้ินคาขั้นสุดทายที่ผลิตขึ้น และพัฒนาความกาวหนาของเทคโนโลยีการผลิต ความ
ยืดหยุนนี้ทําให SMEs หลายๆแหงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีสามารถดํารงสภาพ
ความเปนผูนําที่สําคัญในตลาดโลก ส่ิงเหลานี้มักพบเห็นในกิจกรรมที่มี economies of scale 
และ economies of scope ที่เกิดจากการรวมมือทางการตลาดและการรวมตัวกันในบางระดับ
การผลิตในแนวดิ่ง 

3. สําหรับอิตาลี industrial clusters ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอนกลางของประเทศ
เร่ิมโดดเดนมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแตทศวรรษ 1960s และพัฒนาเติบโดตอยางมั่นคงเรื่อยมาหลัง
จากนั้น มีการกอตัวของ industrial clusters ใหมๆในสาขาเศรษฐกิจและเขตพื้นที่ใกลเคียง
กับ industrial clusters เดิมๆที่มีอยูกอนแลว มีการพัฒนาทั้งในดานของขนาดและการจัดรูป
องคกร การขยายตัวของเครือขายความสัมพันธระหวางกัน ทําใหงานดานการจัดการและ
การผลิตมีการพัฒนาที่กาวหนาทางดานเทคโนโลยีและเพิ่มความสลับซับซอนมากขึ้นเรื่อยๆ 
และทําใหกระบวนการผลิตบริการทางธุรกิจและบริการทางการเงินใหมๆ มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อันเปนผลกระทบทางบวก (positive externalities) ที่เพิ่มความสามารถ
ในการแขงขันของ industrial clusters อยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา  
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4.4  สรุป  
ตามที่ไดกลาวไวขางตน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2534-2539) รัฐ

ไดกําหนดนโยบายที่จะกระจายอุตสาหกรรมไปสูสวนภูมิภาค โดยเนนพื้นที่ 9 จังหวัดเปาหมาย คือ เชียงใหม 
พิษณุโลก นครสวรรค นครราชสีมา ขอนแกน สระบุรี ราชบุรี สุราษฎรธานี และสงขลา โดยกองสถิติเศรษฐกิจ 
สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดนําขอมูลมาจัดกลุมโดยรวมจังหวัดที่เปนเปาหมายการกระจายทั้ง 9 จังหวัดเขา
ดวยกัน เพื่อประเมินถึงการกระจายตัวของสถานประกอบการไปยังจังหวัดเปาหมาย จากขอมูลในตาราง4.3 
แสดงใหเห็นวา ในป 2540 ซึ่งเปนปสิ้นสุดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 มีสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมตั้งอยูในจังหวัดเปาหมาย 9 จังหวัดเพียงรอยละ 10.7 ของสถานประกอบการทั้งหมด
เทานั้น ซ่ึงผลนี้ไมแตกตางมากนักเมื่อแยกพิจารณาตามขนาดของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต 
ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความไมสําเร็จประการหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 ใน
การกระจายอุตสาหกรรมสูภูมิภาค 

 
ตาราง 4.3 รอยละของสถานประกอบการอตุสาหกรรมการผลิตจําแนกตามขนาดและสถานที่ตั้ง 

สถานที่ตั้ง ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน) 
รวม 10-50 51-200 >200 

รวมทั่วประเทศ 
กรุงเทพฯ 
ปริมณฑล 
จังหวัดเปาหมาย 9 จังหวัด 
จังหวัดอื่นๆ 60 จังหวัด 

100.0 
36.1 
23.4 
10.7 
29.8 

100.0 
40.2 
18.0 
11.3 
30.6 

100.0 
30.5 
33.7 
9.6 
26.2 

100.0 
20.2 
39.5 
9.4 
30.9 

    ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
การพัฒนาคลัสเตอรในประเทศไทยไดมีการดําเนินงานโดยหนวยงานที่เกี่ยวของมาแลวประมาณ 1-

4 ปซ่ึงนับวายังอยูในระยะเริ่มตน สวนใหญยังขาดความชัดเจนในเรื่องกระบวนการพัฒนา และในภาพรวมยัง
ไมมีกลไกการบริหารจัดการที่ดี สถาบันคีนันแหงเอเชีย ไดประเมินภาพรวมการพัฒนาคลัสเตอรในประเทศ
ไทยไววา แมหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จะมีความตื่นตัวและสนองตอบแนวนโยบายการพัฒนาคลัสเตอร
เปนอยางดีและกวางขวาง แตยังมีปญหาที่ทําใหการพัฒนาคลัสเตอรในประเทศไทยเปนไปคอนขางชา คือ 

1. หนวยงานยังมีความเขาใจในความหมายของคําวาคลัสเตอรแตกตางกัน ทําใหคลัสเตอรในประเทศ
ไทยมีขอบเขตและขนาดครอบคลุมแตกตางกันไป ตั้งแตระดับอุตสาหกรรม ไปจนถึงกลุมการผลิตระดับ
ตําบลและระดับวิสาหกิจชุมชน เชน กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดคลัสเตอรอุตสาหกรรมโดยพิจารณาที่
ความหนาแนนของโรงงานตอพื้นที่ กระทรวงมหาดไทยใชความหนาแนนของอุตสาหกรรมที่อยูในขอบเขต
จังหวัดและกลุมจังหวัดเปนเกณฑในการกําหนดยุทธศาสตร สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ใชปริมาณ
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การจางงานและรายไดเปนตัวประเมิน เปนตน และยังไมมีหนวยงานใดทําการสํารวจพื้นที่ที่มีการกระจุกตัว
ของคลัสเตอรตามความหมายของพอรเตอรเปนการเฉพาะ  

2. หนวยงานภาครัฐและเอกชนสวนใหญมีสวนรวมในการพัฒนาคลัสเตอรในระดับของการกําหนด
นโยบายและใหการสนับสนุนกิจกรรมเฉพาะดานเปนสวนใหญ เชน การจัดสัมมนา การสงเสริมการตลาด 
แตนอยรายที่มีสวนรวมในการประสานการพัฒนาคลัสเตอรในภาคปฏิบัติโดยตรง จึงทําใหการพัฒนาคลัส
เตอรขับเคลื่อนไปอยางลาชา เพราะไมสามารถแสดงใหเห็นถึงวิธีการและขั้นตอนของการพัฒนาคลัสเตอรที่
แทจริง 

3. การพัฒนาคลัสเตอรมักเริ่มจากหนวยงานรัฐบาลรวมกับธุรกิจเอกชนที่สนใจ แตยังขาดความรวมมือ
อยางเปนรูปธรรมจากหนวยงานเอกชน โดยเฉพาะสมาคมธุรกิจการคาตางๆ  

4. หลายฝายตางใหความสําคัญกับบทบาทของผูประสานงานการพัฒนาคลัสเตอร (Cluster Development 
Agent: CDA) โดยหนวยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ คือ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง แตยังไมมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 

5. ยังไมมีการประเมินผลหรือจัดทําแนวทางการประเมินผลการพัฒนาคลัสเตอร  
 

นอกจากนี้ จากการศึกษาถึงบทบาทของหนวยงานตางๆในเรื่องพื้นที่ประกอบการ ผูวิจัยคิดวามี
ประเด็นปญหาของการใหความชวยเหลือผูประการธุรกิจ SMEs ในดานพื้นที่ประกอบการอยางนอย 5 ประเด็น
ที่สําคัญ ดังนี้ 

ประการแรกคือ การบริหารจัดการที่มีความเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน ทําใหการทํางานมีความ
ยากลําบากในการขับเคลื่อนโครงการใหบรรลุเปาหมาย เชน การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมในโครงการอิส
เทิรนซีบอรดที่ผานมานั้นไดใชคณะกรรมการพิเศษที่ประกอบกันขึ้นจากหลายหนวยงาน ไมมีหนวยงานที่มี
อํานาจบริหารจัดการเบ็ดเสร็จและเปนอิสระ ทําใหขาดความคลองตัวในการตัดสินใจและการดําเนินงาน 
นอกจากนี้ ยังพบวาการทุจริตในกระบวนการบริหารจัดการก็เปนอุปสรรคสําคัญในการดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพอีกดวย  

ประการที่สองคือ ความยุงยากและสับสนทางดานกฎระเบียบ ซ่ึงตรงนี้เห็นไดชัดเจนจากในเรื่อง
การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมเฉพาะเพื่อการอุตสาหกรรม ที่มีอยูหลากหลายรูปแบบ และแตละแบบมีกฎระเบียบ
และเงื่อนไขที่แตกตางกันจนนาสับสน ตรงนี้แสดงใหเห็นถึงความไรซ่ึงเอกภาพในการประสานงานทางดาน
นโยบายระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหแนวนโยบายเปนไปอยางสอดคลองกัน  

ประการที่สามคือ การขาดความรวมมือของภาคประชาชนในระดับทองถ่ิน  ดังจะเห็นไดวาที่ผานมา
โครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมบางแหงแมจะประสบความสําเร็จในเชิงเศรษฐกิจ แตก็ไดสรางผลกระทบ
ทางลบกับสังคมและสิ่งแวดลอมอยางมาก ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงการขาดการวิเคราะหอยางรอบคอบ นอกจากนี้ 
ยังพบวาโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหมๆนั้นเกิดขึ้นไดยาก เพราะมีแรงตอตานจากทองถิ่น การสํารวจ
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ความคิดเห็นของคนในพื้นที่หรือการเปดใหทองถ่ินไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการโครงการตั้งแตแรกเริ่ม
จึงนาจะชวยแกปญหาเหลานี้ไดอยางมาก 

ประเด็นที่ส่ีคือ การที่หนวยงานของภาครัฐไมเห็นความสําคัญของการพัฒนาพื้นที่ประกอบการสําหรับ 
SMEs ซ่ึงเห็นไดจากนโยบายหรือมาตรการสวนใหญเปนการสงเสริมอุตสาหกรรมโดยรวม ไมจําเพาะเจาะจงที่
ภาค SMEs ซ่ึงแสดงใหเห็นวาหนวยงานหลายหนวยงานยังไมไดใหความสําคัญกับกลุมผูประกอบการรายยอย 
ที่มีขอจํากัดชัดเจนทางดานเงินทุนและเทคโนโลยี ในฐานะที่เปนองคประกอบสําคัญของการพัฒนาภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมของประเทศ เห็นไดชัดเจนจากความลมเหลวในการผลักดันการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเอื้ออาทร
เพื่อ SMEs ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม  

และประเด็นสุดทาย การขาดความตอเนื่องในการชวยสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการ ที่หนวยงาน
บางแหงไดใหขอมูลที่ชัดเจนวา ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลในป 2549 การผลักดันใหเกิดการ
พัฒนาเครือขายวิสาหกิจนั้นนอยลงมาก ซ่ึงในประเด็นนี้แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของตัวรัฐบาลในฐานะผู
ที่เปนสวนสําคัญในการกําหนดแนวทางพัฒนาและสงเสริมทางดานนี้ นอกจากนี้ การขาดการประชาสัมพันธที่ดี
ก็เปนองคประกอบที่สําคัญ ดังจะเห็นไดจากโครงการของ BOI ที่มุงใหสิทธิประโยชนกับ SMEs โดยเฉพาะแต
กลับไมพบวามี SMEs รายใดมาขอใชสิทธิประโยชนดังกลาวแตอยางใด 

ทั้งนี้ผูวิจัยมีความเห็นวา การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบจากองคกรสวนกลางไปสูเจาหนาท่ี
ทองถิ่น เปนกุญแจสําหรับการสงเสริม SMEs ดานพื้นที่ประกอบการที่สําคัญ โดยควรจัดตั้งองคกรสงเสริม
และสนับสนุน SMEs ในทองถ่ินขึ้น เพื่อใหมีบทบาทสําคัญในการเปนกลไกการดําเนินนโยบายพัฒนา SMEs 
ใหมีผลในทางปฏิบัติโดยรับเอานโยบายจากสวนกลางมาดัดแปลงเปนมาตรการสงเสริมที่เหมาะสมกับ SMEs 
ในพื้นที่ของตน และทําหนาที่เปนตัวกลางในการพิจารณาและสงผานความชวยเหลือจากสวนกลางสู SMEs 
ในทองถ่ินของตน นอกจากนี้ ยังควรใหทองถ่ินมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุน
การพัฒนา SMEs อีกดวย ทั้งนี้เพราะทองถ่ินควรมีสิทธิ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ของตน และ
เพื่อเปนการสงเสริมภูมิปญญาชาวบาน และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือทุนสังคมในทองถ่ินอีก
ดวย นอกจากนี้ การจัดการในระดับทองถ่ินยังงายกวา มีขั้นตอนนอยกวา ยังผลใหมีประสิทธิภาพสูงกวา
ระดับที่ใหญกวา แตขอพึงระวังที่สําคัญ คือ จะตองมีการดําเนินงานที่โปรงใสและสามารถตรวจสอบไดใน
ทุกระดับ  

จากงานศึกษาของ ศุภัช ศุภัชลาศัย และคณะ (2547) พบวา จากประสบการณของประเทศอิตาลีพบวา 
การรวมตัวของ SMEs ในลักษณะของ industrial district นั้น มีจุดเริ่มตนมาจากการกระทําของผูประกอบการ 
SMEs และวิถีการดําเนินงานของทองถิ่นเองมากกวาที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการสนับสนุนของรัฐ มาตรการ
ของรัฐเปนเพียงปจจัยเสริมความเขมแข็งของชุมชนใหมีการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพขึ้นเทานั้น และจาก
ประสบการณของประเทศญี่ปุนพบวา รัฐบาลสามารถใชภาษีหรือสิทธิประโยชนเปนเครื่องมือในการ
สนับสนุนการรวมกลุมกันในระดับทองถ่ิน เชน การสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันจัดตั้งสหกรณ SMEs ใน
ทองถ่ิน เพื่อดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมกัน ทั้งในดานการใชอุปกรณเพื่อการผลิต หรือการมีรานคา
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ปลีกรวมกัน อีกทั้งยังจัดตั้งระบบค้ําประกันสินเชื่อรวมกันอีกดวย และสําหรับรัฐบาลประเทศออสเตรเลียก็
มีการใหการสนับสนุนการรวมกลุมธุรกิจในรูปของเงินอุดหนุน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ใหกลุมที่ไดรับ
คัดเลือกนําไปจัดจางตัวแทนกลุมเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการสรางและพัฒนาเครือขายธุรกิจตามที่เสนอ
มา  ขั้นตอนที่ 2 เพื่อพัฒนาแผนธุรกิจสําหรับกลุมธุรกิจดังกลาว และขั้นตอนที่ 3 เพื่อชวยเหลือในการดําเนินงาน
ของกลุมธุรกิจในระยะเริ่มแรก นอกจากนี้ ในเรื่องเขตเศรษฐกิจเมืองชายแดน ก็อาจจัดตั้งองคกรบริหารเขต
พิเศษระดับทองถ่ินและมีกฎหมายเฉพาะขึ้นมารองรับ เพื่อใหมีอิสระ มีอํานาจเบ็ดเสร็จ มีความคลองตัวใน
การตัดสินใจและดําเนินงาน และสามารถอํานวยความสะดวกทุกเรื่องแกผูประกอบการแทนหนวยงานตาม
กฎหมาย เพื่อใหการอนุมัติ อนุญาต หรือดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง
สิทธิประโยชนของนักลงทุน โดยในระยะยาวจะตองสามารถเลี้ยงตัวเองไดจากแหลงรายไดจากการขายและ
ใหเชาสินทรัพย การบริการสาธารณูปโภคและคาธรรมเนียมตางๆ  
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บทที่ 5   การสงเสริม SMEs ดานการพัฒนาบุคลากร 
 

5.1 ความสําคญัของการสงเสริม SMEs ดานการพัฒนาบุคลากร 
การที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะเติบโตไดอยางมั่นคง และกาวทันโลกาภิวัตนนั้น บุคลากร

หรือทรัพยากรมนุษย (Human Resource) ซ่ึงเปนทรัพยากรหลักของการประกอบการ ตองไดรับการพัฒนา
และสงเสริม ใหมีทักษะและความรูที่จําเปนในการทํางาน เพื่อใหสามารถแกไขปญหาและพัฒนาองคกรให
กาวหนาไดอยางยั่งยืน ปญหาดานทรัพยากรมนุษยของ SMEs สวนใหญเปนปญหาดานการขาดแคลนบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพ สาเหตุสวนหนึ่งเกิดจากความสามารถในการจายคาตอบแทนไดนอยกวาธุรกิจขนาดใหญ ขาด
ระบบการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถเหมาะกับงานและขาดระบบการสรางแรงจูงใจ เปนตน  

ทรัพยากรมนุษย (Human Resource) ของ SMEs ที่สามารถทํางานใหบรรลุเปาหมายนั้น จําเปนจะตอง
เปนทรัพยากรที่มีความสามารถหรือสมรรถนะ ที่เหมาะสมสอดคลองตามความตองการสําหรับงานในแตละ
อุตสาหกรรม ซึ่งในขณะเดียวกันก็จะชวยยกระดับความสามารถขององคกรดวย  ดังนั้น SMEs จึงมีความ
ตองการ การพัฒนาบุคลากรทั้งในดานความรู ทักษะ ในการดําเนินงาน ตลอดจนทัศนคติ ที่ถูกตอง เพื่อยกระดับ
ความสามารถในการแขงขันขององคกรและอุตสาหกรรมนั้นๆ  

นโยบายการสงเสริมการพัฒนาบุคลากร เปนนโยบายที่สําคัญในการที่จะพัฒนาบุคลากร 2 กลุมหลัก 
ไดแก ผูประกอบการและพนักงาน การพัฒนาบุคลากรจําเปนตองมีนโยบายทั้ง 3 ระดับ ระดับแรก คือ นโยบาย
ระดับประเทศ  ระดับที่สอง คือ นโยบายระดับอุตสาหกรรม และระดับที่สาม คือ นโยบายระดับธุรกิจ โดย
นโยบายระดับประเทศจะตองกําหนดปริมาณและคุณภาพของบุคลากรตามทิศทางของนโยบายสงเสริมและ
พัฒนา SMEs และนโยบายสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม  สําหรับในระดับอุตสาหกรรมนั้น เปนนโยบาย
ที่เกิดจากการวิเคราะหความตองการของอุตสาหกรรมแตละประเภท และหาวิธีการสนับสนุนสงเสริมเพื่อสราง
บุคลากรที่จําเปนใหเพียงพอ พรอมทั้งยกระดับสมรรถนะหลักของบุคลากรใหเหมาะสมและสามารถแขงขันได  
สําหรับในระดับธุรกิจนั้น ตองมีนโยบายการสงเสริมบุคลากรในระดับการบริหารงานบุคคลภายใน เพื่อจะ
กอใหเกิดการเพิ่มพูนทักษะการดําเนินงาน และสรางแรงกระตุนในการดําเนินงานและพัฒนาตนเองในแนวทาง
ที่เหมาะสมตลอดจนการมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่จะสรางเสริมคุณภาพชีวิตในการดําเนินงานที่ดีและ
มีความปลอดภัยในการทํางานดวย  นโยบายดังกลาวจะสงผลใหมีการพัฒนาบุคลากรของ SMEs และยังมี
ผลกระทบในดานที่ดีตอการยกระดับประสิทธิภาพของการดําเนินงานขององคกรและประสิทธิภาพในการแขงขัน
ของอุตสาหกรรมดวย  
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5.2 ปญหาและขอจํากัดของ SMEs ดานการพัฒนาบุคลากร 
5.2.1 ปญหาดานการพัฒนาผูประกอบการและการเริ่มธุรกิจใหมท่ียั่งยืน 

ผูประกอบการจํานวนมากตองการพัฒนาทักษะดานการเริ่มกิจการใหม แตสถาบันที่จัดบริการทางดาน
การฝกอบรมดานทักษะการประกอบการและทักษะทางดานการบริหาร ที่ SMEs ใหการยอมรับในคุณภาพ
และมาตรฐาน ยังมีจํานวนนอยและในขอบเขตที่จํากัด กลุมสถาบันวิชาการของรัฐและสถาบันของเอกชนยัง
จํากัดการใหบริการอยูในพื้นที่สวนกลางไมไดกระจายออกไปครอบคลุมทุกภูมิภาค เพื่อใหบริการแกวิสาหกิจ 
SMEs ในทุกพื้นที่อยางทั่วถึง   

นอกจากนั้น SMEs ยังขาดแรงสนับสนุนทางดานการเงินในการเริ่มธุรกิจใหมอยางเพียงพอ รวมทั้ง
ยังขาดการสนับสนุนในการเขาถึงเทคโนโลยี เพื่อสรางความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจใหมีความสามารถ
ในการแขงขันและเจริญเติบโตได SMEs ในสวนภูมิภาคสวนใหญจึงยังเปนการเริ่มธุรกิจชุมชนที่มีผลิตภัณฑ
คลายคลึงกันและแขงขันกันเอง กอใหเกิดสภาพอุปทานลนตลาด 

การพัฒนาผูประกอบการในปจจุบัน ยังขาดการสนับสนุนที่เปนระบบอยางเหมาะสม ขาดการพัฒนา
ศูนยบมเพาะใหมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนผูประกอบการใหมใหสามารถเริ่มธุรกิจและดําเนินกิจการ
ใหเจริญเติบโตได 

 
5.2.2  ปญหาดานการพัฒนาฝมือแรงงาน 

การแขงขันทางการคาและทางดานการตลาด ทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลกที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้น ทําให SMEs ตองมีการปรับตัวทางดานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ  พัฒนามาตรฐาน
กระบวนการผลิต  ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและมาตรฐานแรงงาน เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
รูปแบบตางๆทั้งมิติดานการเงิน ส่ิงแวดลอมและสังคม ไมวาจะเปน  ISO 14000, ISO 18000 หรือ SA 8000 
เปนตน  การมีบุคลากรที่มีความรูและทักษะฝมือ จึงเปนสิ่งจําเปนเพื่อพัฒนายกระดับความรูและทักษะให
สูงขึ้นเพื่อสามารถสรางมูลคาใหกับธุรกิจตามเปาหมายที่กําหนด 

SMEs สวนใหญมีความตองการ การบริการทางการฝกอบรมเพื่อยกระดับฝมือ แตยังไมสามารถเขาถึง
สถาบันการฝกอบรมหรือศูนยการพัฒนาฝมือแรงงานที่สอดคลองกับความตองการ  และถึงแมจะเขาถึงแหลง
ใหบริการดังกลาว ในหลายโอกาส SMEs ก็ยังไมสามารถสงพนักงานเขารับการฝกอบรมได  เนื่องจากมี
คาใชจายสูง และคิดวาการดําเนินการดังกลาวจะทําใหสูญเสียการผลิตในระหวางที่พนักงานเขาฝกอบรม  
นอกจากนั้น ในดานศูนยฝกอบรมเอง สวนใหญก็ยังขาดเครื่องมืออุปกรณ เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยสําหรับ
การฝกอบรมที่สอดคลองตรงกับความตองการของอุตสาหกรรมในปจจุบัน 

 
5.2.3 ปญหาดานการฝกอบรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทขนาดใหญ  ความสามารถในการพัฒนาฝมือแรงงานสําหรับ SMEs ยังมี
ขอจํากัด เนื่องจากมีความเสียเปรียบในดานความความสามารถในการจายคาฝกอบรมจากบริการของหนวยงาน
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ภายนอกเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานของตน  ดังนั้น SMEs จึงพยายามใชวิธีการพัฒนาฝมือแรงงานดวยการ
เรียนรูภายในโดยใชระบบการพัฒนาฝมือแรงงานภายในกิจการของตน (In-House Training ) เชน ระบบ
การฝกฝนในระหวางการทํางาน (On the Job Training) และใชกระบวนการสรางคุณภาพภายใน (QC 
Cycle) เพื่อยกระดับความสามารถของฝมือแรงงาน พรอม ๆ กับใหมีการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) แต
เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลง เกิดความกาวหนาและมีพัฒนาการอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี  ตลอดจนความ
ทันสมัยของครื่องมือเครื่องจักรเในการดําเนินงานและการผลิตในดานตางๆ  พนักงานใน SMEs ที่มิไดรับ
การพัฒนาฝมือ ก็จะเกิดความลาหลังและมีดอยประสิทธิภาพในการทํางานเมื่อเปรียบเทียบกับกิจการขนาดใหญ 
ที่ไดรับการฝกอบรมพัฒนาอยางเปนระบบ 
 

5.2.4  ปญหาดานการพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย   
การจางงานใน  SMEs จํานวนมาก จะเปนการจางงานชั่วคราว  หรือจายคาจางตามชิ้นงาน หรือ จาย

คาจางตามอัตราคาจางขั้นต่ํา  แตขาดการปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงาน จึงทําใหผูใชแรงงานขาดแรงจูงใจใน
การพัฒนาฝมือ  เปนผลใหเกิดการหมุนเวียนออกของแรงงานคอนขางสูง ดังนั้น การพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยโดยเนนปรับปรุงสภาพการดําเนินงานภายในสถานที่ประกอบการ ใหเปนไปตามกฎหมาย
แรงงาน มีการสงเสริมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เชน ในดานความปลอดภัยในการทํางานจะชวยใหการ
หมุนเวียนออกของแรงงานลดลง นอกจากนั้น การพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานและการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปนการสนับสนุนใหแรงงานที่ไดรับการ
ประเมินรับรองมาตรฐานไดรับรายไดสูงขึ้น อันทําใหเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพของงานและ
พัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหดีขึ้น แตแรงงานใน  SMEs สวนใหญยังไมเขาสูระบบการพัฒนามาตรฐานแรงงาน
และยังไมมีแรงจูงใจในการที่จะจายคาจางเพิ่มขึ้นเมื่อพนักงานสามารถเขาสูการรับรองมาตรฐานแรงงานแลว 
 
5.3 หนวยงานการสงเสริม SMEs ดานการพัฒนาบคุลากร 

5.3.1 ภาพรวม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนา ดังนี้  

1. สรางเสริมใหมีกําลังคนที่มีความสามารถในงานดานวิทยาศาสตรและการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ
โดยเฉพาะนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเพิ่มขึ้นเพียงพอตอความตองการในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาในทุกระดับใหสอดคลองกับความตองการเฉพาะสาขา เชน สาขาการเกษตร  
สาขาอุตสาหกรรม  และสาขาการบริการ  

3. เพิ่มจํานวนและคุณภาพสายอาชีวศึกษา  โดยเฉพาะสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (S&T) ให
เพียงพอ ตอความตองการของประเทศ 

4. ฝกอบรมระยะสั้นเพื่อยกระดับความสามารถของกําลังคนในทุกสาขาการผลิต  
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5. ปรับปรุง  กฎ  กติกา  เพื่อใหผูจัดฝกอบรมมีแรงจูงใจในการจัดฝกอบรมอยางตอเนื่องและอยาง
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  

6. เสริมสรางความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
7. เสริมสรางความยั่งยืนใหกับภาคการผลิตที่มีสวนเชื่อมโยงกับการพัฒนากําลังคน 
8. ใชประโยชนจากโลกาภิวัตนเพื่อสนับสนุนการพัฒนากําลังคนของไทยและบรรเทาปญหาการขาด

แคลนผูเชี่ยวชาญชั้นสูง 
9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ

พัฒนากําลังคนใหมีประสิทธิภาพมากกวาเดิม 
 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อตอบสนองตอความตองการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการ
บริการ และตอบสนองตอความตองการของ SMEs นั้น มุงพัฒนาคุณภาพของบุคลากร เพื่อจะไดมีความ
สอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยมุงเนนใชการฝกอบรมควบคูไปกับ
การพัฒนาระบบการศึกษาใหไปในแนวทางที่เสริมกันและกัน คือเสริมสรางหลักสูตรการศึกษาในระดับ
มัธยมปลายและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรเพื่อใหเกิดฐานความรูสามารถรองรับหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เสริมสรางหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ ตลอดจนการพัฒนากําลังคนทางดานเทคโนโลยีทุกระดับ 
และพัฒนาฝมือแรงงานใหเกิดความเชียวชาญและมีประสิทธิภาพใหสูงขึ้น 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เนนการพัฒนา
ผูประกอบการใหมและยกระดับความสามารถของบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ ปรากฎดังตาราง  การสงเสริม SMEs ดานบุคลากรตามแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ฉบับที่ 2 (2550-2554)  
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ประเทศ 

อุตสาหกรรม 

ระดับ ผูประกอบการ พนักงาน 
กลยุทธที่ 1: สรางความตื่นตัว จิตสํานึก และ
ธรรมาภิบาลแกผูประกอบการ 
กลยุทธที่ 2:  สรางแรงจูงใจการเปน
ผูประกอบการ 
กลยุทธที่ 3: เพิ่มขีดความสามารถ ความรู 
ทักษะ ตามขนาดและระยะการเติบโตของ
ธุรกิจในการประกอบกิจการ 
กลยุทธที่ 4: เพิ่มขีดความสามารถดาน
เทคโนโลยี/นวัตกรรม 
กลยุทธที่ 5: สรางโอกาสทางธุรกิจและการให
ความรูดานการตลาด 
กลยุทธที่ 6: ยกระดบัความสามารถและ
คุณภาพชีวิตบุคลากร SMEs 

ยุทธศาสตรที่ 1: การสรางและ
พัฒนาผูประกอบการ  
(Entrepreneur Development) 

 SMEs ในสาขาอุตสาหกรรม การคา และ
บริการ 

กลุมเปาหมายยุทธศาสตร: 

กลยุทธที่ 2:  ยกระดับความรูและทักษะ
บุคลากรของ SMEs 
(ผูประกอบการ/ พนักงาน)  

• การพัฒนาบุคลากรใหสอดคลอง
กับตลาดแรงงาน 

• สงเสริมการสรางองคความรูเพื่อ
การจัดการธุรกิจ SMEs 

• สรางและพัฒนาบริกรธุรกิจ 
(Service Provider) 

ยุทธศาสตรที่ 6: การพัฒนาปจจัยเอือ้ใน
การดําเนินธรุกิจสําหรับ SMEs 
 

ยกระดับความสามารถของบุคลากรดาน
เทคโนโลยีใหพอเพียงกับความตองการ 
ฝกอบรมเทคโลยีและยกระดับชางฝมอื 
สรางมาตรฐานแรงงานฝมือ 
การฝกอบรมฝมือแรงงานเฉพาะทาง  
สงเสริมใหภาคเอกชนเปนผู ดําเนินการ
พัฒนาฝมือแรงงานดวยตนเอง 

การยกระดับความสามารถบุคลากรให
สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 2 , 3, 4, 6 
 

ตาราง 5.1 การสงเสริม SMEs ดานบุคลากรตามแผนการสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 2 (2550-2554) 
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ปจจุบันทิศทางของการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการพัฒนาประสิทธิภาพของกรมพัฒนาฝมือแรงงานได
มีการกําหนดมาตรการในการประกันคุณภาพทางการศึกษา (Accreditation) มีการกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน 
(Qualification & Certification) ตลอดจนสนับสนุนใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการฝกอบรมและพัฒนาฝมือ
แรงงาน ปรับปรุงองคกรประสานการฝกฝมือแรงงานแหงชาติและการอาชีวะศึกษา จัดใหมีการใหคําปรึกษา
และแนะแนวอาชีพ (Job Counseling and Career Guidance) สําหรับหนวยงานภาครัฐก็สามารถใชกรอบการ
จัดสรรงบประมาณเปนเครื่องปรับทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในสาขาที่ขาดแคลนใหสอดคลองตรง

กับความตองการของตลาดแรงงาน1 

ทั้งนี้โดยภาครัฐไดใหการสงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบกิจการไดจัดทํามาตรฐานแรงงาน2

โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2544 อนุมัติใหดําเนินโครงการพัฒนามาตรฐานแรงงานเพื่อ
สงเสริมการคาเสรี ในวงเงินงบประมาณ 301.87 ลานบาท เปนระยะเวลา 5 ป (ปงบประมาณ 2545 - 2549) เพื่อ
พัฒนาสถานประกอบกิจการสงออก ใหสามารถสรางระบบมาตรฐานแรงงานใหประสบผลสําเร็จตามมาตรฐาน
จนกระทั่งไดรับการรับรอง หรือ เปนที่ยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมที่ตองเรงรัดการพัฒนา
มาตรฐานแรงงาน ตามที่ไดถูกกําหนดจากคูคาใหจัดทํามาตรฐานแรงงาน ไดแก กลุมอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องนุงหม รองเทา และของเลนเด็ก ตลอดจนกลุมอุตสาหกรรมการสงออกอื่นๆ คือ อิเล็กทรอนิกส อัญมณี 
อาหารแชแข็ง เฟอรนิเจอร ผลิตภัณฑจากการเกษตร ฯลฯ  

สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน หรือสํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประเมินวาประโยชน
ที่จะไดรับจากการจัดทํามาตรฐานแรงงาน คือ จะมีสวนชวยพัฒนาแรงงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย
ในการทํางาน ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน เกิดขวัญและกําลังใจในการที่จะสรางผลผลิตอยางเต็มศักยภาพ 
นอกจากนี้ การจัดทํามาตรฐานแรงงานทําใหมีแนวปฏิบัติในการจัดทํา ระบบการจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงจะนําไปสูการเพิ่มผลผลิต ที่จะสรางรายไดใหแกลูกจางและสรางผลกําไรใหแกสถานประกอบกิจการ และ
ที่สําคัญคือ สรางภาพลักษณที่ดีและสรางจิตสํานักความรับผิดชอบทางสังคมใหเกิดมีขึ้นในองคกรวิสาหกิจฯ 
ซ่ึงจะเปนปจจัยชวยลดอุปสรรคและขอกีดกันทางการคาระหวางประเทศดวย 

                                                 
1
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย แผนแมบทการพัฒนากําลังคนเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและบริการของ

ประเทศไทย 2541-2549 รายงานเสนอตอกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 2541 
2
มาตรฐานแรงงาน คือ กฎเกณฑ การปฏิบัติ การใชแรงงาน เกี่ยวกับสภาพการจาง และสภาพการทํางาน เชน คาจาง ช่ัวโมงการ

ทํางาน วันหยุด และความปลอดภัยในการทํางาน เพื่อใหแรงงานไดรับการคุมครองอยางทัดเทียม เสมอภาค กอใหเกิด
คุณภาพชีวิต มีความปลอดภัยแรงงานสัมพันธที่ดี และขวัญกําลังใจในการทํางาน  การปฏิบัติใหถูกตองตามขอบังคับ
กฎหมายของประเทศเปนพื้นฐาน และปฏิบัติเพิ่มเติมใหถูกตองตามขอกําหนดมาตรฐานเอกชน โดยมีขอบเขตเนื้อหา
ครอบคลุมเรื่องความปลอดภัย และสุขภาพ  
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พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ไดเนนนโยบายสงเสริมใหภาคเอกชนเปน
ผูดําเนินการพัฒนาฝมือแรงงานดวยตนเอง โดยศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน จะประชาสัมพันธใหทราบถึงประโยชน
ที่เกิดจากการพัฒนาฝมือแรงงานใหแกแรงงานใหมและแรงงานในสถานประกอบการ ซ่ึงจะทําใหแรงงาน
มีการพัฒนาความสามารถตรงตามความตองการของสถานประกอบการ และยังไดรับสิทธิประโยชนตามที่กฎหมาย
กําหนดดวย โดยภาคเอกชนสามารถนําคาใชจายที่เกิดจากการฝกอบรมลูกจางของตน มาขอรับการลดหยอน
ภาษีรายไดของสถานประกอบการของตนไดถึงรอยละ 200 กอนการคํานวณภาษีรายได  สงเสริมใหผูประกอบการ
ใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานเปนผูปฏิบัติงานในสาขาอาชีพตามประเภท ขนาด และลักษณะงาน
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด และเพื่อสงเสริมใหสถานประกอบการตางๆ ไดมีโอกาสพัฒนาฝมือแรงงาน
ใหเขาสูเกณฑมาตรฐาน สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานจะออกใบรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานใหแกสถาน
ประกอบการที่มีพนักงานฝายการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานไมนอยกวารอยละ 10 ซ่ึงในปจจุบัน สถาบัน/
ศูนยฯไดออกใบรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานใหแกสถานประกอบการไปแลว จํานวน 31 แหง 

นอกจากนั้น ภาครัฐฯ ยังสงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน โดย สถาบัน/ศูนยฯ 
จะดําเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของอาคาร สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณการบริหารงานตลอดจนผูทดสอบ
และคุณสมบัติอ่ืนๆที่เกี่ยวของของสถานประกอบการที่ยื่นคําขอ ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับสาขาอาชีพและ
ระดับมาตรฐานของแรงงานที่ขอดําเนินการทดสอบ เพื่อดําเนินการพิจารณาและออกใบอนุญาตเปนศูนย
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติตอไป โดยในปจจุบันภาครัฐไดดําเนินการจัดตั้งสถาบัน/ศูนยฯไป
แลวกวา  11 แหง 

ยังมีโครงการการพัฒนาบุคลากรและกําลังคนตามความตองการของแตละอุตสาหกรรม ทั้งที่เกิดขึ้น
จากความตองการของอุตสาหกรรมเอง เชน โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งเกิดขึ้น
จากความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและญี่ปุน ฝายไทยโดยสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
และสถาบันยานยนต กับฝายญี่ปุนโดย  JICA, JETRO และ JCC  และไดรับการสนับสนุนจากผูประกอบ
กิจการผลิตรถยนต เชน บริษัท Toyota บริษัท Denso  บริษัท Honda และบริษัท Nissan เปนตน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมยานยนตใหมีคุณภาพมาตรฐาน และพัฒนา
บุคลากรไทยใหมีความสามารถ ในการเปนผูฝกสอนเพื่อถายทอดความรูใหกับบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต
ตอไป  ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายกําลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมรถยนตในอนาคต  พรอมกันนี้ ยังมีเปาหมาย
ตอเนื่องในการฝกอบรมเพื่อสรางและพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ใหมีทั้งปริมาณและคุณภาพเพียงพอสําหรับ
อุตสาหกรรมในปจจุบัน   เพื่อใหสามารถรับและถายทอดเทคโนโลยีการบริหารการผลิตสมัยใหมและสามารถ
ยกระดับมาตรฐานผลิตภาพสูการเปนโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตที่มีมาตรฐานสากล มีศักยภาพเหมาะสม
เพียงพอทั้งทางดานหลักการองคความรูทางทฤษฎี หลักปฏิบัติ ความชํานาญและทักษะในการปฏบัติงาน ตลอดจน
การมีทัศนคติที่ดีตออุตสหกรรม  ที่จะรักษาและปรับปรุงระบบฯใหมีพัฒนาการสามารถแขงขันไดอยางยังยืน
ไดตอไป ทั้งนี้โดยไดรับการสนับสนุนจากสถาบันยานยนต ในการจัดการฝกอบรมเรื่องระบบบริหารควบคุม
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คุณภาพ (Quality Management System ) และสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมใหบริการสนับสนุนจัดการฝกอบรมใน
เร่ืองระบบบริหารจัดการกระบวนการผลิต (Production Management System) เปนตน  

บทบาทหนาที่ในการใหการสนับสนุนดานนโยบายการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน
และทักษะในการจัดการสวนใหญมาจากหนวยงานภาครัฐและหนวยงานอิสระ สวนบทบาทของสถาบันการศึกษา
สวนใหญ ทําหนาที่ในการถายทอดความรูดานวิชาการ ในสวนที่สถาบันเชี่ยวชาญใหกับหนวยงานภายนอก  
โดยสวนใหญแลวยังเปนการจัดฝกอบรมทักษะ การบริหารจัดการมากกวาการยกระดับทักษะดานเทคโนโลยี   
อยางไรก็ตาม นอกจากหนวยงานภาครัฐแลว ยังมีหนวยงานเอกชนอีกเปนจํานวนมากที่มีบทบาทในการพัฒนา
บุคลากรในดานการฝกอบรมทักษะทั้งในดานการจัดการและดานการตลาด  ทักษะดานการเงินและทักษะดาน
คอมพิวเตอร ฯลฯ ทั้งที่เปนสมาคมและเปนบริษัทภาคเอกชน ซ่ึงชวยพัฒนาศักยภาพความสามารถของบุคลากร
และกําลังคนในตลาดแรงงานของไทย  ซ่ึงจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับวิสาหกิจไทยที่มีความสามารถ
ในการจาย ในการเลือกใชบริการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันขององคกรของตนอีกทางหนึ่งดวย 
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รูป 5.1 โครงสรางความตองการของบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตในป 2553 
 
 

 
 
ที่มา : สถาบันยานยนต 

 
5.3.2    หนวยงานสําคัญในการสงเสริม SMEs ดานบุคลากร 
 
การพัฒนาผูประกอบการโดยหนวยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน 

1. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม 

แตเดิมนั้นไดดําเนินการสงเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัว เชน การอบรมสงเสริมการทอผาแบบกี่
กระตุก การทํารม เครื่องเลน เครื่องจักสาน เครื่องปน เครื่องหนังและอุตสาหกรรมเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ตอมาได
เพิ่มบทบาทหนาที่ทั้งทางดานการตรวจสอบและควบคุมโรงงาน และสงเสริมการเผยแพรกิจกรรมอุตสาหกรรม 
ตลอดจนบริหารรานจําหนายสินคาที่ผลิตไดในประเทศ คือ "รานไทยอุตสาหกรรม" นอกจากนี้ กรมฯยัง
ไดดําเนินการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมและผูประกอบการอุตสาหกรรม SMEs ภายในประเทศ
อุตสาหกรรมรายยอยและวิสาหกิจชุมชน (Micro and Community Enterprises) อีกทั้งเปนแกนกลางสนับสนุน

 ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมรถยนต 

 

 

การยกระดบัความสามารถของบุคลากร 

ความรู ทักษะ ทัศนคติด 

ดัชนีประสิทธิภาพดานแรงงาน         ] 

153,000 18,000 16,000 8,500 11,000 19,000 

พนักงานโรงงาน ชางเทคนิค หัวหนางาน วิศวกร ผูบริหาร พนักงาน

67.8 8.0 7.1 3.8 4.9 8.4 

225,500 

100% 

 

165 000 64 000 32 000 19 000 16 000 29 000 
50 8 19 7 9 9 5 8 4 9 8 9 

325 000 
100% 

Y – 2010 :  การผลิต :1,800,000 คัน 

Public Training In-House Training Skill Certification System Data 
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การทํางานขององคกรตางๆ เพื่อสรางเครือขายเชื่อมโยงและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน   

โดยมีบทบาทและหนาที่หลัก คือ สงเสริมการจัดตั้งธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อสรางงาน สรางสังคม
และวัฒนธรรมการเปนผูประกอบการ โดยสนับสนุนใหธุรกิจมีการดําเนินงานที่มีความเขมแข็งสามารถดําเนิน
กิจการไปไดอยางตอเนื่อง  ยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรม และผูประกอบการฯใหสามารถแขงขันได
ในตลาดการคาโลก สรางรายไดใหแกประเทศและรักษาสภาพการจางงานในภาคอุตสาหกรรม สงเสริม
ธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชน เพื่อใหราษฎรในทองถ่ินและผูดอยโอกาสไดมีงานทําและมีรายไดจากกิจกรรมผลิต
สินคา สรางมาตรฐานและตนแบบการใหบริการ สนับสนุนปจจัยการดําเนินงานใหองคกรเครือขายทั้งภาครัฐ
และเอกชนรวมกันดําเนินงานสงเสริม และพัฒนาผูประกอบการฯ และบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ตลอดจน
เสนอความเห็นเพื่อการกําหนดนโยบายและมาตรการในการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และผูประกอบการ 
SMEs ของประเทศ     

สําหรับกิจกรรมสนับสนุนสงเสริมที่ไดดําเนินการประกอบดวยโครงการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ เชน 
กิจกรรมอบรมนักวินิจฉัยสถานประกอบการ สําหรับผูประกอบการ โครงการอบรมเรื่อง  “เสริมสรางผูประกอบการ
ใหม” ตลอดจนการใหบริการสัมมนาหัวขอตางๆ เปนตน  

2. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สพว. หรือ ISMED) 

 เปนหนวยปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs ในภูมิภาคตาง  ๆโดยเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นๆ
ทั่วประเทศ  เชน สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สวนสงเสริมและพัฒนาวิจัย
สํานักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กองกิจการพลเรือน 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา สถาบันพัฒนา SMEs เครือขายมหาวิทยาลัยเชียงใหม ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนยบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายบริการวิชาการ เทคโนธานี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี สํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา สํานักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขลา เปนตน โดยไดรับเงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลในชวงแรกของการดําเนินการ คือระหวาง ป 
2542-2546 จากนั้นจะมีรายไดจากการใหบริการแกวิสาหกิจ หนวยงานราชการสวนกลางและในเขตพื้นที่ภูมิภาค
ตางๆ  

ดังนั้น บทบาทและหนาที่หลัก คือ การพัฒนาผูประกอบการทั้งที่จดทะเบียนจัดตั้งเดิมและจดทะเบียนใหม 
ใหมีความสามารถบริหารธุรกิจดวยตนเองอยางเปนอิสระ สามารถแขงขันไดและเจริญเติบโตอยางยั่งยืน โดย
จัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาในดานตางๆ  เชน การฝกอบรมสัมมนา การใหคําปรึกษาแนะนํา  การทําวิจัย
และบริการขอมูล การเชื่อมโยงธุรกิจ ฯลฯ จัดทําเครื่องมือบริการและเผยแผร เชน เอกสารองคความรู  หลักสูตร/
สื่อสิ่งพิมพตางๆ วิทยากร ที่ปรึกษา ตลอดจนระบบงานการใหบริการ เชนการจัดทําแผนธุรกิจ การวินิจฉัย
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ธุรกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพและใหเกิดผลิตภาพของงานบริการ ตลอดจนการพัฒนาเครือขายประสานงานกับ
องคกรพันธมิตร เพื่อรวมดําเนินการในกิจกรรมดังกลาวขางตน  

ตัวอยางกิจกรรมสนับสนุนสงเสริม คือ  1) โครงการจัดฝกอบรมและสัมมนา  เชน อบรมวิสาหกจิ

ภาคคาปลีกและคาสง อบรมสาธารณประโยชนแกผูประกอบการ SMEs โครงการจัดตั้งศนูยสงเสริมอาชีพ กทม. 

โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม  เปนตน 2) การบริการใหคําปรึกษา เชน 

โครงการ  SMEs ใหม เปนตน 3) การจัดสัมมนาและนิทรรศการ เชน การสัมมนานานาชาติ “ISPA 2006” การ

สัมมนาผลการวิจยัการศกึษาตลาดสหรฐัอเมริกา และกลยทุธการเขาตลาดผลิตภณัฑเฟอรนิเจอรไมสักของไทย  

เปนตน 4) การใหบริการแหลงขอมูลเกี่ยวกบัการประกอบการ เชนศูนยบริการ SMEs เพื่อชวยเหลือผูประกอบการ

ใหเขาถึงแหลงขอมูลเกี่ยวกับการประกอบการหรือ การพัฒนาธุรกิจ และ 5) การประสานงานกับหนวยงาน

ภาครัฐ/เอกชนใหกับผูประกอบการ SMEs บริการสืบคนขอมูลทางธุรกิจ บริการเชื่อมโยงเพื่อสรางเครือขายธุรกิจ 

บริการหองสมุด SMEs  นอกจากนั้น สถาบันไดทําการพัฒนาขอมูลใหมีเนื้อหาครอบคลุมและเชื่อมโยง

องคประกอบเกี่ยวกับการดําเนินการธุรกิจเพื่อสงเสริมผูประกอบการ ใหสามารถคนหาขอมูลไดตรงกับความ

ตองการ ซ่ึงในป 2549 มีผูเขาเยี่ยมชมจํานวนทั้งสิ้น 554,682 ราย 

สําหรับโครงการใหคําปรึกษาแนะนําที่สําคัญอื่นๆ เชน  
1. ใหคําแนะนําแกผูประกอบการเพื่อชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการดําเนินธุรกิจ เชน  บริการปรึกษาแนะนําเบื้องตน คลินิกธุรกิจขนาดยอม (Small Business Clinic) การ
จัดทําแผนธุรกิจ บริการปรึกษาแนะนําเฉพาะทางเชิงลึก บริการปรึกษาแนะนําการดําเนินงาน ที่ผานมาไดให
คําปรึกษาแนะนําวิสาหกิจ รวม 3 บริการ คือ การใหคําปรึกษาแนะนําเฉพาะทางเชิงลึก จํานวน 12 ราย เชน 
โครงการ Hand Holding SMEs จํานวน 3 ราย ตลอดจนคําแนะนําดานการเงิน การตลาด การจัดการ แผนธุรกิจ 
การเริ่มตนธุรกิจ การออกแบบ การผลิตเพื่อสงตอหนวยปรึกษาแนะนําเฉพาะทางเชิงลึก เปนตน   

2. ใหคําปรึกษาแนะนําโครงการภาครัฐ ประกอบดวยโครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรม โครงการนํารองเครือขายเศรษฐกิจพอเพียง โครงการโคเนื้อ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารฯ OTOP โครงการพี่เล้ียงจัดทําแผนธุรกิจ โครงการบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมสปาไทย โครงการ
บมเพาะธุรกิจอัญมณี (บมจ.ไอจีเอส) โครงการพัฒนาผูประกอบการผลผลิตเชิงนวัตกรรม โครงการวิจัยและพัฒนา
สินคา OTOP โครงการพัฒนาขีดความสามารถแขงขันผูประกอบการ SMEs เปนตน   
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3. สถาบันคีนันแหงเอเชีย 

สถาบันคีนัน มีบทบาทและหนาที่หลักในการมุงมั่นเสริมสรางความสามารถในการแขงขันที่ยั่งยืน
ใหกับประเทศไทยและประเทศในแถบลุมแมน้ําโขง  โดยผานการประสานงานของสถาบัน การศึกษา ภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื่อใหเกิดประโยชนระหวางประเทศในทวีปเอเชียและสหรัฐอเมริกา โดยมีกิจกรรมสําคัญ คือ   

1. สงเสริมการยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การสรางจิตสํานึกรับผิดชอบใน
การดําเนินงานและผลประโยชนของกิจการ โดยเฉพาะผูประกอบการใหม และผูประกอบธุรกิจขนาดเล็กใน
ภาคธุรกิจ สนับสนุนการฝกอบรมผูบริหารระดับสูงดานกลยุทธการจัดการ ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ 
สรางพันธมิตรธุรกิจเพื่อการออกแบบ ฯ  

2. ใหการสนับสนุนชุมชนในกิจกรรมการพัฒนา  ตลอดจนการทํางานรวมกันของครู-อาจารย
และเยาวชน เพื่อพัฒนาเยาวชนรุนใหมใหเปนผูนําที่มีความรับผิดชอบตอสังคม  

3. จัดการฝกอบรม ใหคําปรึกษาและการเขาถึงแหลงเงินทุน และการบริหารจัดการดานตางๆ  
เชน การจัดทําแผนธุรกิจ การบริหารทรัพยากรบุคคล การตลาด การบริหารหวงโซอุปทาน (Supply Chain) การ
บริหารการผลิต การเพิ่มผลผลิต และการบริหารคุณภาพ บริการบมเพาะธุรกิจ  สนับสนุนการพัฒนากิจการ 
โดยใหบริการการเปนพี่เล้ียงทางธุรกิจ การสรางเครือขายทางการคาใหวิสาหกิจสามารถเจาะเขาหาตลาด
เปาหมายได บริการฝกอมรมเสริมสรางผูประกอบการใหม ฯ 
 
4. สถาบันพัฒนาผูประกอบการไทย 

เปนหนวยงานอิสระภายใตการกํากับดูแลของสภาหอการคาแหงประเทศไทย มีวัตถุประสงค เพื่อให
การสงเสริมพัฒนาขีดความสามารถและสรางโอกาสใหแกองคกรรัฐและเอกชน และผูประกอบการ
วิสาหกิจฯ โดยมีบทบาทและหนาที่หลัก คือ การบริการดานการอบรม (Training) เชน จัดการฝกอบรม
ตามความตองการของผูประกอบการ  การบริการใหคําปรึกษา โดยผูเชี่ยวชาญจากในประเทศและตางประเทศ  
การบริการดานการจัดสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครอบคลุมประเด็นตางๆ ตามสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ  การบริการดานงานวิจัย การใหบริการจัดงาน จัดกิจกรรมทางธุรกิจ การแสดงสินคา กิจกรรมสันทนา
การอื่นๆ  การบริหารโครงการวางแผนและบริการโครงการตางๆ  

สําหรับกิจกรรมสนับสนุนสงเสริมที่สําคัญ คือ เสริมสรางความเขมแข็งใหกับธุรกิจ SMEs และ
ผูประกอบการใหม สรางเครือขายและพันธมิตรทางธุรกิจ  การใหบริการปรึกษาแนะนําธุรกิจเฉพาะดาน การ
สงเสริมจริยธรรมของผูประกอบการ และ ธรรมาภิบาลในการดําเนินงานธุรกิจ ตลอดจนสรางมาตรฐานผลิตภัณฑ
และกระบวนการผลิต การบริหารจัดการใหไดมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานของตางประเทศที่เปนคูคาทางธุรกิจ 
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5. หนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubators) 

โครงการหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubators) หรือ UBIs 
ซึ่งถือเปนกลไกและพลังขับเคลื่อนผูประกอบการสูยุคเศรษฐกิจฐานความรูที่สําคัญยิ่งของประเทศไทย 
และเปนความพยายามที่จะสรางใหเกิดกลไกหลักในสถาบันอุดมศึกษาไทย ในการนําผลงานวิจัย  เทคโนโลยี 
สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม ที่เกิดขึ้นในสถาบันออกสูโลกแหงธุรกิจ ในรูปของบริษัทที่จัดตั้งใหม ที่อาจเกิด
จากการรวมตัวจัดตั้งโดยนิสิตนักศึกษา ศิษยเกา และอาจารย ที่ตองการเปนผูประกอบการใหม รวมถึงภาคเอกชน
ที่เห็นศักยภาพและอนาคตของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่แตละสถาบันอุดมศึกษาไดคิดคนขึ้น โดยที่กิจการ
ที่ตั้งขึ้นใหม เหลานี้จะมีตนทุนการดําเนินงานในระยะแรกที่คอนขางสูง ดังนั้น UBIs จะทําหนาที่บมเพาะ
บริษัทที่จัดตั้งใหมเหลานี้อยางเปนระบบ เพื่อลดตนทุนการดําเนินการในดานตางๆ โดยใชความพรอมดาน
วิชาการและอาคารสถานที่ในสถาบันอุดมศึกษาเปนปจจัยเกื้อหนุน  เมื่อบริษัทใหมมีความเขมแข็งเชิงธุรกิจแลว 
ก็พรอมที่จะหลุดออกจาก UBIs ไปเปนบริษัทที่เร่ิมเติบโต หรือ ที่เรียกวา Spin-off Company ที่พรอมดําเนินธุรกิจ
ไดดวยตัวเองและเติบโตตอไป   

 หนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBIs) กอตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2547 มีสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งเกาและใหมเขารวมโครงการกวา  37 แหง ที่อยูในสวนกลางและสวนภูมิภาค เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
เปนตน  
           นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ยังสนับสนุนการดําเนินการของศูนยฯโดยได
จัดตั้งสํานักงานประสานงานหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาขึ้น (University Business Incubators 
Coordinating Office หรือ UBICO) เพื่อเปนหนวยงานกลางในการดําเนินกิจกรรมเชิงพัฒนาสนับสนุนและบม
เพาะ UBIs ตาง ๆใหมีความเขมแข็งเพิ่มขึ้น โครงการนี้มีระยะเวลาดําเนินงาน 3 ป โดยอาศัยความรวมมือ
จากหนวยงานสําคัญ คือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) 
และ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ทําใหเกิด UBIs ที่สามารถพัฒนาจนสามารถ
ดําเนินการในลักษณะเต็มรูปแบบไดไมนอยกวา 20 หนวย กระจายตัวอยูตามสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ทั่ว
ประเทศ มีบริษัทใหมในรูปแบบของ Start–up Company เกิดขึ้นไมต่ํากวา 100 บริษัท และเกิดการเสริมสราง
ประสบการณของผูประกอบการใหม (Entrepreneur) ผานกิจกรรมความรวมมือของเครือขายพันธมิตรระหวาง
อาจารย บัณฑิตใหม และนักศึกษาไมต่ํากวา 1,000 เครื่อขาย                
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รูป 5.2 สถาบันที่สนับสนุนศูนยบมเพาะธุรกิจ

ภาครัฐบาล
(กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 
กรมสงเสริมการสงออก, 

สํานักงานสงเสริมธุรกิจขนาด
กลางยอม ฯลฯ)

ภาครัฐบาล
(กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 
กรมสงเสริมการสงออก, 

สํานักงานสงเสริมธุรกิจขนาด
กลางยอม ฯลฯ)

สถาบันเทคโนโลยี  
(สวทช,สถาบันวิจยั, TLO, 

ฯลฯ)

สถาบันเทคโนโลยี  
(สวทช,สถาบันวิจยั, TLO, 

ฯลฯ)

ภาคเอกชน
(หอการคา, บริษัท, ธุรกิจ

ใหม)

ภาคเอกชน
(หอการคา, บริษัท, ธุรกิจ

ใหม)

หนวยงานท่ีปรึกษา
(บริษัทที่ปรึกษา, บริษัท
กฎหมาย, บริษัทบัญชแีละ

ภาษี)

หนวยงานท่ีปรึกษา
(บริษัทที่ปรึกษา, บริษัท
กฎหมาย, บริษัทบัญชแีละ

ภาษี)

Business Incubators

การสงเสรมิศนูยบมเพาะธุรกิจ  

สถาบันการเงิน
(ธนาคารพาณิชยและกลุม 

Venture Capital)

สถาบันการเงิน
(ธนาคารพาณิชยและกลุม 

Venture Capital)

สถาบันการศึกษา 
(มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย

อาชีวะตาง )ๆ

สถาบันการศึกษา 
(มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย

อาชีวะตาง )ๆ

พันธมิตรศูนยบม
เพาะ

(เชนชมรมศูนยบมเพาะ)

พันธมิตรศูนยบม
เพาะ

(เชนชมรมศูนยบมเพาะ)

 
 
 

ที่มา : Competitiveness Development Office (ONESDB) 
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ตาราง 5.2 หนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator)  

หนวยบมเพาะวิสาหกิจที่ไดรับการสนับสนุนจาก สสว. 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวยงาน สาขาที่เนนการบมเพาะ รายละเอียดเพิ่มเตมิติดตอ 

1. ศูนยบมเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑและบริการฮาลาล  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 - อาหารฮาลาลและผลิตภัณฑฮาลาล  Tel:02-2181098, 02-2181099, 
02-2181076 
http://www.bihap.org/ 

2. Innovation Creativity and Enterprise Center (ICE 
CENTER) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

 - สงออก Tel:02-300-4543-62  

3. บริษัท บมเพาะอัญมณีศาสตร จํากัด (กรุงเทพ)   - เทคโนโลยีดานอญัมณี และซอฟตแวรเพื่อธุรกิจดานอัญมณี  Tel:0-2267-4315-9 
www.gbitcenter.com   

4. หอการคาไทย โดยสถาบันพัฒนาผูประกอบการไทย   - กลุมอาหาร กลุมสุขภาพ กลุมยานยนต กลุมแฟชั่นและสิ่งทอ กลุม
ซอฟตแวร โดยใหความสําคัญทางภาคการคาและบริการ  

Tel: 02-622-1860-76  

5. ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม   - ธุรกิจดานซอฟตแวรและคอมพิวเตอร ธุรกิจเทคโนโลยีอาหาร ธุรกิจ
บริการ  

Tel: 053-851-478-86  

6. มหาวิทยาลัยศรีปทุม  - กลุมอาหาร กลุมสุขภาพ กลุมซอฟตแวรและอิเล็คทรอนิคส ยานยนต 
วิทยาศาสตรเพื่อสังคม  

Tel: 02579-1111  

7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ 
จ.สกลนคร  

 - Logistic, Packaging การจัดทําระบบบัญชี การตลาด และการจัดทําแผน
ธุรกิจ  

Tel: 042-754-088  

8. ศูนยบมเพาะวิสาหกิจอัญมณีและเครื่องประดับแหง
ประเทศไทย (กรุงเทพ)  

 - อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  Tel:02-956-4964  

9. สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 
(กรุงเทพ)  

 - วิสาหกิจดานวัฒนธรรม  Tel:02-247-0013  

10. มหาวิทยาลัยหาดใหญ จ.สงขลา   - การบริหารจัดการธุรกิจ  Tel:074-425-000 

11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (กรุงเทพ)   - เทคโนโลยี  Tel:02-988-3655  

12. มหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน  
จ.เชียงใหม  

 - กลุมทองเที่ยว กลุมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กลุมหัตถกรรม  Tel:053-201-800-4  

13. คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  

 - อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป แฟชั่น และโลจิสติกส Life style product  Tel:02-218-5912-3 
www.chula.ac.th  

14. เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร   - ดานการพัฒนาและการใหบริการดานซอฟตแวร  Tel:02-583-9992 
www.swpark.or.th  

15. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (กรุงเทพ)   - ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร อาหารแปรรูป  Tel:02-942-8812 www.ku.ac.th 

16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
(กรุงเทพ)  

 - ทางดานเทคโนโลยี  Tel:02-470-8326-8 
www.uto.kmutt.ac.th  
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ตัวอยางการดาํเนินงานของศูนยบมเพาะที่สําคัญ  
 
5.1)  ศูนยบมเพาะ (Incubator) คณะพาณชิยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเปดศูนยบมเพาะขึ้นเพื่อใหความชวยเหลือ
และพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ SMEs ทั้งนี้โดยไดรับความรวมมือและการสนับสนุนจาก Aachen 
University (RWTH Aachen) – Germany  และ  Delft University of Technology – The Netherlands ผานทาง
สหภาพยุโรป (European Union) ในโครงการ Upgrading Institutional Capacity of Industry Relations 
Offices in Two Universities of ASEAN Countries  โดยทางคณะฯไดรับการสนับสนุนจาก Aachen University 
(RWTH Aachen) ในการพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหแกคณะฯเพื่อดําเนินกิจกรรมดังกลาว  และยังไดรับ
ความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญในหลายดานจากคณะตางๆของมหาวิทยาลัยฯในการดําเนินกิจกรรมตางๆ โดย
จะเนนบริการความเชี่ยวชาญในดานวัสดุศาสตร  วิทยาศาสตรอาหาร การออกแบบผลิตภัณฑ วิศวกรรมศาสตร 
เทคโนโลยีการผลิต การตลาดดานการประชาสัมพันธและการโฆษณา เปนตน โดยไดใชสถานที่ของคณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชีเปนสถานที่ทําการของศูนยบมเพาะ สําหรับในสวนกิจกรรมของศูนยฯนั้นจะ
เนนดานการฝกอบรม การใหคําปรึกษาแนะนําดานการตลาด  การออกแบบ  การจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ การ
ใหบริการขอมูลขาวสาร ตลอดจนทําการประเมินความกาวหนาและความสําเร็จของผูบมเพาะแตละราย  เปนตน  

 
5.2) ศูนยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMUBI) 

ศูนยบมเพาะแหงนี้ไดจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนางานวิจัยหรือนําผลงานวจิยัทีเ่กดิขึน้แลว
มาพัฒนาสูภาคอุตสาหกรรมใหม หรือนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑใหมสูการดําเนินธุรกิจ (New Product Development 
and Commercialization) โดยการสงเสริมใหนิสิตนักศึกษาและบัณฑิตเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม
ของศูนยฯ เพื่อใหเกิดการเรียนรู และ สรางสมประสบการณจริงเพื่อการพัฒนาไปสูการเปนผูประกอบการรุน
ใหมในลําดับตอไป การเขารวมกิจกรรมของหนวยบมเพาะวิสาหกิจของนักศึกษาและบัณฑิตเหลานี้จะเปน
ในรูปแบบการรวมทุน (Venture Capital) ซ่ึงจะเปนจุดเริ่มตนของการเกิดบริษัทใหมที่มีมหาวิทยาลัยฯ เปนผู
รวมถือหุนดวย (ทั้งนี้สามารถดําเนินการได ตาม พ.ร.บ. ของมหาวิทยาลัย)      

อยางไรก็ตาม นอกจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯในดานตางๆแลว  ยังมีผลงานวิจัยของศูนยวิจัย
อ่ืนๆ เขารวมดําเนินงานในโครงการหนวยบมเพาะวิสาหกิจแหงนี้ดวย เชน ผลงานวิจัยของศูนยวิจัยและพัฒนา
วัตถุดิบยา เครื่องสําอางและผลิตภัณฑธรรมชาติ ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบพลังงาน ศูนยวิจัยนิวตรอนฟสิกสและ
เทคโนโลยีรังสี และศูนยวิจัยและพัฒนาอื่น  ๆในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปนตน  

 
5.3) ศูนยบมเพาะวิสาหกิจขนาดยอม สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ศูนยวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and Technology Research Center) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดรับการสนับสนุนจาก สกอ. และเปนศูนยบมเพาะวิสาหกิจแบบครบวงจร และ
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โดยความรวมมือกันของหลายหนวยงานภายในของสถาบันฯเองเปนสําคัญ สําหรับกิจกรรมการดําเนินงานจะ
เนนการสนับสนุนและสงเสริมอาจารยที่มีผลงานที่มีลิขสิทธิ์แลวและมีความพรอม ตลอดจนนักศึกษาและ
บัณฑิตที่มีศักยภาพในการเปนผูประกอบการใหม โดยสถาบันฯจะใหความสําคัญในการสงเสริมการสราง
เครือขายคัสเตอรและบมเพาะธุรกิจ ตามความเชี่ยวชาญของสถาบันฯ ใน 3 กลุมธุรกิจหลัก  คือ  

1. บมเพาะวิสาหกิจคลัสเตอรอาหาร (พืชสมุนไพรชา) 
2. บมเพาะวิสาหกิจคลัสเตอรช้ินสวนยานยนต 
3. บมเพาะวิสาหกิจคลัสเตอรช้ินสวนไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
สําหรับคุณสมบัติของผูที่จะเขารับการสนับสนุนสงเสริมจากศูนยฯ คือ เปนอาจารยที่มีผลงานซึ่งมีลิขสิทธิ์

และมีความพรอม หรือ ผูที่สําเร็จการศึกษาอยางนอยในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
อนุปริญญา สาขาใดก็ได มีประสบการณทํางานอยางนอย 3 ป มีความสนใจในการเริ่มทําธุรกิจในอุตสาหกรรม
สายการผลิต กลุมอาหาร กลุมยานยนต กลุมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สามารถเขารับการอบรมในโครงการได
ตลอด 4 สัปดาหเต็ม ตลอดจนสามารถหาแหลงทุนมาสนับสนุนการริเร่ิมดําเนินกิจการได  เปนตน  

  
5.4) ศูนยบมเพาะวิสาหกิจพระจอมเกลาลาดกระบัง (KMITL Business IncubatorCenter) 

จัดตั้งภายใตการสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อเปนศูนยกลางในการ
ถายทอดความรูที่หลากหลายสาขาใหกลุมเปาหมาย เพื่อสงเสริมใหเกิดบริษัทจัดตั้งใหม (Start-up company) 
เพื่อสรางประสบการณใหกับนักศึกษาและบัณฑิต เพื่อเตรียมเปนผูประกอบการขนาดเล็กรุนใหม และเพื่อ
เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ /เอกชน ในดานความรวมมือและดําเนินกิจกรรมรวมกัน 
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รูป 5.3 หนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 
 

 

ที่มา : http://www.ubi.mua.go.th/about.htm  

 

 
       

 

มรภ. ภูเก็ต
 

กรุงเทพมหานคร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
 ม. เกษตร 
 ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุร ี 
 ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาด
 ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 ม. มหดิล 
 ม. ศลิปากร  
 มรภ. สวนดสุิต 
 มรภ. สวนสุนันทา  
 ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 
 ม. ธรรมศาสตร  

ี

ม. บูรพา

 ม. นเรศวร 
มรภ. นครสวรรค

ม. เชียงใหม  
ม. แมโจ 
ม. แมฟาหลวง

ม. วลยัลักษณ

ม. ขอนแกน 
ม.มหาสารคาม 

ม. เทคโนโลยสีุรนาร ี
มรภ.สรุินทร 

ม.สงขลานครินทร
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6. ศูนยบมเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 5 ภูมิภาค และรายสาขา 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) รวมกับสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(สสว.) จัดตั้งโครงการศูนยบมเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 5 ภูมิภาค และรายสาขาขึ้นเปนครั้ง
แรกในป 2550 โดยทาง ส.อ.ท. ไดดําเนินการคัดเลือกผูประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในกลุมอุตสาหกรรม
ของทั้ง 5 ภูมิภาค เขารับการบมเพาะในโครงการศูนยบมเพาะนี้ เปนจํานวนรวม 75 ราย หรือ ศูนยละ 15 ราย 
โดยมีรายละเอียดประเภทอุตสาหกรรมและเครือขายที่เขารวมกิจกรรมในแตละภาค ดังนี้  

1.  ภาคกลาง คัดลือกบมเพาะธุรกิจเครื่องเคลือบดินเผาและอูตอรถยนต รวมกับเครือขายมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

2.  ภาคตะวันออก เนนบมเพาะอัญมณีและเครื่องประดับ รวมกับมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ
จันทบุรี  

 3.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมเพาะธุรกิจสิ่งทอ รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ  
 4.  ภาคเหนือ บมเพาะธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ รวมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 

ศูนยอุดมศึกษาแมสอด  
5. ภาคใต บมเพาะธุรกิจแปรรูปไมยางพาราเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม โดยมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปน

ศูนยกลางของเครือขายหรือคลัสเตอร   
จุดเดนของศูนยบมเพาะธุรกิจของสภาอุตสาหกรรมตางจากที่อ่ืนๆ คือ การมีพี่เล้ียงที่เปนนักธุรกิจที่

มีประสบการณจริง และชวยเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจในดานตางๆ ทั้งการจัดหาแหลงวัตถุดิบเพื่อชวยลดตนทุน
การผลิต และการจัดเวทีเพื่อเจรจาการเปดตลาดการคาใหมๆ และ ส.อ.ท. พรอมที่จะรวมเปนหุนสวนกับ
ผูประกอบการ SMEs ที่มีแผนธุรกิจที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจภายหลังจากจบหลักสูตรการอบรม
แลว โดยโครงการนํารองในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคและเปาหมายที่จะชวยเสริมสราง SMEs ใหประสบความสําเร็จ
ทางธุรกิจไดจริงประมาณรอยละ 80 จากจํานวนผูเขารับการบมเพาะทั้งหมด 

7. ศูนยบมเพาะสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

จัดตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมใหกับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนในชุมชนทองถ่ินที่เขารวมโครงการของ
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สามารถจัดตั้งกลุมธุรกิจในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาและมีโอกาสในการเผยแพรผลงานของกลุมธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยการจัดนิทรรศการแสดงสินคา
ของกลุมตลอดจนกิจกรรมสงเสริมผูประกอบการอื่นๆ นอกจากนั้นยังมีจุดประสงคเพื่อพัฒนาเครือขายและ
เชื่อมโยงความรวมมือกับหนวยงานในสังกัด และ หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีเปาหมาย
ใหนักเรียนและประชาชนไดรับการพัฒนาองคความรู ทักษะ ประสบการณในเชิงพาณิชยและสามารถเขียน
แผนธุรกิจได การสนับสนุนของศูนยบมเพาะอาชีวศึกษาทั้ง  404 แหงทั่วประเทศ  มีเปาหมายเพื่อสราง
ผูประกอบการใหมที่ผานเกณฑประเมินของศูนยฯ  วิทยาลัยละไมนอยกวา 10 ราย รวม 4,040 ราย สําหรับ
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งบประมาณในการดําเนินงานในโครงการนี้ ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน  6,100,800 บาท โดยจัดสรรให
สถานศึกษาหรือวิทยาลัยแหงละ 13,000 บาท และจัดสรรใหศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค จํานวน 5 
ภาค ๆละ 20,000 บาท  
 

ศูนยบมเพาะอาชีวศึกษาแหงชาต ิ
นอกจากนั้น สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไดรวมมือกับ สํานักงานบริหารการแปลง

สินทรัพยเปนทุน หรือ สปท. (องคการมหาชน) และธนาคารออมสิน จัดตั้งและดําเนินงานโครงการ “ศูนยบม
เพาะอาชีวศึกษาแหงชาติ” โดยมีเปาหมายใหเปดดําเนินการจังหวัดละ 1 ศูนย เพื่อสรางโอกาสใหนักศึกษา
อาชีวะสามารถนําองคความรู ทักษะความชํานาญในวิชาชีพ มาสรางมูลคาเพิ่มในเชิงพาณิชยเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแลว เพื่อสรางงาน สรางอาชีพและรายไดใหแกนักศึกษาอาชีวศึกษา ตลอดจนชุมชนในทองถ่ินให
เขาถึงแหลงเงินทุน โดยสามารถนําองคความรูทักษะความชํานาญในสาขาวิชาชีพดังกลาว มาแปลงเปนทุน
เพื่อสรางตนเองเปนผูประกอบการใหมไดอยางมั่นคง โดยมี สปท. และธนาคารออมสินเปนหนวยงานสนับสนุน 

ดังนั้น ศูนยบมเพาะแหงนี้จะเปนศูนยกลางรวบรวมองคความรูและเทคโนโลยีตางๆในการผลิต การ
แปรรูป บริการ และการตลาด รวมทั้งใหการฝกอบรมและคําปรึกษาดานแหลงทุนทั้งบุคลากรในภาคเกษตร 
และภาคอุตสาหกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหผูมาใชบริการมีทักษะความชํานาญในวิชาชีพ และ
สรางขีดความสามารถในการเปนผูประกอบการ โดยผูที่ผานการบมเพาะจากศูนยฯจะไดรับใบรับรองทักษะ
วิชาชีพที่สามารถนําไปแปลงเปนทุน เพื่อการประกอบอาชีพ โดยมีธนาคารออมสิน เปนสถาบันการเงินที่จะ
รองรับโครงการ ซ่ึงทําใหชุมชนในทองถ่ินมีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุนไดมากขึ้น และสรางมูลคาเพิ่มในเชิง
พาณิชยใหกับชุมชนอยางยั่งยืน ผูที่จะเขามาใชบริการของศูนยจะเปนนักศึกษาอาชีวศึกษาที่เรียนอยูใน
วิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ศิษยเกาอาชีวศึกษาที่จบการศึกษาแลว และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจจะ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนาตอยอดเพิ่มมูลคาของสินคาและผลิตภัณฑ 

8. โครงการศูนยบมเพาะของสมาคม 

 ศูนยบมเพาะการพิมพ 

ปจจุบันอุตสาหกรรมการพิมพ มีผูประกอบการประมาณ 3,500 ราย สวนใหญเร่ิมตนจากธุรกิจครอบครัว 
รอยละ 95 เปน SMEs  อยางไรก็ตามจากสภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมที่มีความรุนแรงมากขึ้น ทําให
ความรูเดิมที่มีอยูไมสามารถตอบสนองตอสภาวะการแขงขันทั้งในและนอกประเทศได ดวยเหตุนี้กลุมอุตสาหกรรม
การพิมพและบรรจุภัณฑกระดาษ สภาอุตสาหกรรมไทย และ สมาคมการพิมพไทย จึงเห็นสมควรจัดตั้งศูนย
บมเพาะการพิมพขึ้น เพื่อใหเปนเครื่องมือในการสงเสริมและเพิ่มศักยภาพการพิมพใหกับผูประกอบการเดิม
และ เพื่อสรางผูประกอบการใหม ใหมีความรู มีทักษะความชํานาญในงานอยางมีมาตรฐาน ตลอดจนมีทักษะ
ในการบริหารงานอยางมีระบบและเพิ่มความเชี่ยวชาญทางดานเทคนิคตางๆ รวมถึงใหมีการดําเนินธุรกิจได
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อยางถูกตอง โดยเฉพาะผูประกอบการเดิมที่มีความตั้งใจจะพัฒนาความรู ความสามารถ ของตนเองใหสามารถ
ไปแขงขันในตลาดได 

 ดังนั้น การดําเนินงานของศูนยบมเพาะการพิมพนี้ จึงใหความสําคัญตอการมุงพัฒนาธุรกิจการพิมพ
โดยเฉพาะ โดยรวมมือกับสมาคมการพิมพไทย นิคมอุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภัณฑสินสาคร คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เพื่อพัฒนาการพิมพอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ และ
ถายทอดองคความรูตางๆผานการฝกอบรม และใหคําปรึกษาโดยผูเขารับบริการของศูนยจะมีที่ปรึกษาและพี่
เล้ียงตลอดหลักสูตร ผูเขารวมโครงการสามารถพัฒนาเปนผูประกอบการไดโดยนําโครงการที่นําเสนอไป
ลงทุนและนําความรูจากการฝกอบรมและขอแนะนําไปพัฒนาธุรกิจตนเองใหมีศักยภาพยิ่งขึ้นได นอกจากนั้น
สําหรับโครงการที่นําไปดําเนินการจัดตั้งธุรกิจจริงนั้น สามารถขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบัน
การเงินของรัฐได  
 
การพัฒนาผูบริหาร SMEsโดยหนวยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน 

9. มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแหงประเทศไทย (Institute for Management Education 
for Thailand Foundation: IMET) 

กอตั้งขึ้นในป 2525 โดยการริเร่ิมของนักธุรกิจไทย สมาคมธนาคารไทย หอการคาไทย สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย และมหาวิทยาลัยช้ันนําของรัฐในสวนกลาง โดยไดรับเงินสนับสนุนเพื่อการดําเนินงานใน
ชวงแรกจากองคกรเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (UCED) ประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
และพัฒนาภาคธุรกิจเอกชนสวนภูมิภาค ใหสามารถทํางานรวมกับองคกรภาครัฐ ตลอดจนการสงเสริมพัฒนา
ใหธุรกิจเอกชนสวนภูมิภาคสามารถเขามามีบทบาทการเปนผูนําภาคเอกชน และสรางเครือขายระหวางองคกร
ตางๆได  
       มูลนิธิฯ ไดเร่ิมดําเนินการใหบริการการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถในดานบริหารธุรกิจ
โดยรวมมือกับ 8 สถาบันการศึกษา ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒ -
นบริหารศาสตร (NIDA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย โดยมุงพัฒนาความรู ความสามารถ
ดานการบริหารธุรกิจใหกับนักธุรกิจสวนภูมิภาคใน 3 ระดับ คือ นักธุรกิจชั้นนํา นักธุรกิจขนาดกลาง และนัก
ธุรกิจขนาดเล็ก ในขณะเดียวกันก็ดําเนินกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาคณาจารยในสถาบันการศึกษาทางดานการ
บริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาหอการคาจังหวัด และจัดตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมและประสานงานความ
รวมมือภาครัฐและภาคเอกชน  
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ตัวอยางโครงการกิจกรรมสําคัญ เชน ไดรวมกับ บริษัทปูนซิเมนตไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
กสิกรไทย กลุมบริษัทในเครือ  CP และกลุมชินคอรป  จัดโครงการ CEO Forum  เชิญ Prof. Michael E. Porter 
จาก Harvard Business School เขารวมจัดงาน โครงการศึกษาความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย 
(Thailand Competitiveness Study) เพื่อทําการศึกษาในโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ 2 
กลุมอุตสาหกรรมหลัก  คือ กลุมอุตสาหกรรมอาหาร - กุงกุลาดํา และกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว – จ.ภูเก็ต 
โดยใชแนวทางการศึกษาในลักษณะเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลในขณะนั้น
ผานทางสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ที่เปนแกนหลักในการดําเนินงาน
โครงการฯ  ในป 2546 การศึกษาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว – จ.ภูเก็ตไดดําเนินการเสร็จสมบูรณ สวนอุตสาหกรรม
อาหาร – กุงกุลาดํา อยูในระหวางการดําเนินการโดยภาคเอกชน เปนตน  

10. สถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2524  เปนสถาบันในกลุมวิจัยเฉพาะดานและฝกอบรม มีบทบาท

สําคัญ คือ การดําเนินการวิจัย การฝกอบรม สัมมนา เผยแพรขอมูลทางวิชาการและผลงานวิจัย รวมทั้งการ

ใหบริการดานการใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานตางๆ โดยเนนถึงปญหาทางดานทรัพยากรมนุษยเปน

สําคัญ มีการรวมมือกับองคการในประเทศ อาทิ  กระทรวงแรงงานฯ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฯ รวมทั้งยังไดรับความรวมมือและมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับองคการและ

สถาบันตางประเทศ อาทิ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงเอเซียและแปซิฟค (ESCAP) โครงการเพื่อการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) เพื่อศึกษาวิจัย

สภาพและปญหาทรัพยากรมนุษยในประเทศไทย   เผยแพรขอมูล และใหความรูทางวิชาการแกผูที่เกี่ยวของ 

และผูสนใจโดยทั่วกัน จัดใหมีการศึกษาในระดับสูงในลักษณะสาชาวิชาซึ่งเกี่ยวของกับทรัพยากรมนุษยใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนตน  

ตัวอยางผลงานสําคัญของสถาบันฯ เชน 1) งานสัมนาและเผยแพรขอมูลฯ โดยเปนการจัดการสัมนา/

อภิปราย/บรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรมนุษย และเรื่องที่เกี่ยวของ ทั้งระดับในประเทศและ

ตางประเทศ งานสัมนาเผยแพรผลงานวิจัยของสถาบันฯ เชน เร่ือง  การจางงานในทศวรรษหนา : ภาวะในเมือง

และชนบท  คาจางและสภาพการจางในกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม ปญหาการรักษากําลังคนในระบบ

ราชการ การแสวงหาวิสัยทัศนและการบริหารโดยแหวกวงลอมของระบบราชการ และ รัฐวิสาหกิจไทย : กรณี

ตัวอยางที่ประสบความสําเร็จ พรรคการเมืองที่ลงเลือกตั้ง  นโยบายเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนากําลังคนของ

ประเทศทามกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในกระแสโลกาภิวัฒน: แนวคิด นโยบาย ความตองการ และความ
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รวมมือระหวางกันในภูมิภาค (Human Resources Strategies in Global Environment Human Resources Development : 

Concept,Policy,Needs and Cooperation in the Region) ฯลฯ 2) งานฝกอบรม เปนการใหบริการการฝกอบรม

เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งระดับภายในประเทศและตางประเทศแกประชาชนทั่วไป เชน  ศิลปะการเปนหัวหนา

งาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคิดเปนระบบและการตัดสินใจเชิง ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากร

มนุษยสมัยใหม รุนที่ 1-4  การพัฒนาทรัยากรมนุษยโดยใชระบบสมรรถนะหลัก (Core Competency) เทคนิค

การจัดการโดยใชการประเมินแบบสมดุล และดัชนีชีวัด (Balance Scored และ Key Performance Indicator ) และ

สมรรถนะการควบคุมทางอารมณ หรือการใชเหตุผล (EQ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองคกร 

เปนตน  และ 3) งานใหคําปรึกษาแนะนํา  เปนการใหบริการดานใหคําปรึกษาแนะนํา/คณะที่ปรึกษาการทํางาน 

ในดานระบบงาน โครงสรางองคกร และการบริหารทรัพยากรมนุษย เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร

แกองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยท่ีผานมามีผลงาน เชน โครงการนักบริหารการพัฒนาบุคลากรใน

สังกัดกระทรวงมหาดไทย โครงการศึกษาปรับปรุงโครงสรางตําแหนงงานและโครงสรางคาตอบแทนของ

การไฟฟาฝายการผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง และบริษัทผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) (EGCO) 

เปนตน  

11. มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 

มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2541 เพื่อเปนหนวยงาน
สนับสนุนนโยบายของรัฐในการสรางความเขาใจและความรวมมือ ผานเครือขายทางวิชาการและการเรียนรู
รวมกัน เพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศในภูมิภาค ดําเนินงาน
ศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของกับทรัพยากรมนุษย  สงเสริมความรวมมือแลกเปลี่ยนความรูเพื่อใหการดําเนินงาน
ของมูลนิธิฯสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยมีบทบาทและหนาที่หลักคือ  โครงการวิจัยกับสถาบันหรือ
หนวยงานอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ  การเก็บรวบรวมขอมูล (Database and IT Management System) 
หนังสือ เอกสาร ส่ิงตีพิมพ ผลงานการวิจัยทั้งในและตางประเทศในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากร-
มนุษย ตลอดจนดําเนินการฝกอบรมเพื่อเผยแพรความรูความเขาใจ เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษยและเรื่องที่เกี่ยวของ 
ดําเนินการเผยแพรขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของกับทรัพยากรมนุษย เพื่อเสริมสรางความสัมพันธและความเขาใจ
อันดีระหวางประเทศ เปนตน  

สําหรับกิจกรรมสําคัญที่ผานมา เชน การสรางความสัมพันธระหวางประเทศและเสริมสรางนโยบาย
ดานความมั่นคงในระดับลึกที่ดีผานกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยรวมกัน การสงเสริมยกระดับความรู
และทักษะของทรัพยากรมนุษยในภูมิภาคเพื่อเปนการเสริมสรางความแข็งแกรงในภูมิภาคและสรางเครือขาย
และชองทางในการเขาถึงขอมูลของประเทศอื่นๆ ในดานการจัดการทรัพยากรมนุษย  เปนตน  
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12. สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สํานักสงเสริมฯ เปนหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีหนาที่สนับสนุนการใหบริการ
ทางวิชาการตาง  ๆตอมาไดมีการยกระดับเปนหนวยงานเทียบเทาคณะ มีหนาที่ใหบริการดานขอมูลขาวสารวิชาการ 
ในรูปแบบของการใหการศึกษานอกระบบโรงเรียน รวมไปถึงการผลิตสื่อตางๆ เชน เอกสารเผยแพร รายการ
วิทยุ รายการโทรทัศน จัดฝกอบรม จัดนิทรรศการ ตลอดจนการจัดประชุม/สัมมนา และฝกอบรมในหลักสูตร
ตางๆใหบริการทางวิชาการแกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และประชาชนทั่วไป โดยถายทอดความรูและเทคโนโลยี
ที่ถูกตองและทันสมัย เพื่อการประกอบอาชีพ และเสริมอาชีพ เปนตน โดยมีกิจกรรมสําคัญ เชน  

1. การถายทอดความรูสูประชาชน เชน การฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น การฝกอบรมหลักสูตรพัฒนา
บุคลากร  การฝกอบรมหลักสูตรนานาชาติ การถายทอดเทคโนโลยีผานสถานีวิทยุ การศึกษาดู
งานเกษตรสัญจร การจัดนิทรรศการและสาธิตทางการเกษตร เปนตน  

2. การผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนการสอนและการสงเสริมเผยแพร  เชน ผลงานดานการเกษตร
และวิชาชีพ ดําเนินการโดยมีการจัดผลิตรายการโทรทัศน เทปโทรทัศน การผลิตสไลดประกอบเสียง 
การผลิตวิดีโอและซีดีจากเทปโทรทัศน รวมถึง การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสเผยแพรทางเว็บไซต
ของสํานักสงเสริมและฝกอบรมอีกดวย  

3. การพัฒนาดานการศึกษาวิจัยและหลักสูตรการฝกอบรม ศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริม
เผยแพรและการพัฒนาชนบท  การผลิตและใชส่ือชนิดตาง ๆ เพื่อใหไดส่ือที่ดีและมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับลักษณะงานสงเสริมเผยแพร ตลอดจนประเมินผลโครงการฝกอบรมเพื่อนํามา
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย สอดคลองกับแผนงานภาครัฐในการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย 

4. สงเสริมการเรียนการสอนและการฝกงานนิสิต มีเครื่องมือตางๆ ในการผลิตสื่อที่ครบวงจร มี
ความพรอมในการใชเปนสถานที่ในการเรียนการสอนและการฝกงานนิสิต ที่ตองศึกษาในสาขา
ที่เกี่ยวของการผลิตสื่อและการสงเสริมเผยแพร ตลอดจนการใหบริการยืมสื่อตางๆ และ
โสตทัศนูปกรณ  โดยผลิตสื่อประเภทตาง ๆ เพื่อการสงเสริมเผยแพรเปนจํานวนมาก และเปน
การเผยแพรฟรี เปนตน  

5. การใหบริการดานการพิมพเอกสาร ตําราทางวิชาการ ใหบริการงานพิมพไดอยางครบวงจร และ
พัฒนาเทคโนโลยีการพิมพใหทันสมัยอยูตลอดเวลา สามารถพิมพส่ิงพิมพตางๆ ใหบริการไดทั้ง
หนวยงานภายใน และ หนวยงานภายนอก 

6. การใหบริการสถานที่เพื่อการจัดประชุม และฝกอบรม สัมมนา  สํานักสงเสริมและฝกอบรม มี
บริการหอพัก สถานที่จัดฝกอบรม สัมมนา ที่ครบวงจร โดยตั้งอยูที่ ศูนยสงเสริมและฝกอบรม
การเกษตรแหงชาติ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม ใหบริการไดทั้งหนวยงานภายใน และ หนวยงาน
ภายนอก 
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การพัฒนาบุคลากรโดยหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 

13. สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 

ศูนยเพิ่มผลผลิตแหงประเทศไทยไดจัดตั้งขึ้น และสังกัดอยูในกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวง
อุตสาหกรรม เปนโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับองคการสหประชาชาติ (กองทุนพิเศษแหง
องคการสหประชาชาติ) เพื่อเปนหนวยงานที่ใหบริการดานการพัฒนาการจัดการ และการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ดวยการฝกอบรม ใหคําปรึกษาแนะนํา และใหขอมูลขาวสารดานการเพิ่มผลผลิต เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทย ตอมารัฐบาลไดอนุมัติจัดตั้งเปนสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2537 โดยใหเปนหนวยงานอิสระ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีมูลนิธิเพื่อสถาบัน
เพิ่มผลผลิตแหงชาติ รองรับการดําเนินงาน 

บทบาทสําคัญในกรสงเสริมวิสาหกิจฯ ของสถาบัน  เชน การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ และสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ (กพข.) โดยสถาบันมุงผลักดันใหเกิดขบวนการเพิ่มผลผลิต (Productivity Movement) ในทุกภาค
สวนของสังคมผานกิจกรรมการสงเสริมสนับสนุน เชน การใหบริการปรึกษาแนะนําดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย (Human Resources Management) การคาเสรี การตลาดและการศึกษาวิจัยพฤติกรรมผูบริโภค 
การจัดการการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจน ความคาดหวังของบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงไป ส่ิงสําคัญ
เหลานี้ลวนมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบาย แผนงาน กลยุทธ ในการบริหารจัดการองคกรธุรกิจที่ตองมีการ
ปรับปรุง พัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหการดําเนินการตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยการใหความสําคัญกับ
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีในองคกร เสมือนเปนกุญแจสําคัญสูความสําเร็จของการดําเนินงานอยาง
ยั่งยืน  

นอกจากนั้น งานสวนบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ ก็เปนอีกหนวยงานหนึ่ง
ที่ใหบริการดานการฝกอบรมพัฒนาพนักงาน หัวหนางาน ผูบริหาร ในดานพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ 
ตลอดจนการบริการปรึกษาแนะนําการพัฒนาระบบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยรวม ตามความ
เหมาะสมกับสภาพปญหา และความตองการของแตละองคกร โดยมุงเนนการใหบริการอยางมีคุณภาพ สามารถ
นําไปใชประโยชนไดและคํานึงถึงความพึงพอใจของลูกคาเปนสิ่งสําคัญ  

14. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ) กระทรวงอุตสาหกรรม 

เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาและสรางมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
มีบทบาทและหนาที่หลักคือสงเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝกอบรมเพื่อใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานสากล รวมถึงอํานวยความสะดวกในการจดทะเบียนบุคลากรที่
ผานการพัฒนาทักษะตามเกณฑมาตรฐานสากล  สําหรับกิจกรรมสําคัญที่จัดใหบริการ เชน โครงการฝกอบรม
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และใหคําปรึกษาแนะนําสําหรับ SMEs ในดานตางๆ คือ การจัดทําระบบการบริหารคุณภาพพื้นฐานสําหรับ 
SMEs การจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม และ การจัดทําระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สําหรับ SMEs ป 2550  เปนตน  

15. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

กอตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2539 เปนองคกรอิสระไดรับการสนับสนุนจาก
กระทรวงอุตสาหกรรมและมีรายไดจากการจัดกิจกรรมการใหบริการตางๆแกอุตสาหกรรมสิ่งทอ  มีบทบาท
และทําหนาที่หลักเปนองคกรกลางเพื่อประสานงานระหวางภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอสาขา สงเสริมการเพิ่มผลิตภาพดวยการเพิ่มทักษะแรงงาน (Human Skill) ใหมีความรูความสามารถ
เฉพาะดานมากขึ้นในระดับตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม  สงเสริมการ
เพิ่มผลิตภาพดวยการบริหารจัดการ (Management) เสริมสรางความรู ความเขาใจในการบริหารจัดการที่ดี 
นําไปสูการลดตนทุนและเวลาในกระบวนการผลิตและการทํางาน (Lead time) รวมถึงสงเสริมการเพิ่มผลิต
ภาพดวยเทคโนโลยี ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญสําหรับการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน  ตลอดจนการสราง
ปจจัยแวดลอมภายนอกที่เอื้อตอการพัฒนา (Enabling Factors) เชน กฎระเบียบ ขอบังคับทางราชการ โครงสราง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ การศึกษา วิจัย การเตรียมความพรอมหองทดสอบ และการใชพลังงาน เปนตน  

ในสวนของกิจกรรมที่ไดดําเนินการสนับสนุนวิสาหกิจ ไดแก การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและเครื่องนุงหม ถือเปนภารกิจหลักที่ดําเนินการมาอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป และในป 2550 ที่ผานมานี้ 
สถาบันฯ ไดจัดทําโปรแกรมการฝกอบรม หลักสูตรทั่วไปและเฉพาะดานเพื่อการพัฒนาองคความรูในแก
บุคลากรทุกระดับในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอสาขาตาง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมดวย  

16. สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

เปนสถาบันอิสระจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2543 เพื่อรวมพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาของประเทศ ใหมีศักยภาพในการแขงขันระดับนานาชาติ 
และรองรับการเติบโตของประเทศในอนาคต  มีบทบาทและหนาที่หลัก  คือ การเสริมสรางความสามารถ
ในการแขงขันของอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาของประเทศไทย  ประสานงานและรวมมือในการจัดทํา
แผนแมบทแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา และการนําแผนงานไปปฏิบัติ รวบรวมและ
ประมวลขอมูลเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม การคาและการกําหนดนโยบายของรัฐสรางสมดุลใหกับการผลิต 
และความตองการของตลาด สงเสริมใหเกิดการประสานงานและรวมมือกันระหวางผูที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรม
เหล็ก ภาครัฐและตางประเทศ เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก  ใหบริการแกอุตสาหกรรม
เหล็กในดานตาง ๆ เชน การสงเสริมการตลาด  บริการขอมูล การฝกอบรมการบริการดานเทคนิค และ
การทดสอบผลิตภัณฑ  ตลอดจนสงเสริมใหสมาชิกประกอบธุรกิจอยางโปรงใส และมีจรรยาบรรณ 
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สําหรับกิจกรรมที่ไดดําเนินการสนับสนุนวิสาหกิจ เชน ใหบริการตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐานสากลเชน JIS (Japanese Industrial Standards), ASTM 
(American Society for Testing and Materials) หรือมาตรฐานอื่น ๆ ตามที่ผูใชบริการตองการ  ทําการวิจัยและ
พัฒนาโดยสถาบันเอง หรือดําเนินการรวมกับผูประกอบการเพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเหล็กตาง ๆ ตาม
ความตองการของตลาดและผูใชบริการขอมูลทางวิชาการและขอมูลสถิติของอุตสาหกรรม  เปนศูนยรวม
ขอมูลของอุตสาหกรรมเหล็ก จัดฝกอบรมและสัมมนาใหความรูและวิทยาการสมัยใหมใหกับบุคคลากร
ในอุตสาหกรรมเหล็กรวมทั้งการจัดเยี่ยมชมโรงงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรูในดานการผลิตและการจัดการ
แกผูประกอบการ ใหคําปรึกษาแนะนําและจัดหาผูเชี่ยวชาญทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งเจาหนาที่
ของสถาบันฯ มาใหคําแนะนําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ตลอดจนใหบริการทางดานเทคนิค ดานการ
บริหารทั่วไป เชน การบัญชี การเงิน และที่ปรึกษาทางกฎหมาย เปนตน 

17. สถาบันอาหาร  

จัดตั้งเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2539 โดยความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน เพื่อเปนองคกร
หลักในการสนับสนุนทางดานเทคนิควิชาการ ตลอดจนเปนหนวยศึกษาและติดตามทิศทางความเคลื่อนไหว
ของมาตรฐานอาหารโลก รวมถึงการประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน เพื่อการแกไขปญหา
การสงออก ฯลฯ มีบทบาทและหนาที่ คือเปนสถาบันหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสูมาตรฐานสากล 
ดําเนินภารกิจตามแนวนโยบายการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารของไทยสูระดับสากล เพื่อ
สรางศักยภาพในการแขงขันในตลาดเสรี ตลอดจนดําเนินงานวิจัยตามแนวนโยบาย (Policy Research) ตามที่
ไดรับมอบหมาย 

สถาบันไดดําเนินกิจกรรมดานตางๆเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตของผูประกอบการ สูระบบรับรอง
คุณภาพที่เปนที่ยอมรับของสากลโลก เชน GMP (Good Manufacturing Practice), HACCP (Hazard Analysis 
Critical Control Point) และระบบ ISO 9000 และ ISO 17025/IEC สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม SMEs 
ในดานการพัฒนาผลิตภัณฑ การสรางมาตรฐานอาหารที่เปนเอกลักษณของไทย และการพัฒนาการผลิตเพื่อมุง
สูตลาดสงออก ประสานงานกับภาครัฐและเอกชน เพื่อขจัดปญหาและอุปสรรคที่มีตอการสงออก ซ่ึงจะทํา
ใหมีมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้น โดยตั้งเปาหมายใหมีการสงออกเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 6% ตอป ตั้งแตป 2544 
เปนตนไป  ลักษณะการใหบริการสนับสนุนแกผูประกอบการเอกชนและหนวยงานตางๆของรัฐจะเปนทั้งใน
รูปแบบของการดําเนินการเองและรวมใหการสนับสนุน เปนองคกรประสานควมมรวมมือระหวางภาครัฐ
และเอกชนเพื่อยกระดับการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารของวิสาหกิจไทยใหอยูในระดับสากล และ
เปนผูนําในการสงออกสินคาอาหารสูตลาดโลกดวย  ใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดเตรียมระบบ GMP, HACCP 
และระบบเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนจัดการฝกอบรม
ตามหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของรัฐและเอกชน โดยผูเชี่ยวชาญแตละสาขา (Public Training) 
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ใหการฝกอบรมตามความตองการของแตละองคกร (In-house Training) เชน บริการทดสอบการกระจาย
ความรอนของหมอฆาเชื้อ (Temperature Distribution Test) บริการทดสอบหาคาอัตราการแทรกผานความ
รอนของผลิตภัณฑอาหารในภาชนะบรรจุปดสนิท (Heat Penetration Test) ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยพัฒนา 
โดยใหคําปรึกษาและประสานหนวยงานที่ดําเนินการวิจัยพัฒนา เปนตน  

18. สถาบันยานยนต  

เปนองคกรอิสระที่ผานมติคณะรัฐมนตรีใหกอตั้งขึ้น โดยความรวมมือของภาครัฐและเอกชนเมื่อ
วันที่ 7 กรกฎาคม  2541 และดําเนินการจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 14 กันยายนในปเดียวกัน 
เพื่อใหเปนศูนยกลางในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต และเพิ่มศักยภาพทางการแขงขันในตลาดโลก  ตลอดจน
ใหเปนศูนยกลางการประสานงานระหวางประเทศ  เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนในระดับ
ภูมิภาคในกลุมประเทศอาเซียน  มีบทบาทและหนาที่หลัก  คือ ศึกษาวิจัย เพื่อสนับสนุนใหเกิดนโยบายที่เหมาะสม
ของรัฐ และประสานงานเพื่อใหเกิดความคลองตัว ตอเนื่องในอุตสาหกรรม และธุรกิจยานยนตไทย  กําหนด
และจัดทํามาตรฐาน รวมทั้งใหบริการดานการตรวจสอบ ทดสอบ ใหการรับรองผลิตภัณฑชิ้นสวน และวัสดุ
ยานยนต  ใหบริการดานขอมูลขาวสารที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ และอุตสาหกรรมยานยนต   ประยุกตงานวิจัยพัฒนา 
เพื่อยกระดับเทคโนโลยี และระบบคุณภาพของอุตสาหกรรม ใหทันสมัยไดมาตรฐานโลก  ตลอดจนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรม ใหมีขีดความสามารถที่ไดมาตรฐานสากล   

ตัวอยางกิจกรรมสําคัญ เชน นําเสนอผลวิจัยและใหคําแนะนํา แก รัฐ เอกชน องคกรในประเทศ 
และตางประเทศ บริการใหการตรวจและทดสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดานความปลอดภัย  ประสิทธิภาพการ
ทํางาน และมาตรฐานคุณภาพ (Standard, Performance and Safety) ใหบริการดานขอมูลขาวสารในอุตสาหกรรม
และธุรกิจยานยนต  เปนศูนยกลางออกแบบชิ้นสวนยานยนตและขอมูลจําเพาะทางวิศวกรรมเพื่อการออกแบบ
ยานยนต ใหบริการระบบฐานขอมูลอุตสาหกรรมยานยนตและขอมูลเชิงลึก ที่สามารถใชในการติดตามภาวะ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยานยนต เพื่อประโยชนในการกําหนดนโยบาย วางกลยุทธ ขอเสนอแนะ รวมทั้ง
สนับสนุนการสรางระบบเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม เปนศูนยทดสอบสถาบันยานยนต (รายการทดสอบทัง้หมด) 
(Testing Facilities) ใหบริการทดสอบทั่วไปทั้งผลิตภัณฑประเภทเหล็กและโลหะ บริการทดสอบผลิตภัณฑ
ประเภทยาง พลาสติก เสนใยไฟเบอรกลาส และอื่น ๆ บริการฝกอบรมแบบภายในและภายนอกองคกร 
(Public Training & In-House Training) ใหกับผูประกอบการทั่วไปและสมาชิกสถาบันฯ โดยทานสามารถ
เลือกหัวขอการอบรมในรายวิชาตาง ๆตามความตองการของทานอาทิ เร่ืองของระบบคุณภาพ การเพิ่มผลผลิต 
ฯลฯ นอกจากนั้นแลวยังดําเนินงานโครงการตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต 
(AHRDP) โครงการเสริมสรางเทคโนโลยีการผลิตชิ้นสวนยานยนต   โครงการพัฒนาระบบรับรอง
ความสามารถบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต  โครงการเครือขายที่ปรึกษาเพื่อผูผลิตชิ้นสวนยานยนต และ
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการออกแบบ และผลิตชิ้นสวนยานยนต ฯลฯ 
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19. สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

เปนสถาบันอิสระที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2541 เพื่อใหเปนศูนยกลาง
ในการพัฒนาศักยภาพการผลิต การสงออก การวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไทย 
ใหมีมาตรฐานสูระดับสากลและสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน ทั้งนี้เนื่องจากอุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสเปน 1 ใน 3 ของอุตสาหกรรมหลักสําหรับสงออกของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสถือวาเปนชิ้นสวนสําคัญของหลายๆ อุตสาหกรรม เมื่ออุตสาหกรรมยานยนตมีการเจริญเติบโตก็
จะสงผลใหอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเติบโตตามไปดวย ปจจุบันประเทศไทยมีโรงงานผลิตชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสอยูไมต่ํากวา 1,000 ราย แตหากนับรวมทั้งดานการผลิตและการบริการจะมีอยูประมาณ 3,000 
ราย  

โดยสถาบันมีบทบาทและหนาที่หลัก คือ สนับสนุนและผลักดันการใชวัตถุดิบและชิ้นสวนที่ผลิต
ในประเทศเพื่อการผลิตสินคาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใหมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สนับสนุนและ
ผลักดันใหมีการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพสินคาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามมาตรฐานไทย
และสากลและสงเสริมการสงออกใหมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  ตลอดจนเปนศูนยกลางในการรวบรวม วิเคราะห 
วิจัย และพัฒนาขอมูลของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ในดานการผลิต การตลาด และการเจรจาขอตกลง
ทางการคาระหวางประเทศ โดยไดจัดกิจกรรมสนับสนุนดานตางๆ ดังนี้  

1. ใหการสนับสนุนการพัฒนาการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อันเปน
ปจจัยหลักในการกําหนดคุณภาพของผลิตภัณฑใหตรงตามมาตรฐานสากลเพื่อใหผลิตภัณฑที่
ออกจากโรงงาน SMEs ของไทยไดมีการพัฒนาคุณภาพดีขึ้น และไดกําลังพัฒนาบทบาทใหสถาบัน
เปนคลังสมองดานขอมูล (Intelligent Unit) ที่พรอมใหคําตอบทุกเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสของประเทศ 

2. จัดใหเปนศูนยใหบริการขอมูล (Service Provider) เชน การใหบริการเรื่องการทดสอบ การบริการ
เร่ืองระบบธุระกรรมการผลิต สนับสนุนผูประกอบการ SME ที่ตองการสงออกสินคาปลอดสาร
ตองหามไปยุโรป  เชน งานโครงการ เนปคอน ไทยแลนด 2005 ซ่ึงเปนงานแสดงเทคโนโลยี
สําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และเปนสวนหนึ่งของงาน NEPCON Series ที่โดงดังไปทั่ว
โลก เพื่อใหกลุม SME ของไทยมีโอกาสพบปะและนําเสนอผลิตภัณฑใหกับผูประกอบการราย
ใหญของตางประเทศ นอกจากนั้นแลว งานดังกลาวยังมีการจัดการประชุมสัมมนาเพื่อสงเสริม
ความรู  โดยเนนเรื่องสารตองหาม ขบวนการบัดกรี โดยไดนําบุคคลที่มีประสบการณและความ
เชี่ยวชาญตรงทางดานนี้ เชน โซนี่ มัตซูชิตะ ใหนําตัวอยางมาแสดงใหชมในงานเพื่อประโยชนแก
กลุม SME  ดวย เปนตน  
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20. สถาบันไทย – เยอรมัน  

กอตั้งขึ้นจากความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐของประเทศไทยกับประเทศเยอรมัน มีบทบาท
ในการชวยเหลือ ฝกอบรมและใหคําปรึกษา ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการผลิต เปนองคกรที่ไมมุงหวัง
กําไรและอยูภายใตการดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม มีลักษณะการบริหารงานที่เปนอิสระและอยูนอกระบบ
การศึกษา มีเปาหมายหลักในการใหบริการ การพัฒนาชางเทคนิค ชางฝมือแรงงาน ใหมีระดับความสามารถที่
สูงขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ทดแทนการนําเขาเพียงอยางเดียว และทําหนาที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมตางๆ 
ภายในประเทศ เขาดวยกัน เพื่อใหมีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถแขงขันกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ในระดับโลก
ได   สําหรับกิจกรรมการสนับสนุน จะมีรูปแบบพิเศษในการดําเนินงานสงเสริม พัฒนา และสนับสนุนการ
เติบโตของอุตสาหกรรมไปสูความยั่งยืน สงผลใหผูเขารับการอบรมประสบความสําเร็จ  ประกอบดวยการ
ฝกอบรมในระบบโมดูล การฝกอบรมจําลองการปฏิบัติงานในโรงงาน การฝกอบรมกลุมเล็ก และการฝกอบรม
ทางดานเทคโนโลยีควบคูกับการสรางนิสัยอุตสาหกรรม  นอกจากนั้น สถาบันไทย-เยอรมัน ยังมุงผลักดัน
ใหเกิดการพัฒนาบุคลากรดานเทคนิค ชางฝมือแรงงานภายในประเทศใหมีศักยภาพตรงตามความตองการ
ของตลาด โดยมีการลงทุนในดานอุปกรณ เครื่องจักรตางๆเพื่อการฝกอบรมฯ  มีโครงการฝกอบรมและ สัมมนา 
ซ่ึงเปนโครงการใหความรวมมือทางดานวิชาการตางๆเปนจํานวนมาก  นอกจากนั้นยังไดมีสวนรวมดําเนินงาน
และเปนที่ปรึกษาใหกับหนวยงานตางๆ ของรัฐบาลในการพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และสรางมาตรฐาน
ใหกับบุคลากรดานเทคนิค ฯ 

ผลงานที่ผานมาของสถาบันไทย-เยอรมัน เชน โครงการเพิ่มทักษะเสริมศักยภาพครูฝก การรวมราง
มาตรฐานฝมือแรงงานกับหนวยงานภาครัฐ การบูรณาการพันธกิจและทรัพยากรเพื่ออุตสาหกรรมเปาหมาย 
โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทยดวยการพัฒนาชางเทคนิค  โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพทั้งระบบ และงาน
สรางเครื่องจักรกล เปนตน 

21. กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน 

กอตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับดานแรงงานวาดวยเรื่องการบริการจัดหางานของรัฐและเอกชน
ในป พ.ศ. 2475 สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตอมา พ.ศ. 2536 รัฐบาลไดจัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม กรมพัฒนา ฝมือแรงงานจึงยายมาสังกัดกระทรวงแรงงาน และรับผิดชอบดานพัฒนาฝมือแรงงานของ
ประเทศ    

โดยมีบทบาทและหนาที่หลัก คือการบริการฝกอบรม และสงเสริมและประสานการพัฒนาฝมือแรงงาน
ทั้งกับภาครัฐและเอกชน  สําหรับการจัดฝกอบรมจะเนนการฝกอบรมใน 3 ลักษณะ คือ   

1) การฝกเตรียมเขาทํางาน  สําหรับแรงงานใหมเพื่อเตรียมเขาสูตลาดแรงงาน เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ
ในขั้นพื้นฐานของสาขาอาชีพตาง ๆ และใหมีทัศนคติที่ดีตออาชีพ 
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2) การฝกยกระดับฝมือ สําหรับแรงงานที่มีงานทําอยูแลวใหมีพื้นความรู ความสามารถและทักษะเพิ่มเติม
ในสาขาอาชีพที่ปฏิบัติงานอยู หรือ สาขาที่เกี่ยวของ หรือ เกื้อหนุนกับงานที่ทําอยูใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3)  การฝกเสริมทักษะ เปนการฝกอาชีพใหกับแรงงานที่มีงานทําอยูแลวหรือวางงาน และมีความประสงค
จะเปลี่ยนอาชีพใหม หรือประกอบอาชีพอ่ืนเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาแรงงานใหมีความรู ความสามารถ 
และทัศนคติที่ดีเพิ่มเติมในสาขาอาชีพอ่ืนที่นอกเหนือจากงานที่ปฏิบัติอยูตามปกติหรืออาชีพที่ทําอยู 
หรือใหสามารถทํางานในสาขาอาชีพอ่ืนได  

 สําหรับงานดานการสงเสริมและประสานการพัฒนาฝมือแรงงานนั้น กรมฯไดใหบริการการฝกอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากร โดยทําการฝกอบรมใหกับหนวยงานราชการ สถานประกอบการ หรือ หนวยงานฝกอบรม 
ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพื่อใหเปนผูสามารถเปนผูฝกอบรม หรือ จัดการฝกอบรมไดอยางเหมาะสม และเปน
ระบบในหลักสูตรตาง ๆ เชน เครื่องกล อุตสาหการไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส  การกอสรางและอุตสาหกรรมศิลป 
งานดานการบริการ เปนตน นอกจากการใหบริการแลว ยังรวมถึงการพัฒนาบุคลากรฝกของ กพร. อีก
ดวย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของตนเองในฐานะที่มีภารกิจดานการฝกฝมือแรงงาน  
นอกจากนั้นยังได ดําเนินการการประสานความรวมมือในการพัฒนาแรงงานระดับชาติและระดับจังหวัด 
โดย ไดดําเนินการในรูปของคณะกรรมการที่เรียกวา คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝก
อาชีพแหงชาติ (กพร.ปช.) ทําหนาที่กําหนดนโยบาย ทิศทางการฝกอาชีพ และประสานแผนการพัฒนาฝมือ
แรงงานของหนวยงานพัฒนาแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนในภาพรวมของประเทศ  นอกจากนั้นยังได
ดําเนินการการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของภาคเอกชน โดยใชมาตรการจูงใจภายใตพระราช- บัญญัติ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ.2545 กําหนดใหผูประกอบการจัดฝกอบรมฝมือแรงงานในหนวยงาน
ของตนในระดับตางๆ โดยจะไดรับสิทธิประโยชนดานภาษีและความชวยเหลือจากกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน
เพื่อเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียน ในการใชจายเกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของประชาชนตลอดจน
การประสานความรวมมือกับตางประเทศ 

 
ความสําคัญของมาตรฐานฝมือแรงงาน      

 การกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ เปนการจําแนกระดับฝมือแรงงานตามความรูและความสามารถ
ในการทํางานสาขาอาชีพตางๆ ตามลักษณะที่ควรรูและสามารถทําได  ตามลําดับความยากงายของงาน มี 3 
ระดับ คือ ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 สําหรับกิจกรรมสําคัญที่เกี่ยวของกับการสงเสริมมาตารฐานฝมือแรงงาน 
เชน  

1) การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน เปนการทดสอบความรูความสามารถตามมาตรฐานฝมือ
แรงงานที่กําหนดไวในแตละประเภท แบงเกณฑการทดสอบออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับ 1 
ระดับ 2 และระดับ 3 โดยทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซ่ึงจะชวยใหผูผานการทดสอบมี
โอกาสหางานใหมไดงาย หรือ มีความเจริญกาวหนาในการทํางาน  สําหรับการทดสอบ
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ฝมือคนงานเพื่อจัดสงไปทํางานในตางประเทศ เปนการดําเนินการใหกับแรงงานที่ตองการ
ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ หรือการทดสอบตามแบบทดสอบฝมือคนทํางาน
เพื่อไปทํางานตางประเทศ หรือการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานตามความตองการของนายจาง
ภายใตการกํากับดูแลของ กพร. 

2) การแขงขันฝมือแรงงาน เปนกิจกรรมที่มุงกระตุนใหเกิดการแขงขันในการพัฒนาศักยภาพ
การฝกอบรมฝมือแรงงาน ทําใหแรงงานไดเรงพัฒนาตนเอง โดยการจัดการแขงขันมี
การดําเนินการทั้งในระดับภาค ระดับชาติ อาเซียน และนานาชาติ นอกจากนี้  ยังไดมีการ
จัดกิจกรรม การจัดแขงขันทักษะความสามารถทางอาชีพของคนพิการแหงชาติเพื่อสราง
โอกาสการมีงานทําและพึ่งพาตนเองของคนพิการอีกดวย  

ดังนั้นจะเห็นวา สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน กลุมงานอุตสาหกรรมบริการ
และศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานของกระทรวงแรงงาน ลวนมีสวนสงเสริมใหใชประโยชนจากมาตรฐาน
ฝมือแรงงานในกระบวนการพัฒนากําลังแรงงาน หรือ การพัฒนาระบบการจางงาน  โดยการประสานงานกับ
สถานประกอบการเพื่อสรางความเขาใจในกระบวนการพัฒนาฝมือแรงงาน  การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
เพื่อวัดระดับฝมือจะชวยกระตุนใหเกิดการพัฒนาฝมืออยูเสมอ   เปนการพัฒนาแรงงานใหมีประสิทธิภาพใน
การทํางานดวยความรู ทักษะความสามารถและมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน สงเสริมใหสถานประกอบการจาง
พนักงานที่ผานการทดสอบเขาทํางาน  นอกจากนี้ ผลการทดสอบฝมือแรงงานยังสามารถใชเกณฑในการ
กําหนดโครงสรางคาจาง การวิเคราะหสมรรถนะของตําแหนง (Competency) การเลื่อนตําแหนงงาน และ
การขึ้นหรือเพิ่มเงินเดือน เปนตน  นอกจากนี้ สถานประกอบการยังสามารถขอจัดตั้งเปนศูนยหรือสถาน
ทดสอบฝมือแรงงานได เพื่อเพิ่มโอกาสใหสถานประกอบการมีสวนรวมในการพัฒนาฝมือแรงงานใหเขาสู
มาตรฐานสากลมากขึ้นดวย      

นอกจากนี้ สถาบันยังใหการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อเปนผูประกอบอาชีพอิสระเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขันของประเทศ และขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียดการดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

1. สงเสริมและพัฒนาผูประกอบอาชีพอิสระในภาคธุรกิจและบริการ โดยการจัดฝกอบรมระยะสั้น
เพื่อใหความรูในการประกอบการอิสระในหลักสูตรตาง ๆ เชน การเขียนแผนธุรกิจ การตลาด 
การทําบัญชีฯ และการเชื่อมโยงผูประกอบอาชีพอิสระใหกับหนวยงานเครือขาย  เชน ศูนยให
คําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (ISMED) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย เพื่อใหคําปรึกษา แนะนําในการเริ่ม
ประกอบธุรกิจ และการแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ 

2. สรางและพัฒนาผูประกอบการ เพื่อพัฒนาและยกระดับฝมือแรงงานในสาขาชางตาง ๆ ใหเปนผู
ประกอบอาชีพอิสระได  ปจจุบันดําเนินการแลวใน 3 สาขาชาง ไดแก ชางซอมบํารุงอาคาร (ชาง
กอสราง) ชางซอมอุปกรณไฟฟาภายในบาน และชางซอมเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 
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สามารถบริหารจัดการและปฏิบัติงานโดยบริการเคลื่อนที่ไปหาผูใชบริการพรอมอุปกรณ เครื่องมือ
ในการทํางานถึงอาคารบานเรือน เปนตน  

 
5.3.3  สรุปบทบาทการสงเสริม SMEs ดานบุคลากรและความสอดคลองทางยุทธศาสตรของ สสว. 

1.   หนวยงานที่สนับสนุนการสรางผูประกอบการนั้น เชน สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางยอม 
ศูนยบมเพาะธุรกิจ มีการดําเนินยุทธศาสตรและนโยบายในการพัฒนาผูประกอบการใหมตรงตามยุทธศาสตรของ 
สสว. โดยมีโครงการการฝกอบรมสําหรับผูประกอบการใหมหลายหลักสูตร  ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานควร
มีการวัดโดยพิจารณาจากจํานวนธุรกิจใหมที่กอตั้งสําเร็จ พรอมทั้งติดตามความกาวหนาของธุรกิจที่ตั้งใหม
วาสามารถพัฒนาไปไดมากนอยและยั่งยืนเพียงใด  
 ดังนั้นการใหการสนับสนุนการสรางผูประกอบการโดยมีมาตรการอื่น เชน มาตรการทางการเงินสําหรับ
ธุรกิจใหม จะเปนมาตรการที่สําคัญที่ทําใหการสนับสนุนการพัฒนาผูประกอบการใหมใหตั้งธุรกิจใหมได
อยางมีผลสําเร็จมากขึ้น อยางไรก็ตามโครงการศูนยบมเพาะธุรกิจมีการเชื่อมโยงกับนโยบายการถายทอด
เทคโนโลยีจากสถาบันการศึกษายังอยูในระดับที่นอย ยังไมสามารถที่จะนําเอาเทคโนโลยีจากสถานบันการศึกษา
ออกไปพัฒนาเปนธุรกิจใหมใหมีจํานวนมากเพียงพอ และแมจะมีโครงการศูนยบมเพาะจํานวนมากแตยังมี
ขนาดและประสิทธิภาพที่จํากัด 

2.   หนวยงานที่สนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากร ดานเทคโนโลยี การตลาด บัญชี การเงิน บุคคล 
สวนใหญเปนหนวยงานที่เกี่ยวของกับสถาบันการศึกษาหรือสมาคมเอกชน ดําเนินงานโดยมีโครงการฝกอบรม
หลายหลักสูตรที่มีความหลากหลายทําให SMEs สามารถเลือกโครงการเหลานั้นไดตามความเหมาะสม  

3.   หนวยงานที่สนับสนุนดานการพัฒนาพนักงานโรงงาน เพื่อยกระดับฝมือแรงงานใหตรงตาม
ความตองการของภาคอุตสาหกรรมนั้นยังไมมีหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีโครงการการพัฒนา
แรงงานฝมือไดอยางสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม กรมพัฒนาแรงงานพยายามจัดทํา
มาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อยกระดับความสามารถของแรงงานฝมือภาคอุตสาหกรรม แตการนําเอาระบบไป
ปฏิบัติใน SMEs ยังมีขอบเขตจํากัด เนื่องจากความตองการในการยกระดับความสามารถของฝมือแรงงานมี
ความตองการจําเพาะตรงตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพการแขงขันที่เกิดขึ้นแตละอุตสาหกรรม 
 ดังนั้นในปจจุบันมีการริเริ่มโครงการของสถาบันยานยนตที่เปนความรวมมือระหวางภาครัฐ
และภาคเอกชน เชน ความรวมมือจากสถาบันยานยนต สํานักพัฒนาอุตสาหกรรม และสถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงาน กับบริษัทผูผลิตรถยนตในการที่จะจัดโครงการฝกอบรมบุคลากร และพัฒนาระบบความสามารถ
บุคลากร มีการฝกอบรมกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองความสามารถของบุคลากร ทั้งนี้โดยไดรับเงิน
สนับสนุนการดําเนินงานจากภาครัฐและภาคบริษัทเอกชน  
 แนวทางในการดําเนินงานสนับสนุนการยกระดับความสามารถของฝมือแรงงานจึงควรพิจารณา
ใหการสนับสนุนความรวมมือในระหวางกลุมสมาคม สถาบัน และบริษัทเอกชนในการดําเนินโครงการ
รวมกันเพื่อพัฒนาฝมือแรงงาน ใหตรงตามความตองการของแตละอุตสาหกรรม พรอมทั้งควรกําหนดใหมี
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มาตรการในการสนับสนุนให SMEs สงบุคลากรเขารับการอบรมเพื่อยกระดับความสามารถของแรงงาน
ฝมือในบริษัท เชน มาตรการทางภาษี หรือมาตรการการสนับสนุนอื่นๆ  

4.   สถาบันเฉพาะทาง ซ่ึงหนวยงานภายใตการกํากับของกระทรวงอุตสาหกรรม เชน สถาบันพัฒนาสิ่งทอ 
สถาบันยานยนต มีแนวทางในการดําเนินงานในการฝกอบรมและใหความรูเฉพาะดานที่ตรงตามความตองการ
ของอุตสาหกรรม แตยังมีหลักสูตรและโครงการจํากัดในการใหบริการตอ SMEs จึงยังมีความจําเปน ตอง
พิจารณากลไกในการสนับสนุนใหสถาบันดังกลาวมีศักยภาพและความสามารถในการใหบริการตอ SMEs  
ดวยโครงการรูปแบบตาง  ๆที่เหมาะสมกับความตองการของ SMEs หรือศูนยพัฒนาฝมือแรงงานเฉพาะอุตสาหกรรม  

5.   จากตาราง 5.3 ผูวิจัยไดสรุปบทบาทและความเชื่อมโยงหนาที่ของแตละหนวยงานสงเสริมดาน
บุคลากรและความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการสงเสริมของ สสว. ตลอดจนเปรียบเทียบใหเห็นอยาง
ชัดเจนของความรับผิดชอบของแตละหนวยงานตอการดําเนินงานดังกลาว  อยางไรก็ตามการติดตามประเมิน
จากผลของการดําเนินงานในโครงการตางๆของหนวยงาน ควรมีการกําหนดดัชนีช้ีวัดที่แสดงถึงผลลัพทที่
ตองการอยางชัดเจนวามีประสิทธิภาพ กอใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมายเปนผลลัพธตามตองการในระดับใด 
ในการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency) จะวัดประเมินจากความคุมคาของการปฏิบัติงานในดานเวลา (Time) 
งบประมาณ (Cost) และการใชทรัพยากรและสิ่งของ (Resources) ในขณะที่การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) 
จะประเมินจากผลของงานตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  ซ่ึงอาจเปนไดทั้งในเชิงปริมาณหรือผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ (Quantitative) และ เชิงคุณภาพ (Qualitative) ในดานการพัฒนาความสามารถในกรบริหารจัดการอยาง
มีประสิทธิผลดวยตนเองและเปนอิสระของ SMEs หรือไม ตลอดจนตองประเมินถึงผลกระทบ (Impact) ที่
เกิดขึ้นตอ SMEs ดวยวา มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานดังกลาวหรือไมอยางไร  ที่สําคัญคือ ในการฝกอบรม

ควรมุงเนนที่การนําไปใชไดจริง ปฏิบัติไดจริง หรือ ผลงานมากกวากระบวนการหรือบรรยากาศการเรียนรู3 

 

                                                 
3
จิรประภา อัครบวร , HPO Model for Allignment HR functions, 2551   
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ตาราง 5.3 บทบาทหนาที่ของหนวยงานทีส่งเสริมดานบุคลากรและความสอดคลองกับแผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 (2550 – 2554) 
 หนวยงาน บทบาทและหนาที่ กิจกรรม ยุทธศาสตร สสว. 
การพัฒนา
ผูประกอบการ 

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม •  สงเสริมการตั้งธุรกิจ เพื่อสรางงาน 
    สังคม และวัฒนธรรม 

• ยกระดับความสามารถอุตสาหกรรม 
    และ SMEs ใหแขงขันได 

• สงเสริมธุรกิจอตุสาหกรรมชุมชน ให 
    ทองถิ่นมีรายได มีงานทํา 
 

• บริการจัดอบรมหลักสูตรตางๆ เชน 
      - กิจกรรมฝกอบรมนักวินิจฉัยสถานประกอบการ 
สําหรับผูประกอบการ 
      - โครงการอบรม “เสริมสรางผูประกอบการใหม” 
         (New Entrepreneurs Creation - NEC) 

• บริการจัดสัมมนาหัวขอตางๆ 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางและ
การพัฒนาผูประกอบการ โดย 
เฉพาะในกลยุทธที่ 2:การเพิ่มขีด
ความสามารถ ความรูและทักษะ 
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาปจจัย
เอื้อในการดําเนินธุรกิจ กลยุทธที่ 
2 การยกระดับความรูและทักษะ
บุคลากรของ SMEs 

 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (สพว. 
หรือ ISMED) 

• ใหบริการคําปรึกษาแนะนํา 
• เปนแหลงศึกษาวิจัยและรวบรวม
ขอมูลเปนหนวยงานใหการรับรอง
มาตรฐานประกอบวิชาชีพ นักประเมิน
และวิเคราะหธุรกิจ ฯลฯ โดยมี
กลุมเปาหมาย คือ 
(1) ผูประกอบการ SMEs ที่ดําเนิน
กิจการอยูแลว (2)ผูที่สนใจจะจัดตั้ง
ธุรกิจใหมหรือเปนผูประกอบการราย
ใหม (3) นักศึกษาและบัณฑิตใหมของ
สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการ 

• ใหบริการความรูดานธุรกิจในเชิงสาธารณะประโยชนแก 
ผูประกอบการ SMEs  

• พัฒนาสื่อหลักสูตร เพื่อพัฒนาความรูใหกับผูประกอบ  
การSMEs   

• พัฒนาความรูสําหรับผูประกอบการ SMEs ในการดําเนิน 
ธุรกิจใหกับผูประกอบการSMEs รายเดิมและรายใหม  

• ปรึกษาแนะนําสาธารณะประโยชน  
• เผยแพรขอมูลทางเว็บไซด  
• เผยแพรขอมูลทางจดหมายขาว สื่อวิทยุ เพื่อเผยแพร 
ขอมลู ขาวสาร และความรูแกผูประกอบการSMEs  

• ใหบริการศูนยขอมูลและขาวสารแก SMEs 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและ
พัฒนาผูประกอบการ  
กลยุทธที่ 1:  สรางความตื่นตัว 
จิตสํานึก และธรรมาภิบาลแก
ผูประกอบการ 
กลยุทธที่ 2:  สรางแรงจูงใจการ
เปนผูประกอบการ 
กลยุทธที่ 3: เพิ่มขีดความสามารถ 
ความรู ทักษะ ตามขนาดและ
ระยะการเติบโตของธุรกิจในการ
ประกอบกิจการ 
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 หนวยงาน บทบาทและหนาที่ กิจกรรม ยุทธศาสตร สสว. 
  เปนผูประกอบการใหม หรือเปนที่

ปรึกษาแกโรงงาน (4) กลุมผูถูกเลิกจาง 
ที่มีพื้นฐานความรูดานการจัดการ หรือ
ดานอื่นที่เหมาะสม และมีความประสงค
จะเปนผูประ กอบการหรือประกอบ
อาชีพอิสระหรือตองการดําเนินอาชีพใน
การสนับสนุนและสงเสริม SMEs ใน
ฐานะที่ปรึกษาหรือวิทยากร (5) ผูปฏิบัติ 
งานที่เกี่ยวของกับ SMEs เชน ที่ปรึกษา
ธุรกิจ ที่ปรึกษาดานระบบบัญชีและ
การเงิน ที่ปรึกษาปรับปรุง หรือแกไข
ปญหาการผลิต ฯลฯ 

 กลยุทธที่ 4: เพิ่มขีดความสามารถ
ดานเทคโนโลยี/นวัตกรรม 
กลยุทธที่ 6: ยกระดับ
ความสามารถและคุณภาพชีวิต
บุคลากร SMEs 
 

 สถาบันคีนันแหงเอเชีย เสริมสรางความสามารถในการแขงขัน
ที่ยั่งยืนใหกับประเทศไทยและประเทศ
ในแถบลุมแมน้ําโขง  โดยผานการ
ประสานงานของสถาบันการศึกษา 
ภาครัฐและภาคเอกชน 

• บริการแนะนําธุรกิจและฝกอบรม  เชน การจัดทําแผน
ธุรกิจ การบริหารทรัพยากรบุคคล การตลาด การบริหาร
หวงโซอุปทาน (Supply Chain) การบริหารการผลิต การ
เพิ่มผลผลิต และการบริหารคุณภาพ 

• บริการบมเพาะธุรกิจ  

• บริการฝกอมรมเสริมสรางผูประกอบการใหม 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและ
พัฒนาผูประกอบการ กลยุทธที่ 3 
การเพิ่มขีดความสามารถ ความรู 
ทักษะ ตามขนาดและระยะการ
เติบโต ของธุรกิจในการประกอบ
กิจการผานระบบบมเพาะ 
บุคลากรของ SMEs 
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 หนวยงาน บทบาทและหนาที่ กิจกรรม ยุทธศาสตร สสว. 
 สถาบันพัฒนาผูประกอบการ

ไทย 
สงเสริมพัฒนาขีดความสามารถและ
สรางโอกาสใหแกองคกรรัฐและเอกชน
ผูประกอบธุรกิจ 
 

• จัดการฝกอบรมแบบ Public และ In-House ตามความ
ตองการของผูประกอบการ 

• ปรึกษาและแนะนําทางธุรกิจ ดวยทีมงานจากในประเทศ 
และตางประเทศ 

• จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ครอบคลุมประเด็นตางๆ ตามสภาวะการเปลี่ยนแปลง ดวย
วิทยากรทั้งในประเทศและตางประเทศ 

• บริการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility 
Study) การวิจัยทางธุรกิจ และวิจัยตลาด (Market Research) 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและ
พัฒนาผูประกอบการ กลยุทธที่ 6: 
ยกระดับความสามารถและ
คุณภาพชีวิตบุคลากร SMEs 
โดยเฉพาะสงเสริมสมรรถนะของ
ผูประกอบการ 

 หนวยบมเพาะวิสาหกิจใน
สถาบันอุดมศึกษา (University 
Business Incubators) 

บมเพาะบริษัทที่จัดตั้งใหม เพื่อการลด
ตนทุนการดําเนินการในเรื่องดังกลาว 
โดยใชความพรอมดานวิชาการและ
อาคารสถานที่ในสถาบันอุดมศึกษาเขา
มาเปนปจจัยเกื้อหนุนที่สําคัญ 

คิดคน Start–up company  และ Spin-off company ที่พรอม
ดําเนินธุรกิจไดดวยตัวเองและเติบโตตอไปจนสงผลตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและ
พัฒนาผูประกอบการ กลยุทธที่ 3 
การเพิ่มขีดความสามารถ ความรู 
ทักษะ ตามขนาดและระยะการ
เติบโต ของธุรกิจในการประกอบ
กิจการผานระบบบมเพาะ  
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 หนวยงาน บทบาทและหนาที่ กิจกรรม ยุทธศาสตร สสว. 
 ศูนยบมเพาะวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม 5 ภูมิภาค 
และรายสาขา 

คัดเลือกผูประกอบการ SMEs ที่มี
ศักยภาพในกลุมอุตสาหกรรมของทั้ง 5 
ภูมิภาค เขารับการบมเพาะ 

• มีพี่เลี้ยงที่เปนนักธุรกิจที่มีประสบการณจริง  

• จัดหาแหลงวัตถุดิบเพื่อชวยลดตนทุนการผลิต  

• จัดเวทีเพื่อเจรจาการเปดตลาดการคาใหมๆ  

• รวมเปนหุนสวนกับผูประกอบการ SMEs ที่มีแผน
ธุรกิจที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจภายหลังจากจบ
หลักสูตรการอบรมแลว 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและ
พัฒนาผูประกอบการ กลยุทธที่ 3 
การเพิ่มขีดความสามารถ ความรู 
ทักษะ ตามขนาดและระยะการ
เติบโต ของธุรกิจในการประกอบ
กิจการผานระบบบมเพาะ  

 ศูนยบมเพาะสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

จัดตั้งกลุมธุรกิจในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

จัดนิทรรศการแสดงสินคาและกิจกรรมสงเสริม
ผูประกอบการ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและ
พัฒนาผูประกอบการ กลยุทธที่ 3 
การเพิ่มขีดความสามารถ ความรู 
ทักษะ ตามขนาดและระยะการ
เติบโต ของธุรกิจในการประกอบ
กิจการผานระบบบมเพาะ  

 โครงการศูนยบมเพาะของ
สมาคม 

สงเสริมและบมเพาะธุรกิจ ใหคําปรึกษาตอผูประกอบการ  
พัฒนาความรูความสามารถในการบริหารธุรกิจ 
ชวยเหลือพัฒนาธุรกิจใหเขาสูตลาดและขยายตลาด 
สนับสนุนการประกอบการและการผลิต 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและ
พัฒนาผูประกอบการ กลยุทธที่ 3 
การเพิ่มขีดความสามารถ ความรู 
ทักษะ ตามขนาดและระยะการ
เติบโต ของธุรกิจในการประกอบ
กิจการผานระบบบมเพาะ  
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 หนวยงาน บทบาทและหนาที่ กิจกรรม ยุทธศาสตร สสว. 
การพัฒนา
ผูบริหาร 

มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษา
วิชาการจัดการแหงประเทศ
ไทย  (IMET) 

สงเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจเอกชน
สวนภูมิภาคใหสามารถทํางานรวมกับ
องคกรภาครัฐ และสรางเครือขาย
ระหวางองคกรตางๆ  

ฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถในดาน
บริหารธุรกิจ เชน โครงการศึกษาความสามารถในการ
แขงขันของประเทศไทย (Thailand Competitiveness Study) 

ยุทธศาสตรที่ 6: การพัฒนาปจจัย
เอื้อในการดําเนินธุรกิจสําหรับ 
SMEs  กลยุทธที่ 2:  ยกระดับ
ความรูและทักษะบุคลากรของ 
SMEs (ผูประกอบการ/ พนักงาน)  

 สถาบันทรัพยากรมนุษย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ดําเนินการวิจัย การฝกอบรม สัมมนา 
เผยแพรขอมูลทางวิชาการ และผลงาน 
วิจัย รวมทั้ง การใหบริการดานการให
คําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานตางๆ 
โดยเนนถึงปญหาทางดานทรัพยากร
มนุษยเปนสําคัญ 

• โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อความสําเร็จในการ 
     บริหารทุนมนุษย  (HRM) 

• โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผูนําและ 
   นักพัฒนาทรัพยากรมนุษยมืออาชีพ (HRD) 

• งานสัมมนาเผยแพรผลงานวิจัย เชน การจางงานใน
ทศวรรษหนา ปญหาการรักษากําลังคนในระบบราชการ  

• ใหคําปรึกษา เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ
แกองคการตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและ
พัฒนาผูประกอบการ กลยุทธที่ 6: 
ยกระดับความสามารถและ
คุณภาพชีวิตบุคลากร SMEs 
ยุทธศาสตรที่ 6: การพัฒนาปจจัย
เอื้อในการดําเนินธุรกิจสําหรับ 
SMEs  กลยุทธที่ 2:  ยกระดับ
ความรูและทักษะบุคลากรของ 
SMEs (ผูประกอบการ/ พนักงาน)  
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 หนวยงาน บทบาทและหนาที่ กิจกรรม ยุทธศาสตร สสว. 
 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ระหวางประเทศ 
• พัฒนา ฝกอบรมทรัพยากรมนุษยใน 
ระดับตาง  

• สรางเครือขายความรวมมือกันในการ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ระหวางกลุม
ประเทศในภูมิภาคและประเทศอื่น ๆ  

• สรางและสั่งสมทรัพยากรมนุษยใน 
ภูมิภาคที่มีคุณภาพและศักยภาพสูง 

•  สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนย  
กลางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน
ภูมิภาค อยางเปนที่ยอมรับและไดรับ
ความไววางใจจากประเทศตาง ๆ  

• ศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของกับทรัพยากรมนุษย และมี 
การรวมมือแลกเปลี่ยนความรูทางการวิจัยกับสถาบันหรือ
หนวยงานอื่น ๆ ทั้งในและตางประเทศ 

• เก็บรวบรวมขอมูล (Data Base) หนังสือ เอกสาร สิ่ง 
ตีพิมพ ผลงานการวิจัยทั้งในและตางประเทศ 

•  ฝกอบรม เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจในเรื่อง 
ทรัพยากรมนุษยและเรื่องที่เกี่ยวของเผยแพรขอมูลวิชาการที่
เกี่ยวของกับทรัพยากรมนุษย เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ
และความเขาใจอันดีระหวางประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและ
พัฒนาผูประกอบการ กลยุทธที่ 6: 
ยกระดับความสามารถและ
คุณภาพชีวิตบุคลากร SMEs 
ยุทธศาสตรที่ 6: การพัฒนาปจจัย
เอื้อในการดําเนินธุรกิจสําหรับ 
SMEs  กลยุทธที่ 2:  ยกระดับ
ความรูและทักษะบุคลากรของ 
SMEs (ผูประกอบการ/ พนักงาน)  

 สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ใหบริการดานขอมูลขาวสารวิชาการ ใน
รูปแบบของการใหการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน รวมไปถึงการผลิตสื่อตางๆ 
รายการวิทยุ รายการโทรทัศน จัด
นิทรรศการ ตลอดจนการจัดประชุม/
สัมมนา และฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ
ใหบริการทางวิชาการ แกมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร และประชาชนทั่วไป โดย 

อบรมโครงการวิชาชีพสําหรับประชาชน ใหการฝกอบรม
วิชาชีพหลากหลายใหกับประชาชน เกษตรกร โดยไมเลือก
ฐานะหรือพื้นความรู ขึ้นอยูกับความสนใจของผูเขาอบรม
เปนเกณฑ การฝกอบรมมีทั้งระยะสั้น 1 วัน และระยะยาว 
โดยเสียคาใชจายนอยที่สุด นับจนมาถึงปจจุบัน โครงการฯ 
ไดฝกอบรมวิชาชีพใหกับประชาชนไปแลวกวาหมื่นคน 
ทั้งนี้ โดยวิทยากรผูใหการฝกอบรมไดแก อาจารยและ
ผูทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนั่นเอง 

ยุทธศาสตรที่ 6: การพัฒนาปจจัย
เอื้อในการดําเนินธุรกิจสําหรับ 
SMEs  กลยุทธที่ 2:  ยกระดับ
ความรูและทักษะบุคลากรของ 
SMEs (ผูประกอบการ/ พนักงาน) 
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 หนวยงาน บทบาทและหนาที่ กิจกรรม ยุทธศาสตร สสว. 
  ถายทอดความรูและเทคโนโลยีที่ถูกตอง

และทันสมัย เพื่อการประกอบอาชีพ 
และเสริมอาชีพ 

  

การพัฒนา
บุคลากร 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ • จัดฝกอบรมบุคลากรของภาครัฐและ 
เอกชนในลักษณะการปฏิบัติงานจริง 

•  ใหบริการขอมูล บริการใหคําปรึกษา 
แนะนํา และบริการทางเทคนิคแกผู 
ประกอบการ ในดานเทคโนโลยีการผลิต
ระดับสูงและทันสมัย  

• ศึกษาวิจัยความตองการภาค 
อุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงของเทค 
โนโลยีอยางตอเนื่อง และรวบรวมขอมูล
อุปกรณการเรียนการสอนของเทคโนโล 
ยีที่ทันสมัย เพื่อนํามาปรับปรุงการ 

• ใหคําปรึกษาแนะนําดานตางๆ 

• ฝกอบรมพนักงานและผูบริหาร ทั้งหัวขอทั่วไปและ 
หัวขอเฉพาะดานที่ผูประกอบการสนใจ 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและ
พัฒนาผูประกอบการ กลยุทธที่ 2:  
สรางแรงจูงใจการเปนผูประกอบ 
การ 
ยุทธศาสตรที่ 6: การพัฒนาปจจัย
เอื้อในการดําเนินธุรกิจสําหรับ 
SMEs  กลยุทธที่ 2:  ยกระดับ
ความรูและทักษะบุคลากรของ 
SMEs (ผูประกอบการ/ พนักงาน) 
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 หนวยงาน บทบาทและหนาที่ กิจกรรม ยุทธศาสตร สสว. 
  ดําเนินงานของสถาบันใหสอดคลอง

และสัมพันธกับความตองการและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 

• ประสานงานและรวมมือกับหนวยงาน 
อื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและ ตปท. 
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู สิ่งพิมพ ขอมูล 
และเจาหนาที่ระหวางกัน เพื่อเพิ่มพูน
ความรูความชํานาญการและดําเนินการ
อื่นๆ ซึ่งไมขัดตอกฎหมายใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคของกฎหมายและของ
สถาบันฯ 

  

 สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ) 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

สงเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม สงเสริมการพัฒนา
บุคลากรตามเกณฑมาตรฐานสากล และ 
สงเสริมการจดทะเบียนบุคลากรดาน
การมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานสากล  

โครงการฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนํา เชน ระบบการ
บริหารงานคุณภาพพื้นฐาน ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เปนตน 

ยุทธศาสตรที่ 6: การพัฒนาปจจัย
เอื้อในการดําเนินธุรกิจสําหรับ 
SMEs กลยุทธที่ 2:  ยกระดับ
ความรูและทักษะบุคลากรของ 
SMEs (ผูประกอบการ/ พนักงาน)  
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 หนวยงาน บทบาทและหนาที่ กิจกรรม ยุทธศาสตร สสว. 
 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม 

สิ่งทอ 
• ระดมความคิดเห็นจากทั้งภาครัฐและ 
เอกชนในการผลักดันแผนแมบทการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอแหงชาติ 

• ประสานระหวางภาคเอกชนดวยกัน 
และระหวางภาครัฐและเอกชนในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยตาม
แผนแมบท 

• ดําเนินการตามแผนแมบทอยาง 
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

จัดทําโปรแกรมการฝกอบรม หลักสูตรทั่วไปและเฉพาะ
ดาน ในการพัฒนาองคความรูในแกบุคลากร ทุกระดับของ
โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอสาขาตาง ๆ รวมทั้ง
อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 
 

ยุทธศาสตรที่ 6: การพัฒนาปจจัย
เอื้อในการดําเนินธุรกิจสําหรับ 
SMEs กลยุทธที่ 2:  ยกระดับ
ความรูและทักษะบุคลากรของ 
SMEs (ผูประกอบการ/ พนักงาน) 

 สถาบันเหล็กและเหล็กกลา
แหงประเทศไทย 

• เสริมสรางความสามารถในการ
แขงขันของอุตสาหกรรมเหล็กและ
เหล็กกลาของประเทศไทย 

• รวบรวมและประมวลขอมูล เพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรม การคาและการ
กําหนดนโยบายของรัฐ 

• ใหบริการแกอุตสาหกรรมเหล็กใน
ดานตาง ๆ เชน การสงเสริมการตลาด 
ดานขอมูล การฝกอบรม การบริการดาน
เทคนิค และการทดสอบผลิตภัณฑ 

• จัดฝกอบรมและสัมมนาใหความรูและวิทยาการ
สมัยใหม ใหกับบุคคลากรในอุตสาหกรรมเหล็กรวมทั้งการ
จัดเยี่ยมชมโรงงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรูในดานการผลิต
และการจัดการแกผูระกอบการ  

• ใหคําปรึกษาแนะนํา  จัดหาผูเชี่ยวชาญทั้งในประเทศ
และตางประเทศรวมทั้งเจาหนาที่ของสถาบันฯ มาให
คําแนะนําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตใหบริการ
ทางดานเทคนิค ดานการบริหารทั่วไป 

ยุทธศาสตรที่ 6: การพัฒนาปจจัย
เอื้อในการดําเนินธุรกิจสําหรับ 
SMEs กลยุทธที่ 2:  ยกระดับ
ความรูและทักษะบุคลากรของ 
SMEs (ผูประกอบการ/ พนักงาน) 



5 - 44 
 

 หนวยงาน บทบาทและหนาที่ กิจกรรม ยุทธศาสตร สสว. 
 สถาบันอาหาร • ดานความปลอดภัยของอาหาร 

รวมมือกับหนวยงานหลักคือกระทรวง
เกษตรฯ สาธารณสุข อุตสาหกรรม เพื่อ
สงเสริมใหสินคาอาหารไทยมีความ
ปลอดภัย ตามมาตรฐานที่กําหนดโดย
องคกรการคาโลกและองคการระหวาง
ประเทศ 

• การวิจัยและพัฒนา สนับสนุนและ
วางนโยบายแผนยุทธศาสตรการวิจัย
และพัฒนาดานนวัตกรรมอาหารของ
ประเทศใหมีประสิทธิภาพ 

• รวบรวมวิเคราะห สังเคราะห 
เผยแพร ขอมูลเชิงลึก ที่ทันสมัยและเปน
ประโยชน  

• จัดการฝกอบรมตามหลักสูตรที่สอดคลองกับความ
ตองการของรัฐและเอกชน โดยผูเชี่ยวชาญแตละสาขา 
(Public Training) ใหการฝกอบรมตามความตองการของแต
ละองคกร (In-house Training) 

ยุทธศาสตรที่ 6: การพัฒนาปจจัย
เอื้อในการดําเนินธุรกิจสําหรับ 
SMEs กลยุทธที่ 2:  ยกระดับ
ความรูและทักษะบุคลากรของ 
SMEs (ผูประกอบการ/ พนักงาน) 

 สถาบันยานยนต พัฒนาทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรม
ยานยนต ใหมีขีดความสามารถที่ได
มาตรฐานสากล 

• ดําเนินการรับจัดฝกอบรมแบบ Public Training & In-
House Training ใหกับผูประกอบการทั่วไปและสมาชิก 
โดยสามารถเลือกหัวขอการอบรมในรายวิชาตาง ๆตาม
ความตองการ อาทิ เรื่องของระบบคุณภาพ การเพิ่มผลผลิต 

• โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต  

ยุทธศาสตรที่ 6: การพัฒนาปจจัย
เอื้อในการดําเนินธุรกิจสําหรับ 
SMEs กลยุทธที่ 2:  ยกระดับ
ความรูและทักษะบุคลากรของ 
SMEs (ผูประกอบการ/ พนง) 
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 หนวยงาน บทบาทและหนาที่ กิจกรรม ยุทธศาสตร สสว. 
   (AHRDP)   

• โครงการพัฒนาระบบรับรองความสามารถบุคลากรใน
อุตสาหกรรมยานยนต   

 

 สถาบันไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส  

• สนับสนุนและผลักดันการใชวัตถุ 
ดิบ และชิ้นสวนที่ผลิตในประเทศ เพื่อ
การผลิตสินคาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

• สนับสนุนและผลักดันใหมีการ
พัฒนามาตรฐานและคุณภาพสินคา
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนไปตาม
มาตรฐานไทยและสากล  

• ผลักดันใหมีการสงออกสินคาไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

• เปนศูนยกลางในการรวบรวม 
วิเคราะห วิจัย และพัฒนาขอมูลของ
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ในดานการผลิต การตลาด และการ
เจรจาขอตกลงทางการคาระหวาง
ประเทศ 

• สนับสนุนการพัฒนาดานการทดสอบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนปจจัยหลักใน
การกําหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ ใหตรงตาม
มาตรฐานสากล  เพื่อสนับสนุนใหผลิตภัณฑที่ออกจาก
โรงงาน SME ของไทยจะไดมีการพัฒนาคุณภาพเพิ่มขึ้น 

• เปน Intelligent Unit ที่พรอมใหคําตอบทุกเรื่องเกี่ยวกับ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ใหเปนแหลงขอมูลทางดานนี้  
จัดใหเปน Service Provider เชน การใหบริการเรื่องการ
ทดสอบ การบริการเรื่องระบบธุรกรรมการผลิต เปนตน 
 

ยุทธศาสตรที่ 6: การพัฒนาปจจัย
เอื้อในการดําเนินธุรกิจสําหรับ 
SMEs กลยุทธที่ 2:  ยกระดับ
ความรูและทักษะบุคลากรของ 
SMEs (ผูประกอบการ/ พนักงาน) 
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 หนวยงาน บทบาทและหนาที่ กิจกรรม ยุทธศาสตร สสว. 
 สถาบันไทย – เยอรมัน • เปนศูนยกลางพัฒนาการถายทอด

และการจัดการเทคโนโลยีการผลิตสู
ภาคอุตสาหกรรม 

• สรางความสามารถของบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรมและหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อรองรับการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

• สรางศูนยขอมูลเชิงลึกของ
อุตสาหกรรมการผลิต ศึกษาวิเคราะห
ขอมูลเพื่อพยากรณแนวโนม การ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม และ
จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย เพื่อ
สนับสนุน การดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

• เปนองคกรแหงการเรียนรูเพื่อ
ตอบสนองความตองการของภาค 
อุตสาหกรรม 

• จัดฝกอบรมบุคลากรในลักษณะการปฏิบัติงานจริง เพื่อ
เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานใหรูจักการใชและดูแลรักษา
อุปกรณ เครื่องมือ และเพื่อเพิ่มพูนทักษะการผลิตที่ทันสมัย 
ตลอดจนทักษะการแกปญหาเรียนรูดวยตัวเอง และการ
ทํางานเปนทีมซึ่งมีความสัมพันธกับการใชเทคนิคระดับสูง
และเทคโนโลยีทีทันสมัย 

• ใหบริการขอมูล บริการใหคําปรึกษาแนะนํา และบริการ
ทางเทคนิคแกผูประกอบการ ในดานเทคโนโลยีการผลิต
ระดับสูงและทันสมัย  

• จัดทําโครงการรวมมือกับผูประกอบการเพื่อสอด
ประสานทักษะการฝกอบรมในรูปของ โรงฝกงาน และการ
บริการอื่นๆ อันนําไปสูการถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
ใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรมไทย เชน บริการหลังการ
ฝกอบรม บริการเครื่องจักรกลกลาง 

ยุทธศาสตรที่ 6: การพัฒนาปจจัย
เอื้อในการดาํเนินธุรกิจสําหรับ 
SMEs กลยุทธที่ 2:  ยกระดับ
ความรูและทักษะบุคลากรของ 
SMEs (ผูประกอบการ/ พนักงาน) 
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 หนวยงาน บทบาทและหนาที่ กิจกรรม ยุทธศาสตร สสว. 
 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

กระทรวงแรงงาน 
• พัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานให
สอดคลองกับมาตรฐานสากล  

• สงเสริมการทดสอบมาตรฐานและ 
แขงขันฝมือแรงงาน 

• พัฒนาฝมือแรงงานและพัฒนาระบบ 
รูปแบบการพัฒนาฝมือแรงงานแกกําลัง
แรงงาน 

• สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
ศักยภาพแรงงาน และการเปนผู
ประกอบ การ 

• ประสานและสงเสริมใหภาครัฐและ
ภาคเอกชน จัดทําแผนความตองการ
แรงงานฝมือแหงชาติ  

• สรางเครือขายการพัฒนาฝมือ
แรงงาน 

• ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

• สงเสริมการมีสวนรวม ประสาน 

• ฝกอบรมฝมือแรงงาน เชน การฝกเตรียมเขาทํางาน การ
ฝกยกระดับฝมือ การฝกเสริมทักษะ 

• ฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร เพื่อใหเปนผูสามารถ
จัดการฝกอบรม ตลอดจนดําเนินการฝกอบรมไดอยาง
เหมาะสม และเปนระบบ 

• คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝก
อาชีพแหงชาติ (กพร.ปช.) ทําการกําหนดนโยบาย ทิศ
ทางการฝกอาชีพ และประสานแผนการพัฒนาฝมือแรงงาน
ของหนวยงานพัฒนาแรงงาน  ภาครัฐและเอกชนใน
ภาพรวมของประเทศ 

• ใชมาตรการจูงใจภาคเอกชน โดยใชมาตรการจูงใจ
ภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ.
2545 กําหนดใหนายจาง/เจาของสถานประกอบการซึ่งมี
การจัดฝกอบรมฝมือแรงงาน ไดรับการยกเวนและลดหยอน
ภาษีอากร รวมทั้งไดรับสิทธิประโยชนดานตาง ๆ 

• มีกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อเปนแหลงเงินทุน
หมุนเวียนในการใชจายเกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนาฝมือ 
แรงงาน 

• กําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน แหงชาติ ทดสอบ 

ยุทธศาสตรที่ 1: การสรางและ
พัฒนาผูประกอบการ กลยุทธที่ 6: 
ยกระดับความสามารถและ
คุณภาพชีวิตบุคลากร SMEs 
ยุทธศาสตรที่ 6: การพัฒนาปจจัย
เอื้อในการดําเนินธุรกิจสําหรับ 
SMEs  กลยุทธที่ 2:  ยกระดับ
ความรูและทักษะบุคลากรของ 
SMEs (ผูประกอบการ/ พนักงาน)  
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 หนวยงาน บทบาทและหนาที่ กิจกรรม ยุทธศาสตร สสว. 
  ความเชื่อมโยง และสรางและพัฒนา

เครือขายการพัฒนาศักยภาพกําลัง
แรงงานทั้งในและตางประเทศ 

มาตรฐานฝมือแรงงาน ทดสอบฝมือคนหางานเพื่อไป
ทํางานตางประเทศ แขงขันฝมือแรงงาน 

• จัดฝกอบรมระยะสั้นเพื่อใหความรูในการประกอบ
อิสระในหลักสูตรตาง ๆ เชน การเขียนแผนธุรกิจ 
การตลาด การทําบัญชี  E-commerce การเขาถึงแหลงทุน 
เชื่อมโยง ผูประกอบอาชีพอิสระใหกับหนวยงานเครือขาย 
ไดแก ศูนยใหคําปรึกษาทางการเงินสําหรับ รัฐวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (ISMED) ธนาคารออมสิน 
ธนาคารกรุงไทย เพื่อใหคําปรึกษา แนะนําในการเริ่ม
ประกอบธุรกิจ และการแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ 
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5.3.4 ตัวอยางการสงเสริม SMEs ทางดานบุคลากรในตางประเทศ4 

สหรัฐอเมริกา 
 MEP (The Manufacturing Extention Partnership) ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา ใหขอมูล และชวยตัดสินใจใน
การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและเทคนิคตาง ๆ  รวมถึงใหการฝกอบรมเพิ่มเติมแกผูประกอบการ และกระตุนสงเสริม
การประกอบธุรกิจในลักษณะ e-Business ดวย e-Commerce 

จัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยี และเพิ่มผลิตภาพของพนักงานดวยงานวิจัยนวัตกรรม
จากมหาวิทยาลัย และยกระดับเทคโนโลยีโดย STTR (The Small Business Technology Transfer Program) นอกจากนั้น
ยังมีการสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนาโดยมีมี SBIR ใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง และ STTR ใหทุนรางวัล
สําหรับงานวิจัยของ SMEs   
 
ออสเตรเลีย 

จัดตั้งศูนยบมเพาะธุรกิจขนาดเล็ก ใหการฝกอบรมและเงินทุนแกผูวางงานเพื่อเปดกิจการ SMEs 
ใหม และใหความชวยเหลือในการปรับเปลี่ยนธุรกิจใหเขาสู e-Commerce ผานเครือขาย SMEs และเงินกู
สําหรับสินคาเทคโนโลยีเชิงพาณิชย (Commercial Technology) นอกจากนั้นยังมีสนับสนุนทางการเงินสําหรับ
การซื้อเครื่องมือวิจัยในสถาบันการศึกษา สงเสริมการนํางานวิจัยจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาพัฒนาให
เปนผลิตภัณฑเชิงพาณิชย ตลอดจนโครงการการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรดานวิจัยและพัฒนา (R&D) 
ในเชิงวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และนวัตกรรม สงเสริมและฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) แก 
SMEs 
 
ญ่ีปุน 

สงเสริมและพัฒนานวัตกรรม โดยสนับสนุนเงินกูดวยอัตราดอกเบี้ยต่ํา ใหการชวยเหลือทางการเงิน 
(Subsidies) และเงินกูดอกเบี้ยต่ําระยะสั้นสําหรับกิจกรรมพัฒนานวัตกรรม R&D ของ SMEs นอกจากนั้นยัง
สนับสนุนการตั้งกิจการ SMEs ใหมทั้งทางดานการเงิน บุคลากร และการประกันสินเชื่อ ในระดับประเทศให
การสนับสนุนชั้นสูงแก SMEs ที่จะขยายกิจการในดานการดําเนินกระบวนการตาง ๆ และระดับจังหวัด 
ใหบริการดานที่ปรึกษา ดานบุคลากร และดานการเงิน โดยเนนการใชทรัพยากรทองถ่ินและผูประกอบการ
ใหม โดยที่มีสถาบันการเงินของรัฐ สนับสนุนระบบเงินกูเพื่อพัฒนาธุรกิจ สนับสนุน R&D การฝกอบรม 
การบมเพาะ และการประชาสัมพันธ SMEs ที่เกิดใหมและการเขาถึงแหลงเงินทุนใหมีความสะดวกรวดเรว็ขึ้น 
โดยมีธนาคารเปนพันธมิตรใหบริการสมาชิกในรูปของเงินกู (Intermediate Loan) ไมตองมีหลักประกัน 

                                                 
4 ขอมูลในสวนนี้สวนใหญหามาจาก Internet โดยเฉพาะมากจากเว็ปไซดของประเทศตางๆ 
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นอกจากนั้น รัฐบาลยังใหการสนับสนุนโดยสงผูเชี่ยวชาญในดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยี 
ใหคําแนะนําแก SMEs และ JASMEC รวมกับหนวยงานในระดับภูมิภาค จังหวัด และ หอการคาจังหวัดตางๆ 
จัดการฝกอบรม เพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขันของ SMEs สนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจและการพัฒนา
ธุรกิจใหม ทั้งดวยการใหบริการขอมูลและคําปรึกษา ดวยบริการของศูนยบมเพาะธุรกิจ ซ่ึงมีทั้งศูนยบมเพาะ
ธุรกิจในทองที่ และที่เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย สนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ SMEs ผานการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวิสาหกิจขนาดลางยอม (SMEs University) ดังนั้น SME 
University จึงนับเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งที่ใชพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหกลายเปนผูประกอบการที่มีการ
ดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ 
 
นิวซีแลนด  

เปดโอกาสใหผูประกอบการและพนักงานที่มีศักยภาพของธุรกิจนั้นๆ ไดไปเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญใน
องคกรตางๆ ในตางประเทศ โดยการเขาไปทํางาน ฝกงาน หรือดูงาน เปนเวลา 6 เดือนหรือาจนําผูเชี่ยวชาญจาก
ตางประเทศไปถายทอดประสบการณในนิวซีแลนด (International Business Exchanges) นอกจากนั้นยังมีโครงการ
การมุงเนนการพัฒนาหุนสวนทางยุทธศาสตร การไดมาซึ่งความรู และความเปนผูนําของกลุมธุรกิจและ
อุตสาหกรรมนิวซีแลนด โดยนําคณะธุรกิจหรืออุตสาหกรรมไปดูงานในตางประเทศ  

 
ไตหวัน   

สนับสนุนการสงเสริมผูประกอบการใหมโดยการกอตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจ (SME Incubation Center) 
เพื่อใหบริการ SMEs ที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม พรอมทั้งพยายามพัฒนาบุคลากรเพื่อการยกระดับความสามารถใน
การผลิตโดยจัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาปญหาและบริการดานตางๆ  (Instant Solution Center and SME Service 
Center) เพื่อชวยแกไขปญหา ตลอดจนใหการฝกอบรม จัดสัมมนา บริการดานขอมูลแก SMEs  

สิงคโปร 
  การพฒันาบุคลากรโดยจดัตัง้ศูนยพัฒนาความเปนประกอบการ (ASME Institute of Entrepreneurship 
Development - ASME INSEND) เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลสิงคโปร 

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 
 การสงเสริมชองทางในการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหแก SMEs และวางระบบการฝกอบรม

ที่จะชวยพัฒนาองคความรู รวมกับภาคเอกชนในการจัดทํา SME Action Programme ไดแก โครงการ Junior 
ที่รัฐบาลกลางรวมกับสถาบันวิจัยทางธุรกิจ สงเสริมการจัดตั้งบริษัทขนาดเล็ก โครงการ EXIST ของมหาวิทยาลัย
และสถาบันตางๆ เนนการจัดตั้งธุรกิจใหมที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง โครงการรวมลงทุนสําหรับบริษัทพัฒนา
เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมขนาดเล็ก  (Venture Capital for Small Technology Companies) เพื่อเปนการสงเสริม
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และพัฒนาเทคโนโลยีของ SME ใหความสําคัญตอการพัฒนา e-Commerce ใหความชวยเหลือแก SMEs เพื่อใหหัน
มาใชอินเตอรเน็ต สงเสริมระบบการศึกษาที่ควบคูไปกับการฝกฝนทักษะ เพื่อใหครอบคลุมกับการศึกษา
ตอเนื่องในสาขาเฉพาะทาง   นอกจากนั้น ยังสนับสนุนการถายทอดวิทยาการ การสนับสนุนใหเปนนายจาง
ตนเอง  หรือ Self - Employment โดยเริ่มพัฒนาตั้งแตระดับการศึกษาขั้นตนของโรงเรียนใหมีการฝกฝนตั้งแต
เยาววัย จนถึงอุดมศึกษา   ตลอดจนมีการวางระบบอยางมีประสิทธิภาพเปนขั้นตอนในการฝกอบรม การให
ความชวยเหลือ และการใหคําปรึกษาในดานตางๆ  

   
อิตาล ี 
 จัดหลักสูตรอบรมเฉพาะสาขาอาชีพ ทั้งระยะยาวและสั้น และงานประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารขอมูล  
 
จีน  

เมืองกวางโจวใหการสนับสนุนสําหรับธุรกิจที่รับคนตกงานเขาทํางานใหมในปที่เปดทําการใหม ซ่ึง
หากธุรกิจดังกลาวสามารถรับคนตกงานเขาทํางานใหมเปนสัดสวนมากกวารอยละ 60 ธุรกิจนั้นๆจะไดรับการ
ยกเวนการชําระภาษีรายไดเปนระยะเวลา 3 ป และหลังจากครบระยะเวลาการยกเวนภาษีรายไดนี้แลว หากธุรกิจ
ดังกลาวยังสามารถรับคนตกงานเขาทํางานใหมเปนสัดสวนมากกวารอยละ 30 ของแรงงานทั้งหมด ธุรกิจนั้นๆ
จะไดรับการลดหยอนการชําระภาษีรายไดเพียงกี่งหนึ่งเปนระยะเวลาตออีก 2 ป  

เมืองกวางโจวยังใหการสนับสนุนธุรกิจเพื่อการผลิตทางการเกษตร สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
เทคโนโลยีตางๆที่จัดตั้งในเขตชนบท จะไดรับการยกเวนภาษีรายได ในขณะที่ธุรกิจประเภทโทรคมนาคม
จะไดรับการเวนภาษีรายไดในปแรก และเก็บเพียงกึ่งหนึ่งในปที่ 2 นอกจากนั้นยังใหการสนับสนุนธุรกิจที่ใช
แรงงานหรือวาจางคนพิการ (หูหนวก ตาบอด ใบ หรือรางกายบางสวนทุพลภาพ) โดยที่ธุรกิจดังกลาวหากมี
คนพิการคิดเปนสัดสวนมากกวารอยละ 35 ของแรงงานทั้งหมด จะไดรับการยกเวนการชําระภาษีรายได แต
หากธุรกิจนั้นๆมีคนพิการเปนสัดสวนมากกวารอยละ 10 แตไมถึงรอยละ 35 ของแรงงานทั้งหมด จะไดรับ
ลดหยอนการชําระภาษีรายไดเพียงกึ่งหนึ่ง 
 
แคนาดา 

การสนับสนุนจากภาครัฐดําเนินการโดยโครงการฝกอบรมระยะสั้นเพื่อใหความรูในดานตาง ๆ 
ผูประกอบการที่สนใจสามารถเขารับการฝกอบรมในโครงการตางๆไดฟรี ไมเสียคาใชจาย นอกจากนั้นยังให
บริการทางธุรกิจโดยการใหความชวยเหลือแกผูประกอบการที่สนใจการคาระหวางประเทศ โดยการชวยให
ผูประกอบการจางผูสําเร็จการศึกษาสาขาการคาระหวางประเทศในการพัฒนาธุรกิจของตน ชวยเหลือให
ผูประกอบการมีความพรอมในการเปนผูสงออก โดยใหการชวยเหลือในการขายสินคาและบริการแกภาครฐับาล 
ชวยเหลือดานวิเคราะหแผนธุรกิจและปรับปรุงแกไขกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอธุรกิจ ใหมีความคลองตัว
และสะดวกขึ้น 



5 - 52 
 

สําหรับดานการพัฒนาบุคลากรนั้น ไดมีโครงการใหความชวยเหลือเบื้องตนแกผูวางงานเปนรายเฉพาะ
เพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจของตนเอง ในขณะเดียวกันการชวยเหลือเบื้องตนนี้ยังชวยเหลือใหผูประกอบการ
และลูกจางสามารถเพิ่มพูนทักษะ ในการประกอบธุรกิจใหเกิดความกาวหนาและมั่นคงในการประกอบธุรกิจ 
หากตองการขยายกิจการ หรือเลิก หรือถูกฟองลมละลาย  
 
ฮองกง 

สนับสนุนให SMEs เห็นความสําคัญของการฝกอบรมใหตรงกับสายงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
นอกจากนั้นยังใหความชวยเหลือดานเงินทุน (SMEs Funding Schemes) โดยมีการจัดตั้งโครงการชวยเหลือดาน
เงินทุนเพื่อการฝกอบรมแกวิสาหกิจ ( SME Training Fund)  
 
ออสเตรีย 
       กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดหลักสูตรวิชา E-Learning เพื่อ
สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาผูใหญ และโครงการ Computer-billion เพื่อสนับสนุนดานเทคโนโลยีสมัยใหม  
นอกจากนั้นยังออกมาตรการสนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนารวมทั้งนวัตกรรมใหม เชน คาใชจายดาน R&D  
สามารถนําไปหักลดหยอนในการจายภาษีได สนับสนุนกลุมธุรกิจที่รวมมือกันในการใชเทคโนโลยี  / สนับสนุน
กลุมธุรกิจที่มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีจากตางประเทศ / Bio-Technology and Financial Network รวมถึง
สงเสริมใหเจาของธุรกิจขนาดยอมมีโอกาสเขาพบปะกับผูจัดการหัวหนา R&D ของหนวยงานที่ประสบ
ความสําเร็จในการสรางนวัตกรรมใหม และโครงการ Mint เพื่อใหคําแนะนําการบริหารจัดการดวยกลยุทธการ
บริหารสมัยใหม  
 
บราซิล 

สนับสนุน การสงเสริม การพัฒนา และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดยอม โดยการ
จัดฝกอบรม การจัดสินเชี่อและเงินทุนใหธุรกิจขนาดเล็กและขนาดยอม การพัฒนาทองถ่ินโดยการสนับสนุน
ใหชุมชนจัดตั้งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดยอมที่ใชภูมิปญญาทองถ่ินรวมถึงการใหบริการขอมูลดานการดําเนิน
ธุรกิจ  

สนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและขนาดยอมใหพัฒนาการผลิตไปสูการสงออก ดวยการริเริ่มรูปแบบ
วิธีการสงออกและสินคาสงออกใหมๆ การจัดหลักสูตรฝกอบรม ตลอดจนการใหคําปรึกษาแนะนํากระบวนการ
บรรจุ หีบหอ การออกแบบ การใหใบรับรอง การจัดทํารายการสินคา วีดีทัศน การจัดทําสื่อโฆษณาตางๆ 
ใหแกนักธุรกิจบราซิลที่จะไปรวมแสดงสินคาในตางประเทศ เปนตน 
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มาเลเซีย 
  รัฐบาลจะเปนสื่อกลางในการเชื่อมโยง SMEs ที่ไดรับการฝกทักษะกับบริษัทขนาดใหญในโครงการ 
Industrial Linkage Program (ILP) 
  โครงการคัดเลือกผูประกอบการเขารวมในโครงการเพื่อใหการสนับสนุนดานการเงินและองคความรูทาง
เทคโนโลยีการผลิต (Technical Know-how) สูตลาดโลก เพื่อใหสามารถเปลี่ยนการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ภายใตโครงการ Headstart 500 Program   
  จัดตั้ง SME Expert Advisory Panel (SEAP) ใหเปนแหลงขอมูลเกี่ยวกับผูเชี่ยวชาญในสาขาตาง  ๆใหกับ SMEs  
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ตาราง 5.4 ตัวอยางการสงเสริม SMEs ทางดานบุคลากรในตางประเทศ 
ประเทศ โครงการ การอบรมหรือวิธีการ 

ออสเตรีย - สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาผูใหญ  
- สนับสนุนดานเทคโนโลยีสมัยใหม  
- ดานการวิจัยและพัฒนารวมทั้งนวัตกรรมใหม  
- สนับสนุนกลุมธุรกิจที่รวมมือกันในการใชเทคโนโลยี  / 
กลุมที่มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีจากตางประเทศ / Bio-
Technology and Financial Network  
- เจาของธุรกิจขนาดยอมควรมีโอกาสเขาพบปะกับผูจัดการ
หัวหนา R&D ของหนวยงานที่ประสบความสําเร็จใน
นวัตกรรมใหม  

-จัดหลักสูตรวิชา E-Learning  
- Computer-billion  
- กําหนดใหคาใชจาย R&D นําไปหัก
ลดหยอนในการจายภาษีได  
- โครงการ Mint ใหคําแนะนํากลยุทธในการ
บริหารใหม  

เดนมารก  - สงเสริมการสงออกและสงเสริมการลงทุน  - 3 โครงการคือ  Export Preparation 
Programme,  Market Development 
Programme  และ Export Start Programme  

มาเลเซีย – รัฐบาลจะเปนสื่อกลางในการเชื่อมโยง SMEs ที่ไดรับการ
ฝกทักษะกับบริษัทขนาดใหญ 
– มีการคัดเลือกผูประกอบการเขารวมในโครงการเพื่อใหการ
สนับสนุนดานการเงินและ Technical Know-how เพื่อให
สามารถเปลี่ยนการดําเนินการไปสูตลาดโลก 
– เปนแหลงขอมูลเกี่ยวกับผูเช่ียวชาญในสาขาตางๆ 

- Industrial Linkage Program (ILP) 
-  Headstart 500 Program 
 - SME Expert Advisory Panel (SEAP) 

นิวซีแลนด - ให SMEs ไปทํางาน ฝกงาน หรือดูงาน ในตางประเทศ เปน
เวลา 6 เดือน หรือนําผูเช่ียวชาญจากตางประเทศไปถายทอด
ประสบการณในนิวซีแลนด 
- พัฒนาหุนสวนทางยุทธศาสตร โดยนําคณะ 
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมไปดูงานในตางประเทศ 

- International Business Exchanges 
-  International Business Missions 

สิงคโปร จัดตั้งศูนยพัฒนาความเปนผูประกอบการ เพื่อสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาล  

- ASME Institute of Entrepreneurship  
development - ASME INSEND 

ญี่ปุน พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ SMEs ใหกลายเปน
ผูประกอบการที่มีการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ 

SMEs University 

เยอรมัน 1) จัดทํา SME Action Programme 
2) ใหความสําคัญตอการพัฒนา e-commerce 
3) ใหความชวยเหลือแก SMEs เพื่อใหหันมาใชอินเตอรเนต  
4) สงเสริมระบบการศึกษาที่ควบคูไปกับการฝกฝนทักษะ 
เพื่อใหครอบคลุมกับการศึกษาตอเนื่องในสาขาเฉพาะทาง 
5) สนับสนุนใหเปน Self employment  

- โครงการ Junior  สงเสริมการจัดตั้งบริษัท
ขนาดเล็ก  

 - โครงการ EXIST เนนการจัดตั้งธุรกิจ 
ใหมที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง 
- โครงการ Venture Capital for Small  
Technology Companies เพื่อเปนการ 
สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี  
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ประเทศ โครงการ การอบรมหรือวิธีการ 
จีน 
(กวางโจว) 

สนับสนุนสําหรับธุรกิจที่รับคนตกงานเขาทํางานใหม ธุรกิจ
เพื่อการผลิตทางการเกษตร สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันเทคโนโลยี่ตางๆ ที่จัดตั้งในเขตชนบท ธุรกิจประเภท
โทรคมนาคม ธุรกิจที่ใชแรงงาน หรือวาจางคนพิการ (หู
หนวก ตาบอด ใบ หรือ 
รางกายบางสวนทุพลภาพ) 

ไดรับการยกเวนการชําระภาษีรายไดเปน
ระยะเวลา 3 ป 

แคนาดา - ภาครัฐ สนับสนุนผูประกอบการ 
- ธุรกิจ Business Services โดยการใหความชวยเหลือแก
ผูประกอบการที่สนใจการคาระหวางประเทศ 
- ชวยเหลือใหผูประกอบการมีความพรอมในการเปนผู
สงออก  

- ทําโครงการฝกอบรมระยะสั้นเพื่อใหความรู
ในดานตาง ๆ โดยไมเสียคาใชจาย 
- โดยการชวยใหผูประกอบการจางผูสําเร็จ
การ ศึกษาดานการคาระหวางประเทศในการ
พัฒนา การคาของตน 
- โดยใหการชวยเหลือผูประกอบการใหขาย
สนิคาและบริการแกรัฐบาล ชวยเหลือดาน
วิเคราะหแผนธุรกิจและปรับปรุงแกไข        
กฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอธุรกิจใหมีความ
คลองตัวและสะดวกขึ้น 

พันธมิตรรวม 
Alliances  

- สรางพันธมิตรทางอุตสาหกรรมเพื่อใหมีความสามารถใน
การแขงขัน สนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจของชนบท  
- ดูแลใหความชวยเหลือเบื้องตนแกผูวางงานเปนรายเฉพาะ 
และใหความชวยเหลือเบื้องตนดานแรงงานหากขยายกิจการ 
หรือเลิก หรือถูกฟองลมละลาย 

- ผาน Community Futures Development 
Corporations  
- Human Resources Development  (HRDC)  

ฮองกง สนับสนุนให SMEs เห็นความสําคัญของการฝกอบรมให
ตรงกับสายงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

โครงการชวยเหลือดานเงินทุน(SMEs 
Funding Schemes)  โดยมีการจัดตั้งโครงการ
ชวยเหลือดานเงินทุน SME Training Fund  
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5.4 สรุป 
1. จัดทํานโยบายและเปาหมายดานการพัฒนาบุคลากรของ SMEs รายอุตสาหกรรมและบริการตามแผนนโยบาย

อุตสาหกรรมใหชัดเจน พรอมทั้งกําหนดกลยุทธและใชมาตรการการจูงใจ แตลดมาตรการการอุดหนุน
โดยงบประมาณใหกับ SMEs เฉพาะกลุม ซ่ึงจะทําใหไมสามารถพัฒนาบุคลากรที่มีเปนจํานวนมากของ 
SMEs ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. การพัฒนาผูประกอบการตามแผนพัฒนาวิสาหกิจฉบับที่ 2 เนนที่การฝกอบรมและใหความรูดานทักษะ
การประกอบการ โดยสนับสนุนสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางยอมและศูนยบมเพาะ ในการพัฒนา
ผูประกอบการใหมเพื่อใหเริ่มธุรกิจใหม จําเปนจะตองมีมาตรการการสนับสนุนทางดานการเงินที่
เพียงพอตอการดําเนินงานนั้นๆ  เชน มาตรการในการสรางความรวมมือระหวางศูนยบมเพาะกับสถาบัน
ทางดานการเงินในการสนับสนุนธุรกิจใหม กลไกของการสรางและจัดตั้งกองทุนรวมลงทุนที่มีประสิทธิภาพ  
มาตรการการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจใหมที่ใชเทคโนโลยี มาตรการการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ
ใหมเพื่อการสงออก และอื่นๆ เปนตน   

3. ควรมีการสนับสนุนการจัดตั้งศูนยพัฒนาฝมือแรงงานของภาครัฐและเอกชนมากขึ้น ควรมีการพัฒนา
และปรับหลักสูตรการฝกอบรมที่สอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมโดยสรางความรวมมือ
รวมกัน ในการพัฒนาหลักสูตรและอุปกรณเครื่องมือตลอดจนระบบการรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน
ในแตละภาคอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนฝมือแรงงาน พรอมทั้งเสนอใหมีมาตรการในการสนับสนุนให 
SMEs สงพนักงานเขารับการฝกอบรม เพื่อยกระดับฝมือแรงงาน เชน มาตรการทางภาษี หรือการจัดตั้ง
กองทุนเพื่อใชในการยกระดับ หรือปรับเปลี่ยนทักษะพนักงานใหมใหสอดคลองกับความตองการใน
ปจจุบันของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะประเภททักษะที่สําคัญที่รัฐมุงสรางใหเกิดเปนความสามารถหลัก 
(Core Competency) ของประเทศ ในระยะยาว ควรสนับสนุนเชิญชวนใหทุกภาคสวนเขารวมโครงการโดย
ปราศจากคาใชจาย   

4. ควรมีการสนับสนุนสถาบันการศึกษาดานชางเทคโนโลยีและชางฝมือใหมีคุณภาพ ตามความตองการ
ของอุตสาหกรรมแตละประเภท โดยความรวมมือจากสถาบันที่เกี่ยวของ เชนเดียวกับตัวอยางสถาบัน
ไทย-เยอรมัน สถาบันสงเสริมเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน  

5. สนับสนุนหนวยงานในดานการพัฒนาระบบการฝกอบรมเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานภายในบริษัท เชน 
ระบบการฝกฝนในระหวางการทํางาน กระบวนการเรียนรูภายในโรงงานดวยวิธีการตางๆ เพื่อให SMEs 
สามารถยกระดับบุคลากร ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

6. ควรมีการสนับสนุนการจัดตั้งหนวยงานที่ใหการสนับสนุนหรือรับผิดชอบดานการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ภายในโรงงาน ตลอดจนใหการคุมครองแรงงานและการใหสวัสดิการตามกฎหมาย เพื่อจูงใจใหบุคลากร
อยูในองคกรอยางตอเนื่องและปรับปรุงประสิทธิภาพฝมือแรงงานของตนเองอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

 



5 - 57 
 

7. ทรัพยากรมนษุยในองคกร เปนปจจยัสําคัญในการสรางความสามารถหลักขององคกร การฝกอบรมใดๆ อาจ
ไรผลหากปราศจากการสงตอ หรือ ถายทอดองคความรูทีไ่ดรับมาจากคนรุนหนึง่ไปสูอีกรุนอยางตอเนื่อง 
หรือ การแบงปนองคความรุระหวางกันในองคกร เพื่อพฒันาองคกรไปสูการเปนองคกรแหงการเรยีนรู 
การจัดการองคความรูในองคกร (Knowledge Management) จึงนาจะเปนเคร่ืองมือการบริหารจัดการสมัย -
ใหม ท่ีหนวยงานสงเสริมควรเนนใหความสําคัญและสนับ สนุนใหวิสาหกิจฯในระดับตางๆ ไดเรียนรูและ
ดําเนินการ 

8. จากรายงานผลการดําเนินงานของ สสว. โดยผลงานวิจัยรวมของวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ใน
โครงการศึกษาสถานภาพและประเมินระดับความเปนสังคมผูประกอบการของประเทศไทยพบวา พื้นฐาน
ทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนระบบการศึกษาของไทยยังไมเอื้อตอการสรางสังคมผูประกอบการ

ที่มีประสิทธิภาพได5 ดังนั้นควรมีการปรับระบบการศึกษาเพื่อวางรากฐานการสรางวัฒนธรรมการเปน

ผูประกอบการใหแกชนรุนใหมแตวัยเยาว โดยเพิ่มหลักสูตรหรือวิชาที่เกี่ยวของกับการสรางธุรกิจเพื่อ
เปดโอกาสและสงเสริมใหเยาวชนตั้งแตระดับประถมศึกษาขึ้นไป ไดเริ่มตนศึกษาเกี่ยวกับการเปน
ผูประกอบการ และใหมีความตอเนื่องของการเรียนรูทั้งในระดับมัธยมและอุดมศึกษาดวย (เทาที่ผานมาจะ
ใหความสําคัญตอความเปนผูประกอบการเฉพาะในระดับวิชาชีพและอุดมศึกษาเปนสําคัญ) เพื่อใหมี
พัฒนาการของการฝกทักษะการทํางาน ตลอดจนระบบความคิดและการตัดสินใจและมีทัศนคติที่ดี
ตอการเปนผูประกอบการตั้งแตวัยเด็ก ทั้งนี้เพื่อปูความพรอมสําหรับการพัฒนาศักยภาพตนเองอยางมี
ประสิทธิผลในการเปนผูประกอบการเมื่อเติบโตเปนผูใหญหรือเมื่อจบการศึกษาในระดับสูงแลวไดดวย
ตนเอง ตลอดจนสามารถพัฒนาตอยอดสมรรถนะหลักของตนเองอยางมีระบบในระดับสูงไดโดยทันที 
(เมื่อเขาสูระบบการสนับสนุนของภาครัฐเมื่อเปนผูประกอบการแลว  หรือ อาจไมตองเขาสูระบบสนับสนุน
ดังกลาวเนื่องจากมีศักยภาพพัฒนาตนเองได เปนตน )  

9. นอกจากนั้น  การสรางสังคมและวัฒนธรรมผูประกอบการที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะหมายถึงสังคมที่มี
ผูประกอบการที่มีความรูและทักษะในการบริหารจัดการที่แขงขันไดแลว ยังหมายถึงสังคมที่มีผูประกอบการ
ที่มีภูมิคุมกันภายในที่ดี คือ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลดวย  ปจจุบันสภาพ
สังคมและพฤติกรรมในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและเยาวชนอายุต่ํากวา 
15 ป ที่กอปญหาและคดีลวงละเมิด ยาเสพติด และอาชญากรรม ซ่ึงอาจจะเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพสังคมและหลักสูตรการศึกษา ผูวิจัยไดสัมภาษณครูประถม และผูปกครองเยาวชน พบวามีความ
คิดเห็นคลายกันคือปจจัยตนเหตุของปญหา อาจมาจาก 1) สภาพครอบครัวเดียวที่เพิ่มมากขึ้น ที่พอเม
ตองทํางานและมีเวลาใหลูกนอยลง (แตกตางจากเดิมที่เปนครอบครัวใหญที่มีสมาชิกหลายรุนในบานเดียวกัน
เด็กและเยาวชนมีโอกาสไดรับการถายทอดคุณคาที่ดีจากสมาชิกอาวุโสไดมากกวา) สภาพครอบครัว

                                                 
5
รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2548 และแนวโนม ป 2549,สสว. 
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แตกแยกหยารางเพิ่มมากขึ้นทําใหเด็กขาดความอบอุนและไมไดรับการบมเพาะที่ดีโดยเฉพาะในเรื่อง
การมีวินัย ศิลธรรม จริยธรรม ฯ 2) ครูอาจารยขาดจริยธรรมในวิชาชีพ และ 3) หลักสูตรขั้นพื้นฐานที่
ปรับปรุงใหม (หลักสูตรประถม พุทธศักราช 2521 (ปรับปรุงใหม 2533) โดยแบงกลุมสาระการเรียนรูเปน 
8 กลุมวิชาและเนนผูเรียนเปนศุนยกลางแหงการเรียนรู เนนกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหเด็กศึกษาหา
ความรูดวยตนเองเพื่อใหกลาแสดงออกและมีความคิดสรางสรรค  วิชาศิลธรรมและหนาที่พลเมืองถูก
ตัดทอนลดลงและรวมอยูในหมวดสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ในขณะที่ผลกระทบจากโลกาภิวัฒน
ทําใหเยาวชนกลุมเด็กนี้ เขาถึงแหลงความรู ส่ือ และเหตุการณตางๆไดงายและรวดเร็วมากขึ้น โดยปราศจาก
วิจารณญาณที่ดีเพียงพอดวยตนเองในการเลือกรับวาอะไรควรทําอะไรไมควรทํา เนื่องจากออนเยาว
เกินกวาจะมีเหตุผลในเรื่องนั้นๆ  ผลที่ไดคือ เยาวชนรุนใหมที่มีความสามารถดานทักษะตางๆและกลา
แสดงออกมากขึ้น แตกลับขาดภูมิคุมกันภายในคือ ศิลธรรมและขาดวินัย  ประเด็นคําถามแกหนวยงานที่
เกี่ยวของคือ แมจะมีหลายปจจัยที่เปนตนเหตุของปญหาตามที่กลาวมา  แตหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ควรสรางสมดุลโดยการปรับปรุงเนื้อหาสาระอีกครั้งหรือไมอยางไร แมจะเนนผูเรียนเปนศูนยกลางแหง
การเรียนรู ก็ควรเนนสาระการเรียนและความรูที่มากขึ้นในกลุมศิลธรรม จริยธรรม   คานิยมและวัฒนธรรม
ที่ดีงามรวมถึงหนาที่พลเมือง จากตําราและครูผูสอนอยางถูกตองในหองเรียนกอนรวมถึงกิจกรรมเสริม
อ่ืนๆ ใหมากขึ้นหรือไม  เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกและศิลธรรมที่ดีงามถูกตองตลอดจนระเบียบวินัยใหแกเยาวชน
ในปฐมวัยนี้ เพียงพอใหเกิดภูมิคุมกันภายในที่จะเขาใจและเลือกรับสิ่งตางๆไดอยางระมัดระวังมากขึ้น
ดวยตนเองเมื่อเติบโตขึ้นตอไป   
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บทที่ 6   การสงเสริม SMEs ดานโลจิสติกส 
 
6.1  ความสําคัญของการสงเสริม SMEs ดานโลจิสติกส  
 6.1.1  นิยามและองคประกอบของโลจิสติกส 

 นับตั้งแตไดมีการจุดประกายในการพัฒนาระบบโลจิสติกสเปนวาระแหงชาติเมื่อ พ.ศ. 2546 สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกส
ของประเทศไทย ป 2550-2554 โดยใหคํานิยามไวดังนี้ 

 โลจิสติกส หรือ การบริหารจัดการโลจิสติกส หรือ การบริหารการรับ-สง ดูแลสินคาและการบริการ 

ตามนิยามของ Council of Logistics Management1 คือ เปนกระบวนการตางๆที่เกี่ยวของกับการวางแผน การ

ดําเนินการ และการควบคุมการทํางานขององคกร รวมทั้งการบริหารจัดการขอมูลธุรการทางการเงินที่เกี่ยวของ 
ทั้งการเคลื่อนยาย การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสินคา วัตถุดิบ ช้ินสวนประกอบ และการบริการ ใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคํานึงถึงความตองการ และ ความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ  ทั้งนี้
ในปจจุบันถือวาการบริหารจัดการโลจิสติกสเปนกระบวนการหนึ่งในการจัดการสินคาและการบริการตลอด
สายของหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management)  

 จากนิยามดังกลาวสามารถระบุใหเห็นองคประกอบตางๆในเรื่องโลจิสติกส (ดังแสดงในรูปที่ 6.1)
โดยการบริหารจัดการโลจิสติกสมีความเกี่ยวของกับบุคคลและองคกรในระดับตางๆ ตั้งแตผูผลิตวัตถุดิบ 
โรงงานแปรรูป ผูคาสง ผูคาปลีก จนถึงผูบริโภค ในขณะที่กิจกรรมมีหลากหลาย ทั้งกิจกรรมหลัก ไดแกการ
ขนสง การบริหารสินคาคงคลัง การสั่งซื้อ การบริหารขอมูลและกิจกรรมการเงินที่เกี่ยวของ และกิจกรรมเสริม 
ไดแก การบริหารคลังสินคา การดูแลสินคา การจัดซื้อ การบรรจุหีบหอ รวมถึงการบริหารความตองการของ
ลูกคา นอกเหนือจากกิจกรรมโดยตรงแลว กระบวนการโลจิสติกสเกิดขึ้นผานธุรกิจบริการนําสง สินคา/ผาน
รูปแบบขนสงตางๆ โดยมีผูใหบริการธุรกิจเฉพาะดาน (Service Provider) ของแตละกิจกรรมเปนกลไก
ขับเคลื่อน มีโครงสรางพื้นฐานของระบบ คือเครือขายการขนสง การคมนาคมสื่อสารขอมูลและการเงิน มี
ปจจัยกํากับและสนับสนุน คือ กฎระเบียบที่เกี่ยวของและขอบเขตที่ครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับ
ทองถิ่นในประเทศจนถึงระดับโลก ทั้งหมดนี้เพื่อมุงไปสูการสรางความพึงพอใจสูงสุดกับลูกคาโดยการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 
 
 

                                                           

1
ปรับปรุงจากคําแปลของ ดร.พงษชัย อธิคมรัตนกุล, Center for Logistics Excellence, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี, เมษายน 2548 
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รูป 6.1 แสดงองคประกอบของโลจิสติกส 
 
ขับเคล่ือนกระบวนการโดย -ธุรกิจบริการนําสงสินคา 

     -บริการขนสงรูปแบบตางๆ 
        
              บุคคลท่ีเก่ียวของ           กิจกรรมเสริม 
               ผูผลิตวัตถุดิบ การบริหารคลังสินคา 
            โรงงานแปรรูป การดูแลสินคา การจัดซื้อ 
         ผูคาสง  ผูคาปลีก การบรรจุหีบหอ  การบริหาร 
    ผูบริโภค                กิจกรรมหลัก  ความตองการลูกคา 
             การขนสง  การบริหารสินคาคงคลัง                 ปจจัยกํากับ/สนับสนุน 
                    การสั่งซื้อ  การบริหารขอมูล             -กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
 โครงสรางพื้นฐานของระบบ   กิจกรรมการเงินที่เกี่ยวของ 
-เครือขายการขนสง 
-การคมนาคมสื่อสารขอมูล 
-การเงิน 
 
 6.1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี10 ท่ีเก่ียวของกับ SMEs ดานโลจิสติกส  

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554)2 ในสวนของ “ยุทธศาสตรการ

ปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน” กลาวถึงเรื่องตางๆหลายดาน ไดแก (1) การบริหารเศรษฐกิจ
สวนรวม (2) การปรับโครงสรางการผลิตใหผลิตภาพการผลิตและคุณคาของสินคาและบริการ บนฐานความรู
และความเปนไทย และ (3) ปจจัยสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพและสนับสนุน
การปรับโครงสรางเศรษฐกิจและการลงทุน  

6.1.2.1 สําหรับการบริหารเศรษฐกิจในสวนรวม การพัฒนาเศรษฐกิจในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาใหโครงสรางเศรษฐกิจมีความสมดุลและยั่งยืน 
โดยในสวนของ SMEs จะเนนในหัวขอที่ 3 ดังนี้ 

1. ดานการผลิต กําหนดเปาหมายผลิตภาพการผลิตรวม สูงขึ้นเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป 
และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น โดยกําหนดเปาหมายใหสัดสวน
การสงออกในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ในขณะที่การดําเนินการพัฒนาในแนวทางที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชปจจัยการผลิต ทุน และพลังงาน จะทําใหพึ่งพาการนําเขาใน

                                                           
2
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 



 

 
6 - 3 

สัดสวนที่ต่ําลง ทั้งนี้โดยกําหนดเปาหมายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเปนรอยละ 
0.5 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และกําหนดเปาหมายที่จะลดตนทุนดานโลจิ
สติกสจากรอยละ 16 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ในป 2548 เปนรอยละ 13 ภายใน
ป 2554 

 โครงสรางทางเศรษฐกิจมีความสมดุลขึ้นระหวางภาคเศรษฐกิจภายในประเทศ และภาค
การคาระหวางประเทศโดยกําหนดเปาหมายใหสัดสวนอุปสงคในประเทศตอภาคเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศที่วัดดวยผลรวมของมูลคาการสงออกและการนําเขาสินคาและบริการ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากรอยละ 71 ในป 2548 เปนรอยละ 75 ภายในป 2554  

 สําหรับสาขาการผลิตของประเทศ ฐานการผลิตจากภาคเกษตร เกษตรแปรรูปและภาค
บริการทั้งบริการทองเที่ยว บริการการศึกษา บริการสาธารณสุข และบริการทางการเงิน
จะมีขนาดใหญขึ้นและผลิตภัณฑมีความหลากหลายมากขึ้น สําหรับภาคอุตสาหกรรม
โครงสรางมีกลุมอุตสาหกรรมใหม และอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ที่เขมแข็งขึ้น โดย
กําหนดเปาหมายใหสัดสวนภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 12.4  ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในป 2548 เปนรอยละ 15 ภายในป 
2554 

2. การพัฒนาใหระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพมากขึ้น กําหนดเปาหมายอัตราเงินเฟอทั่วไป
เฉลี่ยไมเกินรอยละ 3.0-3.5 ตอป อัตราการวางงานต่ําไมเกินรอยละ 2 ของกําลังแรงงาน การ
บริหารการคลังมีประสิทธิภาพ ทําใหหนี้สาธารณะมีสัดสวนไมเกินรอยละ 50 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และสัดสวนการออมรวมของประเทศอยูที่ระดับรอยละ 
35 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศภายในป 2554 โดยเปนการเพิ่มขึ้นทั้งจากฐานการ
ออมครัวเรือน ภาคธุรกิจเอกชน และภาครัฐ อันเนื่องมาจากการสงเสริมการออมอยาง
เปนระบบและการสรางฐานรายไดของประชาชนใหสูงขึ้น ซ่ึงจะทําใหประเทศมีความ
เสี่ยงจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดลดลง โดยกําหนดเปาหมายการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด
เฉลี่ยตอปไมเกินรอยละ 2 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และการใชพลังงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นโดยกําหนดเปาหมายความยืดหยุนของการใชพลังงานในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ไมเกิน 1 : 1 ต่ํากวาเฉลี่ย 1.4 : 1 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 
และสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนเปนรอยละ 8.0 รวมทั้งลดสัดสวนการใชพลังงาน
ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งลดการใชน้ํามันในภาคการขนสงให
เหลือรอยละ 30 ของการใชพลังงานทั้งหมดจากระดับรอยละ 38 ในปจจุบัน 

3. การสรางความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและ
พัฒนาใหเปนฐานที่ใหญขึ้นของระบบเศรษฐกิจ มีผูประกอบการใหมเพิ่มขึ้น โดยกําหนด
เปาหมายใหผลิตภัณฑและบริการที่ผลิตและใหบริการโดยวิสาหกิจขนาดกลางและ
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ขนาดยอมมีสัดสวนไมต่ํากวารอยละ 40 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  จากสัดสวนรอยละ 39.4 ในป 2548 และเศรษฐกิจฐานรากที่
ใหญขึ้น  มีกลไกตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมีการดําเนินงานของตลาดลวงหนา
สินคาเกษตร การจัดระบบพื้นที่ทางการเกษตรที่จะชวยสรางเสถียรภาพราคาสินคาเกษตร 
การลงทุนดานสังคมของรัฐ และการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานและการคุมครองแรงงานที่
เหมาะสม ซ่ึงจะทําใหมีการกระจายรายไดที่ดีขึ้น โดยไดกําหนดเปาหมายใหรายไดของ
กลุมที่รายไดสูงสุดรอยละ 20 แรกมีสัดสวนไมเกิน 10 เทาของรายไดของกลุมที่มีรายได
ต่ําสุดรอยละ 20 ภายในป 2554 

6.1.2.2 ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญเพื่อใหบรรลุ “ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุล
และยั่งยืน” ไดแก 

1. ดานโครงสรางพื้นฐานและบริการโลจิสติกส 
ก. การศึกษาและสํารวจการเคลื่อนยายสินคาเต็มรูปแบบทั่วประเทศ ซ่ึงเปนการศึกษา

เพื่อออกแบบระบบการเก็บขอมูลการเคลื่อนไหวของสินคา โดยไดดําเนินการแลว
เสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2548 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ (สสช.) 

ข. การศึกษาและจัดทําขอมูลตนทุนโลจิสติกสตอ GDP ซ่ึงเดิมไดดําเนินการโดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และสิ้นสุดโครงการ
แลวเมื่อเดือนกันยายน 2548 ทั้งนี้ในขั้นตอนตอไปควรเรงดําเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาขอมูลที่มีอยู และจัดเก็บขอมูลเพิ่มเติมใหครอบคลุมคํานิยาม และองคประกอบ
รวม  โลจิสติกส  เพื่อใหสะทอนภาพตนทุน และมูลคาเพิ่มที่แทจริงของอุตสาหกรรม  
โลจิสติกสไดถูกตองและสมเหตุสมผลมากขึ้น และเพื่อใหมีขอมูลครบถวนตาม
องคประกอบรวมของกิจกรรมโลจิสติกสที่ไดมาตรฐานสากล และสรางมาตรฐาน
ในการคํานวณตนทุน  โลจิสติกส  สําหรับประเทศไทยที่มีความละเอียดและถูกตอง
แมนยํามากขึ้นรวมทั้งศึกษาและคํานวณตนทุนโลจิสติกสที่ลงลึกในแตละภาคการผลิต 

ค.  การประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกสไทย เพื่อพัฒนาชุดของดัชนีชี้วัด (Key 
Performance Indicators: KPI) เกี่ยวกับการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ
ในภาพรวม และเพื่อสํารวจสถานภาพและพัฒนาระบบขอมูลดานโลจิสติกส 
รวมทั้งแนวทางการจัดเก็บขอมูลที่ใชในการกําหนดและพัฒนา KPI เพื่อใหสามารถ
ใช KPI การพัฒนาระบบโลจิสติกสเปนเครื่องมือในการวัดสถานภาพ  ความกาวหนา 
และระดับการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไดอยางตอเนื่องตอไป  

ง. การศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจผูใหบริการโลจิสติกส (Logistics Service Providers:LSPs) 
โดยพิจารณา แนวโนมพัฒนาการของการคาระหวางประเทศ สถานการณเศรษฐกิจ
และธุรกิจของภูมิภาค แนวโนมการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ และเงื่อนไขภายในประเทศ 
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เปนตน ที่สงผลกระทบตอโอกาสและภัยคุกคามของธุรกิจผูใหบริการดานโลจิสติกส 
(LSPs) ซ่ึงจากการปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศพบวา แนวโนมการเจริญเติบโต
ของ LSPs ประมาณ 3-4 เทาของ GDP เห็นวาเปนโอกาสอันดีในการสรางมูลคาเพิ่มจาก 
LSPs ทั้งนี้ จําเปนตองหาแนวทางผลักดันของภาครัฐและภาคเอกชนในการสราง
มูลคาทางเศรษฐกิจ และแนวทางปองกันภัยคุกคาม อันเนื่องมาจากปจจัยที่มีอิทธิพล
เปลี่ยนแปลงไป 

จ. การศึกษาเพื่อสนับสนุนพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือขายขอมูลภาครัฐและโลจิสติกส 
เพื่อการนําเขา-สงออก (Thailand Single Window e-Logistics) โดยศึกษาทบทวนระบบ 
ขั้นตอนและเอกสารเกี่ยวกับการนําเขา-สงออกในปจจุบันทั้งหมด (System Review) 
และกําหนดมาตรฐานรายการขอมูลและแบบฟอรมเอกสารเพื่อการนําเขา-สงออกที่
มีการลดรูป ลดความซ้ําซอนและใชมาตรฐานรวม (Simplification, Harmonization 
และ Standardization) ซ่ึงจะเปนขอมูลพื้นฐานดานโลจิสติกสเพื่อการนําเขา-สงออก 
และพัฒนาไปสู e-Logistics 

ฉ. การศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครือขายโลจิสติกสเชื่อมโยงกับตางประเทศ 
เชน การศึกษาโอกาส ลูทางการวางระบบเชื่อมโยงดานโลจิสติกส ทั้งที่มีอยูใน
ประเทศ และเครือขายในตางประเทศ รวมทั้งวางแผนเพื่อขยายเครือขายไปยัง
ประเทศเพื่อนบาน อินเดีย และจีน ซ่ึงปจจุบันมีงานศึกษาบางชิ้นกําลังดําเนินการ
โดย สกว. 

ช. การศึกษาวิจัยและสงเสริมใหมีการนําเอาเทคโนโลยีใหมมาประยกุตใชในการบรหิาร
จัดการระบบโลจิสติกส เชน RFID Intelligent Packaging และรถกึ่งพวงแบบพิเศษ 
B-Double เปนตน 

 
2. ดานพลังงาน 

ก. การพัฒนาพลังงานนิวเคลียรเพื่อการผลิตไฟฟา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาพลังงาน
ทางเลือกอื่นๆ มาทดแทนการใชกาซธรรมชาติ เชน การพัฒนาแหลงน้ํา แสงอาทิตย 
ลม ความรอนใตพิภพ พลังลม แตการดําเนินการยังมีปญหาอุปสรรคตางๆ และขีดจํากัด
ในการพัฒนา และเมื่อพิจารณาถึงเชื้อเพลิงอื่นๆ เชน น้ํามัน ถานหิน ซ่ึงภายในประเทศ
มีไมพอเพียง จําเปนจะตองสั่งซื้อจากตางประเทศซึ่งมีราคาแพงและเปลี่ยนแปลง
ตามสภาวะตลาดโลก ดังนั้น พลังงานจากนิวเคลียรเปนทางเลือกทางหนึ่งสําหรับ
ประเทศไทยในอนาคต เนื่องจากคาเชื้อเพลิงมีราคาถูก ทําใหตนทุนการผลิตไฟฟา
ต่ํา อยางไรก็ตาม จะตองไดรับการยอมรับจากประชาชน และมีมาตรการดานความ
ปลอดภัยอยางเขมงวด มีการตรวจสอบอุปกรณ และระบบตางๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อมิ
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ใหมีการรั่วไหลและเปนอันตรายตอสภาพแวดลอมและประชาชนในบริเวณโรงไฟฟา 
นอกจากนี้ตองมีวิธีขจัดกากกัมมันตภาพรังสีที่ถูกตองอีกดวย 

ข. การศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพเซลลแสงอาทิตย เพื่อใหมีความคุมคาในการใชงาน 
ลดตนทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานไดนานขึ้น และมีความ
เหมาะสมกับภูมิอากาศรอนชื้นของประเทศไทย ซ่ึงจะเปนประโยชนตอประชาชน
ที่อยูในทองที่หางไกลและไมมีไฟฟาใช ประหยัดตนทุนในการวางระบบสายสง
ไฟฟาและลดการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ รวมทั้งลดมลภาวะเนื่องจาก
พลังงานจากแสงอาทิตยเปนพลังงานที่สะอาดและมีความยั่งยืน 

ค. การศึกษาตลาดของไบโอดีเซลทั้งดานอุปสงคและอุปทาน เพื่อกําหนดเปนเปาหมาย
การผลิตวัตถุดิบโดยละเอียด ทั้งดานปริมาณ และพื้นที่เพาะปลูก โดยสามารถประมาณ
ใหเพียงพอตอความตองการในการผลิตเพิ่มน้ํามัน ไมเกิดความขาดแคลน หรือในทาง
กลับกันไมเกิดภาวะลนตลาด และไมบิดเบือนการเพาะปลูกเพื่อการอื่น เนื่องจากประเทศ
ไทยเปนประเทศที่มีพื้นที่เพาะปลูกจํากัด และสินคาเกษตรหลายชนิดเปนการผลิต
เพื่อการสงออก และการบริโภคในประเทศในลักษณะอื่นๆที่ไมใชการผลิตเพื่อทดแทน
น้ํามันอยูแลว 

 นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทํา “แผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554”3 โดยไดศึกษาภาพรวมทั้งสภาพ

ปจจุบันและปญหาของระบบโลจิสติกสของประเทศไทย 
 
 6.1.3  การสงเสริม SMEs ดานโลจิสติกส 

จากการศึกษาแผนการสงเสริม SMEs ของประเทศไทย (2545-2549)4 โดยภาพรวมของแผนฯ

ดังกลาว ไมไดเนนมาตรการสงเสริมในดานโลจิสติกส แตมีนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพของ SMEs 
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันโดยเนนการปรับโครงสรางในภาคการผลิต การบริการ ที่ใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม อยางไรก็ตามไดมีแผนการสงเสริมในสวนของหวงโซอุปทานที่เกี่ยวของตามนิยามของ
การบริหารจัดการดานโลจิสติกสอยูดวย ทั้งนี้เนื่องมาจากการพัฒนาดานโลจิสติกสไดเกิดขึ้นในประเทศไทย
อยางเดนชัดในป 2546 หลังจากการจัดทําแผนสงเสริมของ SMEs ฉบับที่ 1 แลว 

 

                                                           
3
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554 โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, พฤษภาคม 2550 
4
แผนการสงเสริม SMEs ของประเทศไทย ฉบับที่ 1 (2545-2549) โดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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6.1.3.1 ความจําเปนตองพัฒนาและสงเสริมระบบโลจิสติกสตอการจัดทําแผนสงเสริมของ SMEs   
1. ปจจุบันการแขงขันที่เขมขนขึ้น จากกระแสโลกาภิวัฒน ที่มีการเปดเสรีทางการคามาก

ขึ้น ผลักดันใหภาคธุรกิจ รวมทั้ง SMEs ตองยกระดับความสามารถในการแขงขัน การ
ดําเนินธุรกิจในทุกวิถีทาง ทั้งการลดตนทุน และการสรางมูลคาเพิ่มใหมๆ เพื่อเสนอ
ลูกคา การบริหารจัดการกระบวนการนําสงสินคาจากผูผลิตถึงผูบริโภคตลอดหวงโซ
อุปทาน หรือ โลจิสติกส จึงเปนเปาหมายสําคัญที่ผูประกอบการสามารถใชเปนแหลงที่มา
ของความไดเปรียบในการแขงขันทั้งระดับธุรกิจและระดับประเทศ 

2. ปญหาการบริหารจัดการโลจิสติกสสําหรับ SMEs แมวามูลคาการสงออกผลิตภัณฑ       
อุตสาหกรรมของ SMEs ของไทย คิดเปนรอยละ 43 ของมูลคาการสงออกผลิตภัณฑ     
อุตสาหกรรมรวม (ซ่ึงคิดเปนรอยละ 80 เปนสินคาที่มีมูลคาสงออกสูงสุดสิบอันดับแรก)  
อยางไรก็ตาม SMEs ยังมีขอจํากัดในเรื่อง การไมไดรับสิทธิพิเศษ ขาดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดําเนินงาน เงินลงทุนนอย บุคลากรไมเพียงพอ และขาดความรูเกี่ยวกับ
กระบวนการนําเขา-สงออก จึงจําเปนตองมีการวางนโยบายและแผนในการสงเสริม 
SMEs ในดานโลจิสติกส โดยสัดสวนตนทุนดานโลจิสติกสของโลก สามารถแบงเปน 
5 สวน คือ 

    -ตนทุนดานการขนสง (Transportation)   รอยละ 39 
    -ตนทุนดานการบริหารคลังสินคา (Warehouse)  รอยละ 27 
    -ตนทุนการจัดเก็บดูแล (Inventory)   รอยละ 24 
    -ตนทุนการจัดซื้อ (Sourcing)    รอยละ 6 
    -ตนทุนการจัดการ (Management)    รอยละ 4 

 ในป 2545 ประเทศไทย มีตนทุนโลจิสติกสตอ GDP อยูที่รอยละ 19.7 (คอนขางสูง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
6 - 8 

ตาราง 6.1 เปรียบเทียบตนทนุโลจิสติกสตอ GDP ของประเทศไทยกับประเทศตางๆ 
ประเทศ ตนทุนโลจิสตกิส ตอ GDP (2545) 
จีน 35.0 

อินเดีย 20.0 
ไทย 19.7 
ญ่ีปุน 11.3 
อังกฤษ 10.6 
สหรัฐฯ 8.7 
สิงคโปร 8.0 

   ที่มา: แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบขอมูลโลจิสติกสของประเทศ สํานักงานคณะกรรมการ    พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 

ดังนั้นยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของรัฐบาล  พ.ศ. 2550 – 2554 มีเปาหมายใหลด
ตนทุน  โลจิสติกส จาก 19% ในป 2548 เปน 16% ในป 2554 

6.1.3.2 การศึกษาสถานะระบบโลจสิติกสในภาคการผลิตของ SMEs  
1. ในระยะเรงดวน  ควรมีการศึกษาปญหาการบริหารจัดการระบบโลจิสติกสตลอดหวง

โซ อุปทานตั้งแตแหลงผลิตจนถึงผูบริโภค      
2. พิจารณาคัดเลือกสถานะของผูประกอบการ หรือกลุมผูประกอบการ SMEs เพื่อ

พิจารณาประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส 
3. ศึกษาติดตามแผนงานและโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกส

ของประเทศไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ที่ไดอนุมัติ
โครงการตางๆ เชน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสในภาคการผลิต และ
หนวยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทในการสงเสริม SMEs ทางดานโลจิ
สติกส 

 
6.2  สถานภาพและปญหาของ SMEs  ดานโลจิสติกส ในประเทศไทย 
 6.2.1  ปญหาตนทุนดานโลจิสติกสของไทยคอนขางสูง ดังที่ไดกลาวแลว จากตาราง 6.1 ในป 2545 

ประเทศไทย มีตนทุนโลจิสติกสตอ GDP อยูที่รอยละ 19.75 ซ่ึงนับวาคอนขางสูง 

                                                           

5
โครงการพัฒนาฐานขอมูลภาพรวมตนทุนโลจิสติกสและมูลคาเพิ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส ระยะที่ 1, ศูนยบริหารธุรกิจ

ยั่งยืน    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
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 6.2.2  ระดับการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบการใหบริการโลจิสติกส ในประเทศ แบงเปน 4 
ระดับ 

1. Physical distribution เนนการสงสินคาไปสูผูบริโภค 
2. Internally Integrated Logistics เปนการเชื่อมโยงการจัดการภายในบริษัทตั้งแตการ

จัดซื้อวัตถุดิบ จนถึงการจัดสงผูบริโภค 
3. Externally Integrated Logistics สามารถเชื่อมโยงระหวางบริษัทตลอด Supply Chain 
4. Global Logistics Management เปนการจัดซื้อวัตถุดิบ-จัดสงสินคาครอบคลุมทั่วโลก 

 ธุรกิจ SMEs ของไทยมีสถานภาพทางดานโลจิสติกสที่จัดอยูในระดับต่ํา คือระดับที่ 1 และ 2 เพียง

เพื่อจัดสงสินคาที่ตัวเองผลิตไปสูผูซ้ือเทานั้น6 ยังไมมีการบูรณาการกระบวนการทั้งในกิจการและระหวาง

กิจการ 
 

 6.2.3  ปญหาเกี่ยวของในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล 
1. ผูประกอบการ SMEs ขาดความรู ความเขาใจ และความตระหนักถึงประโยชนการใช 

ICT ในงานโลจิสติกส 
2. ขาด Software ที่มีมาตรฐานและเหมาะสมสําหรับ SMEs เนื่องจากผูผลิต Software กับ

ผูตองการใชขาดการสื่อสารตามความตองการ 
3. ขาดบุคลากรที่มีความรูดาน ICT และโลจิสติกส ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้ง

จํานวน IT Service Provider ที่สนับสนุนงานโลจิสติกสของ SMEs 
4. ขาดขอมูลเพื่อการวางแผน วิเคราะห และปฏิบัติการดานโลจิสติกส 
5. โครงสรางพื้นฐานและเครือขายทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure & 

Networking) มีประสิทธิภาพไมเพียงพอทั้งดานความเร็วและตนทุน 
  
 6.2.4  ความสามารถในดานการบริหารจัดการโลจิสติกส 

1. แมวาภาครัฐและเอกชนจะตื่นตัวมากขึ้น แตองคความรูในดานการบริหารจัดการโลจิสติกส  
ยังไมเพียงพอและไมทันสมัย ผูประกอบการมีขอจํากัดในการนําไปประยุกตใชอยาง
จริงจัง 

2. ปญหาขอจํากัดในการพัฒนาความรู ความสามารถดานการบริหารจัดการในผูประกอบการ
ของผูใชบริการ (Demand Side) ทั้งในระดับผูบริหารและผูปฏิบัติการ 

                                                           
6
การพัฒนาดานโลจิสติกสสําหรับ SMEs จากการศึกษาเบื้องตน โดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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3. ปญหาการสรางกําลังคนดานโลจิสติกส (Supply Side)7 โดยขาดแคลนบุคลากรผูฝกสอน  

สถาบันการศึกษามีหลักสูตรในดานโลจิสติกสนอย  ขาดมาตรฐานวิชาชีพ เงินเดือน
และ Career Path ที่ชัดเจน ซ่ึงจะเห็นจํานวนแรงงานที่เพิ่มขึ้นที่ตองการการพัฒนา 

 
ตาราง 6.2 กําลังคนในระบบโลจิสติกส 

กําลังคน ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 

ผูบริหาร/ผูประกอบการ/วิชาชีพ 26,896 27,997 29,605 31,801 34,700 
เสมียน/พนักงานบริการ 68,911 71,733 75,853 81,479 88,907 
ผูปฏิบัติงานขับเคลื่อน 110,356 114,876 121,473 130,482 142,378 
ผูใชแรงงาน 32,575 33,909 35,857 38,516 42,027 
อ่ืนๆ 65,245 67,917 71,817 77,143 84,176 
แรงงานรวม 303,983 316,432 334,505 359,421 392,188 
ความตองการเพิ่มตอป 53,237 12,449 18,173 24,815 32,767 
ที่มา: ขอมูลจาก ความตองการกําลังคนในระบบโลจิสติกส  วี-เซิรฟ โลจิสติกส แมกกาซีน Issue 14, August-
September 2007 
 

 6.2.5  การพัฒนาธุรกิจใหบริการโลจิสติกส 
6.2.5.1 ผูประกอบการธุรกิจในประเทศพัฒนาแลว จะมีการใชบริการของ LSPs (Logistic Service 

Providers) ในระดับที่สูง ซึ่งสอดคลองกับแนวทาง Outsource กิจกรรมประเภท non-core business ใหกับ
ผูเชี่ยวชาญภายนอกบริษัทดําเนินการแทน 

6.2.5.2 ธุรกิจ LSPs ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟกมีแนวโนมเติบโตอยางมาก 
6.2.5.3 จํานวนผูใหบริการโลจิสติกสที่จดทะเบียนการคาทั้งหมดในปจจุบัน สามารถแบงเปน 4 

กลุมงานหลัก คือ 
1. การขนสงสินคา (Freight Transportation and Forwarding) 
2. การจัดเก็บดูแลและบริหารคลังสินคา-ติดฉลาก/บรรจุภัณฑ (Warehousing Inventory 

Management and Packaging) 
3. การใหบริการพิธีการตางๆที่เกี่ยวกับงานโลจิสติกส (Non-Asset Based Logistics Services) 

                                                           

7
ความตองการกําลังคนในระบบโลจิสติกส  วี-เซิรฟ โลจิสติกส แมกกาซีน Issue 14, August-September 2007 
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4. การใหบริการงานดาน ICT และงานที่ปรึกษาดานโลจิสติกส (ICT and Consulting) 
ปญหาที่เกิดขึ้น และพบอยูก็คือ ผูใหบริการสวนใหญมีขนาดเล็ก เงินลงทุนต่ํา  ทําใหขาด
การใหบริการอยางหลากหลาย โดยสวนใหญดําเนินธุรกิจประเภท (1) การขนสงสินคา 
(Freight Transportation and Forwarding) มากกวากลุมที่ใชองคความรู ความชํานาญใน
ประเภท (4) การใหบริการดาน ICT และการใหคําปรึกษา (ICT and Consulting) รวมทั้ง
บริษัทตางชาติสวนใหญจะทําธุรกิจแบบการเปนหุนสวน (Partnership) กับ MNCs 
(Multi-National Companies) ซ่ึงทําใหมีโอกาสขยายตลาดไดมากกวาบริษัทของไทย 

5. หากไทยไมสามารถพัฒนาระบบโลจิสติกส ควบคูกับการพัฒนาผูประกอบการ ไทย
จะไมสามารถแขงขันได ใน 3-4 ปขางหนา ซ่ึงในปจจุบันตลาดโลจิสติกสไทย รอยละ 
70-80 จะถูกควบคุมโดยบริษัทตางชาติ 

6. ปญหาของการพัฒนา LSPs ไดแกการขาดองคความรู ทักษะดานการบริหารงานที่ทันสมัย
ขาด Software และการเขาถึงระบบ ICT ขาดโอกาสการเขาถึงแหลงเงินทุน สิทธิพิเศษ 
ขาดนโยบายสงเสริมธุรกิจและกฎหมายรองรับ ขาด Best Practice และมาตรฐานในการ
พัฒนา  ขาดเครือขายธุรกิจในระดับนานาชาติ  นอกจากนี้ ตลาดโลจิสติกสยังไมสามารถ
ขยายตัวไดอยางเต็มที่ เนื่องจากภาคธุรกิจในประเทศไมใหความสําคัญดานบริหารจัดการ 
โลจิสติกสมากเทาที่ควร 

 
 6.3  หนวยงานการสงเสริมและการพัฒนา SMEs ดานโลจิสติกสของประเทศไทย 
 6.3.1  ภาพรวมการสงเสริมดานโลจิสติกสของประเทศไทย 

 ปญหาดานโลจิสติกสไมใชเกิดขึ้นเฉพาะในกลุม SMEs เทานั้น แตในภาพรวมของประเทศไทยก็
จําเปนตองใหมีการพัฒนาอยางเปนระบบและใหเกิดเปนรูปธรรม ดังนั้นสํานักวิเคราะหโครงการลงทุนภาครัฐ 
(สวค.) รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (สพข.) สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดรวมกันศึกษา การพัฒนาระบบโลจิสติกส

ของไทย และไดใชเปนเอกสารขอมูลประกอบการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ8

รวมกับหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชนเรียกวา “แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศไทย
พ.ศ.2550– 2554” สรุปไดดังนี้ 

 
 

                                                           

8
แผนแมบทการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศไทย  ภายใตแผนการบริหารราชการแผนดิน พศ. 2548-2551 โดย

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, พฤษภาคม 2550 
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รูป 6.2 สรุปแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศไทย พ.ศ.2550– 2554 
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มีระบบโลจิสติกสที่ไดมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุการ
เปนศูนยกลางธุรกิจและการคาของภูมิภาคอินโดจีน

วัตถุ 
ประสงค

1. ลดตนทุนโลจิสติกส (Cost Efficiency) เพ่ิมขีดความสามารถของธุรกิจในการ
ตอบสนองความตองการของลูกคา (Responsiveness) และเพ่ิมความปลอดภัย 
ความเชื่อถือไดในกระบวนการนําสงสินคาและการบริการ (Reliability and 
Security)

2. สรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมโลจิสติกสและอุตสาหกรรมตอเน่ิอง

ประเด็น
ยุทธศาสตร

1. ปรับปรุง
ประสิทธิภาพใน
ภาคการผลิต 
(Business 
Logistics 
Improvement)

2. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบขนสง
และโลจิสติกส 
(Transport and 
Logistics 
Network 
Optimization)

3. การพัฒนา
ธุรกิจโลจิ
สติกส 
(Logistics 
Service 
Internationali
zation)

4. การปรับปรุง
สิ่งอํานวยความ
สะดวกทาง
การคา (trade 
Facilitation 
Enhancement)

5. การพัฒนา
กําลังคนและ
กลไก
ขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร 
(capacity 
Building)

หลักการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร

ระดับเปาหมาย  –มุงยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกสไปสูระดับ  World Class Logistics Management
ระดับยุทธศาสตร –จุดเนนที่การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเปาหม ายหลักของชาติ
ระดับปฏิบัติ –การปรับเปลี่ยนนะดับปฏิบัติ (Change Management) ตองยึดความตองการของผูใชบริการเปนหลัก

 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พฤษภาคม 2550 

6.3.1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย (Strategic Agenda) และ
เจาภาพ ยุทธศาสตร 

1. การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสในภาคการผลิต (Business Logistics 
Improvement) เจาภาพยุทธศาสตร ไดแก 

• กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
• กระทรวงอุตสาหกรรม 

• กระทรวงพาณิชย 
• กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
• กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

• สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
2. การเพิ่มประสทิธิภาพระบบขนสงและโลจิสติกส (Transport and Logistics Network 

Optimization) เจาภาพยุทธศาสตร ไดแก 

• กระทรวงคมนาคม 
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• กระทรวงพาณิชย 
• กระทรวงพลังงาน 

• กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
• สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

3. การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส (Logistics Service Internationalization) เจาภาพ
ยุทธศาสตร ไดแก 

• กระทรวงพาณิชย 
• กระทรวงอุตสาหกรรม 

• กระทรวงแรงงาน 

• กระทรวงศกึษาธิการ 

• สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
4. การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา (Trade Facilitation Enhancement) 

เจาภาพ ยุทธศาสตร ไดแก 

• กระทรวงการคลัง 

• กระทรวงพาณิชย 
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
• กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
• กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

• กระทรวงสาธารณสุข 

• สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
5. การพัฒนากําลังคน และกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร (Capacity Building) เจาภาพ 

 ยุทธศาสตร ไดแก 

• กระทรวงแรงงาน 

• กระทรวงศกึษาธิการ 

• กระทรวงอุตสาหกรรม 

• กระทรวงพาณิชย 
• กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

• สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

• สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

• คณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส (กกร.) 

• สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย 
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6.3.1.2 หนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเสริมและพัฒนา SMEs ดานโลจิสติกส  
 เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายยุทธศาสตรของ SMEs ในเบื้องตนกิจกรรมโลจิสติกสในประเทศไทย  

สวนใหญเปนกิจกรรมที่อยูในภาคเอกชน  เชน (1) สถาบันโลจิสติกสแหงเอเซีย (www.apllogistics.com)ซ่ึง
จัดหลักสูตรMini M.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)และจัดการฝกอบรมเกี่ยวกับโลจิสติกส   
(2) สถาบันคีนัน (www.tradepointthailand.org) ทําหนาที่ใหการฝกอบรมทางโลจิสติกส และ (3) สถาบัน
ฝกอบรม V-SERVE ทําหนาที่ปรึกษางานคดีทุกประเภทเกี่ยวกับศุลกากร แนวทางดําเนินการเมื่อถูกศุลกากร
ตรวจสอบ หรือ Post Audit บริการรับตรวจสอบเอกสารทางบัญชีเพื่อความถูกตอง  บริการฝกอบรมดานโลจิสติกส  
บริการปรึกษาและรับจดทะเบียนลิขสิทธิ ทรัพยสินทางปญญา (www.v-servegroup.com) เปนตน 

 โดยรัฐมีบทบาทสนับสนุนในสวนของโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure)9 เชน การสรางทาเรือ 

แลวใหภาคเอกชนเปนผูมาดาํเนินการบริหารเปนตน โลจสิติกสทางดานการขนสงที่ดําเนินการโดยภาครัฐ
คือ การรถไฟแตจัดวามีประสิทธิภาพลาหลังมากซึ่งรัฐควรจะหาแนวทางในการพัฒนารถไฟใหดีขึ้น เนื่องจาก
ในปจจุบันพบวาการลดตนทุนในภาคการผลิตโดยการใชระบบขนสงทางรางจะชวยลดตนทุนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ หนวยงานภาครัฐที่เร่ิมมีสวนเกี่ยวของไดแก    

• กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย ซ่ึงกรมสงเสริมการสงออกก็ตองหัน
มาพึ่งพาสมาคมจัดสงสินคาระหวางประเทศ 

• สมาคมจัดสงสินคาระหวางประเทศ 

• สภาผูสงสินคาทางทะเล ซ่ึงปจจุบันบทบาทยังไมตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวใน
ตอนแรก เนื่องจากบริษัทใหญๆ เขาไปมีบทบาทในการบริหาร ทําใหวัตถุประสงค 
เปลี่ยนไปเปนการทําวิจัยและพัฒนาเปนหลัก แทนที่จะทําหนาที่ในการตอรองแทน
ผูประกอบการ ซ่ึง SMEs ไมสามารถเขาไปมีบทบาทในสวนนี้ได 

หนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกสของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2550 – 2554  มีดังนี้ 

• สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
• กระทรวงคมนาคม 

• สํานักงานนโยบายขนสงและจราจร 

• กรมขนสงทางน้ํา 
• สภาผูสงสินคาทางเรือ 

• สมาคมเจาของเรือไทย 

• สมาคมทาเรือแหงประเทศไทย 

                                                           
9
สํานักวิเคราะหโครงการลงทุนภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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• สมาคมตัวแทนเรือ กทม. (BSAA) 

• สมาคมตัวแทนผูรับจัดการขนสงระหวางประเทศ (TIFFA) 

• สมาคมผูสงสินคาอากาศ (TAFA) 

• สมาคมผูประกอบการรถบรรทุก 

• สมาคมผูประกอบการลําเลียง 

• กระทรวงอุตสาหกรรมโครงการโลจิสติกส สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

• กระทรวงพาณิชย 
• กรมสงเสริมการสงออก 

• กรมสงเสริมการพัฒนาศกัยภาพแรงงานและผูประกอบการ กรมพัฒนาฝมอืแรงงาน 
ในการยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกสสําหรับ SMEs ซึ่งในปจจุบันแมวากระทรวง

อุตสาหกรรม จะไดดําเนินการไปบางสวนแลวก็ตาม แตนับไดวาอยูในระยะเริ่มตน และหนวยงานตางๆ
ขางตน บางหนวยงานยังมิไดมีการกําหนดแผนปฏิบัติการ ดังนั้นจึงขอเสนอขอมูลในสวนที่มีการวางแผน

ปฏิบัติการแลว ทั้งนี้จะแบงเนื้องานออกเปน 3 ดาน10  
1. ระบบโลจิสติกสในภาคการผลิต หนวยงานหลัก คือ กระทรวงอุตสาหกรรมให

ความสําคัญการวางแผนความตองการวัตถุดิบ ความตองการสินคาและการใชกําลังการ
ผลิต การจัดการสินคาคงคลังและการเคลื่อนยายสินคาในกิจการ การจัดการบรรจุภัณฑ 
และการนําระบบสารสนเทศโลจิสติกสมาใชภายในกิจการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10
สํานักวิเคราะหโครงการลงทุนภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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แผนปฏิบัติการพัฒนาโลจิสติกสอุตสาหกรรม (Manufacturing Logistics) 
ก. การเชื่อมโยงระหวางองคกรตลอดหวงอุปทาน (Supply Chain Optimization) 
 

แผนงาน/กิจกรรม ป50 ผลผลิต/ตัวชี้วัด หนวยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 
อุตสาหกรรมพื้นฐาน Best practice การ

จัดการโลจิสติกสและ
หวงโซอุปทานของเหล็ก 
และเซรามิก 

กรมอุตสาหกรรม  
พื้นฐานและการเหมือง
แร 

ผูประกอบการ 
สนับสนุนขอมูล
ธุรกิจ 

อุตสาหกรรมเหล็กและ
เหล็กกลา 

ขอเสนอการสรางความ
เชื่อมโยงระหวางผู
ประกอบ การเหล็ก ตน
น้ํากลางน้ํา และปลายน้ํา 
รวมถึงผูบริโภค 

สํานักงานเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

ผูประกอบการ 
สนับสนุนขอมูล
ธุรกิจ 

 
ข. การปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกสภายในองคกร (Internal Process 

Improvement) 
 

แผนงาน/กิจกรรม ป50 ผลผลิต/ตัวชี้วัด หนวยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 
อุตสาหกรรมที่เปน 
SMEs 

SMEs ไดรับการปรึกษา
แนะนําจํานวน 15 ราย 

กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม 

ผูประกอบการเขา
รวมโครงการ 

 รอยละของการลดการ
สูญเสียในองคกร จํานวน 
10 ราย 

กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม 

ภาครัฐและ
ผูประกอบการ
รวมกันฝายละครึ่ง 

 ใหคําปรึกษาเฉพาะทาง
แก SMEs ที่เปนสมาชิก 
ไมต่ํากวา 10 รายและ
ผูประกอบการทั่วไป 

สํานักงานสงเสริม
วิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอม 

ภาครัฐและเอกชน
รวมพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ธุรกิจ 

 ลดตนทุน Engineering 
Design ใหผูประกอบการ 
SMEs มูลคา 1 ลานบาท 

สํานักงานสงเสริม
วิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอม 

ภาคเอกชนรวม
พัฒนาอุปกรณ
ดานโลจิสติกส 

 ผูประกอบการ SMEs สํานักงานสงเสริม ผูประกอบการ 
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แผนงาน/กิจกรรม ป50 ผลผลิต/ตัวชี้วัด หนวยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 
จํานวน 850 รายใช
บารโคด มาตรฐาน GS1 

วิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอม 

รวมใชบารโคด 
มาตรฐาน GS1 

อุตสาหกรรมอาหาร ความสามารถจัดการ 
โลจิสติกสและโซ
อุปทานของ SMEs และ
ตัวอยาง Best Practices 

กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม 

นํารอง Best 
Practice ใน
โรงงานเพื่อเปน
รูปแบบการพฒันา
และสงเสริม 
โลจิสติกส 

 
ค. การพัฒนาขีดความสามารถดานโลจิสติกส (Logistics Capacity Building) 
 

แผนงาน/กิจกรรม ป50 ผลผลิต/ตัวชี้วัด หนวยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 
อุตสาหกรรม SMEs บุคลากรของ

ภาคอุตสาหกรรม
จํานวน 100 รายไดรับ
การพัฒนา 

กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม 

ผูประกอบการเขา
รวมโครงการ 

 การสัมมนาและบริการ
ขอมูลสารสนเทศ 550 
ราย 

กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม 

จัดสัมมนาสราง
ความรูโลจิสติกส 

 จํานวนผูเขาอบรมและ
พัฒนา 2,000 ราย 

สํานักงานสงเสริม
วิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอม 

เอกชนสนับสนุน
วินิจฉยัขีด
ความสามารถ 
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ง. การสรางปจจัยเอื้อเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของภาคอุตสาหกรรม 
(Industrial Trade Facilitation) 

 
แผนงาน/กิจกรรม ป50 ผลผลิต/ตัวชี้วัด หนวยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 
พัฒนาเพื่อมุงสูการเปน 
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

พัฒนาระบบ web Portal 
ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

สํานักปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

สนับสนุนระบบ Single 
Window  e-logistics 

 งานอนุญาตทัง้หมด 42
ระบบของอุตสาหกรรมพื้น 
ฐานและแรใหสามารถให 
บริการระบบอิเล็กทรอนิกส 

กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและเหมืองแร 

สนับสนุนระบบ Single 
Window  e-logistics 

 ระบบตลาดกลางอิเล็ก ทรอ
นิกสสามารถทําธุรกรรม
บนระบบได 

กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและเหมืองแร 

สนับสนุนระบบ Single 
Window  e-logistics 

 รายงานการศกึษาระบบ
สารสนเทศการลงทุน 

สํานักงานคณะกรรม 
การสงเสริมการลงทุน 

สนับสนุนระบบ Single 
Window  e-logistics 

 จํานวนลูกคาทีใ่ชบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนดานโลจิสติกส
แบบครบวงจรและนิคม
อุตสาหกรรมเปาหมาย 

การนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย 

สนับสนุนระบบ Single 
Window  e-logistics 

 อาครศูนยบริการเบ็ดเสร็จ
ครบวงจรนิคม
อุตสาหกรรม 
ฮาลาล จ.ปตตานี 

การนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย 

ผูประกอบการสนับสนุน
ขอมูลธุรกิจ 

ที่มา:สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เอกสารการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ การ
บริหารจัดการขนสงสินคาและบริการของประเทศ วันที่ 19 กรกฏาคม 2550 

 
2. ระบบโลจิสติกสการคา หนวยงานหลัก กระทรวงพาณิชย 
 ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกทางการคาและศุลกากร การ

ปรับกฎระเบียบเพื่ออํานวยประโยชนตอการคาและกิจกรรมโลจิสติกส การพัฒนา
ระบบการกระจายสินคาและเครือขายการคา  การพัฒนาผูใหบริการโลจิสติกส และ
การพัฒนาระบบเชื่อมตอขอมูลระหวางหนวยงานเพื่อการตัดสินใจโลจสิติกส 
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 แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบโลจิสติกสการคา (Trade Logistics) 
แผนงาน/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ 

งานดานการพัฒนาระบบจัดการโลจิสติกสภายในกิจการ 
-จัดทํา Supply Chain Management 
-ระบบโลจิสติกสสําหรับขาว 
-ระบบบริการการเงินเพื่อสงเสริมการประกอบธุรกิจระหวางประเทศ 

 
-กระทรวงอุตสาหกรรม 
-องคการคลังสินคา 
-กรมสงเสริมการสงออก 

งานดานการฝกอบรมพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรของธุรกิจ
บริการโลจิสติกส 
-พัฒนาการใหบริการคลังสินคา โซโล และหองเย็น 
-พัฒนาและสงเสริมผูประกอบการขนสง 
-รถบรรทุกในสวนภูมิภาค 
-พัฒนาธุรกิจขนสงสินคาและธุรกิจผูใหบริการโลจิสติกส 
-สรางความรูความเขาใจผูใหบริการ ผูสงออก สวนภูมิภาค 
-สงเสริมการประกันภัยธุรกิจบริการโลจิสติกส 
-พัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส 

 
 
-กรมการคาภายใน 
-กรมการขนสงทางบก 
-กรมการขนสงทางบก 
-กรมพฒันาธุรกิจการคา 
-กรมสงเสริมการสงออก 
-กรมการประกันภัย 
-กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

งานดานการพัฒนาศูนยกระจายสินคา 
-พัฒนามุกดาหารเปนศูนยการผลิต รวบรวมแปรรูปและกระจายสินคา 
-เพิ่มประสิทธิภาพความเปนศูนยกลางของสถานีขนสงสินคาชานเมือง 
-ศึกษาความเหมาะสมสถานีขนสงสินคาแมสอด จ.ตาก 

 
-การนิคมอุตสาหกรรมฯ 
-กรมการขนสงทางบก 
-กรมการขนสงทางบก 

งานดานการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสแบบ Single Window  
-พัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือขายบริหารภาครัฐและการขนสงเพื่อการ
นําเขาสงออกและโลจิสติกส (Integrated Single Window e-logistics) 
-พัฒนาระบบงานออกหนังสือสําคัญการสงออกนําเขาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (EDI) 
-ศึกษาและวิเคราะหระบบอํานวยความสะดวกดานการคาแกผูนําเขา
และสงออกปจจุบัน 
-พัฒนาระบบ E-Licensing ผาน Internet สําหรับดานนํารอง 6 แหง 
-พัฒนาระบบบริการทางอเิล็กทรอนิกสของศูนยบริการสงออกเบ็ดเสร็จ 
-ศึกษาและพัฒนาระบบ Transport Single Window e-Logistics 
-พัฒนาระบบตรวจสอบใบอนุญาตและใบรับรองอิเล็กทรอนิกสเพื่อการ
นําเขาสงออกเชื่อมโยงระบบของกรมศุลกากรกับระบบกลาง 

 
-กระทรวง ICT 
 
-กรมการคาตางประเทศ 
 
-กระทรวง ICT 
 
-กรมศุลกากร 
-กรมสงเสริมการสงออก 
-กระทรวงคมนาคม 
-กรมศุลกากร 
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แผนงาน/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ 

งานการพัฒนาศูนยบริการเบ็ดเสร็จเพื่อการคาระหวางประเทศ 
-พัฒนาการใหบริการดานการสงออกแบบเบ็ดเสร็จของศูนยรวบรวมผัก
และผลไมการสงออก  
-ตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกันตามแนวชายแดน 
-การตรวจปลอยสินคา ณ จุดเดียว 
-การจัดตั้งศูนยบริการสงออกเบ็ดเสร็จ 
-พัฒนาดานอาหารและยาสวนภูมิภาค 

 
-กรมการคาภายใน 
 
-กรมศุลกากร 
-กรมศุลกากร 
-กรมสงเสริมการสงออก 
-สนง .คณะกรรมการอาหาร
และยา 

งานพัฒนาเครือขายทางการคา 
-จัดงาน Thailand Logistics Fair  
-เชื่อมโยงเครือขายการคาระหวางผูประกอบการโลจิสติกสไทยกับ
ตางประเทศเพิ่มชองทางการสงออก(จีน เวียดนาม พมา กัมพูชา ดูไบ) 
-จัดกิจกรรม Business Matching ระหวางภูมิภาคที่เปนประตูการคาเพื่อ
การสงออกสินคา(ไตหวันและสหรัฐอาหรับเอมิเรตท) 
-จัดตลาดนัดการเงินเพื่อการสงออก 
-บริการใหคําปรึกษาดานโลจิสติกสและการเงินภายในงานแสดงสินคา
ในประเทศโดยกรมสงเสริมการสงออก 
-พัฒนาความรวมมือระหวางผูสงออกและผูใหบริการโลจิสติกสเพื่อ
แกไขปญหาตูคอนเทนเนอรไมพอ 
-จัดงาน Thai-US Logistics Fair and Symposium  
 
 
-ลดการเดินรถเที่ยวเปลาผานทาง Web Site และ Call Center 
 

 
-กรมสงเสริมการสงออก 
-กรมสงเสริมการสงออก 
 
-กรมสงเสริมการสงออก 
 
-กรมสงเสริมการสงออก 
-กรมสงเสรมิการสงออก 
 
-กรมส ง เ ส ริ มก า รส ง ออก
รวมกับภาคเอกชน 
-กระทรวงการตางประเทศ  
กับสมาพันธโลจิสติกสไทย 
-กรมการขนสงทางบก 

งานพัฒนากฎหมาย/กฎระเบียบ 
-พัฒนากฎหมายกิจการคลังสินคาไซโล และหองเย็น 
-พัฒนากฎหมาย/ระเบียบขนสงทางบก น้ํา และอากาศ 
-ปรับกฎระเบียบน้ําหนักรถบรรทุก 
-ปรับกําหนดเวลาวิ่งของรถบรรทุก 
-ปรับกฎระเบียบความสูงของตูคอนเทนเนอร 
-ออกกฎหมายเกี่ยวกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

 
-กรมการคาภายใน 
-กระทรวงคมนาคม 
-กระทรวงคมนาคม 
-สนง.ตํารวจแหงชาติ 
-กระทรวงตมนาตม 
-กระทรวงวิทยฯ 
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แผนงาน/โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ 
-ออกกฎหมายกํากับธุรกิจบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 
-ออกกฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

-กระทรวงวิทยฯ 
-กระทรวงวิทยฯ 

งานพัฒนาแผนและยุทธศาสตรระบบโลจิสติกสการคา 
-จัดทํายุทธศาสตรโลจิสติกสการคา 
-ยกรางแผนปฏิบัติการโลจิสติกสการคาขาว 
-ยกรางแผนปฏิบัติการโลจิสติกสการคาผักและผลไม 
-ยกรางแผนปฏิบัติการโลจิสติกสการคาสิ่งทอ 
-ยกรางแผนปฏิบัติการโลจิสติกสการอิเล็กทรอนิกส 
 
 
-ยกรางแผนปฏิบัติการโลจิสติกสการคาระหวางประเทศ 
-ยกรางแผนปฏิบัติการพัฒนาผูใหบริการโลจิสติกส 
 
-ยกรางแผนปฏิบัติการที่สามารถเห็นผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว (Quick Win) 

 
-กระทรวงพาณิชย 
-กระทรวงพาณิชย 
-กระทรวงพาณิชย 
-กระทรวงพาณิชย/สรท. 
-กระทรวงพาณิชย/สมาพันธผู
ใหบริการโลจิสติกส 
-กระทรวงพาณิชย 
-กระทรวงพาณิชย/สมาพันธผู
ใหบริการโลจิสติกส 
-กระทรวงพาณิชย 

 
3. ระบบโลจิสติกสการขนสง (Transport Logistics) หนวยงานหลัก  กระทรวงคมนาคม

ใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการขนสงทั้งทางถนน ราง น้ํา อากาศ และ
การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

 ขอมูลจากสํานักงานนโยบาย การจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาโลจิสติกส ระยะเรงดวน
ยังไมมีผลดําเนินการ  สวนมาตรการที่สําคัญ คือ การดูแลและพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง
ใหเปนประตูการคาของภูมิภาค 

 
 6.3.2  หนวยงานสําคัญท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาดานโลจิสติกส 

6.3.2.1 หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (www.mot.go.th) 
 กระทรวงคมนาคม เปนกระทรวงหลักที่มีภาระหนาที่ทางดานการคมนาคมขนสงของ

ประเทศ การดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม เนนในประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้คือ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1   การใชประโยชนจากภาคคมนาคมเพื่อเปนเครื่องมือผลักดันในการ
สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ และนําไปสูความเปนศูนยกลางการ
ขนสงของภูมิภาค รวมทั้งรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายพื้นที่  
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การใหความสําคัญตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และระบบการ
ขนสงที่มีมาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย และเสริมสรางความมั่นคงของ
ชาติ 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 

 
 การรักษาปริมาณและมาตรฐานคุณภาพของบริการพื้นฐานในการ
ขนสงและพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ เพื่อเพิ่มปริมาณการใชขนสง
สาธารณะอยางปลอดภัยและพอเพียง 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 

 
 การใหความสําคัญในการพัฒนาระบบการขนสงที่สงผลตอคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน และรักษาสิ่งแวดลอม 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 

 
 การใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการภาครัฐ และการบริการ 
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

    
  หนวยงานในกระทรวงคมนาคมที่มีสวนในการพัฒนาระบบโลจิสติกส 
 

1. หนวยงานราชการ 
ก.  กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี (www.md.go.th) 

มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนา ระบบ การขนสงทางน้ําและการพาณิชยนาวี 
ใหมีการเชื่อมตอกับระบบการ ขนสงอื่น ๆ ทั้งการขนสงผูโดยสารและสินคา ทาเรือ 
อูเรือ กองเรือไทย และกิจการเกี่ยวเนื่อง เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว 
ทั่วถึง และ ปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุนภาคการสงออกใหมีความเขมแข็ง  

ข. กรมการขนสงทางบก (www.dlt.go.th) 
ใหกรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดระบบ การ
จัดระเบียบการขนสงทางบก โดยการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ใหมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสานและวางแผนใหมีการเชื่อมตอกับระบบ
การขนสง อ่ืน ๆ เพื่อใหระบบการขนสงทางบกเกิดความคลองตัว สะดวก 
รวดเร็ว ทั่วถึงและปลอดภัย  
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ค. กรมการขนสงทางอากาศ (www.aviation.go.th) 
ใหกรมการขนสงทางอากาศ กระทรวงคมนาคม มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริม
พัฒนา และกํากับดูแลการบินพลเรือนของประเทศใหไดตามมาตรฐานสากล 
เพื่อใหการพัฒนาโครงขายและบริการการบินพลเรือนเพียงพอตอความตองการ
ของผูใชบริการ อันมีผลตอการสงเสริมการทองเที่ยว และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ ตลอดจนการผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการบินพลเรือน
ในภูมิภาค  

ง. กรมทางหลวง (www.doh.go.th) 
ใหกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานทางหลวง การกอสรางและบํารุงรักษาทางหลวงใหมีโครงขายทางหลวงที่
สมบูรณ ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานเพื่อให
ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง  

จ. กรมทางหลวงชนบท (www.dor.go.th) 
ใหกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานทางหลวง การกอสรางและบํารุงรักษาทางหลวงใหมีโครงขายทาง
หลวงที่สมบูรณ ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง  

ฉ. สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (www.otp.go.th) 
ใหสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม มีภารกิจ
เกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและจัดทําแผนการขนสง การจราจร และความ
ปลอดภัยจากการขนสง ประสานแผน ดานการขนสงทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ 
การจราจร และความปลอดภัยจาก การขนสงใหสอดคลองกับแผนหลักดานการ
ขนสง และการจราจร เพื่อใหนโยบายดานการขนสงและจราจรมีความ เปนเอกภาพ  
 

2. หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
ก. การรถไฟแหงประเทศไทย (www.railway.co.th)   

มีภารกิจหลัก ในการบริการรถไฟ โดยมุง อํานวยความสะดวก แกผูใชบริการ 
อยางมีประสิทธิภาพ ในอัตราคาภาระ ที่เปน ธรรม และมีหนาที่ พัฒนา และบํารุง
สถานีรถไฟ รวมถึง การรักษา ความปลอดภัยของผูโดยสาร  
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ข. การทาเรือแหงประเทศไทย (กทท.) (www.port.co.th)  
มีภารกิจหลัก ในการใหบริการ แกเรือ และสินคา โดยมุงอํานวย ความสะดวก แก
ผูใชบริการ อยางมีประสิทธิภาพ ในอัตราคาภาระ ที่เปนธรรม ทั้งที่ทาเรือกรุงเทพ 
และทาเรือพาณิชย แหลมฉบัง  

ค. การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (www.mrta.co.th)  
มีภารกิจหนาที่ จัดใหมีและใหบริการระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน ที่มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย และไดมาตรฐานสากล ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อลดปญหา
การเดินทาง และบรรเทาปญหาการจราจรติดขัด และเพื่อคุณภาพชีวิตและคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมที่ดีกวา  

ง. การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) (www.eta.co.th)  
เปนรัฐวิสาหกิจที่กอตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 290 ลงวันที่ 
27 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2515 ใหดําเนินการในรูปของรัฐวิสาหกิจ สังกัด
กระทรวงคมนาคม โดยมีวัตถุประสงคที่จะดําเนินการกอสรางหรือจัดใหมีทางพิเศษ 
บํารุงรักษาทางพิเศษ จัดดําเนินการหรือควบคุมธุรกิจเกี่ยวกับระบบการขนสง
มวลชน ตลอดจนดําเนินงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับทางพิเศษ เพื่ออํานวยความสะดวก
และความรวดเร็วในการจราจรและการขนสงเปนพิเศษ ชวยขจัดปญหาและอุปสรรค
ในสวนที่เกี่ยวกับเสนทางคมนาคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรุงเทพมหานคร 

จ.  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) (www.bmta.co.th)  
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ในการใหบริการดานขนสงมวลชนกรุงเทพ โดยใหบริการ
รถ โดยสาร ทุกประเภท และบริษัทรถรวม แกประชาชน ทั่วไปในเขต กทม. และ 
จังหวัดใกลเคียง คือ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทสาคร 
และรองรับ ความตองการ ของประชาชน ใหทั่วถึง  

ฉ.  สถาบันการบินพลเรือน (www.catc.or.th)  
เปนรัฐวิสาหกิจ ในสังกัด กระทรวงคมนาคม ที่จัดตั้งขึ้นใหม จากหนวยงานเดิม 
ช่ือ ศูนยฝก การบินพลเรือน ในประเทศไทย มีหนาที่รับผิดชอบ ในการจัดดําเนินการ 
ผลิต และใหการฝกอบรม บุคลากร ดานการบิน และดําเนินกิจการ เกี่ยวกับ บริการ 
ชางอากาศยาน บริการ อากาศยาน และกิจกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับ การบิน โดยมุงเนน 
ในการผลิต และฝกอบรม เพื่อพัฒนา บุคลากร ทั้งดานการบินพลเรือน ในประเทศ 
และระหวางประเทศ ตามมาตรฐาน สากล ที่องคการ การบินพลเรือน ระหวางประเทศ 
(International Civil Aviation Organization, ICAO) ไดกําหนดไว ใหเพียงพอ 
เพื่อสนับสนุน หนวยงาน การขนสง ทางอากาศ ของภาครัฐ และภาคเอกชน ให
เปนไปตาม แผนพัฒนา บุคลการ ดานการบิน ของประเทศ  
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ช.  บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (www.thaiair.com)  
เปนหนวยงาน ในสังกัด กระทรวง คมนาคม ดําเนิน กิจการ ดานการบินพาณิชย 
ในประเทศ และระหวางประเทศ ในฐานะ สายการบินแหงชาติ ดําเนินการ ขนสง
ผูโดยสาร พัสดุ และไปรษณียภัณฑ ทางอากาศ ทั้งภายใน และตางประเทศ รวมถึง 
กิจการอื่น ที่เกี่ยวของ และ สนับสนุนกัน เชน การบริการภาคพื้น ศูนยซอมบํารุง 
ทางอากาศยาน คลังสินคา กิจการทัศนาจร โรงแรม ภัตตาคาร ครัวการบิน เปนตน  

ซ. บริษัท ขนสง จํากัด (www.transport.co.th)  
มีหนาที่ ความรับผิดชอบ รับทําการขนสง โดยทั่วไป เพื่อบริการ การเดินรถ ขนสง
ผูโดยสาร และกิจการ ที่ตอเนื่อง เพื่อประโยชน แหงรัฐ และประชาชน โดยมีระบบ 
การบริหารงาน การเดินรถ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย 
เปนระเบียบเรียบรอย และเพียงพอกับ ความตองการ รวมมือกับ ภาคเอกชน สวน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ อ่ืน ๆ ในการเดินรถ ขนสงผูโดยสาร และ กิจการที่ตอเนื่อง 
ใหมีการประสานงาน และใชทรัพยากร รวมกัน อยางมีประสิทธิภาพ  

ฌ.  บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)  (www.airportthai.co.th)  
มีภารกิจหลัก ในการบริการ แกเครื่องบิน โดยมุงอํานวยความสะดวก แกผูใชบริการ 
อยางมีประสิทธิภาพ ในอัตราคาภาระ ที่เปนธรรม และมีหนาที่พัฒนา และบํารุง
ทาอากาศยาน รวมถึงการรักษาความปลอดภัย ดวย  

ญ.  บริษัท ไทยเดินเรือ จํากัด (www.tmn.co.th)  
เปนสายการเดินเรือแหงชาติ มีวัตถุประสงค ในการดําเนินงาน เพื่อบริการ ขนสง
ทางทะเล ระหวางประเทศ ใหบริการ ดานคลังสินคา และทาเรือใหเชา และเชา
เรือ เพื่อประกอบ กิจการ ขนสงทางทะเล และยังทําหนาที่ เปนตัวแทน ของบริษัท
เรือ และนายหนา ในกิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ กับการขนสงทางน้ํา นอกจากนี้ ยัง
มีหนาที่สําคัญ ตอประเทศชาติ คือ เพื่อหารายได และเงินตรา ตางประเทศ ใหแก
รัฐ สงวนเงินตรา ตางประเทศ และบรรเทาปญหา การขาดดุล ชําระเงิน ปองกันมิ
ให การขนสงสินคา ทางทะเล ระหวางประเทศ หยุดชะงัก เมื่อเกิดความไมสงบ 
สนับสนุน การขนสง ใหแกกองทัพ เพื่อความมั่นคง ของชาติ เปนแกนกลาง ของ
สายการเดินเรือไทย ในการสนับสนุน นโยบาย สงเสริม พาณิชยนาวี ของรัฐ เพื่อ
พัฒนา การขนสงทางน้ํา ใหเปนตัวเสริม วงจรพาณิชย การสงออก และนําเขา ฝกอบรม 
คนไทย ใหมีความรู ความสามารถ ในการเดินเรือ ยิ่งขึ้น  

ฎ.  บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด (บวท) (www.aerothai.co.th)  
บริษัทฯ มีอํานาจ ในอันที่จะ ปฎิบัติหนาที่ ตามที่ไดรับมอบหมาย จากรัฐบาล 
ตามขอตกลง ในสัญญา ระหวางรัฐบาล และบริษัทฯ คือ หนาที่ รับผิดชอบ ใน
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การดําเนินการ และบํารุงรักษา การวิทยุ ส่ือสาร ระหวาง สถานี พื้นดิน จุดถึงจุด 
อากาศ - พื้นดิน - อากาศ เกี่ยวกับ การบิน ระหวาง ประเทศ และ/ หรือ ในประเทศ 
การสื่อสาร ทางวิทยุ เกี่ยวกับ ความสะดวก ทางอุตุนิยมวิทยา เครื่องชวย การ
เดินอากาศ การจัด จราจร สําหรับ เครื่องบิน ที่บินดวย เครื่องวัด ประกอบ การ
บิน และบริการอื่นใด ที่เกี่ยวของ ตามความตองการ ของผูดําเนิน การเดินอากาศ 
เพื่อใหการขนสงทางอากาศ ในและตางประเทศ ไดดําเนินไป ดวยความปลอดภัย 
สม่ําเสมอ และมีสมรรถภาพ โดยไมคิดกําไร และไมลําเอียง อันเปนภารกิจตาม
ขอผูกพันที่รัฐบาลไทย มีอยูตอองคการ การบินพลเรือน ระหวางประเทศ ใน
ฐานะภาคี ประเทศ  

6.3.2.2 กระทรวงอุตสาหกรรม (www.m-industry.go.th) 
 กรมสงเสริมอุตสาหกรรมสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปนหนวยงานหลักหนวยงานหนึ่ง

ที่มีหนาที่ในการใหความชวยเหลือแกอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) โดยการสงเสริมใหมีการ
จัดตั้งธุรกิจอุตสาหกรรม การยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม และการ
สงเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชน กิจกรรมประกอบไปดวยการฝกอบรม การใหคําปรึกษาแนะนํา การใหกู
เงินทุนหมุนเวียน การบริการขอมูล บริการวิเคราะหทดสอบ การบมเพาะธุรกิจแบบครบวงจร นอกจากนี้ยังมี
โครงการตางๆอีกมากมายที่เขาไปชวยเหลือ SMEsในรูปแบบตางๆ  

• โครงการสนับสนุน SMEs  

• คูมือการดําเนินธุรกิจ  

• กรณีศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม  

• เงินทุนหมุนเวียน  

• การวิเคราะหทดสอบ  

6.3.2.3 กระทรวงพาณิชย (www.moc.go.th) 
กระทรวงพาณิชยในปจจุบันผูบริหารกระทรวงพาณิชยไดวางแนวทางการใหบริการ

ประชาชนที่มาติดตองานกับกระทรวงใหไดรับความสะดวกสบายมากที่สุด เพราะที่ทําการกระทรวงจะรวม
เอาหนวยงานสําคัญๆ มาไวรวมกันหมด เพื่อบริการแบบครบวงจรใหกับประชาชน พร่ังพรอมดวย
เทคโนโลยีสมัยใหม ที่จะอํานวยความสะดวกการติดตองานทุกอยาง และการคมนาคมมายังกระทรวง
พาณิชยก็ทําไดทั้งทางบกและทางน้ํา ซ่ึงกระทรวงนี้จะรองรับการขยายตัวในอนาคตอีกไมนอยกวา 10 ป แต
อยางไรก็ตามไมวาสถานที่ทําการกระทรวงพาณิชยจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร ตลอดระยะ 80 ปที่ผานมาภารกิจ
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ของกระทรวงก็ยังคงมุงหนาใหบริการคุมครองผูบริโภค ชวยเหลือเกษตรกร สงเสริมการสงออก และปกปอง
ผลประโยชนทางการคาของประเทศ เพื่อให "พาณิชยกาวไกล ประเทศไทยกาวหนา" ตอไป  

หนวยงานที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส 

• กรมการคาตางประเทศ (www.dft.moc.go.th) 

• กรมการคาภายใน 

• กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
• กรมสงเสริมการสงออก 

• กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 

• กรมทรัพยสินทางปญญา 
• องคการคลังสินคา 

6.3.2.4 สถาบันคีนันแหงเอเซีย (www.kiasia.org) 

ทําหนาที่ฝกอบรมและพัฒนาธุรกิจ SMEs / OTOP โดยผาน เทรดพอยทไทยแลนด และ 
สมาพันธเทรดพอยทโลก   

1. เทรดพอยทไทยแลนด (www.tradepointthailand.org) เร่ิมกอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2542 และ
ดําเนินงานอยางเปนทางการเมื่อป พ.ศ. 2544 ภายใตกฎระเบียบขอบังคับของ UNCTAD 
โดยไดรับความเห็นชอบและการสนับสนุนการกอตั้ง จาก กระทรวงพาณิชย และ
กระทรวงอุตสาหกรรม  เทรดพอยทไทยแลนดดําเนินงานในลักษณะองคกรไมแสวง
ผลกําไร (a non-profit organization) เพื่อใหความชวยเหลือ อํานวยความสะดวก และ
พัฒนาศักยภาพทางการคา และการสงออก แกผูประกอบการไทย ตามเปาหมายของเท
รดพอยทโปรแกรม และดําเนินงานรวมกับ UNCTAD และสมาพันธเทรดพอยทโลกใน
การนําระบบ e-commerce มาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพทางการคาและการาสงออก  
สํานักงานใหญของเทรดพอยทไทยแลนดตั้งอยูที่จังหวัดเชียงใหม (Chiang Mai Trade 
Point) และมีสํานักงานสาขาที่กรุงเทพมหานคร (Bangkok Trade Point) (อยูระหวาง
การกอตั้ง)โดยเทรดพอยททั้งสองแหงกอตั้งขึ้นโดยบริษัท ซี เอ็ม ไฮเทค เวิลด เทรด 
จํากัด  

ก. แหลงขอมูลทางการคาระหวางประเทศ 
เทรดพอยท คือ แหลงขอมูลทางการทําธุรกิจระหวางประเทศ ที่จะใหขอมลูแกผูคา 
หรือผูที่กําลังจะประกอบการคา โดยจะมีทั้งขอมูลเกีย่วกบัธุรกิจ และโอกาสในทาง
การตลาด ลูกคากลุมเปาหมาย และแหลงซื้อขายสินคา, กฎระเบยีบทางการคา
ของประเทศตางๆ และขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการคาระหวางประเทศตามตองการ 
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ข. ประตูสูเครือขายเชื่อมโยงผูคาจากทั่วโลก 
เทรดพอยท เปรียบเสมือน ประตูที่จะนําสมาชิกเขาสูเครือขายที่โยงใยผูคาจากทั่ว
โลกเขาไวดวยกัน โดยที่ Trade Point ทุกแหงที่กระจายอยูทกุภูมภิาคของโลก จะถูก
เชื่อมโยงเขาดวยกันอยูในเครือขายอิเล็กทรอนิกส หรือที่เรียกวาเครือขาย Global 
Trade Point Network (GTPNet) และ โยงใยกับเครือขายระดับโลกอื่นๆอีกมากมาย
บนอินเตอรเนต็  

ค. ศูนยอํานวยความสะดวกทางการคา 
เทรดพอยท เปน ศูนยที่ใหความสะดวกทางการคาที่รวบรวมเอาหนวยงานหรือ
องคกรที่เกี่ยวกับการติดตอ และการทําธุรกรรมทางการคาระหวางประเทศใน
ทุกๆ ดานเขาไวดวยกนั  เชน  ศุลกากร  สถาบันการคาระหวางประเทศ   หนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ  ธนาคาร  หอการคา  บริษัทขนสงสินคา  
บริษัทประกันภัยสินคา เปนตน โดยมี Trade Point เปนศูนยกลางในการประสานงาน
และอํานวยความสะดวกแกสมาชิกในดานการติดตอทําการคาระหวางประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกําลังพัฒนาและพัฒนานอยที่สุด  

2. สมาพันธเทรดพอยทโลก (World Trade Point Federation - WTPF) 

สมาพันธเทรดพอยทโลก เปนองคกรอิสระระหวางประเทศ ที่กอตั้งขึ้นในป 2000 โดย
การริเร่ิมของ UNCTAD สมาพันธฯ มีหนาที่ใหความชวยเหลือผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดยอม SMEs ในกวา 90 ประเทศทั่วโลก ในการทําการคาระหวางประเทศ ผาน
เครือขายของศูนยขอมูลและอํานวยความสะดวกทางการคากวา 120 แหง ภายใตชื่อ 
เทรดพอยท โดยอาศัยเทคโนโลยีอีคอมเมอรส (e-commerce) ปจจุบันสมาพันธฯ ยังคง
มองหาความรวมมือกับองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อที่จะพัฒนาบริการใหม 
ๆ ซ่ึงจะทําใหสามารถใหบริการสมาชิกไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

  SMEs ที่เปนสมาชิกเทรดพอยทในประเทศไทย จะไดรับสิทธิประโยชนและบริการดานสงเสริม
การคาและการสงออก จัดทําเว็บไซตโปรโมทกิจการและสินคาในตางประเทศ การจัดหาคูคาและโอกาสการ
สงออก ขอมูลขาวสารดานการคาตางประเทศ พรอมทั้งอํานวยความสะดวกดานการคาระหวางประเทศ 

 6.3.2.5 สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (www.ftpi.or.th)  

  เร่ิมตนศูนยเพิ่มผลผลิตแหงประเทศไทยไดจัดตั้งขึ้นภายใตสังกัดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยเปนความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับองคการสหประชาชาติ (กองทุนพิเศษ 
แหงองคการสหประชาชาติ) เพื่อเปนหนวยงานที่ใหบริการดานการพัฒนาการจัดการ และการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ดวยการฝกอบรม ใหคําปรึกษาแนะนํา และใหขอมูลขาวสารดานการเพิ่มผลผลิต เพื่อพัฒนาขีดความ 
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สามารถธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทย ซ่ึงตองเผชิญกับการแขงขันในตลาดโลกจึงจําตองมีการพัฒนา
เทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรไปพรอมๆ กัน ตอมาในวันที่ 18 มกราคม 2537 รัฐบาลจึงไดอนุมัติใหมีการจัดตั้ง
สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติเปนหนวยงานอิสระสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีมูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแหงชาติรองรับการดําเนินงานโดยมุงเนนที่ "ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ" (Comparative Advantage)
จากปจจัยการผลิตดานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณวัตถุดิบและแรงงานราคาถูก และความไดเปรียบ
ในดานสถานที่ตั้งหรือภูมิศาสตรของประเทศมาเปน "ความไดเปรียบเชิงแขงขัน" (Competitive Advantage)
ที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีและทักษะการบริหารจัดการที่ดีและคุณภาพเปนปจจัยหลัก โดยมียุทธศาสตร
การพัฒนาครอบคลุม 4 ดาน ไดแก 

1. ดานเศรษฐกิจมหภาค ครอบคลุมเรื่องการกําหน ตําแหนงของประเทศ นโยบายดานการเงิน การ
คลัง  การคาและการลงทุน และการตางประเทศ 

2.  ภาคการผลิตและบริการ จะดําเนินการทั้งในเชิงรุกและ เชิงรับ โดยในเชิงรุกใหความสําคัญ
กับอุตสาหกรรมที่เปน Global Niches และในเชิงรับจะตองเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการ
บริหารจัดการใหกับอุตสาหกรรมอื่นๆ 

3. ปจจัยสนับสนุนพื้นฐานครอบคลุม 4 ดาน ไดแก ดานทรัพยากรมนุษย ใหความสําคัญกับการ
สรางผูประกอบการใหมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเนนการสรางองคความรูการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารดานการบริหารจัดการ ตองมี
การกําหนดบทบาทของสถาบันเฉพาะทางให  เอื้อในการดําเนินธุรกิจ และที่สําคัญ คือ การปรับปรุง
การเพิ่มผลผลิตใหเกิดขึ้นอยางกวางขวาง 

4. การสรางความเขาใจและความพรอม/จิตสํานึก จะตองดําเนินการใน 3 สวน คือCompetitivenesss Cluster 
,Productivity และ Movement 

การดําเนินงานของสถาบนัเพิ่มผลผลิตแหงชาต ิ

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะ กรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (กพข.) สถาบันมุงผลักดันใหเกิดขบวน การ
เพิ่มผลผลิต (Productivity Movement) ในทุกภาคสวนของสังคม ตามแผนยุทธศาสตรการเพิ่มผล ผลิตของ
ประเทศซึ่งเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขง ขัน ของประเทศใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ประกอบดวย 7 ยุทธศาสตร ไดแก  

1. การสรางจิตสํานึกดานการเพิ่มผลผลิต  
2. สรางแรงจูงใจในการเพิ่มผลผลิต  
3. สนับสนุนการสรางพัฒนาและถายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยี  
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4. ยกระดับทักษะดานการบรหิารจัดการ  
5. บริหารจัดการเพื่อแปลงแผนสูภาคปฏิบัติ  
6. พัฒนาระบบการเตือนภยัและติดตามประเมินผล 
7. เสริมสรางสภาวะแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเพิ่มผลผลิต 

โครงการและกิจกรรมที่สถาบันดําเนินการในป2545เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตรการ
เพิ่มผลผลิตของประเทศแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ และเปนแกนกลางใน
การประสานการดําเนินงานและสรางเครือขายการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ในการ
ยกระดับทักษะการบริหารจัดการเพื่อการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพิ่มคุณภาพ อาทิ โครงการพัฒนาบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรมภายใตแผนปรับโครงสรางอุตสาหกรรม (IRP)โครงการรางวัลคุณภาพแหงชาติ โครงการ
ยกระดับอุตสาหกรรมไทยอยางกาวกระโดดดวยวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ และการเปรียบเทียบเพื่อปรับปรุงและการ
พัฒนา(Best Practices,Benchmarking)  สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมและธุรกิจชุมชน โครงการเพิ่ม
ผลผลิตดวยภูมิปญญานักประดิษฐไทย โครงการดัชนีชี้วัดสถานภาพและศักยภาพอุตสาหกรรม ใน 13 
กลุมอุตสาหกรรม รวมทั้งการเผยแพรขาวสาร และเสริมสรางความรูความเขาใจเรื่องแนวคิดและเทคนิค
วิธีการเพิ่มผลผลิตที่ถูกตองแก สาธารณชนผานสื่อวิชาการตาง ๆ อาทิ จดหมายขาว (Productivity Corner) 
วารสาร Productivity World การจัด Productivity Talk การจัดทําหนังสือและวิดีทัศนตาง ๆ ซ่ึงภารกิจสวน
ใหญไมไดเนนในดานโลจิสติกส 

6.3.2.6 สมาคมไทยโลจิสติกสและการผลิต (www.tlaps.or.th) 

 สมาคมไทยโลจิสติกสและการผลิต หรือ Thai Logistics And Production Society (TLAPS) ไดมา
ทําการเปดปายวันที่20 มกราคม 2544  สมาคมที่หอง 236 อาคารวิษณุรัตน คณะวิศวกรรมศาสตร ของมหาวิทยาลัย
รังสิต โดยไดรับเกียรติจากทาน รักษาการ อธิการบดีและรองอธิการบดีฝายวิชาการศาสตราจารย ดร.ธีรยุทธ
กล่ินสุคนธมาเปนประธานในพิธีเปดปายพรอมดวยกรรมการบริหารของสมาคมผูรวมกอตั้งสมาคม  

TLAPS ถือกําเนิด จาก ชมรมไทยโลจิสติกสและการผลิต ซ่ึงมีอายุประมาณ 7 ปมาแลว และ
ปจจุบันมีสมาชิกประมาณ 300 คน TLAPS เปนสมาคมวิชาชีพที่กอตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาผู ที่ทํางานเกี่ยวของกับ  
โลจิสติกสและการผลิต ทั้งนี้เพื่อพัฒนาใหประเทศไทยมีบุคลากรที่มีศักยภาพทัดเทียมกับนานาชาติ ที่มีความรู
ความสามารถในการจัดการการผลิตและการจัดสงสินคาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนใหอุตสาหกรรม 
ของไทยสามารถเขาสูยุคธุรกิจผานอิเล็กทรอนิกสดวย เปนที่ทราบกันดีวาการแขงขันในโลกธุรกิจอุตสาหกรรม
ในปจจุบันไมเพียงแตจะตองแขงขันในเรื่องราคาและคุณภาพ ของสินคาและบริการแลวเทานั้นความสามารถ
ในการตอบ สนองโดยเร็วและทันเวลาพอดีและมีประสิทธิภาพเปนสิ่งที่ผูบริโภคและคูคาของเราคาดหวัง
เสมอและจะเปนปจจัยสําคัญในการแขงขัน ความสามารถนี้เปนผลจากการออกแบบระบบการทํางานของ
หนวยงานในองคกรและที่เชื่อมโยงกันในโซอุปทาน (supply chain) แนวคิดในการบริหารสมัยใหมนี้เปนผล
สืบเนื่องจากความกาวหนาในดาน เทคโนโลยี สารสนเทศและโทรคมนาคม ดังนั้นนักธุรกิจและ บุคลากรที่
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ทํางานเกี่ยวของกับการบริหารธุรกิจ เทคโนโลยี สารสนเทศ วิศวกรรมขนสง วิศวกรรมอุตสาหการ เปนตน 
จะเปนผูที่มีวิชาชีพที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของทาง สมาคมมากที่สุด 
  โดยมีพันธกิจ มุงเนนการพัฒนาเพิ่มพูนความรูและสรางประสบการณในดานโลจิสติกส การ
ผลิต และการจัดการโซอุปทาน เพื่อสรางศักยภาพในการแขงขันใหแกสมาชิก และผูที่ทํางานในทุกอุตสาหกรรม
และธุรกิจของไทย โดยการจัดการประชุมทางวิชาการ การฝกอบรม การดูงาน สงเสริมงานวิจัย และการศึกษาที่
เกี่ยวของกับการจัดการทุกอยางที่เกี่ยวกับการรับและกระจายสินคาการผลิต การจัดซื้อและการจําหนายสินคา
และบริการที่เกี่ยวของ การจัดการโลจิสติกส  เชิงกายภาพ รวมทั้งการจัดการคลังสินคา การจราจรและขนสง 
การบริหารการผลิตและการจัดการสินคาคงคลัง การจัดการคุณภาพและสิ่งแวดลอม และการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม 
  ตัวอยางกิจกรรมของ TLAPS 

ก. TLAPS มีการประชุมประจําของกรรมการบริหารเปนประจําทุกเดือนเพื่อสรางกจิกรรม
ใหกับสมาชิกและผูสนใจเปนตนวา 

• การจัดการประชุมทางวิชาการ LogisPro ในเดือนพฤษภาคมของป รวมกับบริษัท 
CMP Media Thailand ในงาน Intermac 

• การจัดการประชุมวิชาการ EAN/TLAPS Industry-Academic Conference ใน
เดือนสิงหาคมของป รวมกับบริษัท CMP Media Thailand ในงาน Computer 
Networks Thai 

• การจัดสัมมนารวมกับบริษัท CMP Media Thailand และการนิคมแหงประเทศ
ไทยเปนครั้งคราว 

• การจัดสัมมนา Dinner Talkเปนครั้งคราว 

• การดูงานของภาคอุตสาหกรรม เชน ระบบการผลิต ระบบบริหารคลังสินคา 
ระบบขนสงทั้งทางบก ทางเรือและทางอากาศ 

• การจัดพิมพและเผยแพรจดหมายขาว TLAPS Newsletter (ทุก 3 เดือน) และ TLAPS 
Digest (ทุกเดือนที่ไมตรงกับ Newsletter) โดยที่ทางสมาคมไดจัดสงใหสมาชิก 
รวมทั้งบุคคลในภาคอุตสาหกรรม และไดจัดสงไปใหสถาบันการศึกษาใน
ระดับ อุดมศึกษาตลอด 4 ปที่ผานมา 

ข. รวมมือกับองคกรตาง  ๆเชน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย, สถาบัน EAN, สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน, สมาคม ECR, 
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สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย สถาบันพัฒนาเครื่องนุงหมไทยในการ
เผยแพรความรูเกี่ยวกับการจัดการโซอุปทาน 

ค.  วันที่ 1-3 สิงหาคม 2544 มีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติของกลุมประเทศ 
APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) ที่โรงแรม Imperial Queen’s Park 
ในหัวขอ APEC SME 2001 Conference on Strategic Alliances for Efficient 
Supply Chain Management ซึ่งจัดโดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ดวยความ
รวมมือของ TLAPS, มหาวิทยาลัยรังสิต, และสถาบัน EAN Thailand. 

ง. รวมมือกับ APICS (American Production and Inventory Control Society) และ Kenan 
Institute Asia นําองคความรูที่เปนประโยชนมาเผยแพรกับสมาชิก ซ่ึงในป 2002 
ทางสมาคมกําลังนําประกาศณียบัตร CPIM – Certified Production and Inventory 
Management ของ APICS มาเผยแพรในประเทศไทยผูที่ไดรับประกาศณียบัตรจะ
เปนผูทีไดรับการยอมรับในระดับสากล คลายคลึงกับประกาศณียบัตรผูตรวจสอบ
บัญชี Certified Public Accountant (CPA) 

  องคกรหลักทีใ่หการสนับสนุน TLAPS มีดังนี ้

  1) มหาวิทยาลยัรังสิต (Rangsit University) 
  2) สถาบันสัญลักษณรหัสสากล (EAN Thailand) 
  3) บริษัท CMP Media Thailand 
  4) สถาบันคีนันแหงเอเซีย (Kenan Institute Asia) 
  5) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (Department of Industrial Promotion) 

  นอกจากนั้นยังมีสถาบันการศึกษาอีกมากมาย อาทิ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันพระจอมเกลาธนบุรี, สถาบันพระจอมเกลาพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, Asian University, Asian Institute of Technology รวมทั้งบริษัท
ตางๆ เชน บริษัท เอ็มโฟกัส จํากัด บริษัทเนสเลย ประเทศไทย จํากัด, บริษัทมายดเน็ต จํากัด เปนตน, ที่มี
สวนรวมและใหการสนับสนุนทางสมาคม เปนตน 

 6.3.2.7 ศูนยการจัดการโลจิสติกส และสํานักประสานงานชุดโครงการโลจิสติกสและโซอุปทาน
(www.thaivcml.org) ภายใตการสนับสนุนของ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ฝายอุตสาหกรรม (ฝาย 5)  

  ศูนยการจัดการโลจิสติกส เปนศูนยที่อยูภายใต คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ตั้งแตป 2543 ทําหนาที่ดําเนินการทั้งในดานสงเสริมการวิจัย การสรางบุคลากร และการบริการวิชาการใน
ดานโลจิสติกสและโซอุปทาน ตอมาเมื่อสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติได
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จัดทํา “แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศไทย พ.ศ.2550– 2554”  บทบาทของศูนยการจัดการ   
โลจิสติกส ไดทําหนาที่เปน สํานักประสานงานชุดโครงการโลจิสติกสและโซอุปทาน ภายใตการสนับสนุน
ของ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝายอุตสาหกรรม (ฝาย 5)  

  พันธกิจ คือ สนับสนุนงานวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรโลจิสติกสของชาติ มุงเนนผลงานวิจัย 
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรโลจิสติกสของภาครัฐ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของภาคอุตสาหกรรม โดยได
มีการสนับสนุนโครงการตางๆ กวา 150 โครงการ  ทั้งนี้มีหนวยงานที่ใหการสนับสนุนรวม และเครือขาย
การศึกษาวิจัยทั้ง ภาครัฐ กระทรวง กรม  มหาวิทยาลัย และเอกชน 

6.3.2.8 สมาพันธโลจิสติกสไทย 
มีจุดมุงหมายเพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส

ไทย โดยความรวมมือกับภาครัฐหลายหนวยงาน ชวยผลักดันยุทธศาสตรโลจิสติกสของไทย เชน สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย   กระทรวงศึกษาธิการ 
และกระทรวงการตางประเทศ เปนตน ไมวาจะเปนกิจกรรม การสรางความตระหนักใหเกิดความตื่นตัวในการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการ การฝกอบรม การศึกษาวิจัย ตลอดจนการ
สรางกําลังคนและพัฒนาบุคลากร โดยมีความรวมมือและประสานกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา  คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา  และกระทรวงแรงงาน  ในการสรางหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับโลจิสติกสในทุกระดับ  
ตั้งแตอาชีวศึกษา   ปริญญาตรี   ปริญญาโท  และการฝกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรใน
อุตสาหกรรม รวมทั้งเปนตัวจักรหนึ่งที่จะชวยใหระบบโลจิสติกสของไทยขับเคลื่อนไปไดอยางมีนัยสําคัญ  

สมาพันธโลจิสติกสไทย คือตัวอยางของความรวมมือกันของ 16 องคกรเอกชนไทย ที่อยู
ในทุกภาคสวนของหวงโซอุปทาน ไดแก 

1. สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย 
2. สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
3. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
4. สมาคมธนาคารไทย 
5. สมาคมผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ 
6. สมาคมเจาของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ 
7. สมาคมตัวแทนขนสงสินคาทางอากาศไทย 
8. สมาคมผูประกอบการทาเทยีบเรือสินคาและคอนเทนเนอร 
9. สมาคมเจาของเรือไทย 
10. สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 
11. สมาคมขนสงสินคา 
12. สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย 
13. สมาคมไทยโลจิสติกสและการผลิต 
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14. มูลนิธิโลจิสติกสและการขนสง (ไทย) 
15. สมาคมบริการงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแหงประเทศไทย 
16. สมาคมการคาธุรกิจการบินขนสงสินคา 

 
 6.3.3  ความสอดคลองกับยุทธศาสตรและบทบาทการสงเสริม SMEs ดานโลจิสติกสของสํานักงาน

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

6.3.3.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs พ.ศ. 2550-255411  
   โดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ไดมีการศึกษาอุปสรรค
ของ SMEs ไทย อันเปนสาเหตุที่นําไปสูความสามารถดานผลิตภาพและนวัตกรรมที่ต่ํา และจัดทําเปนปญหา
และยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550-2554 ซ่ึงประกอบดวย  6 ยุทธศาสตร  

1. ยุทธศาสตรการสรางและพัฒนาขีดความสามารถผูประกอบการ (Entrepreneur 
Development) 

2. ยุทธศาสตรการเพิ่มผลิตภาพและความสามารถทางนวัตกรรมของ SMEs ในภาคการ
ผลิต 

3. ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาคการคา 
4. ยุทธศาสตรการสงเสริมภาคบริการในการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม 
5. ยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs ในภูมิภาคและทองถ่ิน 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจสําหรับ SMEs 
 เปาหมายหนึ่งในยุทธศาสตรที่ 6 คือ การบริหารจัดการโลจิสติกสของ SMEs ใหยกระดับ

ไปสูระดับ World Class 100 ราย ใหสอดคลองกับ “แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศไทย 
พ.ศ. 2550 – 2554”  โดยมีกลยุทธการสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการดานโลจิสติกส ตามวัตถุประสงค  

ก. เพื่อสงเสริมผูประกอบการใหมีการจัดการโลจิสติกส ภายในสถานประกอบการ
อยางมีประสิทธิภาพ 

ข. สงเสริมการใชรหัสสากล และ ระบบ paperless 
ค. สนับสนุนเอกชนใหมีสวนรวมในการสรางและใชประโยชนจากสิ่งอํานวยความ

สะดวก เชน Warehousing ระบบขนสง ระบบหองเย็น คอนเทนเนอร โดยมีพี่
เล้ียงที่ปรึกษาแนะนําสูการปฏิบัติไดจริง 

ง. สรางความเขมแข็งของ SMEs ของผูใหบริการ และ ผูผลิตเครื่องมือ ในการจัดการ 
โลจิสติกสภายในสถานประกอบการ 

                                                           
11
แผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550-2554 โดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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   ทั้งนี้สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ไดจัดทํากรอบแผนปฏิบัติ
การสงเสริม SMEs ตามวัตถุประสงคขางตน ดังนี้ 

ก. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการดานโลจิสติกสในสถานประกอบการ 
ข. แผนงานสนับสนุนการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกดานโลจิสติกส 
ค. แผนงานสนับสนุนผูผลิต/ผูใหบริการ/ผูใชบริการ ดานโลจิสติกส 

6.3.3.2  การจัดกจิกรรม “โครงการภายใตกรอบความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน (ส.ม.ท.) 
โครงการพัฒนาขีดความสามารถ SMEs ดานโลจิสติกส” ป 2550 

 โดยสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย รวมกับ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ไดจัดกิจกรรมในการสงเสริมความรูความเขาใจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ดานโลจิสติกส 
ดังนี้ 

 1. การจัดกิจกรรมในรูปแบบการอบรม บรรยาย  
ก. หลักสูตร การบริหารจัดการโลจิสติกสแบบบูรณาการ (12 กรกฎาคม 2550) 
ข. หลักสูตร การจัดจางดานโลจิสติกส (19 กรกฎาคม 2550) 
ค. หลักสูตร การบริหารจัดการโลจิสติกสแบบบูรณาการ (27 กรกฎาคม 2550) 
ง. หลักสูตร ความรูโลจิสติกสเบื้องตน (3 สิงหาคม 2550) 
จ. หลักสูตร การบริหารจัดการโลจิสติกสเบื้องตน (การจัดซื้อ) (9 สิงหาคม 2550) 
ฉ. หลักสูตร การบรหิารคลังสินคา (16 สิงหาคม 2550) 
ช. หลักสูตร การบริหารสินคาคงคลัง (23 สิงหาคม 2550) 
ซ. หลักสูตร การบริหารการขนสง (30 สิงหาคม 2550)  
ฌ. หลักสูตร การนําเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในงานโลจิสติกส (6 กันยายน 

2550) 
2. การจัดกิจกรรม ในรูปแบบ CD-ROM เพื่อเผยแพร 

ก. คูมือแนะนําแนวทางดานโลจิสติกสสําหรับ SMEs 
ข. หลักสูตรการบริหารจัดการโลจิสติกสสําหรับ SMEs 
ค. วีดีทัศน กรณีศึกษาดานโลจิสติกสในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตปลากระปองปุมปุย 

6.3.3.3 การสงเสริมการศึกษาวิจัยดานโลจิสติกสและโซอุปทาน  
  สํานักประสานงานชุดโครงการวิจัยโลจิสติกส ภายใตสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ซ่ึงสนับสนุนโครงการวิจัยตางๆกวา 65 โครงการ โดยบางโครงการไดรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ เชน 
โครงการพัฒนาแบบจําลองโซอุปทานในการทํางานรวมกันระหวางธุรกิจคาสง-คาปลีกและการพัฒนาดัชนีช้ี
วัดสมรรถนะโซอุปทานธุรกิจการคาปลีก  โดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) รวมกับ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 
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6.3.3.4 การวิเคราะหและประเมินผลการสงเสริม SMEs ดานโลจิสติกสของสํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จากการศึกษาแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร พบวามีความสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการและยุทธศาสตรของชาติ รวมทั้งกระทรวง กรม กอง ของภาครัฐ และองคกร สมาพันธ 
สถาบัน สมาคม ตางๆในภาคธุรกิจเอกชน ทั้งนี้คณะผูวิจัยไดประเมินผลจากขอมูลการสัมภาษณ จากรายงาน
ประจําปและฐานขอมูลที่ปรากฎของหนวยงานตางๆเหลานี้ พบวาไดมีความตื้นตัวเกี่ยวกับการพัฒนาและ
สงเสริมโลจิสติกสมากขึ้นอยางเห็นไดชัด  อยางไรก็ตามผลการดําเนินงานเพื่อสงเสริม SMEs ของทุกหนวยงาน 
ยังไมบรรลุ เนื่องจากการพัฒนาโลจิสติกสเปนเรื่องใหมสําหรับประเทศไทย จึงตองเร่ิมการพัฒนาตั้งแตการ
สรางฐานความรู ทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะเห็นไดจากกิจกรรมที่สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย รวมกับ 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดเนนการอบรมหลักสูตรตางๆ เชนเดียวกับสถาบัน
ตางๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการเปดหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรูแกผูประกอบการ SMEs เนื่องจากเปน
เร่ืองที่ทําไดเร็วและงายที่สุด  ทั้งนี้คณะผูวิจัยเห็นวาเปนแนวทางหนึ่งที่มีทิศทางสอดคลองและจําเปนในการ
พัฒนาคนและองคความรู แตยังขาดเอกภาพในดานระบบการบริหาร หลายหนวยงานจัดหลักสูตรการอบรม 
แตไมมีการประสานแนวทาง วางระบบหลักสูตรโดยแบงกลุมคลัสเตอรของประเภทธุรกิจ  หรือกลุมพื้นที่
ของ SMEs ซ่ึงจะทําใหผูเขาอบรมสามารถเขามาสรางแนวรวมเครือขายและวางแผนการพัฒนาโลจิสติกส
ของกลุมธุรกิจหรือกลุมพื้นที่เดียวกันไดในอนาคต    

นอกจากการพัฒนาธุรกิจ และผูประกอบการ SMEs ใหมีความรูความสามารถในการใช
ประโยชนของโลจิสติกสแลว ภาครัฐจําเปนตองพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานที่เปนปจจัยหลักพรอมๆไป
กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล แตหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของยังไมมีแผนการปฏิบัติการที่ชัดเจน โดยเฉพาะ
กระทรวงคมนาคม ซ่ึงมักเนนการสรางโครงสรางพื้นฐานดานการสรางถนน การขนสงตองใชเชื้อเพลิง (น้ํามัน) 
ที่กําลังเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งตอโลจิสติกสซ่ึงเนนการลดตนทุน แตภาวะปจจุบันน้ํามันเปนตัวแปรของการ
เพิ่มตนทุน อีกทั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะตองวางรากฐานการใชอิเล็คทรอนิคที่
ควรจะพัฒนาจากงานวิจัยของคนไทยเพื่อใหงายตอการเขาถึงและใชงาน บนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยแต
สามารถเชื่อมโยงกับตางประเทศได ยอมมีผลตอการพัฒนาระยะยาวไดเปนอยางดี และเหมาะสมที่วางรากฐาน
ในชวงเริ่มตนของโลจิสติกส ที่จะตองดําเนินการใหสอดคลองกับการพัฒนาคนและความรู อยางเปนเอกภาพ 

สําหรับการวิเคราะหและประเมินผลการสงเสริม SMEs ดานโลจิสติกสของหนวยงานที่มี
บทบาทในการสงเสริมเพื่อใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ 6 ของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม บรรลุเปาหมาย โดยจะขอยกตัวอยางหนวยงานภายใตองคประกอบที่แสดงในรูป 6.1 ไดแก   
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รูป 6.1 แสดงองคประกอบของโลจิสติกส 
 

2. ขับเคล่ือนกระบวนการโดย  -ธุรกิจบริการนําสงสินคา   
หนวยงาน: สมาพันธโลจิสติกไทย  -บริการขนสงรูปแบบตางๆ 
        สมาคมไทยโลจิสติกสและการผลิต 
     
              บุคคลท่ีเก่ียวของ           กิจกรรมเสริม 
               ผูผลิตวัตถุดิบ การบริหารคลังสินคา 
            โรงงานแปรรูป การดูแลสินคา การจัดซื้อ 
         ผูคาสง  ผูคาปลีก การบรรจุหีบหอ  การบริหาร 
    ผูบริโภค                กิจกรรมหลัก  ความตองการลูกคา 
             การขนสง  การบริหารสินคาคงคลัง                 3. ปจจัยกํากับ/สนับสนุน 
                                      การสั่งซื้อ  การบริหารขอมูล            ห น ว ย ง า น กํ า กั บ : 
ภาครัฐทุกหนวย 
1. โครงสรางพื้นฐานของระบบ       กิจกรรมการเงินที่เกี่ยวของ หนวยงานสนบัสนุน: สกว.งานวิจัย
หนวยงาน: กระทรวงคมนาคม      -กฎระเบยีบที่เกี่ยวของ 
-เครือขายการขนสง       -งานวิจัยและพัฒนา 
-การคมนาคมสื่อสารขอมูล 
-การเงิน 

1. โครงสรางพื้นฐานของระบบ  หนวยงานที่เกี่ยวของ คือ ภาครัฐ ซ่ึงไดแก หนวยงาน
ตางๆที่กลาวแลวขางตน ในการวิเคราะหและประเมินผลจะเห็นไดวาหนวยงานสวน
ใหญมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ สอดคลองกับยุทธศาสตร  แตกระทรวงคมนาคมเปน
หนวยที่มียังไมมีแผนที่ชัดเจน  แตหากใชขอมูลการลงทุนในดานการศึกษาวิจัยของ
หนวยงานตางๆในกระทรวงคมนาคม จะเห็นวาหลายๆหนวยงานไดมีการสงเสริม
สนับสนุน เชน 

• สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร รวมกับ บริษัท ทรานสคอนซัลท 
จํากัด ศึกษา โครงการพัฒนาระบบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบและการจัดการ
ตอเนื่องระบบโลจิสติกสเพื่อการนําแผนสูการปฏิบัติ 

• กรมทางหลวง มีการศึกษา รวม 9 โครงการ คือ โครงขายทางหลวงที่สนับสนุนทา
อากาศสุวรรณภูมิ, โครงขายทางหลวงที่สนับสนุนทาเรือแหลมฉบัง มาบตาพุต, 
โครงขายทางหลวงที่สนับสนุนสถานีขนสงทางลําน้ําจ.พระนครศรีอยุธยา, โครงขาย
ทางหลวงที่สนับสนุนสถานีขนสงทางลําน้ําจ.อางทอง, โครงขายทางหลวงที่
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สนับสนุนทาเรืออเนกประสงคคลองใหญ, โครงขายทางหลวงที่สนับสนุนทาเรือ
เชียงแสน แหงที่ 2,  โครงขายทางหลวงที่สนับสนุนทาเรือสงขลา แหงที่ 2, โครงขาย
ทางหลวงที่สนับสนุนทาเรือปากบารา, โครงขายทางหลวงที่สนับสนุนทาเรือระนอง 
ชุมพร 

• กรมการขนสงทางบก มีการศึกษา รวม 13 โครงการ โดยสํานักจัดระเบียบการ
ขนสงทางบก ศึกษา  9 โครงการ ดังนี้ โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้ง
สถานีขนสงสินคา อ.แมสอด จ.ตาก, โครงการกอสรางสถานีขนสงสินคา อ.
แมสอด จ.ตาก, โครงการศึกษาความเหมาะสมการดําเนินการการสถานีขนสงใน
เมืองหลักและจังหวัดชายแดน, โครงการกอสรางสถานีขนสงในเมืองหลักและ
จังหวัดชายแดน, โครงการลดการเดินรถเที่ยวเปลาผานทาง Website และ Call 
Center,โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการขนสงดวยรถบรรทุก, โครงการ
ศูนยทะเบียนประวัติผูขับรถและขอมูลรถ, โครงการศึกษาและสํารวจขอมูลปริมาณ
การขนสงทางถนนดวยรถบรรทุก, โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันใหแกผูประกอบการขนสงทางถนนระหวางประเทศ   และโยสํานักวิศวกรรม-
ความปลอดภัย ศึกษา 2 โครงการ คือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเปน HUB ของ
สถานีขนสงชานเมือง กทม.ทั้ง 3 แหง, โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพผูขนรถ
ขนาดใหญ  และอีก 2 โครงการจากสํานักงานขนสงจังหวัดนครสวรรค คือ โครงการ
สัมมนาผูประกอบการขนสงดวยรถบรรทุกหัวขอตนทุนการขนสงรถบรรทุกลดลง
ไดอยางไร, โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อการสงออก 

• การทาเรือแหงประเทศ ศึกษา 10 โครงการ โดย 3 โครงการศึกษารวมกับ การ
รถไฟแหงประเทศไทย และ บทด.ร.ส.พ. ดังนี้ โครงการซื้อหัวรถจักรรถไฟพรอม
แครบรรทุกตูสินคา 2 ขบวนใหการรถไฟเชา, โครงการจัดตั้งบริษัท กทท.โลจิสติกส 
จํากัด, โครงการเปรียบเทียบตนทุนและรูปแบบการขนสงสินคาในภาคตะวันออกเฉียง-
เหนือ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรโลจิสติกสภาคพื้น 

• สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ศึกษา 1 โครงการโดยใหบริษัท คอนซัลแทนท 
ออฟ เทคโนโลยี จํากัด เปนผูศึกษา โครงการศึกษาเพื่อสํารวจขอมูลเสนทางการ
ขนสงสินคาอันตราย 

• กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ศึกษา 2 โครงการ คือ โครงการศึกษาตนทุน
และคุณภาพระบบการขนสงสินคาและการขนสงเชื่อมโยง, โครงการวาจางที่ปรึกษา
ดานเทคนิค (In-House Consultant) ในระยะเริ่ม 

 อยางไรก็ตามจะเห็นไดวากระทรวงคมนาคม ซ่ึงมักเนนการสรางโครงสรางพื้นฐานดาน
การสรางถนน การขนสงตองใชเชื้อเพลิง (น้ํามัน) ที่กําลังเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งตอโลจิสติกส 
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ซ่ึงเนนการลดตนทุน แตภาวะปจจุบันน้ํามันเปนตัวแปรของการเพิ่มตนทุนภาครัฐ
จะตองมีการศึกษาและใหการสงเสริมนักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมากใน
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการลดการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ขอเสนอในการพัฒนาระบบ
การขนสงทางรางคูก็เปนแนวทางหนึ่ง แตหากประเทศไทยสามารถใชเทคโนโลยีอ่ืนๆ 
เชน การใชพลังงานแสงอาทิตย การใชพลังงานนิวเคลีย หรือการใชพลังงานแมเหล็ก
แทนการใชน้ํามันเชื้อเพลิง หรือแมแตการใชหลักการแรงโนมถวงโลกในการขนสง
อาจเปนวิธีที่จะทําใหปจจัยตนทุนการขนสงไมแปรเปลี่ยน 

2. การขับเคล่ือนกระบวนการ ผูประกอบการ ธุรกิจบริการนําสงสินคา บริการขนสง
รูปแบบตางๆ  หนวยงานที่เกี่ยวของคือ ภาครัฐที่เปนสวนสงเสริมและกําหนด
นโยบาย  เชน กระทรวงพาณิชย  กระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงมีการจัดทําแผน และ
แนวทางไวแลวดังที่กลาวขางตน นอกจากนี้สถานบัน สมาพันธ และสมาคมตางๆ ก็
จะมีบทบาทที่สําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการโลจิสติกส  ทั้งนี้ในปจจุบันไดมี
องคกรตางๆเหลานี้เกิดขึ้นมากมาย แตองคกรที่มีความนาสนใจมาก ไดแก 

• สมาพันธโลจิสติกสไทย ซ่ึงเปนองคกรที่เกิดจากความรวมมือกันของ 16 องคกร
เอกชนไทย ที่อยูในทุกภาคสวนของหวงโซอุปทาน  และจากพันธกิจขององคกรที่
ครอบคลุม โลจิสติกสทั้งภาคอุตสาหกรรม และ SMEs จึงนาจะเปนสวนชวยใน
การขับเคล่ือนได แตอยางไรก็ตามสมาพันธฯ เปนองคกรที่เพิ่งเกิดใหม ผลการ
ดําเนินการยังไมชัดเจน  หากสมาพันธฯ สามารถจัดสรรงบประมาณจากผูประกอบการ 
และนํามาใชในการศึกษาการพัฒนากระบวนการโลจิสติกสในผูประกอบการ
กลุมคลัสเตอรตางๆก็จะสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางชัดเจน 

• สมาคมไทยโลจิสติกสและการผลิต (TLAPS) จะเห็นไดวา สมาคมมีกิจกรรมและ
เครือขายที่เนนการจัดประชุม ฝกอบรมใหเฉพาะสมาชิกโดยสามารถไดรับวุฒิบัตร
รับรองการฝกอบรม แตก็ยังไมกวางขวาง อาจเนื่องมาจากเครือขายตางๆที่เปน
สมาชิกมีกิจกรรมในการศึกษาและการจัดฝกอบรมเอง  ดังนั้นบทบาทของสมาคม
จึงไมเห็นผลเดนชัดในทางปฏิบัติ 

• สํานักประสานงานชุดโครงการโลจิสติกสและโซอุปทาน(www.thaivcml.org) 
ภายใตการสนับสนุนของ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ฝายอุตสาหกรรม 
(ฝาย 5) ซ่ึงมีบทบาทในการสงเสริมการวิจัยและการนําไปสูการแกปญหาให
ผูประกอบการ ซ่ึงลักษณะการวิจัยเปนการลงไปยังพื้นที่ ผูประกอบการที่มีปญหา
ในดานกระบวนการผลิต กระบวนการขนสง การลดตนทุนตางๆ เปนสวนที่มี
บทบาทอยางมากในการชวยสงเสริมยุทธศาสตรดานโลจิสติกสเปนอยางดี 
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3. ปจจัยกํากับ/สนับสนุน ซ่ึงจะเกี่ยวของกับกฎระเบียบตางๆที่จะเกื้อหนุนใหการดําเนิน
กิจกรรมดานโลจิสติกสมีความคลองตัว หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในภาครัฐ ที่เปนผู
ถือกฎระเบียบและมีการกระจัดกระจายตามหนวยงานตางๆมาก  ในกรณีนี้สํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ควรมีบทบาทในการจัดตั้งหนวยงาน
เฉพาะที่ทําหนาที่รวบรวมกฎระเบียบตางๆที่เกี่ยวของกับ SMEs และทําการศึกษา
วิจัยวิเคราะหรวมกับผูประกอบการกลุมคลัสเตอรตางๆเพื่อจะไดทําการเสนอแนะ
แกไขปรับปรุงใหกฎระเบียบทันสมัย ปฏิบัติไดคลองตัว รวมทั้งการเสนอแนะกฏใหมที่
เกี่ยวกับโลจิสติกสและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยที่หนวยงานดังกลาวจะสามารถ
รวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อทําหนาที่เปน one stop shop 
นอกจากนี้การสนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนา ในการดําเนินธุรกิจตั้งแตตนน้ําถึง
ปลายน้ํา หรือตลอดหวงโซอุปทานเปนปจจัยที่สงเสริมให SMEs สามารถพัฒนาเปน 
world class ไดตามแผนยุทธศาสตรของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ทั้งนี้ควรมีการจัดหางบประมาณในการศึกษาวิจัยรวมกับสํานักประสานงานชุด
โครงการโลจิสติกสและโซอุปทาน(www.thaivcml.org) ภายใตการสนับสนุนของ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ฝายอุตสาหกรรม (ฝาย 5) และองคกรอื่นๆที่
เกี่ยวของ     

จากการวิเคราะหและประเมินผลของหนวยงานที่เกี่ยวของ คณะผูวิจัยพบวาทุกหนวยงาน
ตื่นตัวและเห็นความสําคัญในการสงเสริมโลจิสติกสทั้งในภาพรวมและตอ SMEs แตเนื่องจากเปนเรื่องใหม
ยังตองการเวลาในการวางระบบและความเชื่อมโยง ดังนั้นในชวงที่คณะผูวิจัยศึกษานี้ จึงพบแตแผนปฏิบัติการ
ของหนวยงานแตยังไมเห็นภาพการดําเนินการที่เดนชัด หนวยงานที่เกี่ยวของมีจํานวนมาก แตไมมีหนวยงาน
ที่ทําหนาที่เปนศูนยรวมของการพัฒนาโลจิสติกสในทุกดานอยางครบถวน ทําใหแนวทางในการแกไขและ
พัฒนาที่แตละหนวยงานนําเสนอตอสาธารณะไมสามารถแกไขปญหาไดทั้งระบบ หรือแมแตการสงเสริม
และชวยเหลือธุรกิจ SMEs ก็กระจัดกระจาย ยากตอการพัฒนาอยางเปนเอกภาพได   

คณะผูวิจัย ขอเสนอแนะใหสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ทํา
หนาที่เปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลการสงเสริมดานโลจิสติกส รวมกับสมาพันธโลจิสติกสไทย และมี
ผูเชี่ยวชาญในการใหคําปรึกษาอยางครบวงจรแกผูประกอบการ SMEs ซึ่งไมใชใหขอมูลสถาบัน หรือ
หนวยงานที่จะไปติดตอเอง แตตองทําหนาที่แนะนําใหผูประกอบการเขาใจ และใชประโยชนจากขอมูลที่มีอยู
ไดทันที ทั้งนี้อาจมีการศึกษาวิจัยเร่ือง การประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส
ของไทย เพื่อใหเห็นการเชื่อมโยงบูรณาการของหนวยงานตางๆวาตางคนตางทํา หรือมีการเชื่อมโยงให
เกิดผลและมีผลกระทบตอธุรกิจตางๆอยางไร  และหากตองเชื่อมโยงจะตองทําอยางไรบาง ในลักษณะ one 
stop shop  นอกจากนี้สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ควรจัดหางบประมาณ
สงเสริมการวิจัยและพัฒนาผูประกอบการ SMEs ในดานโลจิสติกสเพิ่มขึ้น ทั้งนี้งานวิจัยในปจจุบันมุงเนน
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การศึกษาดานโลจิสติกสในภาพรวม แตในระดับ SMEs ยังมีอยูนอย  การศึกษาวิจัยโดยใชโจทยปญหาของ 
SMEs ผูประกอบการที่เปนกลุมคลัสเตอรเดียวกันจะชวยใหการพัฒนาดานโลจิสติกสของกลุมผูประกอบการ 
SMEs สามารถพัฒนาไดเร็ว และทําใหนโยบายการสงเสริมเกิดขึ้นถึงผูปฏิบัติไดจริง 

 

6.3.4 การสงเสริม SMEs ดานโลจิสติกส ในบางประเทศ (กรณีศึกษาเปรียบเทียบ)12 

 6.3.4.1 การสงเสริม SMEs ในประเทศตางๆ นับวามีระบบการพัฒนาในภาพรวมที่คลายคลึงกัน 
แตสําหรับการสงเสริมดานโลจิสติกส ถือเปนปจจัยเกื้อหนุน ซ่ึงในประเทศตางๆมักจะมีการสงเสริมเปน
ระบบภาพรวมของประเทศ โดยเนนในระดับนโยบายและการสงเสริมโครงสรางพื้นฐาน ที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพและการลดตนทุนการผลิตของผูประกอบการ และสามารถกระจายสินคาออกสูผูบริโภค  

1. การสงเสริมและพัฒนาการดานโลจิสติกสของกลุมประเทศที่พัฒนาแลว 
ก. ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การพัฒนาโลจิสติกมีความกาวหนามากถึงระดับ Global Logistics Management 
ซ่ึงสวนใหญขับเคลื่อนโดยภาคเอกชนเปนหลัก เนื่องจากมีการแขงขันอยางรุนแรง
ในการลดตนทุน อีกทั้งความตื่นตัวในการจัดระบบฐานขอมูลโลจิสติกสเพื่อการ
วิเคราะหตนทุนที่แทจริง โดยที่องคประกอบดานโลจิสติกสที่สําคัญ คือ 

• ดานการขนสง การเชื่อมโยงตอระหวาง Mode การขนสงระหวางประเทศที่มี
ประสิทธิภาพ และมีระบบรักษาความปลอดภัยการขนสงทั้งภายในและระหวาง
ประเทศ 

• ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใชอินเทอรเน็ต เชื่อมโยงเครือขายภายในและ
ระหวางประเทศ และเปนผูนําในการใชนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส 

• ดานความรู สถาบันการศึกษาและเอกชนตื่นตัวในการศึกษา วิจัย และพัฒนา
ระบบ โลจิสติกส เปนผูนําดานโลจิสติสติกในภาคเอกชนระบบ Global Supply 
Chain Management 

• ปจจัยพื้นฐาน มีกฎหมายเกี่ยวกับการขนสงที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม กฎหมาย
รองรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

ข. สหภาพยุโรป 
การพัฒนาโลจิสติกสเปนในทํานองเดียวกับสหรัฐอเมริกา คือ ภาคเอกชนมีความ
เขมแข็ง และ  กลุมประเทศสมาชิกมีการคาระหวางกันมาก  ซ่ึงมีแนวการ

                                                           

12
การพัฒนาระบบโลจิสติกสของไทย โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
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ดําเนินการที่แตกตางกันมาก ดังนั้นรัฐบาลจึงตองมุงเนน การวางกฎระเบียบและ
มาตรฐานการขนสงใหเหมือนกัน (Standardization) ในทุกประเทศสมาชิก 
สงผลใหองคประกอบดานการพัฒนาโลจิสติกส อยูในระดับ Global Logistics 
Management เชนกัน คือ 

• ดานการขนสง มีการใชการขนสงทุกรูปแบบอยางมีประสิทธิภาพ มีการตั้ง
มาตรฐาน Loading Unit เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเชื่อมตอระหวางรูปแบบการ
ขนสง การศึกษา  Green paper เพื่อลดผลกระทบของการเติบโตดานการขนสง
ตอส่ิงแวดลอม 

• ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเชื่อมโยงระบบ Electronic Data Interchange 
(EDI) ระหวางบริษัท โดยการนําของบริษัทผูนําอุตสาหกรรมตางๆ  

• ดานความรู มีการพัฒนาผูเชี่ยวชาญดานโลจิสติกสโดยเฉพาะ  

• ดานปจจัยพื้นฐาน ใหความสําคัญในการออกกฎหมายที่เอื้ออํานวยตอการ
แขงขันและทบทวนกฎหมายที่ลาหลัง 

ค. ประเทศสิงคโปร 
ใหความสําคัญกับการพัฒนาโลจิสติกสเปนอยางมาก ไดกําหนดใหอุตสาหกรรม 
โลจิสติกสเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร ที่สอดคลองกับนโยบายภาพรวมของ
ประเทศ ในการสงเสริมอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนโดยฐานความรู (Knowledge Driven 
Industries) ปจจุบันอุตสาหกรรมโลจิสติกสสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับประเทศ
ไดสูงถึงรอยละ 8 สงผลใหองคประกอบดานการพัฒนาโลจิสติกส อยูในระดับ 
Externally Integrated Logistics คือ 

• ดานการขนสง มีระบบทาเรือ และ ทาอากาศยานที่ทันสมัย เปนศูนยกลางการ
ขนสงของภูมิภาค มีระบบการตรวจสอบสินคาที่ขนสงเขาออกอยางมีประสิทธิภาพ 

• ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของผูประกอบการ 
SMEs อยูในระดับดีมาก มีการเชื่อมโยงทั้งหวงโซอุปทาน 

• ดานความรู เพื่อการเปนศูนยกลางโลจิสติกสของเอเซีย รัฐบาลมีความพยายาม
ที่จะสงเสริมใหบริษัทขามชาติ ใชประเทศสิงคโปรเปนที่ทดลองแนวคิดใหมๆ
ทางดานโลจิสติกส และมีการเปดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรดานนี้โดยเฉพาะ 

• ดานปจจัยพื้นฐาน ระบบกฎหมายเอื้อตอภาคธุรกิจ โดยเปดกวางใหบริษัท
ตางชาติในการทําธุรกิจที่เกี่ยวของกับการใหบริการโลจิสติกส 
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ง. ประเทศฮองกง 
มีความตื่นตัวดานโลจิสติกสเปนอยางมาก เนื่องจากไดรับแรงกดดันจากการพัฒนา
อยางรวดเร็ว ของทาเรือสําคัญของจีนแถบตอนใต เชน ทาเรือกวางโจว เปนตน 
รัฐบาลฮองกงจึงไดกําหนดยุทธศาสตรดานโลจิสติกสอยางชัดเจน โดยมีเปาหมาย
เพื่อพัฒนาตนเองใหเปนประตูสูประเทศจีนตอนใต โดยเฉพาะอยางยิ่ง บริเวณ 
Pearl River Delta โดยไดจัดตั้งหนวยงานพิเศษ คือ Logistics Committee (LOGSCOM) 
และ Logistics Council (LOGSCOUNCIL)เปนการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ
และเอกชน โดยรัฐทําหนาที่สนับสนุน และเอกชนเปนผูขับเคลื่อน ในสวนของ SMEs 
ใหการสงเสริมจนสามารถรับแนวคิดโลจิสติกสไปใชมากขึ้น มีการจัดสัมมนาผูแทน
ธนาคารในการสนับสนุนดานการเงินแก SMEs ดานโลจิสติกส และจัดอบรมพิเศษ
แกผูประกอบการ SMEs ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ สงผลใหองคประกอบ
ดานการพัฒนาโลจิสติกส อยูในระดับ Externally Integrated Logistics เชนเดียวกับ
สิงคโปร คือ 

• ดานการขนสง มีระบบทาเรือที่ทันสมัย เปนศูนยกลางการขนสงของภูมิภาค มี
การจัดวางแผนการสราง Value-added Logistics Park ใหเปนศูนยรวมการบริการ
กิจกรรมดานโลจิสติกส (One-stop Integrated Services) รวมทั้งการสรางสะพาน
เชื่อมกับประเทศจีนเพื่ออํานวยความสะดวกในการเชื่อมตอการขนสงระหวาง
ประเทศ 

• ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของผูประกอบการ
ในระดับ SMEs ยังมีขอจํากัด จึงไดจัดการพัฒนาระดับเครือขายดิจิตอลเพื่อเชื่อม
การคาการขนสง (Digital Trade and Transport Network: DTTN) ภายใน
และระหวางประเทศ 

• ดานความรู กลุม SMEs มีความตื่นตัวในการใช Logistic Service Providers  
โดยมีการจัดสัมมนาอยางตอเนื่อง 

• ดานปจจัยพื้นฐาน ระบบกฎหมายขึ้นอยูกับประเทศจีน โดยมีศักยภาพและ
ความไดเปรียบในการเปนชองทางขนสงสินคาจากจีนออกสูภูมิภาค 

จ. ประเทศออสเตรเลีย 
เร่ิมมีการพัฒนาระบบโลจิสติกสอยางเปนระบบใหมีประสิทธิภาพ เพื่อชวยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ เนื่องจากรัฐบาลตระหนักวาตนทุนโลจิสติกส
ของประเทศยังอยูในระดับสูง จึงไดจัดตั้งหนวยงานเฉพาะเพื่อผลักดันนโยบาย
ดานโลจิสติกส ใหเปนกลไกในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
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สงผลใหองคประกอบดานการพัฒนาโลจิสติกส อยูในระดับ Internally Integrated 
Logistics คือ 

• ดานการขนสง มีการมองภาพรวมการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อประโยชน
โดยรวม พรอมทั้งแตงตั้งคณะทํางานเพื่อแกปญหาดานการขนสง แตยังไมได
คํานึงถึงความเชื่อมตอระหวาง Mode มากนัก 

• ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใชระบบ สารสนเทศเพื่อสรางมาตรฐาน
อุตสาหกรรม แตยังไมเชื่อมตอระบบ Electronic Data Interchange (EDI) 
ระหวางองคกร อยางทั่วถึง และมีการวางแผนศึกษาระบบ Tracking ที่สามารถ
นําไปใชในอนาคตได 

• ดานความรู มีการทําแผนบุคลากร (HR Mapping) ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส 
เพื่อศึกษาความตองการบุคลากรในสวนตางๆ และมีความพยายามใหความรูค
วามาเขาใจดานการบริหารดานโลจิสติกส โดยภาครัฐ 

• ดานปจจัยพื้นฐาน ยังไมไดมีการแกไขกฎหมายแตอยางใด 

2. การสงเสริมและพัฒนาการดานโลจิสติกสของกลุมประเทศที่กําลังพัฒนา13  ไมเพียงแต
ประเทศไทยเทานั้น ที่ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ประเทศเพื่อนบานอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศ
มาเลเซีย และเวียตนาม ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาสูการเปนศูนยกลางโลจิสติกส
ของภูมิภาคอินโดจีนเชนกัน โดยทั้ง สองประเทศกําลังเรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานโลจิสติกสของประเทศ และสรางพันธมิตรกับบริษัทเรือ และผูประกอบการระดับ
สากล เพื่อพัฒนาการขนสงทาเรือในภูมิภาคอินโดจีน 
ก. ประเทศมาเลเซีย 

ปจจุบันทาเรือขนสงสินคาทางทะเลของมาเลเซียมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว โดย
มีปริมาณสินคาที่ใชบริการผานทาเรือเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนี้รัฐยังให
ความสําคัญกับโครงสรางพื้นฐานดานโลจิสติกสอ่ืนๆ    เชน    การเชื่อมโยงเครือขาย
และอุตสาหกรรมการขนสงทั้งทางถนนและทางรางอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิด
ระบบขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ (Integrated Multimodal Transport Solution) 
และมาเลเซียไดพัฒนาเครือขายเชื่อมโยงสูนอกประเทศ เชนการกอสรางทางหลวง

                                                           

13
World Trade Organization, World merchandise exports-imports by region and selected economy เพื่อหาอัตราการ

เติบโตของมูลคาการคาระหวางประเทศ ป 2542-2547 
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พิเศษระหวางเมืองจากชายแดนไทยถึงสิงคโปร ที่เรียกวา North-South Expressway 
(Motorway) เปนตน 

ข. ประเทศเวียตนาม  
ไดเร่ิมสรางพันธมิตรเพื่อพฒันาทาเรือไฮฟอง ดานัง และ ไซงอน ใหเปนศูนยกลาง
การขนสงของพื้นที่หลังทา คือ ลาว กัมพชูา ไทย (ตะวนัออกเฉียงเหนือ) และจีน
ตอนใต และกาํลังรวมกับมาเลเซียสรางเครือขายทางถนน ทางราง และทางทะเล 
โดยไมตองผานประเทศไทย เชน โครงการกอสรางทางรถไฟสายเอเซีย โดย
มาเลเซียใหเงนิทุนสํารวจการศึกษา ซ่ึงเปนเสนทางรถไฟจากคุนหมิง ผาน 
เวียตนามถึงโฮจิมินตซิตี้ และสามารถตอไปมาเลเซียทางทะเล นอกจากนี้เวยีตนาม
ยังไดสรางพันธมิตรกับกัมพชูาเพื่อขนสงสินคาดวยเรือ Barge ทางแมน้ําโขง 
จากพนมเปญไปลงเรือใหญที่ทาเรือไซงอน และกับญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา เพื่อ
พัฒนาทาเรือดานังและทางหลวงหมายเลข 9 เพื่อเปน Landbridge เชื่อมพืน้ที่หลังทา 
คือ ลาว ไทย กมัพูชา และ พมา เพื่อใหสินคาวัตถุดิบไปออกทะเลที่ทาเรือดานัง 

 6.3.4.2 สถานการณเศรษฐกิจและธุรกิจของภูมิภาค (Regional Economic and Business Environment)14 
ที่มีผลกระทบตอ SMEs อันเนื่องจากปจจัยดานโลจิสติกส  ซ่ึงแนวโนมในระยะตอไปของระบบกฎเกณฑ 
ทางการคาโลกกําลังเปลี่ยนแปลงไป โดยจะมีขอตกลงทางการคาระดับทวิภาคีและภูมิภาค (Bilateral and 
Regional Trade Agreements: RTAs) มากขึ้น ซ่ึงขอตกลงในลักษณะดังกลาวภายใตกรอบความตกลงของ 
WTO มีจํานวนเพิ่มขึ้นมากกวา 4 เทาตั้งแต ป 2533 เปนตนมา สําหรับประเทศไทยในปจจุบันมีความคืบหน
าในการจัดทําความตกลงการคาเสรีของไทยระดับทวิภาคีจํานวน 8 ประเทศ และ 2 กลุม  4 ประเทศ 
ตลอดจนไดเขารวมเปนสมาชิกในกลุมเขตเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่สําคัญ เชน อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 
ประเทศ (Greater Mekong Subregion: GMS), IMT-GT, ACMECS, JDS และ ASEAN ซ่ึงนําไปสูการขยาย
ตลาดของไทยใหครอบคลุมประชากรมากถึง  3,656  ลานคน หรือ รอยละ 58.3 ของโลก ดวยขนาด GDP เทากับ 
18,965 พันลานเหรียญสหรัฐหรือรอยละ 52 ของ GDP โลก ทําใหเกิดการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหแกผู
ผลิตไทยทั้งดานขนาดของตลาดและความหลากหลายของกลุมลูกคา 

อยางไรก็ตาม ทิศทางการคาระหวางประเทศ ที่คาดวาจะเพิ่มสูงขึ้นเชนนี้ ทําใหระดับความ
เขม ขนในการแขงขันเพิ่มสูงขึ้นแตละประเทศจึงตองเรงพัฒนาระบบโลจิสติกสของตนเอง เพื่ออํานวยความ
สะดวกและลดตนทุนของผูผลิตในการสงออกและนําเขา เชน บริการดานพิธีการศุลกากรและการปรับกระบวน 
การอํานวยความสะดวกทางการคาใหมีมาตรฐานสากลและลดความขัดแยงของกฎระเบียบระหวางกัน  หรือ
การทําธุรกิจผานระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อลดตนทุนที่ไมกอใหเกิดรายไดใหแกสินคาไทย นอกจากนี้ประเทศ

                                                           
14
สํานักงานพัฒนาพื้นที่ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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กําลังพัฒนาซึ่งรวมถึงไทยยังตองเตรียมความพรอมของระบบโลจิสติกส และผูประกอบการลอจิสติกสไทยให
สามารถแขงขันกับตางชาติ  ที่จะเขามารุกตลาดไทยภายใตกรอบการเปดเสรีดานบริการในอนาคตอีกดวย ใน
ระยะ 3-5 ปที่ผานมาประเทศที่มีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจการคาของภูมิภาคเอเชียไดมีการผลักและเรงดําเนิน
ยุทธศาสตรทางการคาที่สําคัญ ซ่ึงสงผลกระทบตอการกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรในการพัฒนาโลจิสติกส
ของไทย ดังตอไปนี้ 

1. นโยบายการตลาดฝงตะวันออกของอินเดยี (Look East Policy)  
นโยบายทางการคานี้เร่ิมเมื่อป พ.ศ. 2534 โดยมุงขยายตลาดการคาของอินเดียมายังประเทศ
ในแถบเอเชียตะวันออก  ซ่ึงปจจุบันมีประเทศจีน ญ่ีปุน มาเลเซีย  และสิงคโปร เปนคู
คาที่สําคัญ และอาจเล็งผานไปถึงการสงสินคาไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาดวย อยาง
ไรก็ตามแนวเสนทางการขนสงที่คาดวาจะเกิดขึ้น รวมถึงขนาดและรูปแบบการคาของ
ไทยกับอินเดียในปจจุบันยังมีนอย ซ่ึงอาจไมมีนัยสําคัญตอการพัฒนาระบบโลจิสติกส
ของประเทศไทยมากนักในชวง 5 ปขางหนา 

2. นโยบายการเปดตลาดฝงตะวันตกของจีน (Go West Policy)  
จีนตองการสงสินคาไปยังตลาดยุโรปและอาเซียนใหเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งตองการเปดช
องทางการคาระหวางจีนตอนใตกับกลุมประเทศ GMS หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต
โดยใช เสนทางขนสงทางบกขามภูมิภาคมาออกทะเลฝงอันดามัน (ทางพมาหรือไทย) 
เพื่อลดตน ทุนขนสง และมีเปาหมายในการสงเสริมอุตสาหกรรมตอเรือของจีนใหเป
นอันดับหนึ่งของโลกในป 2558 โดยวางแผนการลงทุนที่จะพัฒนากวางโจวและเซี่ยง
ไฮเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมตอเรือที่ใหญที่สุดของโลก ซ่ึงจีนมีศักยภาพสูงมาก 
เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกลาวมีลักษณะเปน Labor-intensive ทั้งนี้ประเทศไทยสามารถ
สรางโอกาสทางธุรกิจไดดวยการดําเนินธุรกิจสายเรือรวมกับประเทศจีน และพัฒนา
ระบบโลจิสติกสตามแนวเสน ทางการคาไปสูฝงทะเลอันดามันเพื่อรองรับโอกาส
ทางการคาที่จะเกิดขึ้น 

3. นโยบายการแสวงหาฐานการผลิตราคาถูกของประเทศญี่ปุน (Global Sourcing) 
  จากการสํารวจของ JBIC ในป 2547 พบวา นักลงทุนญี่ปุนยังคงใหความสนใจที่จะใช

กลุม ประเทศเอเชียเปนฐานการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดใหญโดยเฉพาะในประเทศ
จีน ไทย อินเดีย และเวียดนาม ทั้งนี้ กระบวนการอํานวยความสะดวกทางการคาที่มี
ประสิทธิภาพจะเปนเครื่องมือสําคัญในการชวยลดตนทุนที่ไมกอใหเกิดรายได (Non-
value Added Cost) ใหแก ระบบผลิต และรักษาความสามารถในการดึงดูดการลงทุน 
(Attractiveness) ของประเทศในการเปนฐานการผลิตโลก 

4. นโยบายการแยงชิงบทบาทการเปนศูนยกลางการขนถายสินคาในภูมิภาคของมาเลเซีย
และเวียดนาม (Maritime Nation and Regional Port Hub)  



 

 
6 - 47 

 มาเลเซียและเวียดนามไดดึงสินคาจากประเทศไทยและสิงคโปร และอาจรวมถึงสินคา จาก
จีนและญี่ปุนในอนาคตใหมาใชบริการทาเรือของตนเอง โดยเฉพาะเมื่อมาเลเซียสามารถ
ดึงสายการเดินเรือ Maersk Sealand จากสิงคโปร มาใช Portof Tanjung Palepas ทําให
ทาเรือ PSA ของสิงคโปรสูญเสียตูสินคาใหกับมาเลเซียเกือบ 30% ทั้งนี้เปนตัวอยางสําคัญ
ที่ช้ีใหเห็นวา   หากประเทศไทยไมเรงพัฒนาระบบโลจิสติกสใหเร็วพอ จะไมมีศักยภาพ
พอที่ จะแขงขันไดเชนเดียวกับกรณีที่เกิดขึ้นกับสิงคโปร 

5. นโยบายการสรางพนัธมิตรทางธุรกิจระหวางประเทศของสิงคโปร (InternationalPartnership)  
การคุกคามจากทาเรือของประเทศมาเลเซีย การเขามาแขงขันของบริษัท Hutchison 
Port Holdings (HPH) ของฮองกง และการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเรือของจีนในธุรกิจ
พาณิชยนาวี  ผลักดันใหสิงคโปรตองเรงพัฒนาขีดความสามารถ และตําแหนงของ
ตนเองโดยการนําเทคโนโลยี การใหบริการทาเรือที่ทันสมัยที่สุดมาใช รวมกับกลยุทธ
การสรางพันธมิตรทางการคาขามชาติ เพื่อมุงสรางรายไดจากตางประเทศ ซ่ึงในปจจุบัน
สิงคโปรไดเขารวมลงทุนการใหบริการโลจิสติกสใน 17 ทาเรือครอบคลุม 11 ประเทศ 
ทั้งนี้ประเทศไทยสามารถสรางพันธมิตรทางการคา รวมกับผูประกอบการสิงคโปรเพื่อ
พัฒนากระบวนการ ถายทอดองคความรู (Knowledge Transfer) ใหกับผูประกอบการไทย 
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6.4  สรุป 
แนวโนมการแขงขันที่เขมขนอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัฒน (Globalization) ที่มีการเปดการคา

เสรีที่มากขึ้น ผลักดันใหภาคธุรกิจตองยกระดับความสามารถในการดําเนินธุรกิจในทุกวิถีทางที่เปนไปได 
ทั้งการลดตนทุนธุรกิจและสรางมูลคาเพิ่มใหมๆเสมอ ลูกคา การบริหารจัดการ กระบวนการนําสงสินคาจาก
ผูผลิตถึงผูบริโภคตลอดหวงโซอุปทาน หรือ โลจิสติกส จึงเปนเปาหมายสําคัญที่ผูประกอบการ สามารถใช
เปนที่มาของความไดเปรียบในการแขงขัน โดยธนาคารโลกไดประมาณวา หากธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถ
ลดตนทุนการขนสงลงรอยละ 1 จะสามารถทําใหสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 5 และหากประเทศ
หนึ่งๆสามารถลดตนทุนการขนสงลงไดรอยละ 10 จะสามารถเพิ่มการคารวม (ภายในและการสงออก) ไดถึง

รอยละ 2015  
โดยที่มูลคาการสงออกผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของ SMEs ของไทย ในปจจุบันคิดเปนรอยละ 43 ของ

มูลคาการสงออกผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรวม (ซ่ึงคิดเปนรอยละ 80 เปนสินคาที่มีมูลคาสงออกสูงสุดสิบอันดับ
แรก) แต SMEs ยังมีตนทุนในการขนสงที่คอนขางสูงถึงประมาณ 19% ซ่ึงมีลักษณะที่เปนงานโลจิสติกสแบบ
ดั้งเดิมในดานที่เกี่ยวกับ Physical distribution คือเนนการสงสินคาไปสูผูบริโภค และ Internally Integrated 
Logistics คือ เปนการเชื่อมโยงการจัดการภายในบริษัทตั้งแตการจัดซื้อวัตถุดิบ จนถึงการจัดสงผูบริโภค เทานั้น 
ดังนั้นการสงเสริม SMEs ดานโลจิสติกสจึงเปนปจจัยหนึ่งที่ตองไดรับการพัฒนา  

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 รวมทั้งแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ฉบับที่ 2 ไดวางกรอบยุทธศาสตรและเจาภาพยุทธศาสตร เพื่อมุงเนนใหการสงเสริม SMEs 
ดานโลจิสติกส ตามดัชนีชี้วัด เพื่อใหมีการลดตนทุนการผลิตจาก 19% เปน 16% และสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา 
รวมทั้งการบริหารจัดการโลจิสติกสของ SMEs ใหยกระดับไปสูระดับ World Class 100 ราย ทั้งนี้หนวยงาน
ที่เกี่ยวของในภาครัฐ และภาคเอกชน กําลังเริ่มศึกษาและดําเนินการ ควบคูไปกับการใหความรูและการพัฒนา
บุคลากรในดานโลจิสติกส  ซ่ึงในปจจุบันมีหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของดานโลจิสติกสโดยรวมเปนจํานวน
มาก แตไมมีหนวยงานที่ทําหนาที่เปนศูนยรวมของการพัฒนาโลจิสติกสในทุกดานอยางครบถวน ทําใหแนวทาง
ในการแกไขและพัฒนาที่แตละหนวยงานนําเสนอตอสาธารณะไมสามารถแกไขปญหาไดทั้งระบบ 

จากแนวทางการศึกษาเปรียบเทียบกับตัวอยางบางประเทศในดานโลจิสติกส เห็นไดวาภาครัฐจะตองมี
การกําหนดนโยบายที่บูรณาการ สงเสริมปจจัยโครงสรางพื้นฐานที่ชัดเจน และเอกชนจะตองมีการขับเคลื่อน
เปนทิศทางเดียว ซ่ึงประเทศไทยยังมีจุดออนแอเรื่องโครงสรางพื้นฐานอยางมาก ไดมีความพยายามของหนวยงาน
ตางๆนําเสนอใหจัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบดานการพัฒนาระบบโลจิสติกสโดยตรงสงผลใหเกิด สมาพันธ   
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โลจิสติกสไทย16 ซ่ึงประกอบดวยผูแทนจากภาคเอกชน 16 องคกร เปนตัวอยางของการรวมมือกันขององคกร

เอกชนไทยจากทุกๆภาคสวนของหวงโซอุปทานที่จะเขามาขับเคลื่อนทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน ดานฐานขอมูล 
ดานการเชื่อมโยงขอมูล และดานการพัฒนาบุคลากร โดยมีสภาอุสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนตัวแทนคณะทํางาน
ดาน SMEs  
 อยางไรก็ตามการสงเสริม SMEs ดานโลจิสติกส ยังถือเปนจุดเริ่มตน เพราะประเทศไทยเพิ่งเริ่ม
ตื่นตัวในเรื่องโลจิสติกส และภาครัฐเริ่มมีการกําหนดนโยบาย ดังนั้นการที่ผูประกอบการ SMEs หากตองการ
ความชวยเหลือหรือการสนับสนุนจากหนวยงานใดนั้น จึงยังไมมีความชัดเจนนัก ทั้งนี้สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จึงควรทําหนาที่เปนแกนกลางในการรวบรวมขอมูลของหนวยงานใน
ภาครัฐ และสรางพันธมิตรกับสมาพันธโลจิสติกสไทยในภาคเอกชน เพื่อทําหนาที่ประสานขอมูลการ
สงเสริม SMEs ดานโลจิสติกส ใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุด 
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บทที่ 7 การสงเสริม SMEs ดานกฎหมาย/กฎระเบียบและขอบังคับ 
 

7.1 ความสําคัญดานกฎหมาย/กฎระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของกับ SMEs 
 ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตางๆ การจางงานใหม ๆ ที่เกิดขึ้นในแตละป สวนใหญจะมา
จากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ SMEs มากกวาที่จะมาจากวิสาหกิจขนาดใหญ และนวัตกรรม
ทางดาน เทคโนโลยีตลอดจนการพัฒนาสินคาใหม ๆ ในหลายกรณีก็จะเปนผลมาจากการพัฒนาของ SMEs 
เชนเดียวกัน อยางไรก็ตามปรากฏขอเท็จจริงวา ในการจัดตั้งกิจการของ SMEs นั้นมีอยูจํานวนมากไมสามารถ
ดําเนินการอยูรอดไดกวา 5 ป  และมีเพียงสวนนอยเทานั้นที่สามารถพัฒนากิจการจนเปนธุรกิจที่มีการเจริญเติบโต

สูง ที่มีความสําคัญ ตอการเจริญเติบโตของการผลิตและการสรางงาน1 นอกจากนี้ แนวโนมการเปดตลาดเสรีก็
จะเปนตัวเพิ่มแรงกดดันสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของ SMEs อีกทางหนึ่งดวย  

สภาพแวดลอมภายในประเทศโดยเฉพาะดานกฎหมาย ระเบียบขอบังคับของรัฐเองก็จะเปนปจจัยสําคัญ
ที่จะกําหนดความสามารถในการแขงขันของ SMEs ตนทุนสําคัญที่ภาครัฐบาลมักจะละเลยในการประกอบการ
พิจารณากําหนดแนวทางการสงเสริมหรือแกไขปญหาของ SMEs นั้นก็คือ ตนทุนที่เกิดจากการถูกบังคับให
ตองปฏิบัติตามระเบียบที่รัฐประกาศใชเพิ่มมากขึ้นในแตละป ซึ่งตนทุนสวนนี้มักจะสรางภาระในการ
ปฏิบัติแกผูประกอบการขนาดเล็ก ในสัดสวนที่มากกวากิจการขนาดใหญ กลาวคือ อัตราคาภาระตอแรงงาน 
อัตราคาภาระ ตอรายได และอัตราคาภาระตอผลผลิตรวมของกิจการขนาดเล็กจะสูงกวากิจการขนาดใหญ 
ยิ่งกวานั้นภาระที่ไมไดสวนกับขนาดของกิจการนี้ไดกลายเปนปจจัยสําคัญที่จะลดขีดความสามารถในการ
แขงขันของ SMEs เมื่อเทียบกับกิจการขนาดใหญ หรือกิจการที่มาจากตางประเทศ 

แมในขณะนี้ยังไมมีการวัดคาภาระที่เกิดจากกฎระเบียบของรัฐในประเทศตาง ๆ อยางเปนระบบ แต
จากการศึกษาที่จัดทําขึ้นในประเทศออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกาพบวาในแตละป คาภาระ ดังกลาวมีขนาด
เทากับประมาณรอยละ 9-14 ของผลิตภัณฑประชาชาติ และในประเทศเนเธอรแลนด คาภาระดังกลาวจะมี
ขนาดเทากับ 7 พันลานกิลเดอรตอป โดยที่กิจการขนาดเล็กตองแบกรับภาระคาใชจายดังกลาวในสัดสวน
ที่สูงกวากิจการขนาดใหญ กลาวคือ กิจการที่จางคนงาน ไมเกิน 4 คนจะตองเสียคาใชจายประมาณ 4,200 
กิลเดอรตอคนงานหนึ่งคน ในขณะที่กิจการขนาดใหญที่จางคนงานกวา 500 คนจะเสียคาใชจายเพียง 200 

กิลเดอรตอคนงานหนึ่งคน2 จากขอเท็จจริงดังกลาว ทําใหหลาย ๆ ประเทศเรงดําเนินนโยบาย ที่จะทําการปฏิรูป

กฎหมาย  ที่จะชวยสง เสริมใหมีการกอตั้งกิจการใหม รวมทั้งลดภาระการดําเนินการตามกฎหมายของ SMEs 
ลงใหมากที่สุด และกลายเปน แนวโนมที่สําคัญทางดานนโยบายที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศ  โดยเฉพาะ

                                                           
1 OECD (1996), SMEs : Employment, Innovation and Growth, The Washington Workshop, Paris 
2 OECD(1995), Reducing the Regulatory Burden on Business in the Netherlands: How Can This be Achieved?, Best 

Practice Policies for Small and medium-sized Enterprises, Paris 
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ในกลุมประเทศสมาชิกองคการความ รวมมือดานเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ตลอดชวงปลายทศวรรษ
ที่ผานมา 

สําหรับในประเทศไทยนั้น แมจะมิไดมีการกําหนดนโยบาย กฎหมายเกี่ยวกับ SMEs ขึ้นเปนการเฉพาะ 

แตก็ไดมีการริเร่ิมดําเนินการใหมีการปฏิรูปทางดานกฎหมาย3 อยางจริงจังตอเนื่องกันมา ทั้งนี้เพื่อลดภาระ

ของภาคธุรกิจ และภาคประชาชนในการติดตอกับทางราชการโดยการวางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนขึ้นในป 2532 (แกไขเพิ่มเติมในป 2540)การบังคับใชกฎหมายวาดวยขอมูล  
ขาวสาร ของทางราชการในป 2540 การประกาศระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดีในป 2542 และการประกาศใชแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ทําใหหลาย ๆ 
หนวยงานปรับระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ  เพื่อลดภาระแกผูประกอบการลงอยางมาก แตในขณะเดียวกันก็มี
กฎหมาย ระเบียบขอ บังคับใหมที่สรางภาระใหมเพิ่มขึ้นแกการประกอบการธุรกิจดวย  ดังนั้นการศึกษา
ผลกระทบของ กฏหมาย ระเบียบขอบังคับที่จะสงผลกระทบสําคัญตอ SMEs จึงมีความสําคัญในการไดมา
ซ่ึงแนวทางการสรางสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เหมาะสมตอการพัฒนา SMEs ในอนาคต 
 

7.2 ปญหาดานกฎหมาย/กฎระเบียบและขอบงัคับตอ SMEs4 

นักธุรกิจในภาคเศรษฐกิจตางๆ มักประสบปญหาที่เกิดขึ้นจากกฎระเบียบขอบังคับของรัฐ การกอตั้ง
สถานประกอบการมีขั้นตอนมากมายและตองใชเวลามาก ในธุรกิจอุตสาหกรรม การคาและบริการ การ
จัดตั้งกิจการตองมีการจดทะเบียนการคากับกระทรวงพาณิชย ในธุรกิจอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 โรงงานอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต 5 แรงมาขึ้นไป หรือใชคนตั้งแต 7 คน 
ขึ้นไปจะตองจดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  ในพระราชบัญญัติโรงงาน มี
การแบงโรงงานออกเปน 3 จําพวก คือ จําพวกที่ 1  เปนโรงงานขนาดเล็กที่มีคนงานไมเกิน 20 คน หรือใช
เครื่องจักรกําลังไมเกิน 20 แรงมา ที่ไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอาศัยขางเคียง ซ่ึงสามารถประกอบกิจการ
ไดทันทีโดยไมตองขออนุญาตหรือจดทะเบียนใดๆ โรงงานจําพวกที่ 2  เปนโรงงานขนาดใหญกวา คือมีคนงาน
ไมเกิน 50 คน หรือใชเครื่องจักรมีกําลัง 20-50 แรงมา สามารถประกอบกิจการไดโดยไมตองขอรับอนุญาตการ
ตั้งโรงงานเชนแตกอน โรงงานจําพวกที่ 3  ซ่ึงเปนโรงงานที่มีการจางงานเกิน 50 คน หรือใชเครื่องจักรที่กําลัง
แรงมาเกิน 50 แรงมา  และโรงงานขนาดเล็กกวานั้นที่เปนโรงงานอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดความเดือดรอนหรือ
อันตราย หรือมลภาวะ การประกอบกิจการจําเปนตองมีการรับอนุญาตและจดทะเบียนกอนการกอตั้งโรงงาน 
โดยทางกระทรวงอุตสาหกรรมมีกฎกระทรวงแสดงประเภทของโรงงานที่จะถูกจัดในโรงงานจําพวก 3 นี้  สําหรับ

                                                           
3
 คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย “รายงานการวิเคราะหเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายที่มีผลกระทบตอการดําเนิน

ธุรกิจภาคเอกชน” เมษายน 2529 
4
 กฎหมายและระเบียบขอบังคับของไทยกับผลกระทบสําคัญตอ SMEs โดย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สิงหาคม 2544 
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ธุรกิจอุตสาหกรรม การคาและบริการที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยหรือมีผลตอสุขภาพของผูบริโภค การประการ
จะตองไดรับอนุญาตจากองคการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข 

 ในขั้นตอนการผลิตและการจําหนายสินคาและบริการ ก็มีกฎระเบียบขอบังคับตางๆ จํานวนมาก ซ่ึง
เกี่ยวของกับการจัดซื้อวัตถุดิบ การขนสง และขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับการจัดจําหนายสินคาและบริการ  เชน
กฎกําหนดตางๆ ในการคุมครองผูบริโภคและความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมและกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากร 
ซ่ึงขอกําหนดเหลานี้มักแตกตางกันตามประเภทสินคาและบริการ ผูประกอบธุรกิจในสาขาตางๆ จึงจําเปนตอง
ทราบถึงกฎระเบียบและขอบังคับที่มีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจของตน และโทษทางกฎหมายที่จะตองไดรับหาก
มีการดําเนินงานที่ขัดตอกฎระเบียบขอบังคับ  อยางไรก็ดี หนวยธุรกิจตางๆ โดยเฉพาะ SMEs การจะรับทราบ
ถึงกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่มีผลกระทบตอธุรกิจของตนอยางครบถวนยอมเปนสิ่งยาก ยิ่งไปกวานั้น 
การจะเขาใจอยางถองแทวาการดําเนินการในลักษณะใดถึงจะถือวาไมขัดกับกฎระเบียบขอบังคับ ก็ถือเปนสิ่งที่
ยากยิ่งกวา อยางไรก็ตาม ในปจจุบันยังไมปรากฏวา มีหนวยงานใด ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนที่ทําหนาที่
ชวยเหลือสงเสริม SMEs ทางดานกฎระเบียบขอบังคับ  หนวยงานที่มีภาระหนาที่ในการสงเสริม SMEs ตางๆ  
มักจะเนนการสงเสริมในดานอื่น การชวยเหลือทางดานกฎระเบียบขอบังคับที่ปรากฏชัดขึ้นมาบางก็คือ การ
ตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ ซ่ึงสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) และหนวยงานอิสระ
ตางๆ มีการใหบริการทางดานนี้ แต SMEs ที่มีอยูจํานวนมากและกระจัดกระจายอยูทั่วภูมิภาคของประเทศ ก็
มักไมสามารถเขาถึงบริการการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑไดอยางทั่วถึง 
 ไดมีการศึกษาสํารวจและวิเคราะหในเชิงเอกสาร สะทอนใหเห็นวาปญหากฎหมาย และ ระเบียบขอ 
บังคับของไทยจะเกิดขึ้นไดใน 2 ระดับ คือในระดับท่ีหนึ่งนั้นเปนปญหาระดับนิติบัญญัติที่ยังมีการออกกฎหมาย
ที่กอใหเกิดปญหาความไมเปนธรรมและไมชวยสงเสริม SMEs ซ่ึงจะสะทอนใหเห็นในรูปของการกําหนด
อัตราภาษี คาภาระในรูปแบบอื่น ๆ เชน คาบริการตาง ๆ ของภาครัฐที่มีลักษณะคงที่ไมผันแปรตามความสามารถ
ที่รับไดของกิจการ หรือการกําหนดใหมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นใน พรบ.บัญชี ฉบับใหม เปนตน
โดยจะมีกฎหมายสําคัญที่จะสงผลกระทบตอ SMEs มากที่สุดจํานวน 7 ฉบับ ไดแก 

1. กฎหมายวาดวยภาษีอากร จะเปนปญหาเรื่องอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ไมเปนธรรมกับ
ผูประกอบการขนาดเล็ก และการตรวจบัญชีภาษีอากร 

2.  กฎหมายวาดวยการบัญชี จะเปนปญหาผูจัดทําบัญชีและการตรวจบัญชี 
3. กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว จะเปนปญหาผลกระทบจาการขยายตัว

ธุรกิจตางดาวจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
4. กฎหมายวาดวยการกําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ จะเปนปญหาวาดวย

ความซ้ําซอน ความพรอมในการถายโอน 
5. กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน จะเปนปญหาวาดวยเงื่อนไขในการใหการสงเสริม

ไมเอื้อตอกิจการขนาดเล็ก 
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6. กฎหมายวาดวยกฎหมายโรงงาน กฎหมายวาดวยสิทธิบัตร เปนปญหาอัตราคาภาระ
กอใหเกิดความไมเปนธรรมตอกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก 

7. กฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดินใหม จะเปนปญหาหลักเกณฑใหมที่กําหนดเพื่อคุมครอง
ผูบริโภคแตจะทําใหผูประกอบการรายเล็กอยูไมได 

สําหรับปญหาในระดับท่ีสองจะเปนปญหาในระดับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และการออกคําสั่ง
ทางปกครอง ซ่ึงจะเกิดขึ้นในชั้นของเจาหนาที่ของรัฐที่จะจัดเตรียมและดําเนินการใหมีคําสั่งทางปกครอง
หรือกฎ และรวมถึงวิธีการใดๆ ในทางปกครอง การใชอํานาจของเจาหนาที่ที่จะมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธ
ขึ้นระหวางบุคคล ทั้งนี้ปญหาที่เกิดขึ้นจากวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง อาจสรุปเปนประเด็นปญหาใน
ภาพรวมไดใน 9 ลักษณะ ดังนี้ 

1. ปญหาเกี่ยวกับการใหคําตอบของรัฐที่ขาดความชัดเจน 
2. ปญหาเกี่ยวกับการกระทําของเจาหนาที่ทีก่ระทําโดยไมมอํีานาจตามกฎหมายรองรับ 
3. ปญหาเกี่ยวกับขอบเขตของการใชดุลยพินจิของเจาหนาที ่
4. ปญหาการใชอํานาจเกนิขอบเขตที่กฎหมายกําหนด 
5. ปญหาการตีความกฎหมายขดัแยงกันระหวางหนวยงานของรัฐ 
6. ปญหาเรื่องการขาดการประสานงานของหนวยงานของรัฐ 
7. ปญหาที่หนวยงานของรัฐอางเรื่องความลับของขอมูล 
8. ปญหาเรื่องขั้นตอนและระยะเวลาในการขออนุญาต  
9. ปญหาการขาดกฎหมายมารองรับอํานาจของเจาหนาทีใ่นการกระทําตามกฎหมาย 

 
7.3 หนวยงานการสงเสริม SMEs ท่ีเก่ียวของกับกฎหมาย/กฎระเบียบและขอบังคับ 

7.3.1 ภาพรวมการสงเสริม SMEs ดานกฎหมาย/กฎระเบียบและขอบังคับ5 

 กฎหมายและกฎระเบียบที่ SMEs ควรใหความสนใจก็คือ กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริม SMEs นโยบาย
และมาตรการตางๆ ของรัฐที่มีสวนในการสงเสริม SMEs ซ่ึงกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย มาตรการทางดานนี้
จะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของ SMEs ในลักษณะตางๆ  
 กฎหมายธุรกิจที่ไดมีการศึกษาและรวบรวมไดจํานวน 162 ฉบับ จะเปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ประกอบธุรกิจของ SMEs คอนขางมาก ในจํานวน 64 ฉบับ แบงออกไดเปน 

1. กฎหมายธุรกิจทั่วไป จํานวน 35 ฉบับ ในจํานวนนี้จะเปนกฎหมายที่มีอายุมากกวา 20 
ป จํานวนถึง 22 ฉบับ 

                                                           
5
กฎหมายและระเบียบขอบังคับของไทยกับผลกระทบสําคัญตอ SMEs โดย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สิงหาคม 2544 
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2. กฎหมายธุรกิจอุตสาหกรรม จะประกอบดวยกฎหมายที่สําคัญ 41 ฉบับ ในจํานวนนี้
จะมีกฎหมายที่มีอายุมากกวา 20 ปจํ านวนทั้งสิ้น 22 ฉบับ 

3. กฎหมายธุรกิจการคา จะประกอบดวยกฎหมายที่สําคัญ จํานวน 36 ฉบับ ในจํานวนนี้มี
กฎหมายที่มีอายุมากกวา 20 ป จํานวนทั้งสิ้น 24 ฉบับ หรือเทากับประมาณ 2 ใน 3 ของ
กฎหมายที่เกี่ยวของ 

4. กฎหมายธุรกิจบริการ ประกอบดวยกฎหมายที่สําคัญจํานวน 59 ฉบับ ในจํานวนนี้ 38 ฉบับ 
จะเปนกฎหมายเกาที่มีอายุมากกวา 20 ป 

5. กฎหมายวิชาชีพอิสระ จะประกอบดวยกฎหมายที่เกี่ยวของ จํานวน 15 ฉบับ และมี
กฎหมาย เพียง 2 ฉบับที่มีอายุมากกวา 20 ป 

 
นอกจากกฎหมายและกฎระเบียบตาง  ๆที่มีผลกระทบตอ SMEs ซ่ึงมีอยูเปนจํานวนมากแลว ยังมีกฎหมาย

ที่มุงสงเสริมการลงทุนในภาคเศรษฐกิจตางๆ โดยเฉพาะการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม และกฎระเบียบที่
เกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและการฝกอบรมบุคลากร 
 สําหรับกฎหมายที่มุงสงเสริม SMEs โดยเฉพาะที่สําคัญที่สุดไดแก พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 ซ่ึงเปนกฎหมายที่แสดงถึงเจตจํานงและความมุงมั่นของรัฐบาลไทยใน
การสงเสริม SMEs ใน พ.ร.บ. ฉบับนี้มีการกําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริม SMEs โดยมีนายกรัฐมนตรี
เปนประธาน เพื่อกําหนดนโยบายและแผนสงเสริม SMEs ตอมาปลายป พ.ศ. 2544 มีการจัดตั้งสํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ขึ้น เพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบายและแผนงานในการสงเสริม 
SMEs ทั้งในระดับภาคเศรษฐกิจตาง  ๆระดับภูมิภาคและระดับกิจการ สสว. มีบทบาทเปนแกนกลางในการสงเสริม 
SMEs ทั่วประเทศมีภารกิจในการนําเสนอนโยบายและจัดทําโครงการตางๆ ตลอดจนเปนผูประสานงานใน
กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริม SMEs ในประเทศ 
 นอกจากนี้ยังมีหนวยงานอีกจํานวนมากทั้งที่มีในภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงมีกิจกรรมที่มีสวนใน
การสงเสริม SMEs ในดานตางๆ ดังมีการกลาวถึงในบทตางๆ ของรายงานนี้ 
 สวนกฎหมายสงเสริมการลงทุนของธุรกิจในภาคเอกชนนั้นเปนการสงเสริมการลงทุนโดยทั่วไปโดย
มิไดใหสิทธิประโยชนพิเศษแก SMEs โดยเฉพาะ รัฐบาลไทยมีประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน
ในป พ.ศ. 2503 และหลังจากนั้นมีการปรับปรุง แกไขหลายครั้งใน พ.ร.บ. สงเสริมการลงทุน มีการใหสิทธิ
ประโยชนแกนักลงทุนทั้งนักลงทุนไทยและนักลงทุนตางชาติ หลายประการ เชน สิทธิประโยชนทางภาษีอากร 
โดยมีการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนตั้งแต 3-8 ป การยกเวนหรือ
ลดหยอนภาษีในเครื่องจักรอุปกรณ การยกเวนภาษีนําเขาในชิ้นสวนและวัตถุดิบที่นําเขามาเพื่อผลิตสินคาออก 
และการคุมครองในลักษณะอื่นหากมีความจําเปน นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติหลายมาตราที่ตราขึ้นเพื่อสราง
ความมั่นใจแกผูลงทุนจากตางประเทศ เชน การรับประกันวาจะไมโอนกิจการมาเปนของรัฐ การอนุญาตสง
เงินตราตางประเทศในรูปกําไร เงินปนผลและคาวิชาการออกนอกประเทศไดโดยไมมีขอจํากัด การอนุญาต
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ใหบริษัทตางชาติที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนถือครองที่ดินเกินกวาที่กฎหมายกําหนดได และอนุญาตให
นําบุคลากรชาวตางชาติเขาประเทศไดอยางสะดวก 
 ในปจจุบันประเภทกิจการที่ทางคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ใหความสําคัญในการสงเสริม
มีการครอบคลุมอยางกวางขวางทั้งอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมพื้นฐาน และอุตสาหกรรมที่ตองใช
เทคโนโลยีระดับสูง นอกจากนี้ยังเนนกิจกรรมีที่จะพัฒนาสาธารณูปโภค ระบบการขนสงคมนาคม และกิจกรรม
ทางดานการปองกันรักษาสภาพแวดลอม ทางดานการสงเสริมการกระจายอุตสาหกรรมไปสูภูมิภาค ทาง
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนมีการแบงเขตการสงเสริมการลงทุนออกเปน 3 เขต เพื่อใหส่ิงจูงใจแกผู
ลงทุนที่ไปตั้งโรงงานในจังหวัดที่อยูหางไกลจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยกําหนดใหจังหวัดในกรุงเทพฯ
และปริมณฑลอยูในเขตสงเสริมเขต1 ซ่ึงจะไดรับสิทธิประโยชนการสงเสริมนอยกวาเขต2 และเขต3 และ
การลงทุนในเขต3 จะไดรับสิทธิประโยชนสูงสุด เชน ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนานถึง 8 ป ยกเวนภาษี
นําเขาเครื่องจักรและอุปกรณ และอนุญาตใหหักคาลดหยอนในคาใชจายการลงทุนในสิ่งสาธารณูปโภค 
ทั้งนี้ทางคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดมรการปรับปรุงลักษณะเงื่อนไขใหสิทธิประโยชนตามเขตตางๆ 
เปนครั้งคราว 
 สําหรับการสงเสริม SMEs นั้น เดิมคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนมิไดมุงเนนสงเสริม SMEs เปนพิเศษ 
แตเนื่องจากในโครงสรางของอุตสาหกรรมไทย มีกิจการที่เปน SMEs มีสัดสวนสูงกวารอยละ 90 ผูมีสิทธิรับการ
สงเสริมการลงทุนจึงมี SMEs อยูเปนจํานวนมาก ตั้งแตประมาณป พ.ศ. 2546 เปนตนมา BOI มีการปรับปรุง
แกไขนโยบายเพื่อใหความสําคัญแก SMEs มากขึ้น เชนมีการระบุประเภทของ SMEs ที่ BOI จะเนนสงเสริม
เปนพิเศษคือกิจการเกษตรแปรรูป ไดแกการผลิตหรือการถนอมอาหาร การคัดคุณภาพ บรรจุเก็บรักษา
พืชผักผลไม และผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพร และอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค คือ ผา เครื่องนุงหม ของเลน 
ของชํารวยและของที่ระลึก ส่ิงประดิษฐ เครื่องเขียนและเครื่องเรือน โดยมีเงื่อนไขวาจะตองเปนการลงทุนที่
ผูลงทุนไทยถือหุนอยางนอยรอยละ 50 มีเงินลงทุนมากกวา 5 แสน แตไมเกิน 200 ลานบาท และมีผลิตภัณฑ
ที่ไดมาตรฐาน 
 อยางไรก็ตามปรากฏวา มีนักลงทุน SMEs ที่ขอรับการสงเสริมโครงการนี้นอยมาก คือในชวงเวลานาน

หลายปมีผูขอรับการสงเสริมเพียงประมาณ 70 ราย ทั่วประเทศ6 และจนถึงเดือนกันยายน 2551 มีเพียง 3 ราย

ที่ไดรับสงเสริมการลงทุนและเปดดําเนินการ ทั้งนี้อาจเปนเพราะนโยบายนี้ยังไมเปนที่รับทราบในหมูผูประกอบการ 
SMEs มากนักและการขอรับการสงเสริมการลงทุนมีการกําหนดเงื่อนไขไวหลายประการและมีกระบวนการ
อนุมัติที่ลาชา 

                                                           

6
 เอกสารประกอบการประชุมผูเช่ียวชาญ “โครงการประเมินนโยบายและหลักเกณฑการสงเสริมการลงทุน” สถาบันคีนัน

แหงเอเชีย วันที่ 14 กันยายน 2550 
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 เมื่อพิจารณาถึง SMEs ในประเทศที่มีอยูเปนเรือนลานแลว การสงเสริมการลงทุนโดยใหสิทธิประโยชน
ทางภาษีอากรแก SMEs บางรายนั้นอาจไมเปนสิ่งที่พึงปรารถนา เพราะอาจมีผลกระทบตอ SMEs ที่มีอยูเดิม
ที่ไมไดรับการสงเสริมซึ่งมีอยูเปนจํานวนมากซึ่งอยูนอกขายสงเสริมการลงทุน 
 สําหรับการบริหารของ BOI ในระดับสํานักงาน หนวยงานที่รับผิดชอบคือสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (สสท.) ซ่ึงทําหนาที่เปนเลขานุการของคณะกรรมการ BOI สสท. มีเลขาธิการเปนผูบริหาร
สูงสุด มีหนาที่ในการบริหารงานประจําของ BOI ดานตางๆ เชน การดําเนินมาตรการชักจูงและสงเสริมการ
ลงทุนตามนโยบายของ BOI การรับขอเสนอการขอรับสิทธิประโยชนสงเสริมการลงทุน การพิจารณาและกลั่นกรอง
ขอเสนอขอรับการสงเสริม การศึกษาสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดทําขอมูลสถิติเกี่ยวกับการสงเสริม
การลงทุน การประสานงานกับผูไดรับการสงเสริม ตลอดจนการใหคําแนะนําปรึกษาแกผูขอรับการสงเสริม
การลงทุน นอกจากนี้ทาง สสท. ยังใหความสําคัญตอการอํานวยความสะดวกแกนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุน
ชาวตางประเทศ โดยจัดใหมีการใหบริการชวยเหลือแกนักลงทุนในเรื่องการจดทะเบียนโรงงาน การขอ
อนุญาตจากหนวยงานตางๆ และการขอวีซาขอคนตางชาติ สสท. ยังมีสํานักงานเลขาในเมืองใหญๆ ใน
ตางประเทศบางประเทศ เชน ในโตเกียว โอซากา นิวยอรคและแฟรงคเฟริต เพื่อทําหนาที่ประชาสัมพันธ
และสงเสริมการลงทุนในประเทศตางๆ ดวย 
 

7.3.2 หนวยงานสําคญัท่ีเก่ียวของในการสงเสริม SMEs ดานกฎหมาย/กฎระเบียบและขอบงัคับ7 

 ในป 2544 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม รวมกับบริษัท อัลฟา อินโฟ จํากัด และ บริษัท คอมเมอร
เชียล แอนด คอนซัลท จํากัด ไดจัดทําการรวบรวมและสรุปยอกฎหมาย (Legal Profile) เปนการพัฒนา
ระบบขอมูล กฎหมายธุรกิจเพื่อประโยชนในการวางแผนกํากับดูแลกฎระเบียบที่เปนอนุบัญญัติ ตลอดจน
การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเหลานี้ที่มีผลกระทบโดยตรงตอการประกอบธุรกิจของ SMEs สรุปยอจํานวนทั้งสิ้น 

66 ฉบับ8 โดยกฎหมายที่ทําการสรุปยอนี้ จะเปนประโยชนในการวางแผนพัฒนาดานกฎหมายเพื่อการสงเสริม 

SMEs ซ่ึงเปน ภารกิจสําคัญประการหนึ่งที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการสงเสริม SMEs โดยกฎหมายตางๆมี
การนําเสนอในรูปแบบโครงสรางดังนี้ 
ชื่อ พระราชบญัญัติ ช่ือของกฏหมาย 
สถานภาพ  เปนกฎหมายดานเศรษฐกิจ หรือสังคม หรือการบริหารเกี่ยวพันกับธุรกิจโดยทั่วไป

หรือ เฉพาะมีการประกาศใชคร้ังแรกเมื่อใดและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแลวกี่คร้ัง 

                                                           
7
กฎหมายและระเบียบขอบังคับของไทยกับผลกระทบสําคัญตอ SMEs โดย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  รวมกับบริษัท อัลฟา  

อินโฟ จํากัด และ บริษัท คอมเมอรเชียล แอนด คอนซัลท จํากัด  สิงหาคม 2544 

8
รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคายและคณะ “กฎหมายและระเบียบขอบังคับของไทยกับผลกระทบสําคัญตอ SMEs” โดย กรม

สงเสริมอุตสาหกรรม  รวมกับบริษัท อัลฟา อินโฟ จํากัด และ บริษัท คอมเมอรเชียล แอนด คอนซัลท จํากัด  สิงหาคม 2544 
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เจตนารมยของกฎหมาย  เปนการสรุปเหตุผลในการประกาศใชกฎหมายฉบับนี ้
สาระสําคัญ  เปนขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบการธุรกิจในลักษณะใด เชน กําหนด

ใหผูประกอบการตองยื่นขออนุญาตจดทะเบียน หรือ ขอรับการสงเสริม เปนตน 
หนวยงานรับผิดชอบ  เปนหนวยงานที่กํากับดูแลในระดับกรมในสวนกลาง หรือหนวยงานในทองถ่ินที่

ทําหนาที่แทน 
ผูรักษาการตามกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงตาง ๆ 
ผลกระทบตอ SMEs  อัตราคาธรรมเนียม ภาระงานดานเอกสาร ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงแกไข 
 

ซ่ึงรายละเอียดของกฎระเบียบตางๆไดรวบรวมไวเปน CD และเผยแพรโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
ในสวนของรายงานนี้จะขอสรุปเปนชื่อพระราชบัญญัติ และผลกระทบตอ SMEs รวมทั้งหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดังนี้ 
 

ชื่อพระราชบญัญัติ ผลกระทบตอ SMEs หนวยงานรับผิดชอบ 

กองทุนสนับสนุนการวิจัย เปนกฎหมายที่มีประโยชนในการสง 
เสริม SMEs ในดานการวิจยัทั้ง 
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  ที่ภาค
ธุรกิจเอกชนยงัไมคอยรูจัก คณะกรรม 

การกองทุนมตีัวแทนของสถาบัน
ภาคเอกชนจากสภาหอการคาแหงประ
เทศไทย   สภาอุตสาหกรรมแหงประ
เทศไทย และสมาคมธนาคารไทยเปน 

กรรมการดวย 

สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

การขนสงทางบก กําหนดอัตราภาษีรถตามประเภทของ
รถใชในการขนสงประจําทาง ไมประจํา 
ทาง ขนสงขนาดเล็กและขนสงสวน
บุคคลโดยมีอัตราภาษีในอัตรากาวหนา 
ตามนํ้าหนกัและประเภทของรถ แตมี   
ขอสังเกตอัตราการจัดเก็บภาษีรถประจํา
ทางจะมีอัตราการจัดเก็บเทากับรถยนต
ขนสงสวนบุคคลในสวนของอัตราคา 
ธรรมเนียม การขอใบอนุญาต

กรมการขนสงทางบกและ
สํานักงานขนสงจังหวัด 
กระทรวงคมนาคม 
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ชื่อพระราชบญัญัติ ผลกระทบตอ SMEs หนวยงานรับผิดชอบ 

ประกอบการธรุกิจจะคดิอัตราคาบริการ
จําแนกตามประเภทของใบอนุญาตโดย
จัดเก็บเปนแบบอัตราเดียวไมจําแนกตาม
ขนาดของกิจการ 

การแขงขันทางการคา ยังมีปญหาเรื่องวาดวยการตีความ
ความหมายวาดวยลักษณะของการคาที่
ไมเปน ธรรมของผูมีอํานาจเหนือตลาด  

สํานักงานคณะกรรมการการ
แขงขันทางการคา กรมการคา 
ภายใน 
กระทรวงพาณิชย 

การจัดสรรที่ดนิ กําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาต
จัดสรรที่ดินในอัตราคงที่ไรละ 500 บาท 
การโอนใบอนญุาตรายละ 5,000 บาท 
การกําหนดใหผูจัดสรรที่ดินตองมี
สถาบันการเงินเปนผูคํ้าประกันระบบ
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
อาจจะสงผลตอผูประกอบการจัดสรร
ที่ดินรายยอยโดยตรง เพราะเปนการยาก
ที่สถาบันการเงินเหลานั้นจะยอมคํ้า
ประกันใหแกผูประกอบการ SMEs 

กรมที่ดิน 

การเชาอสังหาริมทรัพย
เพื่อพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรม 

ไมมีผลกระทบโดยตรงตอ SMEs แต 
สรางโอกาสในการมีหลักประกันการ 

ชําระหนี้เพิ่มมากขึ้นได 

กรมที่ดิน 

การซื้อขายสินคาเกษตร 

ลวงหนา 
อัตราคาภาระและคาธรรมเนียมตาง ๆ 
กําหนดในกฎกระทรวง เนื่องจากเปน 
ธุรกิจใหมทําใหยังไมสามารประเมินผล
กระทบตอ SMEs ได 

สํานักงานคณะกรรมการ 

กํากับการซื้อขายสินคา 
เกษตรลวงหนา 
กรมการคาภายใน 
กระทรวง 

การนิคมอุตสาหกรรม 

แหงประเทศไทย 

เปนกฎหมายที่กําหนดขึ้นเพื่อการสง 
เสริมการลงทุน และการนิคมฯ เองอยู
ระหวางการเรงดําเนินการจดัตั้งนิคม
อุตสาหกรรม SMEs เปนการเฉพาะขึ้น 

การนิคมอุตสาหกรรม 

แหงประเทศไทย 

การบัญชี ขอกําหนดทีใ่หผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตอง กรมทะเบยีนการคา 
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ชื่อพระราชบญัญัติ ผลกระทบตอ SMEs หนวยงานรับผิดชอบ 

มีผูทําบัญชีจะสรางภาระใหกับ SMEs 
มาก มีการประเมินวาโดยขอกําหนดดัง
กลาวนี้จะทําใหธุรกิจขนาดเล็กตองมี 
ภาระคาใชจายเพิ่มขึ้นอยางนอยปละ 
20,000 บาท แมตามกฎหมายจะมีขอยก
เวนที่เปดใหการจัดสงงบดุลของหาง
หุนสวน ไมจําเปนตองใหผูสอบบัญชีรับ 
อนุญาตรับรองงบดุลซ่ึงนาจะชวยลดคา 
ใชจายแก SMEs ลงได แตทางกรม 
สรรพากรก็ยังมีขอกําหนดทีจ่ะใหการ
จัดสงงบดลุประกอบการยืน่เสียภาษี
อากรประจําปตองผานการตรวจของผู
ตรวจบัญชีภาษีอากร ซ่ึงก็ยังมีผลใหการ
ยื่นบัญชีของหางหุนสวนตองผานการ
รับรองงบดุลเชนเดิม 

การประกอบธรุกิจของ
คนตางดาว 

ผลกระทบตอ SMEs จะมาจากประเภท
ธุรกิจที่เปดโอกาสใหตางชาติเขามา 
ลงทุน ทั้งนี้ สาขาธุรกิจที่กําลังประสบ 

ปญหาอยางรุนแรงในขณะนี้จะมาจาก
การขยายการลงทุนในธุรกิจคาสงและคา 
ปลีกของตางชาติ 

กรมทะเบยีนการคา 

การประกอบอาชีพงาน 

กอสราง 
 

อัตราคาธรรมเนียม เปนผูรับงานกอ 

สรางควบคุม 20,000 บาท และอัตราคา 
ตออายุใบอนญุาติ 5,000 บาท กําหนด
ใหผูรับงานตองมีวิศวกร สถาปนิก เปน 
ลูกจางประจําในจํานวนที่ประกาศ
กําหนด 

สถาบันผูรับงานกอสราง 
 

การสงออกไปนอกและ
การนําเขามาในราช 
อาณาจักรซึ่งสินคา 
 

การสงออกนําเขาสินคาที่ประกาศ 
กําหนด จะมภีาระงานดานเอกสาร 
การขออนุญาตและเงื่อนไขเฉพาะ สวน
อัตราคาธรรมเนียมตามกฎหมายเปน 

กรมการคาตางประเทศ 
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ชื่อพระราชบญัญัติ ผลกระทบตอ SMEs หนวยงานรับผิดชอบ 

อัตราคงที่แตอยูในระดับตํ่า การสงออก 
นําเขาสินคาที่ประกาศกําหนดจะมภีาระ
งานดานเอกสารการขออนุญาตและ
เงื่อนไขเฉพาะ สวนอัตราคาธรรมเนียม
ตามกฎหมายเปนอัตราคงที่แตอยูใน
ระดับตํ่า 

การสาธารณสุข 
 

ราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอ 

กําหนดทองถ่ินกําหนดคาธรรมเนียม 
ตามหลักเกณฑและอัตราทีก่ําหนดใน
กฎกระทรวง 

กรมอนามัย  องคการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน 
 

กําหนดความผิดเกี่ยวกับ 

หางหุนสวนจดทะเบยีน  
หางหุนสวนจาํกัด บริษัท 

จํากัด  สมาคมและมูลนิธิ 

เปนกฎหมายที่ผูประกอบการ SMEs 
ควรทราบกอนปรับปรุงกิจการจากธุรกิจ 
สวนตัวเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย 
 

กระทรวงยุติธรรม 

กําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทอง
ถ่ิน 
 

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหนวยงาน
รับผิดชอบจากหนวยงานรบัผิดชอบใน 
สวนกลางไปเปนองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน ซ่ึงในขณะนี้จากกิจกรรมที่
มีการกระจายอํานาจไปแลว ตั้งแตการ
จัดเก็บภาษีปาย การจัดเก็บภาษีกิจการ
โรงแรมที่พัก การขออนุญาตตั้งและ
ขยายโรงงานในเขตองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน ฯลฯ   กลับกอใหเกิดผล
กระทบในดานลบตอภาคธุรกิจมาก 

กวาเปนผลบวก 

สํานักงานคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

ขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ 
 

สงผลใหสวนราชการตองจัดใหมีหนวย
บริการขอมูลขาวสารของทาง ราชการ 
ขึ้น ในหลายหนวยงานสามารถให
บริการที่คอนขางเปนระบบและสมบูรณ
มาก โดยเฉพาะระบบการใหบริการขอ 
มูลผานเครือขายอินเตอรเน็ต เชน 

สํานักงานคณะกรรมการ 

ขอมูลขาวสารของราชการ 
สํานักปลัดนายกรัฐมนตร ี
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บริการขอมูลของธนาคารแหงประเทศ
ไทย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยฯ 
เปนตน 

ควบคุมการขายทอดตลาด
และคาของเกา 
 

อัตราคาธรรมเนียมกําหนดโดยระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย โดยกําหนดเปน 
อัตราคงที่ขึ้นอยูกับประเภทสนิคาที่ 
จําหนาย กฎหมายนี้มีผลกระทบใน 

ดานของการคาของเกาที่เปนของทํา 
เทียมหรือเลียนแบบของเกา เพราะมักจะ
ถูกตีความวาเปนของเกา 

กรมการปกครอง 
หนวยรับเรื่องราวใน กทม. ที่
กองกํากับการ 2 กองทะเบยีน 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
และอํ าเภอทองท่ี สําหรับเขต
จังหวดัอื่น 
 

ควบคุมการฆาสัตวและ 

จําหนายเนื้อสัตว 
 

กําหนดอัตราคาธรรมเนียม และอากร
การฆาสัตวโดยกําหนดเปนอตัรารายตัว 
ไมรวมคาธรรมเนียมโรงฆา โรงพักสัตว
และการประทบัตราสัตว ไมมผลกระ
ทบตอ  SMEs มากนัก 

กรมการปกครอง 
 

ควบคุมการโฆษณาโดยใช
เครื่องขยายเสยีง 

คาธรรมเนียมไมเกิน 100 บาทตอฉบับ มี
ผลกระทบตอ SMEs ไมมากนัก 

สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
 

ควบคุมกิจการเทปและ
วัสดุโทรทัศน 
 

อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตฉบับละ 
2,000 บาท และอีก 500 บาทตอสาขา 
และมีคาธรรมเนียมการฉาย การตรวจ
บท มีผลกระทบตอ SMEs ไมมาก 

สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ

ควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง อัตราคาธรรมเนียมกําหนดเปนอัตรา
คงที่ เปนคาธรรมเนียมใบอนญุาต ฉบับ
ละ 3,000 บาท การใหใชถัง การขนสง 
น้ํามันทางทอ ถังละ 4,000 บาท ซ่ึง
คาธรรมเนียมอัตราคงที่ จะกอใหเกิด
ความไมเปนธรรมกับ SMEs ที่มีความ 
สามารถในการรับคาภาระทีไ่มเทา กัน 

กรมโยธาธิการ 

คุมครองผูบริโภค การปฏิบัติใหเปนตามหลักเกณฑขอ 

กําหนดตามกําหมายมีลักษณะเฉพาะที่
สํานักงานคณะกรรมการ 

คุมครองผูบริโภค 
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จะกอใหเกิดภาระที่ไมไดสวนตอ SMEs 
ขณะทีภ่าครัฐยังไมมีมาตรการสงเสริม
หรืออุดหนนุเรื่องนี้เปนการเฉพาะไว 

 

คุมครองแรงงาน กําหนดคาขึ้นทะเบียนและการตรวจ 
สอบเอกสารหลักฐานรายงาน เปน 

ภาระตอธุรกิจทุกขนาดเพราะตองจาย 

คาทดแทน คาจัดตั้งคณะกรรมการ 
สวัสดิการและกองทุนฯ แตเปนกฎหมาย
คุมครองแรงงาน และความเปนธรรมใน
การจางงาน ซ่ึงมักจะเปนผูดอยโอกาส
ในสังคม 

กรมสวัสดิการและคุม ครอง
แรงงาน 
 

คุมครองและสงเสริมภูมิ 
ปญญาการแพทยแผนไทย 

กําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตใน
อัตราคงที่ ซ่ึงอัตราคาธรรมเนียมคงที่จะ 
กอใหเกิดความไมเปนธรรมตอ SMEs ที่
มีความสามารถในการรับคาภาระที่ไม 
เทากัน 

สถาบันการแพทยแผนไทย 
 

เครื่องมือแพทย กําหนดอัตราคาธรรมเนียม ใบอนุญาต 

ตาง ๆ เปนแบบอัตราคงที่แตกตางกัน
ตามประเภทธรุกิจ ซ่ึงอัตราคาธรรม
เนียมคงที่ กอใหเกิดความไมเปนธรรม
กับ SMEsที่มีความสามารถในการรับคา 
ภาระที่ไมเทากัน 

สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 
 

เครื่องสําอาง กําหนดอัตราคาธรรมเนียม ใบอนุญาต 

ตาง ๆ เปนแบบอัตราคงที่แตกตางกัน
ตามประเภทธรุกิจ ซ่ึงอัตราคาธรรม
เนียมคงที่ กอใหเกิดความไมเปนธรรม 

ตอ SMEs ที่มีความสามารถในการรับคา 
ภาระที่ไมเทากัน 

สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 
 

เครื่องหมายการคา อัตราคาธรรมเนียม กําหนดเปนแบบ
อัตราคงที่แตอยูในระดับตํ่า ไมมี
ผลกระทบตอ SMEs มากนัก 

กรมทรัพยสินทางปญญา 
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เงินทดแทน ภาระคาใชจายในการจายเงินสมทบเขา 
กองทุนกําหนดแตละประเภทในอัตรา
เดียวมีผลกระทบตอ SMEs ไมมากนัก 

สํานักงานประกันสังคม 
 

จดทะเบยีนเครื่องจักร กําหนดอัตราคาธรรมเนียมแบงเปนคา 
จดทะเบยีน คาเครื่องหมาย คาจด 
ทะเบียนนิติกรรม คิดรายเครื่องและม ี

คาจดจํานองคดิตามมูลคาจดจํานอง ไมมี 
ผลกระทบตอ SMEs มากนัก 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

จัดหางานและคุมครอง
คนหางาน 

อัตราคาธรรมเนียม ใบอนุญาตกําหนด
เปนอัตราคงที่ แตมีผลกระทบตอ SMEs 
ไมมากนัก 

กรมการจัดหางาน 

ทะเบียนพาณชิย กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเปนแบบ
อัตราคงที่แตมีภาระคาใชจายในเกณฑ
ตํ่า 

กรมทะเบยีนการคา 

ธุรกิจนําเที่ยว และ
มัคคุเทศก 

กําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาต
ธุรกิจนําเที่ยว ฉบับละ 500 บาทและใบ 
อนุญาตมัคคุเทศกฉบับละ 200 บาท ช่ึง 
อยูในเกณฑตํ่า มีผลกระทบตอ SMEs 
ไมมากนัก 

การทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย 
 

นํ้าบาดาล กําหนดใหมีคาใบอนุญาตที่เปนอัตรา
คงที่ กับใหมีการเก็บคาใชน้ําบาดาล มี
ผลกระทบตอ SMEs ในกรณทีี่อยูในเขต
ที่นํ้าบาดาลขาดแคลน หรือเหลือใน 

ประมาณนอย 

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
อุตสาหกรรม 
 

นํ้ามันเชื้อเพลิง อัตราคาธรรมเนียมใบ อนุญาตเปนอัตรา
ฉบับละ 20,000 บาท 
เปนภาระแกผูประกอบธุรกจิที่ตอง 
สํารองนํ้ามัน แตมักจะเปนกจิการขนาด
ใหญหรือคอนขางใหญ 

กรมทะเบยีนการคา 

บรรษัทเงินทนุ
อุตสาหกรรมขนาดยอม 

เปนกลไกสงเสริมอุตสาหกรรมขนาด 

ยอมใหมีหลักประกันสินเชือ่เพื่อการ
บรรษัทเงินทนุอุตสาหกรรม
ขนาดยอม 
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ลงทุน โดยไมตองเผชิญปญหาขอจํากัด
การปลอยสินเชื่อของสถาบันการเงิน
เอกชนที่มุงกําไรสูงสุด 

(ปจจุบันมกีารปรับเปลี่ยน
สภาพขององคกรเปนธนาคาร
เพื่อการพัฒนาวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอมแลว) 

การประกันสนิเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยอม 

เปนกลไกสงเสริมอุตสาหกรรมขนาด 

ยอมใหมีหลักประกันสินเชือ่เพื่อการ
ลงทุน โดยไมตองเผชิญปญหาขอจํากัด
การปลอยสินเชื่อของสถาบันการเงิน
เอกชนที่มุงกําไรสูงสุด 

บรรษัทประกนัสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยอม 

ประกันสังคม เปนกฎหมายสําคัญที่จะชวยใหหลัก 
ประกัน แกลูกจางในสถานประกอบการ
โดยเฉพาะธุรกิจขนาดยอมใหสามารถ
จัดสวัสดิการ การรักษาพยาบาลโดยใช 
ประโยชนจากกองทุนได แตในขณะนี้
กองทุนยังครอบคลุมเฉพาะกจิการที่ม ี

ลูกจางมากกวา 10 คนขึ้นไป 

สํานักงานประกันสังคม 
 

ภาษีบํารุงทองที่ กําหนดอัตาภาษี บํารุงทองที่แปรผันตาม
ราคาปานกลางของที่ดินทายพระราช 
บัญญัติ ยิ่งราคาปานกลางที่ดนิสูงขึ้น
อัตราภาษีที่จะตองเสียก็จะยิ่งเพิ่มสูง 
ตามไปดวย 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แตละระดับ ไดแก 
กรุงเทพมหานคร เมือง 
พัทยา เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล 

ภาษีปาย อัตราคาธรรมเนียม กําหนดตามขนาด
ของปายและภาษาที่ใช ไมเปนภาระ 
ตอ SMEs มากนัก เพราะอัตราภาษ ี

คอนขางตํ่า 

กรมการปกครอง องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ระดับ 
 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กําหนดอัตราภาษีเปนอัตราคงที่ ตามคา 
รายปของที่ดิน หรือทรัพยสินที่ตอง 
เสียภาษี มีปญญามากในการกําหนดคา 
ธรรมเนียมรายปทรัพยสิน 

กรมการปกครอง และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ระดับ 
 

มาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม 

ชวยสรางความมั่นใจแกผูซ้ือ ที่มีตอ 
สินคาที่ผลิตจาก SMEs โดยกําหนดคา 

สํานักงานมาตรฐานผลิต
ภัณฑอุตสาหกรรม 
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ธรรมเนียมใบอนุญาต เปนอตัราคงที่
ฉบับละ 500 – 1,000 บาท 

 

มาตรฐานสินคาขาออก กําหนดใหมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการ
เปนผูทําการสงออก ใบอนุญาตใหเปนผู
ประกอบธุรกจิตรวจสอบมาตรฐาน 
สินคา ตอสินคามาตรฐานรายสินคา และ
ทางวิชาการ คาธรรมเนียมการทดสอบ
ความรูการเปนผูตรวจสอบมาตรฐาน 

สินคา และใบอนุญาตใหเปนอัตราคงที่
แตกตางกันแตละประเภทใบอนุญาต 

กรมการคาตางประเทศ 

มาตราชั่ง ตวง วัด กําหนดอัตราคาธรรมเนียมออกเปนคา 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจคดิเปนรายป 
การตรวจและใหการรับรองชั้นแรก และ
ช้ันหลังคิดคาธรรมเนียมรายเครื่อง คา 
ธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองคิด 
เปนรายฉบับ 

กรมทะเบยีนการคา 

ยา กําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาต
ผลิต และขายยา การนําและสั่งยาเขา 
มาในประเทศการขึ้นทะเบยีนตํารับยา 
เปนคาใชจายคงที่รายฉบับขึ้นอยู 
กับประเภทใบอนุญาต 

สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และผูวา
ราชการจังหวดั   สําหรับการ
อนุญาตขายยาในจังหวดั 

แรงงานสัมพนัธ เปนกฎหมายสําคัญที่ SMEs จะตอง
ทราบ กอนขยายกิจการ เพราะมีบท 
บัญญัติที่เกี่ยวของและไมเคยปฏิบัติใน
ขณะที่กจิการยังมีขนาดเล็กอยู เพื่อ 
ไมตองรับโทษ หรือมีแนวทางในการ 
แกไขขอพิพาทแรงงานได 

กรมแรงงาน 

โรงงาน กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการประกอบ
กิจการโรงงาน ใบอนุญาต โรงงานหรือ 
ขยายโรงงานตามขนาดของแรงมา
เครื่องจักรที่ใชในโรงงานโดยอัตราคา 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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ธรรมเนียมจะเทากับ แรงมาละ 100 บาท
โรงงานขนาดเล็กและจะลดลงจนเทากับ
แรง มาละ 10 บาทสําหรับโรงงานขนาด
ใหญที่สุด สําหรับคาธรรมการประกอบ
กิจการรายปจะมีโครงสรางแบบเดยีวกัน 

โรงรับจํานํา อัตราคาธรรมเนียมกําหนดไวในอัตรา
คงที่ไมเกินหองละ 100 บาท 
ซ่ึงมีผลกระทบตอ SMEs ไมมากนัก 

กรมการปกครอง สํานัก งาน
ตํารวจแหงชาติ 
 

โรงเรียนเอกชน กําหนดใหมีการจัดเก็บคาธรรมเนียม ใบ 
อนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน (1,000 บาท) 
เปนผูจัดการ ครูใหญ ครู (10-25 บาท) 
แตมีอัตราการจัดเก็บต่ํามาก 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน 
 

ลิขสิทธิ์ เปนกฎหมายที่จะเกีย่วของกับการ
ประกอบธุรกจิคอนขางมากในอนาคต
โดยเฉพาะปญหาการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่ขยายตวัในภาคธุรกิจค
อนขางมาก และพรอมที่จะไดรับ
ผลกระทบจากกฎหมายถาเกดิการละเมิด
ลิขสิทธิ์ขึ้น 

กรมทรัพยสินทางปญญา 

ลมละลาย จะเกีย่วพันกับธุรกิจทุกขนาดที่ประสบ 
ปญหาการประกอบธุรกิจจนไมมีขีด
ความสามารถในการชําระหนี้ และมี
บทบัญญัติในชั้นหลังที่เปดโอกาสใหมี
การจัดทําแผนฟนฟูกจิการ 

กรมบังคับคดี 

วัตถุอันตราย กําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาต
ผลิต นําเขา สงออก มีไวในครอบครอง 
ตามประเภทใบอนุญาต และคาธรรม
เนียมรายปเปนอัตราคงที่รายฉบับ และ
รายป 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

วาดวยขอสัญญาไมเปน 

ธรรม 

ใหความคุมครองการจัดทําสญัญาทาง
ธุรกิจระหวาง SMEs กับธุรกิจขนาด

กระทรวงยุติธรรม 
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 ใหญดวยในกรณีที่มีขอสัญญาที่ไมเปน 
ธรรม 

วาดวยความผิดอันเกดิจาก
การใชเช็ค 

เปนขอกําหนดความผิดเกี่ยวกับกลไก 
สําคัญทางธุรกิจ ทั้งในสวนทีเ่ปนผูรับ
เช็คหรือผูส่ังจายเช็คที่จะเกีย่วพันกับ
กฎหมายนี้โดยตรง 

กระทรวงยุติธรรม 

วาดวยราคาสินคาและ
บริการ 

การผลิต การคาสินคาควบคุมตาม
ประกาศ ตองปฏิบัติตามกฎหมายนีใ้น 
ราคาสินคาและบริการ การปรับราคา
ตามกลไกตลาดปกติจะกระทําไมได 

กรมการคาภายใน 

ศุลกากร มีขอกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติ คอน 
ขางมาก เกี่ยวพันการดําเนินการนําเขา 
สงออกสินคาทุกขั้นตอน จดัเปนกฎ
หมายที่มีรายละเอียด แบบฟอรมการ
ปฏิบัติมากที่สุดในขณะนี้ เฉพาะ
ระเบียบที่ประกาศกําหนดใชอยูเกีย่วพัน
กฎหมายอืน่ ๆ มากกวา 30 ฉบับ เฉพาะ
ประมวลระเบยีบที่ประกาศใชภายใน
กรมศุลกากรมจีํานวนมากกวา 20 หมวด
คิดเปนเอกสารมากกวา10,000 
หนากระดาษ และมีการประกาศ
ปรับปรุง 
แกไขคิดเปนเอกสารจํานวนกวา 500 
หนา กระดาษในทุกป 

กรมศุลกากร 

สงเสริมการลงทุน กิจการที่กําหนดใหเปนกจิการที่ใหการ 
สงเสริมสามารถขอรับการสงเสริมจาก
รัฐบาลได แตตองมีเงื่อนไขเงินลงทุนขั้น
ตํ่าในการลงทนุหรือตองเปนการดําเนนิ 
การโดยสหกรณ 

สํานักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการลงทุน 
 

สงเสริมการฝกอาชีพ กิจการที่มีความจําเปนตองพัฒนา ยก 
ระดับ ฝมือแรงงานสามารถยื่นขอจด

กรมพัฒนาฝมอืแรงงาน 
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ทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิประโยชนตาง ๆ 
ตามกฎหมายนี้ได 

สงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาต ิ

กอใหเกิดคาภาระในการดูแลรักษาสิ่ง
แวดลอม และจากตัวอยางในตาง
ประเทศพบวา กฎหมายดังกลาวนี้จะกอ
ใหเกิดคาภาระที่สูงมาก และเปนภาระ 

ตอ SMEs มากที่สุดทั้งในยโุรปและใน
สหรัฐอเมริกา 

กรมควบคุมมลพิษ และ
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล
อม 

สงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม 

จะเปนกลไกสาํคัญที่จะชวยสงเสริมการ
ดําเนินธุรกิจของ SMEs ไดอยางเต็มรูป 
แบบ เพราะเปนพรบ.ที่มีเจตนารมณเพื่อ 
ชวยเหลือ สนับสนุน และกําหนด 
มาตรการดานสิทธิประโยชนแก SMEs 
โดยตรง 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม 

สภาอุตสาหกรรมแหง 
ประเทศไทย 

ธุรกิจ SMEs ยังใชประโยชนจากสถาบัน
เอกชนนอยกวาที่ควร ทั้งที่เปนกลไก 
สําคัญในการเปนตัวแทนในการขอรับ
ความชวยเหลือจากภาครัฐ องคกร 

ระหวางประเทศได และอาจสงผลกระ
ทบตอ SMEs ในการเสนอกฎหมาย
หรือขอกําหนดตาง ๆ ได เพราะตัวแทน
ของผูประกอบการในสภาอตุสาหกรรม
มักเปนผูประกอบการขนาดใหญ 

สภาอุตสาหกรรมแหงประ
เทศไทย 
 

สมาคมการคา เปนกฎหมายที่ใชในการควบคุมการ
จัดตั้ง สมาคมการคามากกวาการสง 
เสริมใหเกิดสถาบันที่เปนตวัแทน เพราะ
สมาคมการคาที่จัดตั้งขึ้นยังไมไดรับ
โอกาสในการเขารวมหารือ อยางเปน 
ทางการกับทางราชการ กฎหมายไดให
อํานาจแกเจาหนาที่ราชการอยางมากมาย 
และกินความกวาง หากบรหิารงานไม

กรมการคาภายใน 
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โปรงใสจะเปนปญหาได 
สิทธิบัตร เปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับ SMEs ที่มี

อัตราคาธรรมเนียมคอนขางสูงมากโดย 
เฉพาะคาธรรมเนียมรายป สําหรับสิทธิ 
บัตรการประดษิฐ และสิทธิบัตรการออก 
แบบผลิตภัณฑ มีภาระงานดานเอกสาร 
ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงแกไข 

กรมทรัพยสินทางปญญา เปน 
หนวยงานทีก่ํากับดูแลใน 
สวนกลาง หรือหนวยงาน
ในทองถ่ินที่ทําหนาที่แทน 
 

หอการคา เปนกฎหมายที่กําหนดขึ้นเพื่อสงเสริม
สถาบันเอกชนใหมีความเขมแข็งและ
เปนตัวแทนของผูประกอบการได แตยัง
มีปญหาเกี่ยวกบัการใหความเห็นใน
กฎหมายที่อาจสงผลกระทบตอกิจการ
ขนาดเล็ก เพราะตัวแทนของผูประกอบ 
การขนาดใหญจะทําหนาที่ในสภาหอ
การคา 

กรมการคาภายใน 

หอพัก กําหนดคาธรรมเนียมใบอนญุาตใหตั้ง
หอพัก การตออายุ การเปนผูจัดการหอ 
พักไวเปนอัตราคงที่แตอยูในเกณฑตํ่า 

กรมประชาสงเคราะห 

อาหาร กําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาต
ผลิตอาหาร นําหรือส่ังเขามาซึ่งอาหาร 
การผลิตอาหารเฉพาะคราว การนําเขา 
เฉพาะคราว การขึ้นทะเบียนตํารับ
อาหารเปนคาใชจายในอัตราคงที่ ตาม
ประเภทของ ใบอนุญาต 

สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

 

 แมวา SMEs จะตองไดรับผลกระทบจากกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ และมีหนวยงานที่รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎขอบังคับที่มีผลกระทบตอ SMEs ซึ่ง SMEs ที่ไดรับผลกระทบอาจ
ตรวจสอบรายละเอียดของกฎระเบียบที่เกี่ยวของจากหนวยงานที่มีการระบุไวในตารางได แตหนวยงาน
เหลานี้ก็มิไดจัดตั้งฝายที่ปรึกษาทางกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อใหคําปรึกษาหรือในการแนะนําตอ SMEs 
ขึ้นอยางเปนทางการแตอยางใด 
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 จากการตรวจสอบของผูศึกษาในโครงการนี้พบวาหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะที่ใหคําปรึกษาแนะนาํ
แก SMEs ทางดานกําหมายและกฎระเบียบขอบังคับไมคอยปรากฏใหเห็น SMEs ที่ตองไดรับผลกระทบจาก
กฎหมายและกฎระเบียบหากถึงขั้นตองถูกลงโทษหรือตองมีคดีความจึงตองพึงพาการปรึกษาหารือกับ
ทนายความอาชีพ ซ่ึงตองเสียคาใชจายสูงมาก นอกจากนี้ SMEs สวนมากมักไมทราบวาการดําเนินงานใน
ธุรกิจของตนมีอะไรบางที่ขัดกับกฎหมายและกฎระเบียบ ดังนั้นการมีหนวยงานที่สามารถใหคําปรึกษา
แนะนําแก SMEs ทางดานกฎหมายและกฎระเบียบจึงเปนสิ่งที่มีประโยชนแก SMEs มาก 
 เปนที่นายินดีวา สสว. ไดเล็งเห็นความสําคัญของการชวยเหลือใหคําปรึกษาแก SMEs ในเรื่องกฎหมาย

และกฎระเบียบ และไดจัดตั้งศูนยชวยเหลือทางกฎหมาย SMEs ขึ้น9 วัตถุประสงคหลักในการจัดตั้งศูนยชวยเหลือ
ทางกฎหมาย SMEs นี้คือเพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคดานกฎหมายที่มีผลกระทบตอ SMEs ซึ่งจะมีผล
ทําใหผูประกอบการ SMEs สามารถปฏิบัติไดถุกตองตามกฎระเบียบ นอกจากนั้นศูนยชวยเหลือทางกฎหมาย 
SMEs ยังมุงเนนการลดขอพิพาทระหวางผูประกอบการ SMEs ทั้งที่เปนลูกหนี้หรือเจาหนี้กอนที่จะมีขอพิพาท
ขึ้นสูศาล ขอบเขตการใหคําแนะนําปรึกษาของศูนยชวยเหลือทางกฎหมาย SMEs นี้มีการครอบคลุมอยาง
กวางขวาง ทั้งในเรื่องการจัดทําและการตรวจสอบสัญญาธุรกิจ ปญหาหนี้สิน ปญหาลมละลาย ปญหาเกี่ยวกับ
แหลงเงินทุนและขั้นตอนการกูยืม และปญหาที่เกี่ยวของกับสิทธิทรัพยสินทางปญญา เชนเครื่องหมายการคา 
ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร ตลอดจนขั้นตอนการขออนุญาตทางธุรกิจตางๆ กิจกรรมของศูนยชวยเหลือทางกฎหมาย 
SMEs ของ สสว. จึงเปนประโยชนตอ SMEs มาก แตเทาที่มีการสอบถามมา SMEs สวนใหญยังไมเคยใช
บริการและยังไมทราบวามีศูนยชวยเหลือทางกฎหมาย SMEs ที่ สสว. ซ่ึงจะใหประโยชนแก SMEs ทางดาน
การปรึกษาแนะนําในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบได 
 สําหรับประชาชนทั่วไปเมื่อไดรับผลกระทบจากกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับ นอกจากปรึกษาหารือ
กับนักกฎหมายหรือทนายความเปนสวนตัวแลว ยังอาจขอความชวยเหลือจากบางองคกรหรือหนวยงาน เชน

สภาทนายความ10 ซ่ึงเปนสถาบันนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นมาเพื่อชวยเหลือและควบคุมมรรยาทและจรรยาบรรณ

ของผูประกอบการอาชีพทนายความ แตตอมาสภาทนายความก็ขยายขอบเขตการดําเนินงานโดยมีบริการการ
ใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่องเกี่ยวของกับกฎหมายใหแกประชาชน รวมทั้งผูประกอบการธุรกิจ SMEs อยาง
ไมเปนทางการ 
 สําหรับสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางดานกฎหมาย เชนคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย -
ธรรมศาสตร และคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ก็มีการใหบริการทางดานกฎหมายแกประชาชน
ทั่วไป ซ่ึง SMEs ที่ประสบปญหาเกี่ยวกับกฎหมายหรือกฎระเบียบอาขไปขอคําแนะนําปรึกษาได 

                                                           

9 ศูนยชวยเหลือทางกฎหมาย SMEs สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

10 ขอมูลจากเว็บไซดของสภาทนายความ www.lawyerscouncil.or.th 
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 คณะนิติศาสตรไดจัดตั้งศูนยนิติศาสตรขึ้นตามโครงการเผยแพรวิชานิติศาสตร11 ขึ้นมาตั้งแตปลายป 

พ.ศ. 2521 เพื่อสงเสริมการศึกษาทางนิติศาสตร แลกเปลี่ยนความรูความคิดและเผยแพรความรูทางนิติศาสตร
แกนักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้คือ 

1. เพื่อเผยแพรความรูและชวยเหลือประชาชนทางดานกฎหมาย 
2. เพื่ออบรมใหนักศึกษามีทักษะในการใชกฎหมายในภาคปฏิบัติและมีคุณภาพในการใชวิชาชีพนัก

กฎหมาย 
3. เพื่ออบรมและปลูกฝงใหนักศึกษาตระหนักถึงภาระหนาที่อันจะกอใหเกิดความเปนธรรมในสังคม 
4. เพื่อศึกษาวิจัยปญหากฎหมายทางสังคม 

  
ในปจจุบันโครงการเผยแพรวิชานิติศาสตรมีกิจกรรมที่สําคัญ 3 ดานคือ  

1. ดานเผยแพรความรูทางดานกฎหมายใหแกประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในชนบท โดยมีการจัด
รายการใหความรูดานกฎหมายแกประชาชนผานสื่อตางๆ ทั้งสิ่งตีพิมพ วิทยุและโทรทัศน 

2. การชวยเหลือประชาชนทางดานอรรถคดี ในการนี้มีการจัดตั้งสํานักงานชวยเหลือประชาชนทาง
กฎหมายขึ้นที่คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปจจุบันนี้สํานักงานฯ มีอาจารยและ
เจาหนาที่ประจําอยูที่คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ทาพระจันทรและที่ศูนยรังสิต 

3. ดานการใหคําปรึกษาทางกฎหมาย ในดานนี้ทางสํานักงานฯ ไดจัดใหมีทนายความและนิกรในการ
ใหคําปรึกษาทางกฎหมายแกประชาชน 

 
 นอกจากนั้นหากประชาชนคนใดตองการความชวยเหลือดานอรรถคดี ก็สามารถขอความชวยเหลือ
จากสํานักงานฯ นี้ได 
 สวนคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยก็จะมีการใหบริการปรึกษาแนะนําทางกฎหมาย โดยมี
การจัดตั้งศูนยบริการทางกฎหมายขึ้นหลายศูนย เชนศนูยวิจัยกฎหมายและการพัฒนาศนูยกฎหมายเพือ่ประชาชน 
ศูนยกฎหมายและพฒันาสิ่งแวดลอม และศนูยกฎหมายวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีปนตนซึ่งประชาชนทัว่ไป
รวมทั้ง SMEs สามารถขอความชวยเหลือปรึกษาแนะนําจากเจาหนาที่ของศูนยฯ เหลานีซ่ึ้งสวนใหญเปนอาจารย
ประจําคณะนติิศาสตรไดในเวลาราชการ 
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7.3.3 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสาํนกังานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

7.3.3.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs พ.ศ. 2550-255412  
   โดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ไดมีการศึกษาปญหาและ
อุปสรรค ที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของ SMEs ไทย และจัดทําเปนยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. (2550-2554) ซ่ึงประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร  

1. ยุทธศาสตรการสรางและพัฒนาขีดความสามารถผูประกอบการ (Entrepreneur 
Development) 

2. ยุทธศาสตรการเพิ่มผลิตภาพและความสามารถทางนวัตกรรมของ SMEs ในภาคการ
ผลิต 

3. ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาคการคา 
4. ยุทธศาสตรการสงเสริมภาคบริการในการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม 
5. ยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs ในภูมภิาคและทองถ่ิน 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาปจจยัเอื้อในการดําเนินธุรกิจสําหรับ SMEs 

 เปาหมายหนึ่งในยุทธศาสตรที่ 6 คือ กฎระเบียบที่มีอยู ใหไดรับการทบทวนปรับปรุง และ
ออกกฎระเบียบใหมที่เอื้อตอการประกอบการของ SMEs อยางนอย 10 เรื่อง โดยมีกลยุทธการปรับปรุง
และพัฒนากฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและเอื้อตอการดําเนินธุรกิจ ตามวัตถุประสงค  

1. เพื่อจัดใหมีศูนยบริการขอมูลดานกฎหมาย ที่ใหความรูดานกฎระเบียบทั้งใน และ
ตางประเทศ การบังคับใช การรับขอเสนอแนะและขอรอนเรียนดานกฎหมาย 

2. ศึกษาและพัฒนากฎระเบียบและกฎหมายที่เอื้อตอการประกอบธุรกิจและรองรับกับ
ขอตกลงระหวางประเทศตางๆ 

  โดยมีแผนงานที่ตั้งไว ในการพัฒนาระบบสถาบันและระบบกฎหมายใหเอื้อตอการประกอบ
ธุรกิจของ SMEs 

  นอกจากนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ก็ไดมีการกําหนดในเรื่องการ
ปรับปรุงแกไขกฎระเบียบที่ไมเอื้อตอการสงเสริมการคาและการลงทุน รวมทั้งธุรกิจของ SMEs ดวย และ
เพิ่มเติมกฎระเบียบบางประการเพื่อใหสอดคลองกับกิจกรรมใหมๆ เชน ระบบสารสนเทศ  และโลจิสติกส ตอ
การคา การลงทุน เปนตน 
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7.3.3.2 ปจจัยและเงื่อนไขตอการปรบัปรุงแกไขกฎระเบียบและขอบังคับ13 

  ในชวง 5 - 10 ปขางหนา ไดมีการศึกษาพบวา มีเงื่อนไขสภาพแวดลอมอยางนอย 2 ประการ 
ที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และระเบียบขอบังคับทางดานธุรกิจที่อาจมีผลกระทบอยาง
สําคัญตอ SMEs ได โดยในกรณีแรกจะเปนเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจากพันธะกรณีของไทยในการปฏิบัติตามกติกา
การคาโลก สวนเงื่อนไขที่สองจะเกิดขึ้นจากขอบังคับตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่กําหนดใหรัฐ
ตองดําเนินการใหเกิดการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน โดยทั้ง 2 ประการจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานกฎระเบียบ
ขอบังคับตางๆ ที่สําคัญที่อาจกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอ SMEs 

1. พันธะกรณีของไทยในการปฏิบัติตามกติกาการคาโลก 
ก. การที่ไทยไดรวมลงนามความตกลงมารราเกซ เมื่อเดือนเมษายน 2537 ซ่ึงเปน

ความตกลงจัดตั้ง WTO และใชบังคับผลการเจรจารอบอุรุกวัย ทั้งหมด 15 ขอตกลง 
และจนกระทั่งในปจจุบันไทยมีพันธกรณี ภายใตความตกลงและขอตัดสินใจของ 
WTO กวา 40 ฉบับ ซ่ึงจะมีผลทําใหตองมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องกันมา เชน  

• รางแกไขกฎหมายเครื่องหมายการคา 

• การออกกฎหมายคุมครองแบบผังภูมิวงจรรวม(ประกาศใชแลว) 

• การออกกฎหมายสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 

• การออกกฎหมายวาดวยความลับทางการคา 

• การออกกฎหมายคุมครองพันธพืช 

• รางเกี่ยวกับกฎหมายการขนสง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศระบบโลจิสติกส 
 ภายในและระหวางประเทศ 

ข. การดําเนินการไดโดยฝายบริหารในการออกกฎหมายอนบุัญญัติตาง ๆ ไดแก 

• การดําเนินการลดภาษีสินคาสารสนเทศ รอบที่ 1 ตามความตกลง ITA-1 ให
 เหลือรอยละ 0 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2543 

• การประกาศยกเลิกการใชเงื่อนไข Local Content ของอุตสาหกรรมยานยนต
 และผลิตภัณฑนม 

ค. การดําเนินการอื่น ใหบรรลุขอตกลงไดแก 

• ไทยจะตองลดภาษีสินคาเกษตรทุกรายการรวม 740 รายการ(พิกัด6-7) ลงโดย
 เฉลี่ยรอยละ 24 ภายใน 10 ป (2547)  
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รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคายและคณะ “กฎหมายและระเบียบขอบังคับของไทยกับผลกระทบสําคัญตอ SMEs” โดย กรม

สงเสริมอุตสาหกรรม  รวมกับบริษัท อัลฟา อินโฟ จํากัด และ บริษัท คอมเมอรเชียล แอนด คอนซัลท จํากัด  สิงหาคม 2544 
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• ตองยกเลิกมาตรการจํากัดการนําเขาสินคา 23 รายการมาใชมาตรการทาง
ภาษีแทน ดวย ไดแก น้ํานม น้ํานมปรุงแตง นมผงขาดมันเนย มันฝร่ัง หัว
หอมใหญ กระเทียม มะพราว เนื้อมะพราวแหง เมล็ดกาแฟ ชา พริกไทย 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาว ถ่ัวเหลืองใบยาสูบ เสนไหมดิบ ลําใยแหง น้ํามัน
ปาลม และน้ํามันเมล็ดในปาลม น้ํามันมะพราว น้ําตาล กาแฟสําเร็จรูป 
กากถั่วเหลือง) 

2. แผนการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน  
ระบบบริหารราชการแผนดินของไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อยๆ อันเปนผลมา
จากการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดใหความสําคัญกับการ
กระจายอํานาจการปกครองไปสูทองถ่ิน โดยกําหนดไวในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ มาตรา 78 กําหนดใหรัฐตองกระจายอํานาจใหทองถ่ินพึ่งตนเอง และตัดสินใจ
ในกิจการของทองถ่ินไดเอง พัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน และระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่นใหทั่วถึงและเทา
เทียมกัน ทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมยของประชาชนในจังหวัดนั้น 

7.3.3.3 การวิเคราะหและประเมินผลการสงเสริม SMEs ดานกฎหมาย/กฎระเบียบและขอบังคับ
ของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จากการศึกษาแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร พบวา
มีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตรของชาติ รวมทั้งกระทรวง กรม กอง ของภาครัฐ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการที่ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม รวมกับบริษัท อัลฟา อินโฟ จํากัด และ บริษัท คอมเมอรเชียล แอนด 
คอนซัลท จํากัด  ไดจัดทําการรวบรวมและสรุปยอกฎหมาย (Legal Profile) เปนการพัฒนาระบบขอมูล กฎหมาย
ธุรกิจเพื่อประโยชนในการวางแผนกํากับดูแลกฎระเบียบที่เปนอนุบัญญัติ ตลอดจนการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เหลานี้ที่มีผลกระทบโดยตรงตอการประกอบธุรกิจของ SMEs  ทั้งนี้คณะผูวิจัยเห็นวาเปนแนวทางหนึ่งที่มี
ทิศทางสอดคลองและจําเปนตอการสงเสริม SMEs แตยังขาดการปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมายที่เอื้อตอกระบวนการ
ใหมๆในการสงเสริมธุรกิจ SMEs โดยการปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมายตางๆนั้นไดมีการเสนอไวในในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ซ่ึงมีการกําหนดในเรื่องการปรับปรุงแกไขกฎระเบียบที่ไมเอื้อตอการ
สงเสริมการคาและการลงทุน รวมทั้งธุรกิจของ SMEs ดวย  ทั้งนี้การปรับปรุงแกไขกฎหมายจะเกิดขึ้นและ
บรรลุผลไดอยางมีประสิทธิภาพจะตองมีการระดมความเห็นจากผูที่เกี่ยวของทุกฝายทั้งภาครัฐและผูประกอบการ 
โดยสสว.ควรทําหนาที่เปนเจาภาพหลักในการบริหารจัดการ 

นอกจากการพัฒนาธุรกิจ และผูประกอบการ SMEs ใหมีความรูความเขาใจในเรื่องกฎหมาย/กฎระเบียบ
ที่งายไมซับซอนจะทําใหการดําเนินธุรกิจมีความกาวหนามากกวาที่เห็นอยูในปจจุบันที่มักจะพบการเลิกลม
ของธุรกิจ SMEs มากกวาที่จะเติบโตและขยายตัวได ซ่ึงจากขอมูลการวิเคราะหพบวามีปจจัยหลักมาจาก
กฎระเบียบขอบังคับที่ซับซอนไมเอื้อตอธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  หากหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของของ
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ภาครัฐจะไดพิจารณากฎหมาย/กฎระเบียบตางๆใหทันสมัยเปนปจจุบัน และคํานึงถึงขอเท็จจริงในการสงเสริม
โดยใหผูประกอบการทุกระดับมีสวนรวมในการปรับปรุง ยอมมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศระยะ
ยาวไดเปนอยางดี และเหมาะสมที่วางรากฐานกฎหมาย/ระเบียบขอบังคับใหทันสมัยในยุคนี้ โดยจะตองดําเนินการ
ใหสอดคลองกับกิจกรรมของธุรกิจยุคโลกภิวัฒน อยางเปนเอกภาพ   

จากการวิเคราะหและประเมินผลของหนวยงานที่เกี่ยวของ คณะผูวิจัยพบวาหลายหนวยงานเล็งเห็น
ความสําคัญในการสงเสริมกฎหมาย/กฎระเบียบและขอบังคับทั้งในภาพรวมและตอ SMEs แตก็ยังมีอีกมากที่
ไมมีการปรับปรุงกฎระเบียบเปนเวลานานกวา 20 ป แตกลับใชการบริหารเขามาดําเนินการแทนการแกไข
กฎระเบียบเหลานั้น ซ่ึงจะยิ่งเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานของธุรกิจเหลานั้นเพราะจะขึ้นกับผูปฎิบัติมากกวา
ขึ้นกับระเบียบเนื่องจากกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจมีหนวยงานที่เกี่ยวของจํานวนมาก 
จึงทําใหเกิดความตีความแตกตางและไมเชื่อมโยงกันได สงผลใหเสียเวลาในการดําเนินการมากเกินไป 

นอกจากนี้สําหรับประเทศไทยพบวากฎระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับ SMEs กระจายอยูในกระทรวง กรม 
กองตางๆ ไมมีหนวยงานที่ทําหนาที่ในการรวบรวม เพื่อชวยเหลือใหคําแนะนําแบบครบวงจร หากรัฐบาลจะ
พิจารณาใหมีการจัดตั้งสํานักงานกลาง (Centralised Centres) หรือ (One-Stop Shops) ขึ้นเพื่อธุรกิจทุกประเภท 
หรือ คณะผูวิจัยขอเสนอแนะให หากสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) จะทํา
หนาที่เปนหนวยงานกลาง เพื่อใหขอมูลกฎระเบียบตางๆ ที่ธุรกิจ SMEs จําเปนตองรู และชวยอํานวยความ
สะดวกในเรื่องระเบียบพิธีการตางๆ โดยใหขอมูลขาวสารดานกฎระเบียบ และแบบฟอรมตาง ๆ ที่ใชในการขึ้น
ทะเบียน การชําระภาษี และอื่นๆ แกภาคธุรกิจผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส และเว็บไซดที่สามารถโตตอบได
โดยตรงกับทางราชการ จะชวยใหการสงเสริม SMEs มีศักยภาพในการแขงขันและพัฒนาธุรกิจใหเจริญเติบโต
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  

7.3.4 การสงเสริม SMEs ดานกฎหมาย/กฎระเบียบและขอบังคับในบางประเทศ (กรณีศึกษาเปรียบเทียบ)14 

 การสงเสริมสภาพแวดลอมทางดานกฎระเบียบ โดยเฉพาะการปฏิรูปกฎระเบียบสําหรับกิจการขนาดยอม 
จะเปนประโยชนตอการกอตั้งและการดําเนินกิจการของ SMEs ไดโดยตรง เพราะนอกจากจะชวยแกปญหาความ
ลมเหลวของกลไกตลาด ตลอดจนการบิดเบือนตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหตลาดทําหนาที่ไดดีขึ้นแลว การลด
ภาระเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจลง ยังจะเปนการชวยใหรัฐบาลสามารถบรรลุเปาหมายตาม
นโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งทางดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของประชาชน
ไดอีกดวย 

                                                           

14
รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคายและคณะ “กฎหมายและระเบียบขอบังคับของไทยกับผลกระทบสําคัญตอ SMEs” โดย กรม

สงเสริมอุตสาหกรรม  รวมกับบริษัท อัลฟา อินโฟ จํากัด และ บริษัท คอมเมอรเชียล แอนด คอนซัลท จํากัด  สิงหาคม 2544 
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 จากการศึกษาทบทวนผลของกฎระเบียบบางประเภทตอการดําเนินกิจการของ SMEs และแนวทาง
การแกปญหาภาระงานดานเอกสาร และภาระดานภาษีอากรสําหรับ SMEs ในตางประเทศ เพื่อเปนกรณีศึกษา
เปรียบเทียบในการทําความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบที่
เหมาะสมสําหรับธุรกิจ SMEs ของไทย 

 หลายประเทศพยายามหาหนทางที่จะบรรเทาภาระของ SMEs ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบตาง ๆ 
ลง โดยกําหนดแผนงานและโครงการพิเศษตางๆขึ้นมา แผนงานและโครงการเหลานี้มุงลดงานดานเอกสาร 
หนวยงานราชการที่รับผิดชอบ ลดงานบริหารใหนอยลง ขั้นตอนการปฏิบัติตาง ๆ และลดตนทุนในการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ รัฐบาลของบางประเทศเมื่อจะกําหนดมาตรการที่ทําใหมั่นใจวากฎระเบียบที่ออกใหมจะ
ไมมีผลกระทบที่ไมยุติธรรมหรือไมไดสัดสวนตามขนาดของ SMEs จะมีการจัดตั้งสํานักงานกลาง (Centralised 
Centres) หรือ (One - Stop Shops) ขึ้น เพื่อใหขอมูลกฎระเบียบตาง ๆ ที่ธุรกิจ SMEs จําเปนตองรู และชวยอํานวย
ความสะดวกในเรื่องระเบียบพิธีการตาง ๆ ดวยเหตุดังกลาวนี้ ในปจจุบันหนวยงานรัฐบาลจํานวนมากจึงหันมา
ใหขอมูลขาวสารดานกฎระเบียบ และแบบฟอรมตาง ๆ ที่ใชในการขึ้นทะเบียน การชําระภาษี และอื่น ๆ แก
ภาคธุรกิจผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส และเว็บไซดที่สามารถโตตอบไดโดยตรงกับทางราชการ  

 
7.3.4.1 ตัวอยางประเทศที่ไดมีการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อสงเสริม SMEs 

1. ประชาคมยุโรป 
 ไดดําเนินการไปแลวหลายกาวทั้งโดยตรง (ในเรื่องที่ EU Treaty กําหนดขึ้น) และโดย

ออม (ในทางปฏิบัติจะมีการประนีประนอมกันในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎระเบียบที่มีผลกระทบ
ตอความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆในประชาคมยุโรป) เพื่อมุงปรับปรุง
สภาพ แวดลอมทางดานกฎระเบียบสําหรับกิจการ SMEs ภายในโครงสรางตลาด
เดียวนั้น ไดเนนหนักในเรื่องของการยกเลิกและการออกกฎหมายใหงายขึ้น และมี
มาตรฐานขึ้นในหลาย ๆ ดานซึ่งจะทําใหเกิดมีเครื่องมือตาง ๆ ในการสงเสริมการปฏิรูป
ในเรื่องที่สอดคลองกับความตองการของ SMEs นอกจากนั้นโครงการ EU Programme 
for SMEs ยังไดปรับปรุงและทําใหสภาพ แวดลอมทางธุรกิจสําหรับ SMEs  ดีขึ้น รวมทั้ง
ชวยอํานวยความสะดวกแกกิจการที่อยูในขั้นเริ่มตน ซ่ึงโครงการดังกลาวเขมแข็งขึ้น
ไดโดยการรับเอา Business Environment Simplification Task Force (BEST) Action 
Plan มาใชในเดือนเมษายน ป 1999 และโครงการถัดไปของ EU Multiannual Programme 
สําหรับวิสาหกิจและการเปนผูประกอบการระหวางป 2001-2007 จะไดมีการปฏิรูป
เงื่อนไขกฎระเบียบสําหรับธุรกิจ SMEs ตอไป โครงการตาง ๆ ดังกลาวมีผลทั้งตอ
ประเทศสมาชิก EU และประเทศตาง ๆ ในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก 
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2. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 จากการสํารวจในสหรัฐอเมริกา  ป 2539 พบวาตนทุนเกี่ยวกับงานเอกสาร กอใหเกิด

ภาระคิดเปนกวารอยละ 80 ของภาระการปฏิบัติตามกฏระเบียบของธุรกิจในสหรัฐอเมริกา  
เพื่อแกไขปญหาดังกลาวนี้ทําใหแตละประเทศที่มุงพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) มุงลดภาระดานกฎระเบียบลง ควบคูกับการจัดชั้นของกําหนด
ขอบังคับใช ของกฎหมายและกฎ ระเบียบ เพื่อบรรเทาภาระที่ไมไดสวนของธุรกิจ
ลงได และมั่นใจวาผลสรุปของกฎระเบียบไดแกปญหาที่เกิดขึ้นลงไดและทําใหการ
ใชทรัพยากรที่มีจํากัดมีประสิทธิภาพ ความพยายามในการแกไขปญหาภาระงาน
ดานเอกสาร และการเสียภาษีที่เปนรูปธรรมที่สุดจะเห็นไดจากการดําเนินการของ
รัฐบาลสหรัฐตั้งแตชวงป 2536 เปนตนมา ในชวงรัฐบาลของประธานาธิบดีบิล คลินตัน 
ที่ไดเร่ิมจัดใหมีการสัมมนาระดับชาติระหวางธุรกิจ SMEs และหนวยงานรัฐบาลเพื่อ
หาขอสรุปในการออกกฎระเบียบตาง ๆ ของรัฐบาล และภายหลังการสัมมนาก็ไดมี
คําสั่งใหหนวยงานตาง ๆ ของรัฐบาลลดความถี่ในการใหธุรกิจ SMEs จัดทํารายงาน
สงลงครึ่งหนึ่ง และใหหนวยงานเพิ่มความพยายามเปนสองเทาที่มุงใหไดผลงาน
มากกวาการมุงใหธุรกิจปฏิบัติตามขั้นตอนโดยไมจําเปน 

3. ประเทศเกาหลี 
 เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจเกาหลี ไดมีกาวเดินที่สําคัญในการอํานวยความสะดวกให

ธุรกิจ SMEs เขาถึงตลาดหลักทรัพย โดยเฉพาะอยางยิ่ง KOSDAQ ซึ่งเหมือนกับ 
NASDAQ  สหรัฐอเมริกาซึ่งมุงเนนธุรกิจที่เนนการใชเทคโนโลยี โดยทั่วไปการ
สงเสริมทางดานการเงินแกธุรกิจ SMEs การปฏิรูปกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพย 
เปนสิ่งที่จําเปนในแงการผอนคลายมาตรฐานคุณสมบัติในการจดทะเบียน ปรับปรุง
ขั้นตอนการจดทะเบียนใหงายขึ้น รวมทั้งหาวิธีตั้งราคาหลักทรัพยใหม 

7.3.4.2 นโยบายการพฒันากฎระเบยีบเฉพาะดานของบางประเทศ 
1. ภาระงานดานเอกสารและภาษีอากร 
 ผลจากการศึกษาที่จัดทําขึ้นในเกือบทุกประเทศที่เกี่ยวกับภาระหนัก ที่จะกอใหเกิด

ผลกระทบ ตอการดําเนินธุรกิจที่สําคัญที่สุด 2 ประการของ SMEs ก็คือภาระตนทุน
เกี่ยวกับภาษี และภาระงานดานเอกสารในการจัดทําบัญชีเงินเดือน การนําสงเงินภาษีหัก 
ณ ที่จายภาษีมูลคาเพิ่มที่ธุรกิจตองดําเนินการ ในทุกเดือนจะเปนภาระมากที่สุด
สําหรับธุรกิจที่มีการจางงานนอยกวา 10 คน จากการสํารวจที่จัดทําขึ้นในสหรัฐใน
ป 2539 พบวาตนทุนเกี่ยวกับงานเอกสารนี้กอใหเกิดภาระคิดเปนกวารอยละ 80 ของ
ภาระการปฏิบัติตามกฏระเบียบของธุรกิจในสหรัฐ 
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2. การเงินและการเขาถึงทุน 
 กฎระเบียบตาง ๆ มีผลตอการไดรับเงินทุน และมีผลกระทบสําคัญตอการดําเนินการ

ของSMEs ทําใหธุรกิจขนาดยอมมีแนวโนมที่จะพึ่งตนเอง นั่นก็คือพึ่งทุนที่ไดจากผล
กําไร หรือจากเงินสวนตัวของเจาของกิจการ จึงทําใหประสบปญหาขาดแคลนทุน นอก
จานี้ กฎระเบียบตาง ๆ ยังมีผลตอการดึงดูดการรวมลงทุน (Venture) ทั้งการลงทุนใหม 
และการลงทุนที่กําลังดําเนินการอยูได มีอิทธิพลตอปริมาณการลงทุนทางการเงิน 
กฎระเบียบอาจเปนตัวตัดสิน ไดวาเครื่องมือทางการเงินใดที่จะพัฒนาขึ้นเพื่อเปน
แหลงเงินของวิสาหกิจรายใหม นอกจากนั้นยังมีแงมุมที่ไมเกี่ยวกับกฎระเบียบแต
เกี่ยวของกับการเงินดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดเก็บภาษี ซ่ึงอาจจําเปนตองนํามา
พิจารณาดวย ในประเทศ OECD หลายประเทศ กฎระเบียบตาง ๆ เปนตัวขัดขวาง
ขีดความสามารถของ SMEs อยางไมจําเปนในการหาแหลงเงินมาเพื่อเร่ิมดําเนินกิจการ
หรือเพื่อขยายกิจการ รวมทั้งการจัดหาทุนหมุนเวียน หรือเพื่อการลงทุนทั้งในระยะ
ส้ันและระยะยาว  ปจจุบันในหลายประเทศกําลังทบทวนกฎระเบียบที่ควบคุมประเภท
นักลงทุนที่อนุญาตใหลงทุนในPrivate Equity  และกําลังพิจารณาลดหยอนความเขมงวด
ของกฎระเบียบเหลานั้นลง บางประเทศกําลังอยูในขั้นแยกแยะความแตกตางระหวาง
พันธะในการรายงานผล และการเปดเผยขอมูลของบริษัทที่ลงทุนตามประเภทของ
นักลงทุน โดยท่ัวไปแลวขอกําหนดในการนําบัญชีและการเปดเผยขอมูลเพื่อขอรับ
เงินนั้นอาจเปนปญหาขึ้นมาได หนาที่ดังกลาวเปนภาระหนักของธุรกิจ SMEs 
ขณะเดียวกันสถาบันการเงินก็ประสบปญหาในเรื่องบัญชีไมมีมาตรฐาน และไม
ทราบสถานะภาพทางการเงินของ SMEs รัฐบาลจึงควรที่จะรักษาความสมดุลย ระหวาง
ผลประโยชนของนักลงทุนและผล ประโยชนของธุรกิจ SMEs ที่แสวงหาเงินทุน 

3. บทบาทของธนาคารกับการเปนแหลงเงนิทุน 
 ธนาคาร เปนแหลงเงินทุนสําคัญของ SMEs ในหลายประเทศ SMEs ขึ้นอยูกับเงินทุน

จากธนาคารมากจนเกินไป เนื่องจากแหลง Venture Capital มีไมเพียงพอ และเขาไม
ถึงตลาดหลักทรัพยธรรมชาติ และระดับของกฎเกณฑในภาคการเงินในภาพรวมมี
อิทธิพลตอวิธีปฏิบัติในการปลอยสินเชื่อของธนาคารตาง ๆ การขาดการแขงขัน
ระหวางธนาคารดวยกันเองและแหลงเงินทุนอื่นๆ อาจนําไปสูความลมเหลวของ
ธนาคารที่จะสนองความตองการทางการเงินของธุรกิจ SMEs ธนาคารตาง ๆ อาจ
ขาดกําลังความสามารถในการประเมินศักยภาพในระยะยาวของธุรกิจ SMEs หรือใน
การประเมินมูลคาของสิ่งที่จับตองไมได ธนาคารมักจะตองการหลักทรัพยค้ําประกัน
ตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาแตเดิม เปนสวนสําคัญในการปลอยสินเชื่อหลักทรัพย 
ซึ่ง SMEs ไมไดมีอยูในครอบครอง นอกจากนั้นธนาคารมักจะตองการรายงานที่
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จัดทําไวเปนระยะเวลานาน หรือกําหนดระดับกําไรหรือรายรับขั้นต่ํา เปนสวนสําคัญ
ในการขอรับสินเชื่อ  กฎระเบียบที่เหมาะสมชวยปรับปรุงการทําหนาที่ของตลาดสินเชื่อ
ได อาทิ การใหขอมูลที่เกี่ยวของตอสถาบันการเงินที่สําคัญทุกแหง ตัวอยางเชนใน
สหรัฐอเมริกาไดออกกฎระเบียบใหม กําหนดใหธนาคารมีหนาที่จะตองรายงานการ
ปลอยสินเชื่อของตนตอ SMEs ระดับการปลอยสินเชื่อของธนาคารตาง ๆ จะถูกจัดลําดับ
และตีพิมพโดยรัฐบาล การชําระหนี้ชาก็เปนอีกเปาหมายหนึ่งที่จะตองมีการปฏิรูปใน
บางประเทศประชาคมยุโรปไดมีการดําเนิน การไปหลายกาวแลวในการทําใหธุรกิจ 
SMEs สามารถเรียกเก็บดอกเบี้ยจากลูกคาที่จายหนี้ชา ระบบประกันสินเชื่อ ซ่ึงรัฐบาล
และสถาบันตาง ๆ ของรัฐใหการประกันมักจะไมทําหนาที่ในกรณีของ SMEs การ
ปฏิรูปทางดานกฎระเบียบมีความเปนไปไดที่จะชวยปรับปรุงในเรื่องของความโปรงใส
และการทําหนาที่ของภาครัฐ 

4. เทคโนโลยี และ Know–how 
 SMEs เปนแหลงกําเนิดสําคัญของนวัตกรรม ในประเทศที่มุงเนนการใชความรู 

(Knowledge–Based Economics) กฎระเบียบของรัฐบาลมีอิทธิพลตอบรรยากาศโดยรวม
ของการเผยแพร นวัตกรรมและเทคโนโลยี รัฐบาลสามารถสรางเงื่อนไขที่เปนกรอบ
ที่สนับสนุน อาทิ ในเรื่องของทรัพยสินทางปญญา และสงเสริมความรวมมือระหวาง
นักวิจัยภาครัฐ และอุตสาหกรรมเพื่อเปนการกระตุนใหเกิดนวัตกรรมและการรับ
เอาเทคโนโลยีที่กาวหนามาใชใน SMEs กฎระเบียบอาจขัดขวางหรือหามนักวิจัย
ภาครัฐหรืออาจารยในมหาวิทยาลัย ไมใหไปทํางานกับภาคเอกชนแมจะในเวลาชวงสั้น
ก็ตาม หรือขัดขวางไมใหทําวิจัยรวมกัน หรือขัดขวางการทําโครงการทางเทคนิค 
(Technical Projects) กับวิสาหกิจตางๆ การหยุดงานประจําที่ทํากับภาครัฐเพื่อไป
ทํางานกับวิสาหกิจตาง ๆ อาจเกิดผลเสียในเรื่องเบี้ยบํานาญ และความมั่นคงใน
หนาที่การเงิน กิจการทางธุรกิจ ไดแกการใหคําปรึกษาแนะนําทางเทคโนโลยีโดย
อาจารยมหาวิทยาลัยอาจถูกหาม นักวิจัยของรัฐบาลอาจไมไดรับเกียรติใหไดรับ
สิทธิบัตร และ ไมไดรับเงินรายไดจากงานวิจัยของตน และหรืออาจถูกขัดขวางไมให
นําเอาผลการวิจัยไปทําประโยชนทางธุรกิจ และในทางตรงกันขามเปนเรื่องยากที่
นักวิจัยภาคอุตสาหกรรมจะเขาไปเปนสมาชิกในคณะตางๆในมหาวิทยาลัย หรือเขา
ไปทํางานใหรัฐบาลแงมุมทางดานสภาพแวดลอมดานกฎระเบียบไดจํากัด SMEs 
ไมใหเขาถึงความเชี่ยวชาญ (Know-how) และเทคโนโลยี รวมทั้งการกอตั้งธุรกิจที่มุงใช
เทคโนโลยีใหมๆขึ้น ประเทศตาง ๆนับตั้งแต ญ่ีปุนไปจนถึงตุรกี ในปจจุบันรกําลัง
ดําเนินการปฏิรูปเรื่องเหลานี้กันอยางกวางขวาง ประเทศสหรัฐอเมริกาไดนําเอา
กฎระเบียบตาง ๆ มาบังคับใชเพื่อใหหนวยงานวิจัยภาครัฐจัดสรรงบประมาณใน



7 - 31 
 

การทําวิจัยและพัฒนาแก SMEs อีกวิธีที่ใชเกี่ยวของกับการปฏิรูประบบการศึกษา 
จะชวยในเรื่องการสรางวัฒนธรรมดานการประกอบการ การแขงขันระหวางมหาวิทยาลัย
ดวยกัน และกฎเกณฑในการสนับสนุนทางการเงินของรัฐจะดึงดูใหมหาวิทยาลัยตาง ๆ  
สนับสนุนดานการวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีแกธุรกิจ SMEs มากขึ้น อยางไรก็
ตาม ในบางประเทศปญหาหลักที่ประสบยังคงเปนเรื่องของการยอมรับความสําคัญ
ของการรวมมือกันทําวิจัยระหวางภาครัฐ และภาคเอกชน และคุณคาของกิจกรรมดาน
นวัตกรรมตอธุรกิจขนาดยอมและตอการประกอบการ ในบางประเทศจําเปนจะตอง
เปลี่ยนแนวคิดในเรื่องบทบาทของมหาวิทยาลัย เชนตองไมคิดวามหาวิทยาลัยเปน
แคเพียงศูนยกลางการศึกษาเทานั้น ควรคิดวา มหาวิทยาลัยเปนสถาบันบริการของรัฐ
ที่ทําประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจในหลายประเทศ อาทิ  ประเทศสาธารณรัฐเชค
นั้นทําการวิจัยรวมกันระหวาง SMEs และศูนยวิจัยของรัฐเปนสิ่งตองหามตามกฎหมาย 
ประเทศดังกลาวไมไดมองเห็นคุณคาของการทําวิจัยรวมกันดังกลาว จึงไมไดมีการ
จัดหาเครื่องมือเพื่อกิจกรรมดังกลาวไว ในประเทศฮังการีก็ในทํานองเดียวกัน การ
ขาดโครงการสงเสริมมีผลกระทบดานลงทุนตอ SMEs คือทําให SMEs ไมไดรับ
เทคโนโลยีและความรูจากมหาวิทยาลัย รวมทั้งศูนยวิจัยที่รัฐสนับสนุนทางดานการเงินเลย 

5. ทรัพยากรมนษุย 
 สินทรัพยสําคัญที่สุดของวิสาหกิจตางๆ โดยเฉพาะ SMEs ก็คือทรัพยากรมนุษย

กฎระเบียบตางๆ ที่มีผลกระทบตอลูกจางและความยืดหยุนของตลาดแรงงานจะมี
ผลดานลบกับการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ รวมทั้งการสรางงานของ
ประเทศในกลุม OECD โดยการขัดขวางการเกิดและการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs 
แมวากฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับแรงงาน จะจําเปนตอการปกปองลูกจาง แต
กฎระเบียบที่เขมงวดเกินไป หรือไมมีความยืดหยุนอาจจะทําให SMEs ที่เขมแข็งลม
หายตายจากไปได กฎหมายระเบียบตาง ๆ ในเรื่องนี้อาจมีผลกระทบดานลบตอความ
ยืดหยุน ของสภาพของ SMEs กฎระเบียบดานแรงงานควรจะสงเสริมใหแรงงานมี
ความยืดหยุน ส่ิงนี้จําเปนตอ SMEs ที่ตองการในการปรับสภาพทางธุรกิจใหเขากับ
เงื่อนไขของตลาดที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว สภาพแวดลอมดานกฎระเบียบในปจจุบันใน
หลายๆดานทําใหธุรกิจ SMEs ตองเสียคาใชจายเพิ่มมากขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับการจาง
และการไลคนงานออกหรือไมก็ทําให SMEs มีขีดความสามารถในการเพิ่มหรือรักษา
แรงงานทีมีคุณภาพลดลง ในหลายประเทศอาจมีกฎระเบียบเรียกเก็บคาธรรมเนียม
บริการการจัดหาคนเพิ่ม ซึ่งยับยั้งไมให SMEs แสวงหาคนงานที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
กฎระเบียบตางๆอาจเขมงวดในเรื่องของการหาคนงานใหมและไลคนงานออก การ
จายคาทํางานลวงเวลาและการใชคนงาน Part–Time และลูกจาง ในหลายประเทศ 
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กฎระเบียบตางๆ จํากัดผูประกอบการในเรื่องคาแรงชั่วโมงทํางาน เวลาทํางานที่ยืดหยุน 
วันหยุดพักผอน การปวย และการหยุดประเภทอื่น ระเบียบวิธีการเกี่ยวกับบุคลากร
ซ่ึงตองเสียคาใชจายสูง จะเปนภาระหนักโดยเฉพาะอยางยิ่งแก SMEs ซ่ึงมักจะประสบ
ปญหาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ยุงยากซับซอนในเรื่องของเงื่อนไขการจาง การ
ไลออก เพราะเงื่อนไขตางๆ เกี่ยวกับการจางงาน และผลประโยชนทางดานสังคม ใน
บางประเทศไดปฏิรูปกฎหมายอุตสาหกรรมซึ่งกําหนดขึ้น โดยมีพื้นฐานมาจาก
ขอตกลงที่สหภาพแรงงาน (Trade unions) และองคกรทางธุรกิจเขาถึงได ในประเทศ
สเปนลักษณะสําคัญของกฎหมายจะรวมถึงการทําสัญญาในรูปแบบตางๆ (ซ่ึงกําหนด
ชัดเจนในเรื่องของการจางงานไมเต็มวัน (part–time) การจางงานชั่วคราว (discontinuous 
permanentemployment) ลดคาใชจายในการไลคนงานออก (ซ่ึงเปนการสันบสนุนให
เปลี่ยนการทําสัญญาจางงานแบบชั่วคราว เปนสัญญาจางแบบถาวร) และปรับปรุง
กระบวนการใหอํานาจในการปลดคนงานออก เมื่อไดใหส่ิงอันพึงไดตามสิทธิของ
คนงานแลว  
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7.4 สรุป 
 ในปจจุบันยังไมมีใครสามารถตอบไดอยางแนชัดวาประเทศไทยมีกฎหมายที่ยังมีผลบังคับใชอยู
ทั้งหมดกี่ฉบับ แตจากการศึกษาขอมูลที่ไดมีการสํารวจในป 2538 และจากการปรับปรุงขอมูลจากราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาจนถึงสิ้นป 2542 ประมาณวา จะมีกฎหมายที่ยังมีผลบังคับใชอยูจํานวน 1,041 ฉบับ 
และในจํานวนนี้เองจะเปนกฎหมายที่ไมมีการปรับปรุงแกไขมากกวา 20 ปจํานวนไมนอยกวา 200 ฉบับ 
ดังนั้น ปญหาความลาหลังและเปนอุปสรรคตอการประกอบธุรกิจจึงเปนปญหาที่เล่ียงไดยากสําหรับภาค
ธุรกิจไทย และปญหานี้ก็เปนเรื่องที่ไดรับการยอมรับกันแลววาเปนปจจัยที่บั่นทอนโอกาสในดานการลงทุน 
และความสามารถในการแขงขันทางดานธุรกิจโดยตรง อยางไรก็ตาม การดําเนินการเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นสวนใหญกลับไมสามารถดําเนินการแกไขปญหาที่ตัวกฎหมายหลัก แตจะเปนการแกไขปญหาในเชิง
การบริหารเปนหลัก เชน การกําหนดนโยบายใหมีการมอบอํานาจใหอุตสาหกรรมจังหวัด ในการอนุญาตตั้งและ
ขยายโรงงาน การออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย การจัดตั้งศูนยบริการการลงทุนเพื่อแกไขปญหาการ
ขาดการประสานงานของหนวยงานในการตั้ง และขยายโรงงานบางประเภทที่กอใหเกิดปญหาความลาชา
และตนทุนสวนเพิ่มโดยไม จําเปนซึ่งก็สามารถแกไขปญหาดานการลงทุนใหลุลวงไดในบางสวน แตยัง
ไมสามารถแกไขปญหาหลักที่เกิดจากความลาหลังของกฎหมายไทยไดเพราะเปนเรื่องที่ตองดําเนินการ
แกไข โดยผานกระบวนการพิจารณาในรัฐสภา อยางไรก็ตามจากแผนพัฒนฯ ฉบับที่ 10 รวมทั้งแผนปฏิบัติ
การสงเสริม SMEs ไดมีการกําหนดในเรื่องการปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับที่จะเอื้อตอการสงเสริมธุรกิจ 
SMEs ไว 
 นอกจากนี้สําหรับประเทศไทยพบวากฎระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับ SMEs กระจายอยูในกระทรวง 
กรม กองตางๆ ไมมีหนวยงานที่ทําหนาที่ในการรวบรวม เพื่อชวยเหลือใหคําแนะนําแบบครบวงจร แมศูนย
ชวยเหลือทางกฎหมาย SMEs ของ สสว. จะทําหนาที่ในการใหคําปรึกษาแนะนําแก SMEs ทางดานกฎหมายและ
กฎระเบียบไดบาง แตก็ยังมีขอบเขตการดําเนินงานที่คอนขางจํากัด หากรัฐบาลจะพิจารณาใหมีการจัดตั้ง
สํานักงานกลาง (Centralised Center) หรือ (One-Stop Shop) ขึ้น โดยขยายขอบเขตการบริการของศูนย
ชวยเหลือทางกฎหมาย SMEs ใหกวางขวางขึ้นก็จะเปนประโชยนมาก นอกจากนี้หากสํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) จะมีการรวบรวมขอมูลกฎระเบียบตางๆ ที่ธุรกิจ SMEs จําเปนตอง
รู และชวยอํานวยความสะดวกในเรื่องระเบียบพิธีการตางๆ โดยใหขอมูลขาวสารดานกฎระเบียบ และ
แบบฟอรมตาง ๆ ที่ใชในการขึ้นทะเบียน การชําระภาษี และอ่ืน ๆ แกภาคธุรกิจผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส 
และเว็บไซดที่สามารถโตตอบไดโดยตรงกับทางราชการ ก็จะชวยใหการสงเสริม SMEs มีศักยภาพในการ
แขงขันและพัฒนาธุรกิจใหเจริญเติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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บทที่ 8  การสงเสริม SMEs ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

การคาเสรีที่แขงขันกันอยางรุนแรงมากขึ้นทําใหการผลิตสินคาและบริการโดยอาศัยทรัพยากร
และแรงงานราคาถูกอาจไมสามารถแขงขันไดตอไป โดยเฉพาะผูประกอบการไทยในปจจุบันที่ถูกภาวะกดดัน
ในการแขงขันระหวางประเทศที่ใชเทคโนโลยีสูง เชน เกาหลี ไตหวัน และประเทศที่ใชทรัพยากรและแรงงาน
ราคาถูก เชน จีน เวียดนาม ดังนั้น การที่ผูประกอบการไทยจะสามารถแขงขันและอยูรอดไดในเวทีการคาโลก 
จําเปนอยางยิ่งที่ตองยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของตนเองเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแขงขนั 
ประเทศไทยหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองนําพาประเทศเขาสูเศรษฐกิจและสังคมฐานความรูอยางเรงดวน  
 
8.1  ความสําคญัของการสงเสริม SMEs ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ในระบบเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู ความรูเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยความรู
ถูกสรางจากกระบวนการผลิตความรู ซ่ึงอาจมีแหลงที่มาทั้งจากการสรางความรูขึ้นมาใหมโดยการวิจัยและพัฒนา
เอง และการไดมาซึ่งความรูจากภายนอก และความรูดังกลาวจะถูกกระบวนการแพรกระจายความรูไปเพื่อ
เขาสูกระบวนการนําความรูไปใชเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคม (Value Creation) ในรูปของผลิตภัณฑ
และกระบวนการผลิตใหม การเพิ่มผลิตภาพ (productivity) และการตั้งบริษัทใหมที่อาศัยความรูเปนฐาน (spin-off, 
start-up company) ดังรูป 8.1  

 
รูป 8.1 ระบบเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  ประยุกตจาก World Bank (1998/99), World Development Report – Knowledge for Development, New York: 

Oxford University Press. 

 
การสรางความรูขึ้นมาใหม 

(Knowledge Creation) 
การจัดหาความรูที่มีอยูแลว 

(Knowledge Acquisition) 

การแพรกระจายความรู 

การนําความรูไปใช 

Fe
ed

ba
ck

 Feedback 

การผลิตความรู 
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อยางไรก็ตาม ในการนําความรูไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย ผูประกอบการตองมีขีดความสามารถ
ทางเทคโนโลยี ซ่ึง Arnold et.al. (2000) ไดแบงระดับขีดความสามารถของวิสาหกิจออกเปน 4 ระดับ ไดแก 

1) แรงงานเขมขน (labor intensive) มีความสามารถการใชเทคโนโลยีการผลิตขั้นพื้นฐาน โดยไมได
มีความเขาใจอยางลึกซึ้ง 

2) ทักษะเขมขน (skill intensive) มีความสามารถในการรับเอาเทคโนโลยีและสามารถเขาใจเทคโนโลยี
อยางลึกซึ้ง สามารถดัดแปลงเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม 

3) เทคโนโลยีเขมขน (technology intensive) มีความสามารถการยกระดับเทคโนโลยีและการทํา
วิศวกรรมยอนรอย โดยการออกแบบ และพัฒนาทางวิศวกรรมของตนเองได 

4) การวจิัยและพัฒนา เพื่อปรับปรุงกระบวนการหรือผลิตสินคาใหม 
ความสามารถทางเทคโนโลยีของ SMEs สวนใหญอยูในระดับที่ 1 คือ การใชเทคโนโลยีการผลิตขั้น

พื้นฐาน SMEs จํานวนหนึ่งมีขีดความสามารถในการรับเอาเทคโนโลยีจากตางประเทศและสามารถเขาใจเทคโนโลยี 
ซึ่ง SMEs จํานวนนอยสามารถยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและทําวิศวกรรมยอนรอยได และ SMEs 
จํานวนนอยมากที่มีความสามารถในระดับสูงสุด คือ การวิจัยและพัฒนา ดังรูป 8.2 

 
รูป 8.2  ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของ SMEs สวนใหญ 

 
 
ที่มา: Arnold et.al (2000). Enhancing Policy and Institutional Support for Industrial Technology Development in 

Thailand – The Overall Policy Framework and the Development of the Industrial Innovation System. 

 
 
 

R&D 
 

การยกระดับ
เทคโนโลยี 

การรับเอาเทคโนโลยี  
และเขาใจเทคโนโลยีอยางลึกซึ้ง 

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการผลิตขั้นพื้นฐาน 

 

การวิจัยและพัฒนา: มีอยูนอยมาก 

การออกแบบและวิศวกรรม:  
มีอยูนอยมาก ซึ่งเกิดจากการรวมกลุมบริษัท 

ความสามารถทางชางและการดัดแปลง:  
มีความสามารถบาง แตทักษะหลักออนแอ 

ความสามารถการผลิตขั้นพื้นฐาน: 

ออนแอและยังขาดการยกระดับ 
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8.2  ปญหาและขอจํากัดของ SMEs ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ผูประกอบการ SMEs ไทยสวนใหญยังมีขีดความสามารถในระดับที่ 1 คือ การใชเทคโนโลยีในการ

ผลิตขึ้นพื้นฐาน และมีสวนนอยอยูในระดับ 2 คือ ความสามารถในการรับเอาเทคโนโลยีและเขาใจเทคโนโลยี
อยางลึกซึ้งซึ่งโดยมากมักเปนวิสาหกิจขนาดกลาง สวนความสามารถระดับที่ 3 และ 4 อาจมีอยูในแตวิสาหกิจ
ขนาดใหญเทานั้น  

  
รูป 8.3 ระดับขั้นของการพฒันาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี 

 
 
ที่มา: แผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (2547) 

 
โดยทั่วไป การยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของผูประกอบการ มักทําโดยการไตระดับ

ขีดความสามารถของผูประกอบการจากระดับที่ 1 สูระดับที่ 2 3 และ 4 ตามลําดับ (รูป 8.3) ประเทศไทยก็
เชนเดียวกัน เพราะแมวาหนวยงานภาครัฐหลายหนวยงานไดตระหนักถึงระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
ของวิสาหกิจไทยเปนอยางดี และไดออกมาตรการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของภาคเอกชน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง SMEs ทั้งในรูปการชวยเหลือทางการเงิน การสรางแรงจูงใจทางภาษีในการพัฒนาเทคโนโลยี การ
ชวยเหลือทางเทคนิคโดยการใหบริการที่ปรึกษา และการบริการวิเคราะหทดสอบ แตกระนั้น การชวยเหลือ
สนับสนุนดังกลาว ก็ยังไมสัมฤทธ์ิผลเทาที่ควร พิจารณาจากรายงานการจัดอันดับความสามารถในการแขงขัน 
World Competitiveness Yearbook ป 2550 ของ International Institute for Management Development (IMD) ซ่ึง
ไดจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ รวมทั้งสิ้น 55 ประเทศ ปรากฏวา ประเทศไทยมี
อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมอยูในอันดับที่ 33  ลดลงจากป 2549 ที่อยูในอันดับที่ 29 ทั้งนี้ สาเหตุ
ที่อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยลดลง  สวนหนึ่งเนื่องมาจากการลดลงของปจจัยดาน
โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ลดลงมากจากอันดับที่ 42 ในป 2549 เปนอันดับที่ 48 ใน
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ป 2550 สามารถพิจารณาตามตาราง 8.1 ทั้งนี้ ยังเห็นไดชัดวาโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของประเทศไทยอยูในอันดับทายๆ แทบทั้งสิ้น ซ่ึงหากประเทศไทยตองมุงไปสูเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู
ในเวลาอันใกลนี้ การไตระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของ SMEs จากระดับที่ 1 ไปสูระดับที่ 2 3 และ 4 
ตามลําดับ จะทําใหไทยไมสามารถไลตามทันประเทศที่นําหนาประเทศไทย เชน เกาหลี และไตหวัน และอาจ
ไมสามารถแขงขันไดกับประเทศคูแขง เชน มาเลเซีย อาจเลวรายยิ่งกวานั้น หากประเทศไทยจะไมสามารถ
แขงขันกับประเทศที่เคยลาหลังกวาประเทศไทย เชน จีน เวียดนาม กัมพูชา เปนตน 
 
ตารางที่ 8.1  อันดับความสามารถในการแขงขนัของประเทศไทย ป 2546-2550 

ปจจัยหลัก ป 2546 ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550 

1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 13 9 7 19 15 
2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ 18 20 14 20 27 
3. ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ 25 21 25 25 34 
4. โครงสรางพื้นฐาน 43 42 39 42 48 

    - วิทยาศาสตร 46 46 47 45 49 

    - เทคโนโลย ี 41 38 37 41 48 

อันดับโดยรวม 28 26 25 29 33 
จํานวนประเทศ 51 51 51 53 55 
ที่มา: สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

 
8.3  หนวยงานที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริม SMEs ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

8.3.1  ภาพรวมของการสงเสริม SMEs ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทย 
รัฐบาลไดเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีของผูประกอบการไทย จึงไดจัดทําแผนกล

ยุทธวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พ.ศ. 2547 – 2556) เพื่อเชื่อมโยงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปน
สวนสนับสนุนและตอบสนองความตองการของภาคเอกชนไทย มุงเนนผลักดันประเทศไทยใหเปนเศรษฐกิจและ
สังคมฐานความรู โดยแผนดังกลาวมีกลุมเปาหมายในภาคอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศ ไดแก อุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมซอฟตแวรและไมโครชิป อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมทองเที่ยว 
อุตสาหกรรมสุขภาพ และอุตสาหกรรมชีวภาพ เปนตน โดยมีเปาหมายในป 2556 วาสถานประกอบการไทย
จะมีนวัตกรรมเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 35 ของสถานประกอบการทั้งหมด และสัดสวนมูลคาเพิ่มจากสินคาและบริการ
ที่ใชความรูตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศไมนอยกวาคาเฉลี่ยของกลุมประเทศสมาชิก OECD รวมทั้ง
อันดับความสามารถในการแขงขันดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทยจะตองอยูเหนือจุดกึ่งกลาง
ของ IMD ดังแสดงในรูป 8.4  
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รูป 8.4 ความสัมพันธระหวาง Innovation Capacity และ GDP per capital ของประเทศตางๆ ป ค.ศ. 2002 – 2003 

 
ที่มา: แผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (2547) 

 
แผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พ.ศ. 2547 – 2556) ประกอบดวยกลยุทธ

ที่สําคัญที่เกี่ยวของกับภาคอุตสาหกรรมโดยตรง เชน  
กลยุทธที่ 1 การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ (cluster) เศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถทางเทคโนโลยีและผลิตภาพภาคการผลิต ยกระดับเศรษฐกิจและชุมชน รวมทั้งยกระดับคุณภาพ
ของบริการทางสังคม โดยมี 3 มาตรการ ไดแก การพัฒนาการเชื่อมโยงและความรวมมือกันเปนเครือขายใน
รูปคลัสเตอร การสรางแรงจูงใจกระตุนการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในคลัสเตอร 
และการสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร OTOP 

กลยุทธที่ 2 การพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหตอบสนองความตองการของ
ภาคเศรษฐกิจและสังคม โดยมี 4 มาตรการ ไดแก การเรงสรางกําลังคนระดับสูง การสรางนักเทคโนโลยีโดย
ใชกลไกโครงการวิจัยขนาดใหญ การพัฒนาระบบผลิตกําลังคนรองรับการพัฒนาระยะยาว และการเสริมความรู
ใหนักอุตสาหกรรมทันสมัยตลอดเวลา  

กลยุทธที่ 3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสถาบัน เพื่อกระตุนและสนับสนุนการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมี 4 มาตรการ ไดแก การพัฒนาศูนยแหงความเปนเลิศ การพัฒนา
อุทยานวิทยาศาสตร การพัฒนาบริการเทคนิคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการพัฒนาระบบแรงจูงใจ 

อยางไรก็ตาม ในป 2550 รัฐบาลไดเล็งเห็นปญหาการลดลงของผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor 
Productivity: TFP) ของภาคอุตสาหกรรมไทยที่มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากการขาดความสามารถ
ทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม และไดพิจารณาเห็นวาทางแกปญหาดังกลาวควรสรางความเชื่อมโยง
ระหวางภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม เพราะในปจจุบันแมวารัฐบาลไดลงทุนในดานโครงสรางพื้นฐาน
และการวิจัยและพัฒนาจํานวนมากแตก็ยังไมสามารถทําใหภาคอุตสาหกรรมยกระดับขีดความสามารถทาง
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เทคโนโลยีไดมากเทาที่ควร กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงไดรวมกัน
จัดทําแผนแมบทโครงสรางพื้นฐานทางปญญาที่เนนการสงเสริมการสรางความเชื่อมโยงระหวางภาคการศึกษา 
สถาบันวิจัย หนวยงานภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม โดยมีกลยุทธการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางปญญา 3 
กลยุทธ คือ 

กลยุทธที่ 1 เพิ่มความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิต โดยการสรางชองทาง
ความรวมมือในการเขาถึงมาตรการสนับสนุนภาคเอกชน (solution house) ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและสถาบันรวมทั้งกฎหมายและแรงจูงใจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การพัฒนาระบบคุณภาพ และการเสริมสรางความรูความเขาใจในทรัพยสินทางปญญา วิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

กลยุทธที่ 2 สรางความเขมแข็งของแหลงผลิตความรู เชน การพัฒนาศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางให
เขมแข็งและทํางานตรงกับความตองการของภาคการผลิต การสรางกลไกการถายทอดความรูระดับสูงระหวาง
ภาคการผลิตและสถาบันการศึกษา และการพัฒนาบุคลากรใหตรงกับความตองการของภาคการผลิตและบริการ 
และสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนที่มีทักษะในการประดิษฐคิดคน 

กลยุทธที่ 3 สรางความเชื่อมโยงระหวางแหลงผลิตความรูและผูใชความรู โดยการพัฒนาเครือขาย
นวัตกรรมอุตสาหกรรมกลุมยอย (Sub-sectoral Innovation Network: SSIN) 

แผนแมบทโครงสรางพื้นฐานทางปญญา มีเปาหมาย 3 ประการ คือ 1) รอยละ 35 ของสถานประกอบการ
ในอุตสาหกรรมการผลิตมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 2) มีความรวมมือระหวางภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา 
การวิจัย และการเรียนการสอน อยางใกลชิด และ 3) อันดับความสามารถทางการแขงขันของประเทศไทยใน
ดานบุคลากรวิจัยและพัฒนา และสิทธิบัตรที่จัดทําโดย IMD อยูในตําแหนงไมต่ํากวาจุดกึ่งกลาง 

การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ผานมาก็ไดใหความสําคัญกับการพัฒนา SMEs 
โดยอาศัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยไดมีการบรรจุยุทธศาสตรเสริมสรางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมใหเติบโตอยางยั่งยืนไวในแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย (พ.ศ. 2545-
2549) ซ่ึงยุทธศาสตรนี้ประกอบดวย 4 กลยุทธ ไดแก  

กลยุทธที่ 1 การยกระดับประสิทธิภาพและสงเสริมการใช ICT ของผูประกอบการวิสาหกิจภาค 
การผลิต การคาและบริการใหสูงขึ้นไดมาตรฐานสากลและเปนไปตามหลักบรรษัทภบิาล 

กลยุทธที่ 2 การสงเสริมการคนควา วิจัย คนหา และพัฒนานวัตกรรมรวมกันระหวางภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อนําไปใชเชิงพาณิชย 

กลยุทธที่ 3 การเชื่อมโยงวิสาหกิจและการพัฒนากลุมวิสาหกิจครบวงจร (Cluster) ผานระบบ 
การรวมกลุมวิสาหกิจ ระบบเครือขายขอมูลขาวสารและระบบหวงโซอุปทาน (Supply Chain) 

กลยุทธที่ 4 การพัฒนาความสามารถและคุณภาพชวีิตของบุคลากรใน SMEs 
ในป 2550 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ไดจัดทําแผนการสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) โดยมีวิสัยทัศน คือ SMEs มีการเติบโตอยาง
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ตอเนื่องยั่งยืน แข็งแกรง และสมดุล ซ่ึงไดเชื่อมโยงกับแผนแมบทโครงสรางพื้นฐานทางปญญาที่มุงเนนการ
ทํางานแบบเครือขายพันธมิตรระหวางภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม โดยมีการเนนการพัฒนาเทคโนโลยีของ 
SMEs ในยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถนวัตกรรมของ SMEs ในภาคการผลิต ซ่ึงตองการ
เพิ่มมูลคาเพิ่ม ความแตกตาง และความสามารถในการแขงขันของสินคาอุตสาหกรรม และพัฒนาโครงสราง
การผลิตจากผูรับจางผลิต (OEM) ไปเปนผูสามารถออกแบบ (ODM) และเปนผูสรางตรายี่หอ (OBM) มีเปาหมาย 
2 ประการ คือ 1) SMEs ภาคการผลิตมี TFP สูงขึ้นรอยละ 3 ตอป และ 2) ภาคการผลิตพัฒนาไปสูการสราง
แบรนด 100 แบรนด ภายในป 2554 ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 ประกอบดวย 5 กลยุทธ ไดแก 

กลยุทธที่ 1 สงเสริมการสรางพันธมิตรธุรกิจและการรวมกลุม SMEs ไดแก การสงเสริมการรวมกลุม
เครือขายพันธมิตร การสงเสริมการสรางพันธมิตรและเชื่อมโยงทางการคา และการสรางความเขมแข็งของ
เครือขายธุรกิจเดิม  

กลยุทธที่ 2 สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี ไดแก การสรางที่ปรึกษาทางดานเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม การเพิ่มศักยภาพของ SMEs ดานเทคโนโลยี และนวัตกรรม และการสงเสริมการใชและพัฒนา
นวัตกรรมของ SMEs  

กลยุทธที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ ไดแก การสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพ และการสนับสนุนการกระตุนจิตสํานึกดานการเพิ่ม
ผลผลิต 

กลยุทธที่ 4 เตรียมพรอมรองรับระบบการคาเสรีและมาตรการทางการคา ไดแก การสงเสริมศักยภาพ 
SMEs รองรับระบบการคาเสรี การศึกษาการใชประโยชนจากขอตกลงพันธกรณีระหวางประเทศ และการปกปอง
การนําเขาสินคาดอยคุณภาพ 

กลยุทธที่ 5 ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และความสามารถในการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ
ใหสอดคลองกับความตองการตลาด ไดแก การสงเสริมและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ การสงเสริมมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ และการสรางตราสินคาผลิตภัณฑ 
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8.3.2  หนวยงานสําคัญในการสงเสริม SMEs ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
การยกระดับขีดความสามารถของ SMEs ใหสูงขึ้นโดยการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขาไป

มีสวนในการปรับปรุงและคิดคนกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑใหมนั้น เปนนโยบายที่สําคัญในปจจุบัน เห็น
ไดจากแผนดานตางๆ ของรัฐบาล เชน แผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แผนแมบทโครงสรางพื้นฐาน
ทางปญญา และแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ลวนประกอบดวยยุทธศาสตรเกี่ยวกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับขีดความสามารถ ของภาคเอกชน ซ่ึงมีการดําเนินการหลายกิจกรรมและหลาย
หนวยงานซึ่งแตละกิจกรรมอาจสามารถชวยเหลือ SMEs ในระดับที่แตกตางกัน ซ่ึงอาจพิจารณาตัวอยางกิจกรรม
ของหนวยงานตางๆ ที่เหมาะสมสําหรับ SMEs ในแตละระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยี  ดังตาราง 8.2 
 
ตาราง 8.2 ตัวอยางกิจกรรมสนับสนุน SMEs ของหนวยงานตางๆ แยกตามระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยี 
ระดับขีดความสามารถ

ทางเทคโนโลยี 
กิจกรรมสนับสนุน SMEs เพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถ 

โครงการ/หนวยงานที่ใหการสนับสนุน 

ขั้นที่ 1 การใชเทคโนโลยี
ในการผลิตขั้นพื้นฐาน 

การใหคําปรึกษา โดยที่ปรึกษาจะ
เขาไปวินิจฉัยเพื่อชวยแกปญหา
เบื้องตน  รวมไปถึงการทําวิจัย
และพัฒนาเพื่อปญหาเชิงลึก ซึ่ง
บางโครงการสมทบคาจางที่
ปรึกษาสําหรับ SMEs 

- โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย (ITAP) สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

- คลินิกเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับ
ความสามารถในการแขงขัน (MDICP) กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม 

- ชินดัน (Shindan) สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-
ญี่ปุน) 

ขั้นที่ 2 การรับเอา
เทคโนโลยี และเขาใจ
เทคโนโลยีอยางลึกซึ้ง 

การใหบริการทางเทคนิค เชน 
การวิเคราะห การทดสอบ การ
สอบเทียบ การรับรองคุณภาพ 
และการรับรองระบบงาน 

- สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 
- กรมวิทยาศาสตรบริการ 
- สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
- สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) 
- สถาบันอาหาร 

ขั้นที่ 3 การยกระดับ
เทคโนโลยี และการทํา
วิศวกรรมยอนรอย 

การสนับสนุนทุนวิจัย เปนการ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
ภาคเอกชนโดยเฉพาะ SMEs ซึ่ง
ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจะเปน
ประโยชนตอสังคมโดยรวม 

- ฝายอุตสาหกรรม สํานักงานกองทุนสนับสนุนทุนวิจัย 
- สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
- สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 

ขั้นที่ 4 การวิจัยและ
พัฒนา 

การสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยตํ่า  
เพื่อชวยลดตนทุนในการวิจัยและ
พัฒนา เนื่องจากการวิจัยและ

- โครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมของ
ภาคเอกชน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ 



8 - 9 

 

ระดับขีดความสามารถ
ทางเทคโนโลยี 

กิจกรรมสนับสนุน SMEs เพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถ 

โครงการ/หนวยงานที่ใหการสนับสนุน 

พัฒนาเปนกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
สูง ภาครัฐสามารถสนับสนุนให
ภาคเอกชนมีการวิจัยเพิ่มขึ้นโดย
เขาไปชวยลดภาระดอกเบี้ย
บางสวน 

- โครงการนวัตกรรมดี...ไมมีดอกเบี้ย สํานักงาน
นวัตกรรมแหงชาติ 

มาตรการทางภาษี เพื่อเปน
แรงจูงใจใหเอกชนโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง SMEs ทําการวิจัยและ
พัฒนา 

- มาตรการเพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนา 
กรมสรรพากร 

- มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม กรมสรรพากร 

- มาตรการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาระหวาง
ภาคอุตสาหกรรม – สถาบันการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

 
จากตาราง 8.2 จะเห็นไดวาหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs ในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สวนใหญอยูภายใตกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนั้น ยังมีหนวยงาน
ภาครัฐอื่นๆ และองคกรอิสระ โดยประกอบดวยหนวยงานตางๆ ตอไปนี้ 

1. หนวยงานภายใตกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก 
- สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงสนับสนุน SMEs ในดานการ

ถายทอดเทคโนโลยี และการใหคําปรึกษา 
- สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิซ่ึงสนับสนุน SMEs ในดานการ

ใหคําปรึกษา รับจางวิจัย เงินกูดอกเบี้ยต่าํ การรวมลงทุน และพื้นที่เชาในอุทยาน
วิทยาศาสตร 

- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ซ่ึงสนับสนุน SMEs ในดาน
การถายทอดเทคโนโลยี และการวิเคราะหทดสอบ 

- สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ ซ่ึงสนับสนุน SMEs ในดานการเงิน เชน เงินกูไมมีดอกเบี้ย 
เงินรวมทุน เงินใหเปลา  

- กรมวิทยาศาสตรบริการ ซ่ึงสนับสนุน SMEs ในดานการวิเคราะหทดสอบ การถายทอด
เทคโนโลยี  

- สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ซ่ึงสนับสนุน SMEs ในดานการวิเคราะหทดสอบ และสอบ
เทียบ 
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2. หนวยงานภายใตกระทรวงอุตสาหกรรม ไดแก 
- กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ซ่ึงสนับสนุน SMEs ในดานใหคําปรึกษา เงินสบทบคาจาง

ที่ปรึกษา ถายทอดเทคโนโลยี เปนตน  
- สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซ่ึงสนับสนุน SMEs ในดานการเงิน 

เชน ใหสนับสนุนการปรับปรุงเครื่องจักร เงินรวมทุน พี่เล้ียงทางธุรกิจ เปนตน 
- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ซ่ึงสนับสนุน SMEs ในดานการยกเวนภาษี

เงินไดนิติบุคคล  
- สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซ่ึงสนับสนุน SMEs ในดานการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐาน 
- สถาบันไทย – เยอรมัน ซ่ึงสนับสนุน SMEs ในดานการถายทอดเทคโนโลยี และการ

ฝกอบรมบุคลากร 
- สถาบันยานยนต ซ่ึงสนับสนุน SMEs ในดานการตรวจสอบ ทดสอบ และการรับรอง

ผลิตภัณฑ การใหคําปรึกษา และการฝกอบรม  
- สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซ่ึงสนับสนุน SMEs ในดานการวเิคราะหทดสอบ  
- สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงสนับสนุน SMEs ในดานการวิเคราะหทดสอบ การ

รับรองผูประกอบการ การเชื่อมโยงการซื้อขาย การใหคําปรึกษา และการฝกอบรม 
- สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

3. หนวยงานภาครัฐอื่นๆ ไดแก 
- กรมสรรพากร ซ่ึงสนับสนนุ SMEs โดยการยกเวนภาษเีงินไดสําหรับการวิจยัและพัฒนา 
- สํานักงานคณะกรรมการสนับสนุนการวิจัย ซ่ึงสนับสนุน SMEs ในดานการสนับสนุน

ทุนวิจัย และการจัดทําโครงการแกปญหาอุตสาหกรรมโดยนักศึกษา 
4. องคกรภาคเอกชน ไดแก สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญ่ีปุน) ซ่ึงสนับสนุน SMEs ใน

ดานการใหคําปรึกษา การวินิจฉัย การทดสอบและสอบเทียบ และการฝกอบรม 
 

8.3.3  สรุปบทบาทการสงเสริม SMEs ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและความสอดคลองกับแผนการสงเสริม
วิสาหกิจจนาดกลางและขนาดยอม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดจัดทําแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554) เพื่อใชเปนทิศทางสําหรับการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ โดยมีวิสัยทัศน คือ การสรางเสริมความแข็งแกรงใหกับกิจการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย เพื่อใหสามารถเติบโตอยางสมดุล ตอเนื่อง และยั่งยืน โดยมุงเนนการ
เสริมสรางศักยภาพในการแขงขัน และการทําธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดวยฐานความรูและ
ความสามารถในเชิงทักษะฝมือ (Knowledge – Skill based) ซ่ึงเห็นไดชัดวาแผนฉบับดังกลาวมุงเนนพัฒนา
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ธุรกิจที่ตองใชความรูและทักษะเปนฐานในการผลิต ทดแทนการผลิตที่ใชทรัพยากรเปนฐานในอุตสาหกรรม
ดั้งเดิม ดังนั้น วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงมีสวนสําคัญมากสําหรับแผนการสงเสริมฉบับดังกลาว  

ดังนั้นเพื่อใหการจัดทําแผนปฏิบัติงานมีความครอบคลุมกับแผนการสงเสริมฯ และไมใหเกิดการ
ทํางานที่ซํ้าซอนกับการดําเนินการของหนวยงานอื่นๆ ที่มีอยูแลว จึงอาจพิจารณาความสอดคลองของมาตรการ
สนับสนุน SMEs ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีการดําเนินการแลวของหนวยงานตางๆ  และแผนการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย ฉบับที่ 2 ดังตารางที่ 8.3 ซ่ึงในบทนี้ จะนําเสนอ
เฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเทานั้น 
 
ตาราง 8.3 แผนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย ฉบับที่ 2 และมาตรการสนับสนุน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ดําเนินการแลว 

ยุทธศาสตร/กลยุทธของ 
แผนสงเสริม SMEs ฉบับท่ี 2 

มาตรการสนับสนุนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ท่ีดําเนินการแลว 

1 การสรางและพัฒนาผูประกอบการ  

1.1 การสรางความตื่นตัว จิตสํานึก และธรรม
ภิบาลแกผูประกอบการ เชน การสราง
ความตระหนกัและแรงจูงใตดานการทํา
ธุรกิจอยางเปนระบบและโปรงใส การ
บริหารจัดการที่ดีดานสิ่งแวดลอมและการ
ประหยดัพลังงาน ความรับผิดชอบตอ
สังคม ชุมชน และผูบริโภค เปนตน 

- การถายทอดเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม นิเวศ และ
พลังงาน (สถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย) 

- โครงการ Green Camp (สถาบันไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส) 

1.3 การเพิ่มขีดความสามารถ ความรู ทักษะ - โครงการ MDICP (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม) 
- โครงการ ITAP (สวทช.) 
- โครงการ SMEs University (สสว.) 

1.4 การเพิ่มขีดความสามารถดานเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม โดยการสนบัสนุนบริการ
ขอมูล องคความรูดานเทคโนโลยี การ
สนับสนุนใหเขาถึงและใชบริการทาง
เทคโนโลยีไดโดยสะดวก การสราง
เครือขายยกระดับเทคโนโลย ีและการตอ
ยอดนวัตกรรมสูเชิงพาณิชย 

- โครงการเครือขายการสงเสริมนวัตกรรมไปใชใน
เชิงพาณิชย (สสว.) 

- กรมทรัพยสินทางปญญา 

1.6 การยกระดับความสามารถและคุณภาพ
ชีวิตบุคลากร โดยการยกระดับความรู

- การฝกอบรม (สถาบันเฉพาะทาง เชน สถาบันยาน
ยนต สถาบันไทย-เยอรมัน ฯลฯ) 
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ยุทธศาสตร/กลยุทธของ 
แผนสงเสริม SMEs ฉบับท่ี 2 

มาตรการสนับสนุนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ท่ีดําเนินการแลว 

ทักษะแรงงานเดิม-แรงงานใหม ผานการ
ฝกอบรม การปรึกษาแนะนาํ สงเสริมการ
สรางและการเทียบระดับมาตรฐานฝมือ
แรงงานรวมทัง้เสริมสรางสภาพแวดลอม
การทํางานที่ดี และสวัสดิการในกจิการ
ขนาดกลางและขนาดยอม 

2 การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถ
ทางนวตักรรมของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในภาคการผลิต 

 

2.1 สงเสริมการสรางพันธมิตรและการ
รวมกลุมเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (Cluster) โดยการพัฒนาความ
เขมแข็งของกลุมที่มีการรวมตัวอยูแลว 
และสนับสนนุผลักดันการรวมกลุมใน
สาขาที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นมา 

- โครงการทุนเครือขายวิสาหกิจนวัตกรรม 
(สํานักงานนวตักรรมแหงชาติ) 

- สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
- สถาบันไทย-เยอรมัน 

2.2 การสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานทาง
เทคโนโลยี โดยการเพิ่มความรู
ความสามารถทางเทคโนโลยี นวตักรรม 
การสรางความเขมแข็งของแหลงความรู 
การเชื่อมโยงผูสรางและผูใชเทคโนโลยี
การผลิต 

- อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย และโครงการ
อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค (สวทช.) 

- หนวยบมเพาะวิสาหกจิในมหาวิทยาลัย 

2.3 การเพิ่มประสทิธิภาพและผลิตภาพ โดย
สนับสนุนการลดตนทุนและเพิ่มผลผลิต
ใหเหมาะสมกบัสถานภาพและศักยภาพ
ของอุตสาหกรรมสาขาเปาหมาย การเพิ่ม
ความรู ความสามารถ ทักษะของ
ผูประกอบการและแรงงานในแตละสาขา
อุตสาหกรรม 
 

- การฝกอบรมของสถาบันเฉพาะทางตางๆ  
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ยุทธศาสตร/กลยุทธของ 
แผนสงเสริม SMEs ฉบับท่ี 2 

มาตรการสนับสนุนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ท่ีดําเนินการแลว 

2.5 ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และสราง
ความแตกตางของผลิตภัณฑใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาด โดยการให
องคความรูดานคุณภาพมาตรฐานสากล 
การสนับสนุนพี่เล้ียง ที่ปรึกษา การสราง
กลไกการรับรองมาตรฐานทีม่ี
ประสิทธิภาพ การสนับสนุนสิ่งอํานวย
ความสะดวกดานมาตรฐาน 

- โครงการรูปแบบผลิตภัณฑและบรรจุภณัฑ กรม
สงเสริมอุตสาหกรรม 

- โครงการ ITAP (สวทช.) 
- การใหคําปรึกษา (สถาบันรับรองมาตรฐาน

ไอเอสโอ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน) 
- สถาบันอาหาร 
- สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

5 การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมในภูมิภาคและทองถิ่น ทิศทางการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมในภูมิภาคและทองถิ่น 

 

5.2 การสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
ใหบริการแก SMEs ในภูมภิาค โดยการ
สนับสนุนบริการดานเทคโนโลยี 
สนับสนุนบริการที่ปรึกษา พี่เล้ียง แก
ผูประกอบการ เพิ่มความรูและทักษะ
แรงงาน สนับสนุนองคความรูดานการ
ผลิต การจัดการ การเงิน การตลาด 

- หนวยบมเพาะวิสาหกจิในมหาวิทยาลัย 
- โครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ

แกวิสาหกิจชมุชน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
- โครงการเครือขาย ITAP ภูมภิาค 

5.3 การสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน 
โดยการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ความ
แตกตางของสนิคาและบริการให
สอดคลองกับความตองการของตลาด การ
สงเสริมโอกาสทางการตลาด 

- โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑเพื่อการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม) 

- โครงการคลินิกเทคโนโลยี (สํานักงานปลดั 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโลยี) 

6 การพัฒนาปจจัยเอ้ือในการดําเนินธุรกิจ  

6.1 การสงเสริมระบบและเครื่องมือให SMEs 
เกิดความสะดวกในการใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โดยการสรางแรงจูงใจ ความ
พรอม สนับสนุนดานการเงนิ และดาน

- กรมสรรพากร 
- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
- โครงการเครือขายการสงเสริมนวัตกรรมไปใชใน

เชิงพาณิชย สสว.  
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ยุทธศาสตร/กลยุทธของ 
แผนสงเสริม SMEs ฉบับท่ี 2 

มาตรการสนับสนุนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ท่ีดําเนินการแลว 

อ่ืนๆ ใหมีการนํา R&D, S&T ทรัพยสิน
ทางปญญาและนวัตกรรมไปประยุกตใช
ในการทําธุรกจิและใชเชิงพาณิชยมากขึ้น 
สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานดาน S&T 

- โครงการเงินทุนสนับสนุนการประกอบธุรกิจของ 
SMEs ไทย ในการสนับสนนุ SMES ดานทรัพยสิน
ทางปญญา สสว.  

 
จากตาราง 8.3 จะเห็นไดวามาตรการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีการดําเนินการอยูแลว

นั้นสามารถสงเสริม SMEs ที่สอดคลองกับแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 2 ได
บางสวน ทั้งนี้ ในแผนการสงเสริมดังกลาว ประกอบดวยยุทธศาสตรและกลยุทธอื่นที่ไมไดเกี่ยวของกับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยตรง อยางไรก็ตาม การดําเนินการในยุทธศาสตรและกลยุทธดานอื่นๆ นั้น 
สามารถนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสนับสนุนไดเกือบทุกสวน เชน การสงเสริมภาคการคาสง – คาปลีก 
และการจัดการดานโลจิสติกส สามารถนําเทคโนโลยีที่เปนผลจากงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไปสนับสนุน
กลยุทธดังกลาวได 

แมวาการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ในการสงเสริม SMEs ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จะมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของแผนสงเสริม SME ฉบับที่ 2 ในหลายกลยุทธและคอนขางครอบคลุม 
แตทั้งนี้ควรตองพิจารณาถึงศักยภาพการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากบทบาทหนาที่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ความเหมาะสม และขอดีขอเสีย เพื่อเสนอแนะแนวทางดําเนินงานที่เหมาะสมสอดคลองกับแผนสงเสริม SMEs 
ฉบับที่ 2 ตอไป การศึกษานี้จึงไดทําการวิเคราะหการดําเนินงานของ 4 หนวยงาน ในการสงเสริม SMEs ดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้ 

 
กรมทรัพยสินทางปญญา 
บทบาทหนาที่ของกรมทรัพยสินทางปญญา คือ เปนหนวยงานที่ดูแลงานดานทรัพยสินทางปญญา

ของประเทศ เชน การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา การจัดทําระบบสืบคน และการบริการดานทรัพยสิน
ทางปญญาเพื่อใหมีการนําไปใชประโยชน ซ่ึงการบริการดังกลาวมีจุดประสงคเพื่อตองการใหภาคอุตสาหกรรม
ไดมีการใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาทั้งจากแหลงภายในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงมีสวนสนับสนุน
ให SMEs มีการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดจากการศึกษาเทคโนโลยีจากหลายแหลง ซึ่งตรงกับกล
ยุทธที่ 1.4 ของแผนสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 คือ การเพิ่มขีดความสามารถดานเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการ
สนับสนุนบริการขอมูล องคความรูดานเทคโนโลยี การสนับสนุนใหเขาถึงและใชบริการทางเทคโนโลยีได
โดยสะดวก การสรางเครือขายยกระดับเทคโนโลยี และการตอยอดนวัตกรรมสูเชิงพาณิชย อยางไรก็ตาม 
หนาที่ในการสงเสริมการใชประโยชนทรัพยสินทางปญญา ควรแยกออกจากหนวยงานที่รับจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญา เนื่องจากการทําความเขาใจเพื่อใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาที่เปนผลมาจากการวิจัยและ
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พัฒนานั้น อาศัยความรูทางเทคนิคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนอยางมาก ซ่ึงบุคลากรของกรมทรัพยสิน
ทางปญญาควรมีคุณสมบัติจํากัดเฉพาะดาน เชน อาจเนนไปทางบุคลากรดานกฎหมายมากกวา ทําใหไมสามารถ
สนับสนุนแก SMEs ในการใชประโยชนจากทรัพยสินปญญาไดอยางเต็มที่ 

นอกจากนี้ ภาระงานที่ครอบคลุมหลายดานทําใหกรมทรัพยสินทางปญญามีทรัพยากรทั้งดาน
งบประมาณและบุคลากรไมเพียงพอ สงผลใหเกิดความลาชาในกระบวนการตางๆ ซ่ึงในบางกรณี อาจทําให
เกิดความเสียหาย เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว แตกระบวนการยื่นขอจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาตองใชเวลานานถึง 3-4 ป 

 
ขอเสนอแนะ 

- ควรเรงผลิตบุคลากรดานทรัพยสินทางปญญาใหเพียงพอตอความตองการในอนาคตที่จะเพิ่มสูงขึ้นมาก 
โดยเฉพาะผูตรวจคําขอฯ เพราะการขนาดแคลนในปจจุบัน เปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดปญหาความลาชา
ในการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

- เพื่อใหเกิดความคลองตัวและใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ควรแยกหนวยงานที่ทําหนาที่ดาน
การใหบริการขอมูลทรัพยสินทางปญญา และสงเสริมการนําทรพัยสินทางปญหาไปใชประโยชน ออก
จากกรมทรัพยสินทางปญญาซึ่งมีหนาที่หลักในการจดและคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

 
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเปนองคกรอิสระที่จะใหความชวยเหลือ สนับสนุน และอํานวย

ความสะดวกตออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ซ่ึงมีการบริการภาคเอกชนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ไดแก การวิเคราะหทดสอบทางดานเคมี ดานกายภาพ และดานสิ่งแวดลอม นอกจากนั้น โครงการที่สถาบัน
ไดดําเนินการในปจจุบัน เชน คลัสเตอรส่ิงทอ การบริหารจัดการโซอุปทาน นับวาเปนการแกปญหาสําคัญ
ของอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศ เพราะอดีตที่ผานมา ผูประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอภายในประเทศมี
ทั้งอุตสาหกรรมตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา แตยังขาดการเชื่อมโยงหวงโซอุปทานภายในประเทศ   เนื่องจาก
ผูผลิตมักไมคอยมีการรวมกลุมการทํางานโดยเฉพาะผูผลิตรายยอย ทําใหไมสามารถแขงขันกับประเทศผูผลิต
รายใหญ โครงการดังกลาวจึงมีประโยชนสําหรับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ SMEs ในการรวมพัฒนา
อุตสาหกรรมใหเปนไปในทิศทางเดียวกันโดยการนําเทคโนโลยีเขามาประยุกตใชในกระบวนการผลิตและ
การเชื่อมโยงมากขึ้น ซ่ึงจะชวยลดตนทุนการพัฒนาเทคโนโลยีของผูประกอบการแตละรายได ซ่ึงตรงกับกล
ยุทธที่ 2.1 ของแผนสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 คือ สงเสริมการสรางพันธมิตรและการรวมกลุมเครือขายวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (Cluster) โดยการพัฒนาความเขมแข็งของกลุมที่มีการรวมตัวอยูแลว และสนับสนุน
ผลักดันการรวมกลุมในสาขาที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นมา 

อยางไรก็ตาม เจตนารมยของการจัดตั้งสถาบันเฉพาะทางภายใตกระทรวงอุตสาหกรรมนั้น เพื่อ
ตองการใหสถาบันฯ เปนศูนยกลางในการยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศ 
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เพื่อแขงขันกับประเทศอื่นๆ ซึ่งกิจกรรมที่จะทําใหเกิดการยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมได
อยางมีนัยสําคัญนั้น ตองอาศัยการวิจัยและพัฒนาเปนหลัก แตในปจจุบัน กิจกรรมวิจัยและพัฒนาของสถาบันฯ 
ยังมีไมมากเทาที่ควร เนื่องจากสถาบันฯ ไดอาศัยหนวยงานพันธมิตร เชน มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย เปนหนวย
ทําวิจัยและพัฒนาสําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ขอเสนอแนะ 
สถาบันควรมุงสงเสริมกิจกรรมดานการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อ

รองรับการพัฒนาเทคโนโลยีของภาคเอกชน เชน โรงงานตนแบบ เปนตน 
 
สถาบันอาหาร 
ตามพันธกิจของสถาบันอาหาร สถาบันฯ มีบทบาทหนาที่หลัก คือ สงเสริมความปลอดภัยดาน

อาหาร วิจัยและพัฒนา เปนแหลงขอมูลเชิงลึก และสงเสริมการพัฒนาธุรกิจ โดยไดมีการใหบริการในดาน
การวิเคราะหทดสอบ การสอบเทียบเคร่ืองมือวัด การรับรองมาตรฐาน การฝกอบรม และการบริการขอมูล 
ซ่ึงบริการเหลานี้เปนความตองการของอุตสาหกรรมอาหารอยางมาก เนื่องจากในยุคการคาเสรี มาตรการกีด
กันทางการคาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทําใหผูประกอบการตองใชบริการวิเคราะหทดสอบและรับรองมาตรฐานจํานวน
มากขึ้นเพื่อสงออกสินคาไปยังตางประเทศ ดังนั้น การใหบริการของสถาบันอาหารซึ่งเปนองคกรอิสระของ
ภาครัฐอาจชวยลดตนทุนของภาคอุตสาหกรรม หากเปรียบเทียบกับการสงสินคาไปวิเคราะหยังหองปฏิบัติการ
วิเคราะหทดสอบของเอกชน หรือหองปฏิบัติการตางประเทศ ซ่ึงพันธกิจของสถาบันอาหาร ตรงกับกลยุทธ
ที่ 2.5 ของแผนสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 คือ ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ
ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยการใหองคความรูดานคุณภาพมาตรฐานสากล การสนับสนุนพี่
เล้ียง ที่ปรึกษา การสรางกลไกการรับรองมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานมาตรฐาน 

แตอยางไรก็ตาม การใหบริการวิเคราะหทดสอบที่เปนที่ยอมรับและเชื่อถือไดในระดับนานาชาติ
นั้น สถาบันอาหารตองไดรับการรับรองหองปฏิบัติการจากหนวยงานที่ใหการรับรอง ซ่ึงสถาบันอาหารตอง
ผานทดสอบความเชี่ยวชาญ (Proficiency Testing: PT) ในการวิเคราะหทดสอบอยางสม่ําเสมอ นั่นคือ ตอง
อาศัยการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองคอนขางมาก แตในปจจุบัน สถาบันอาหารอาจจะยัง
ไมมีขีดความสามารถดานการวิเคราะหทดสอบระดับมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับของสากล ซ่ึงบางกรณีอาจทํา
ใหผลการตรวจวิเคราะหไมไดรับการยอมรับ และสินคาถูกตีกลับ เปนตน  

ขอเสนอแนะ 
- สถาบันควรติดตามมาตรการทางการคาดานความปลอดภัยดานอาหาร และสรางศักยภาพแกผูประกอบการ
เพื่อรองรับการประกาศใชมาตรการดังกลาวอยางเรงดวน 

- สถาบันฯ ควรเนนเรื่องการวิจัยและพัฒนามากขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใหบริการวิเคราะหและทดสอบ
ใหไดมาตรฐานสากล  และเพื่อนําไปสูการพัฒนานวัตกรรมดานอาหารตามนโยบายการเปนครัวของโลก 
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สถาบันไทย-เยอรมัน 
สถาบันไทย – เยอรมัน มีพันธกิจ ดังตอไปนี้ 
1) เปนศูนยกลางการพัฒนา การถายทอดและการจัดการเทคโนโลยีการผลิตสูภาคอุตสาหกรรม 
2) สรางความสามารถของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อรองรับ

การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
3) สรางศูนยขอมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมการผลิต ศึกษาวิเคราะหขอมูลเพื่อพยากรณแนวโนม 

การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม และจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

4) เปนกลไกของรัฐในการดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม 
5) เปนองคกรแหงการเรียนรูเพื่อตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรม 
สถาบันไทย – เยอรมัน เปนศูนยฝกอบรมทางเทคโนโลยี การผลิตที่ทันสมัยและมาตรฐานสูงใน

ระดับสากล สําหรับภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ดวยการสนับสนุนทางเทคโนโลยี หลักวิชาการระดับ
คุณภาพที่ทันสมัย ทั้งเครื่องมือ เครื่องจักร หลักสูตรการฝกอบรม และวิทยากร ผูเชี่ยวชาญจากประเทศเยอรมัน 
ซ่ึงสถาบันฯ ใหบริการ SMEs ผาน 4 ศูนยหลักของสถาบันฯ ไดแก 

• Automatic Technology Center ซ่ึงใหบริการออกแบบและติดตั้งระบบอัตโนมัติ การออกแบบและพัฒนา
เครื่องจัก และการวิเคราะห ซอมแซม และ retrofit เครื่องจักร 

• Mould & Die Technology Center ใหบริการฉีดพลาสติก การออกแบบและผลิตแมพิมพขึ้นรูปโลหะ และ
การผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกลที่ตองการความเที่ยงตรงสูง 

• Production Technology Development Center ใหบริการสแกนชิ้นงาน บริการงานเชื่อม การทดสอบชิ้นงาน 
และการวิจัยขนาดชิ้นสวนผลิตภัณฑ 

• Industrial Services & Development Center ใหบริการในดานการผลิตชิ้นสวนเครื่องกล ช้ินงานที่มีความยาก
ตอการผลิตที่บริษัททั่วไปไมสามารถผลิตได 

กิจกรรมของสถาบันไทย-เยอรมัน ไดแก ถายทอดเทคโนโลยี ฝกอบรมบุคลากร โดยใหบริการ
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องจักรกลผาน 4 ศูนยขางตน ซ่ึงเนนใหความชวยเหลืออุตสาหกรรมตามนโยบาย
ของรัฐบาล ตัวอยางเชน สถาบันไทย – เยอรมัน ไดเขารวมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพที่จัดทําโดย
กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพอยางบูรณาการเปนเวลา 5 ป (พ.ศ. 2547-2552) โดย
โครงการดังกลาวไดจัดตั้งกลุมพันธมิตรอุตสาหกรรมแมพิมพไทย เพื่อดําเนินการใหเกิดการรวมกลุมของ
ผูประกอบการขนาดยอม SMEs ซ่ึงทางสถาบันไทย-เยอรมัน ไดรับผิดชอบโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพ 
ในแผนการสนับสนุนโครงการ Detroit of Asia เกี่ยวกับยานยนต เนื่องจากแมพิมพถือเปนอุตสาหกรรมตน
น้ําที่จําเปนตองพัฒนาและสนับสนุนในดานขีดความสามารถในการแขงขัน และเนื่องจากสถาบันไทย-เยอรมัน 
ซ่ึงเปนที่รูจักกันอยางกวางขวาง และมีสมาชิกมาขอรับคําปรึกษา และเขารับการฝกอบรมอยูเปนจํานวนมาก 
ประกอบกับสถาบันมีโครงการบมเพาะผูประกอบการแมพิมพเที่ยงตรงสูงอยูภายในสถาบันจึงไดทําการรวบรวม
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บริษัทที่มีความสนใจในการรวมกลุมสมาชิก เพื่อจัดตั้งกันเปนกลุมพันธมิตร โดยจัดใหพบปะ และมีสันทนาการ
รวมกัน จนสามารถรวมกลุมและจัดตั้งรูปแบบขององคกรไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนั้นยังมี
หนวยงานภาครัฐ เชน ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ และสถาบันการศึกษาเขารวมกลุมคลัสเตอร
ดังกลาว ซ่ึงโครงการนี้ตรงกับกลยุทธที่ 2.1 ของแผนสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 คือ สงเสริมการสรางพันธมิตรและ
การรวมกลุมเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Cluster) โดยการพัฒนาความเขมแข็งของกลุมที่มี
การรวมตัวอยูแลว และสนับสนุนผลักดันการรวมกลุมในสาขาที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นมา  

ขอเสนอแนะ 
สถาบันควรขยายการดําเนนิงานแบบบูรณาการ ดังเชนโครงการพัฒนาอตุสาหกรรมแมพิมพไปสู

อุตสาหกรรมอื่นๆ 
 

8.3.4  ตัวอยางการสงเสริม SMEs ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในตางประเทศ 
การสงเสริม SMEs ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศตางๆ มีหลายรูปแบบ ในการศึกษา

นี้ จะพิจารณามาตรการสงเสริม SMEs ของประเทศตางๆ ไดแก สิงคโปร เกาหลีใต ไตหวันและสหรัฐอเมริกา 
โดยจะพิจารณาการสนับสนุนผูประกอบการเทคโนโลยีในมาตรการดานการเงิน มาตรการจูงใจดานภาษี และ
มาตรการสนับสนุนอื่นในการพัฒนาเทคโนโลยี ดังตาราง 8.4 



8 - 19 

 

ตาราง 8.4 ตัวอยางมาตรการสงเสริม SMEs ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศตางๆ 
 

ประเทศ มาตรการดานการเงิน มาตรการภาษ ี มาตรการสนับสนุนอื่นๆ 
สิงคโปร Innovation Commercialization Scheme (ICS)  

สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมใหสามารถนําไปใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย ในชวง proof-of-concept 
โดยใหการสนบัสนุน 50% ของจํานวนตนทุนของ
โครงการ วงเงนิสูงสุด 75,000 เหรียญสิงคโปร (1.8 
ลานบาท) 
Patent Application Fund Plus  
ชวยสงเสริมสนับสนุนใหนกัวิจยัที่มีผลงานวิจยันํา
ผลงานวิจัยนั้นไปจดสิทธิบัตรและมีการนําไปใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย โดยการสนับสนนุทาง
การเงินแบบใหเปลาสําหรับคาใชจายที่เกี่ยวกับการ
จดสิทธิบัตร  
Innovation Development Scheme  
สนับสนุนเงินใหเปลาบางสวนที่ใชทํากิจกรรม
นวัตกรรมแกบริษัทสิงคโปร โดยรัฐบาบไดจัดสรร
เงินทุนสนับสนุนโครงการนี ้500 ลานเหรียญ

Further Deduction for R&D Expenses  
อนุญาตใหบริษัทหักคาใชจายในการทําวจิยัและ
พัฒนาภายในบริษัทหรือคาจางบริษัทอื่นทําวิจยั
และพัฒนา 200%  
Approve Royalties Incentive (ARI) 
ยกเวนภาษีเงนิไดหกั ณ ที่จาย สําหรับคารอยัลตี้
และคาจางที่ปรึกษา 
R&D and Intellectual Property (IP) 
Management Hub 
ยกเวนภาษีเงนิไดสําหรับคารอยัลตี้และดอกเบี้ย
รับจากการเปนเจาของทรัพยสินทางปญญา เพื่อ
กระตุนใหเกิดการสรางและจัดการทรัพยสินทาง
ปญญามากขึ้น 
Writing Down Allowance for Acquisition of 
Know-how 
อนุญาตใหบริษัทหักคาเสื่อมสําหรับการไดมาซึ่ง

Enterprise Investment Incentive Scheme  
ชวยในการรองรับความเสี่ยงจากการลงทุน
ของบริษัทเกิดใหมที่ใชเทคโนโลยีเปนฐาน 
โดยการประกนัความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่ง
หากมีความสญูเสียจากการลงทุน บริษัท
สามารถที่จะนําความสูญเสียดังกลาวไปใช
เปนสวนลดทางดานภาษีได หรือบริษัทเกดิ
ใหมสามารถที่จะใชสิทธิประโยชนใน
ลักษณะการลงทุนแบบ venture capital โดย
บริษัท venture capital ที่เขามารวมลงทุนกบั
บริษัทเกิดใหมจะไดรับการประกันความ
เสี่ยงจากการลงทุนดังกลาวดวย โดยวงเงิน
สูงสุดที่จะไดรับการประกันความเสี่ยงไม
เกิน 3 ลานเหรียญสิงคโปร (72 ลานบาท) 
Venture Capital Industry 
สนับสนุนทางดานการเงนิในลักษณะของ 
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สิงคโปร (12 พันลานบาท)  
Research Incentive Scheme for Companies  
สนับสนุนเงินใหเปลาบางสวนเพื่อชดเชยคาใชจาย
เพื่อการทําวจิัยและพัฒนา ซึ่งการวิจยัและพฒันา
ดังกลาวตองอยูในระดับที่เกดิความสามารถทางวิจัย
และพัฒนาใหมๆ  
Technology for Enterprise Capability Upgrading  
สนับสนุนเงินใหเปลาบางสวนเปนคาจาง
นักวิทยาศาสตรหรือวิศวกรรมจากสถาบันวิจัยเพื่อทํา
วิจัยในบริษทัเปนเวลา 2 ป เพื่อสนับสนุนให
ผูประกอบการสรางขีดความสามารถในการทําวิจัย
และพัฒนาภาคในบริษัท 
Start-up Enterprise Development Scheme (SEEDS) 
สนับสนุนดานการเงินในลกัษณะของเงินรวมลงทุน
แกบริษัทเกิดใหมที่มีการดําเนินการอยูในชวงแรก
และเกีย่วของกับการพัฒนาผลิตภัณฑหรือขั้นตอน
การผลิตใหม โดยจะใหเงินสนับสนุนเทากับเงินที่
บริษัทเกิดใหมสามารถหาไดจากผูรวมลงทุนรายอื่น 

ทรัพยสินทางปญญาเปนเวลา 5 ป 
 

venture capital ใหกับบรษิัทเกิดใหม โดยได
จัดทําฐานขอมลูบริษัท venture capital 
ทั้งหมด และนาํเสนอในระบบ on-line ซึ่ง
เรียกวา “DEALS” โดยที่ระบบ DEALS จะ
เปดโอกาสใหบริษัทเกิดใหมที่มีความ
ตองการการสนับสนุนทางดานการเงินใน
รูปแบบของ venture capital เขาไปจด
ทะเบียนและใหขอมูลแผนการดําเนินการ
ทางธุรกิจไวกบัระบบ หลังจากนั้นระบบจะ
ทําการเปรียบเทียบขอมูลแผนธุรกิจของ
บริษัทเกิดใหมกับฐานขอมลูบริษัท venture 
capital ที่อยูในระบบ เพื่อหาบริษัท venture 
capital ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดในการ
รวมลงทุนกับบริษัทเกิดใหมนั้น       
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ซึ่งผูรวมลงทุนรายอื่นตองลงทุนขั้นต่ํา 75,000 
เหรียญสิงคโปร (1.8 ลานบาท) โดยรัฐสนบัสนุน
วงเงินสูงสุดไมเกิน 300,000 เหรียญสิงคโปร (7.2 
ลานบาท)  
Growth Financing Program 
สนับสนุนทางดานการเงนิทีต่อเนื่องจากโครงการ 
SEEDS โดยจะใหการสนับสนุนกับบริษทัที่พัฒนา
ผลิตภัณฑหรือขั้นตอนการผลิตใหม โดยจะรวม
ลงทุนในอัตราสวน 1:2 ของเงินลงทุนที่บริษัทเกิด
ใหมหาไดจากผูรวมลงทุนรายอื่น ภายในวงเงินไม
เกิน 1 ลานเหรียญสิงคโปร (24 ลานบาท) 

เกาหลี
ใต 

การสนับสนุนภาคเอกชน 
สนับสนุนทางการเงินแกสถาบันอุตสาหกรรม
ภาคเอกชน 50% ของคาใชจายเพื่อการทําวจิัยและ
พัฒนาในโครงการวิจยัและพัฒนาของชาติ 
นอกจากนั้นยงัใหการสนับสนุนแกบุคคลและบริษัท
ขนาดเล็กที่สามารถนําเทคโนโลยีไปใชประโยชนใน
เชิงพาณิชย ประมาณ 80 – 90% ของคาใชจาย

การหักลดหยอนภาษ ี
บริษัทเอกชนสามารถหักคาลดหยอนจากการวิจยั
และพัฒนาได 10% ของการลงทุนในสินทรัพย
และอุปกรณสําหรับการวิจยัและพัฒนา และ
สามารถหักคาเสื่อมราคาไดปละ 90%  
Reserve Fund for Technology Development 
บริษัทเอกชนที่สํารองเงินเขากองทุนเพื่อพฒันา
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โครงการ 
 

เทคโนโลยีฯ เปนเวลา 3 ป จะไดรับการลดหยอน
ภาษี ซึ่งอัตราเงินสํารองสูงสุดที่ไดรับการหัก
ลดหยอน คือ 5% ของยอดขาย 

ไตหวนั Small Business Innovation Research (SBIR) 
สนับสนุนบริษัทเกิดใหมในการทําวิจยัและพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกีย่วกับการผลิตและ
ผลิตภัณฑใหมๆ โดยการสนับสนุน 2 ชวงหลัก คือ 
ชวงแรกเปนการศึกษาความเหมาะสมและความ
เปนไปไดในการลงทุน รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
จากการลงทุนในเทคโนโลยดีังกลาว และหลังจาก
ผานการประเมินแลวจึงจะใหการสนับสนนุในการ
นําเทคโนโลยดีังกลาวไปสูขัน้ตอนของการลงทุน
เพื่อการผลิต  
The Development of New Industrial Product 
Program 
สงเสริมใหบริษัทเอกชนทําการวิจยัและพฒันาเพื่อให
เกิดผลิตภณัฑใหม และเพื่อปรับปรุงโครงสรางของ
ผลิตภัณฑเดิม โดยใหการสนบัสนุนเงินกูสมทบไม

การเครดิตภาษีจากการวิจยัและพัฒนา 
บริษัทเอกชนที่ทําวิจยัและพฒันา สามารถเครดิต
ภาษีได 30% ของคาใชจายในการวจิัยและพัฒนา 
แตถาคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาในปนัน้
มากกวาคาใชจายเฉลี่ยสองปกอน สามารถเครดิต
ภาษีไดเพิ่มอีก 20% ของคาใชจายสวนเพิ่ม ทั้งนี้ 
บริษัทเอกชนสามารถเครดิตภาษีไดไมเกนิ 50% 
ของภาษีเงินไดในปนั้น โดยอาจแบงหกั 5 ป นับ
จากปที่จายเงนิเพื่อวจิัยและพัฒนา 
การเครดิตภาษีจากการซื้ออุปกรณหรือเทคโนโลยี
ใหม 
บริษัทเอกชนที่ทําวิจยัและพฒันา สามารถเครดิต
ภาษีได 5 – 20% ของคาใชจายในซื้ออุปกรณหรือ
เทคโนโลยีใหมในดานที่ประเทศใหความสําคัญ 
เชน สิ่งแวดลอม พลังงาน ทรัพยากรน้ํา 
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เกิน 50% ของคาใชจายโครงการ ตองคืนเงนิภายใน
ระยะเวลา 2-5 ป และตองจายคารอยัลตี้ 1-4% ภายใน 
1 ปหลังจากผลิตภัณฑไดรับการพัฒนาเสรจ็แลว  
The Development of Targeted Leading Product 
Program 
เปนมาตรการเสริมใหแกมาตรการ The Development 
of New Industrial Program โดยจะคัดเลือกผลิตภัณฑ
ที่มีศักยภาพในการแขงขันสูงมาใหการสนับสนุน
เปนพิเศษ โดยสนับสนุนเงินใหเปลาบางสวนมากถึง 
50% ซึ่งในสวนที่เหลือสามารถกูยืมไดจากโครงการ 
The Development of New Industrial Products 
Program ทรัพยสินทางปญญาของผลิตภัณฑที่เกิด
จากโครงการดังกลาวจะเปนของบริษัทถาบริษัท
ไดรับเงินอุดหนุน และเงินกูสมทบรวมกันแลวไม
เกิน 50% ของคาใชจายในการพัฒนาทั้งหมด 

คอมพิวเตอร ซอฟตแวร เปนตน ทั้งนี้ 
บริษัทเอกชนสามารถเครดิตภาษีไดไมเกนิ 50% 
ของภาษีเงินไดในปนั้น โดยอาจแบงหกั 5 ป นับ
จากปที่ลงทุน 

สหรัฐฯ Small Business Innovation Research (SBIR) สงเสริม
การวิจยัและพฒันาโดยเฉพาะอยางยิ่งในธรุกิจขนาด
เล็ก โดยการเปนสื่อกลางประสานงานและ

การเครดิตภาษีจากการวิจยัและพัฒนา (R&D Tax 
Credit) 
บริษัทเอกชนที่ทําการวิจยัและพัฒนาจะไดรับการ

Cooperative Research and Development 
Agreement (CRADA) 
สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ
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ประชาสัมพันธระหวางหนวยงานภาครัฐผูใหเงินทนุ
สนับสนุนการวิจัยและพฒันาและภาคเอกชนผูรับทุน 
เงินสนับสนุนดังกลาวนี้ จะจดัสรรใหแกบริษัทที่อยู
ในระยะเริ่มจดัตั้ง (start-up stage) และระยะพัฒนา 
(development stage) เนื่องจากทาง Small Business 
Administration หรือ SBA ไดเล็งเห็นถึงความเสี่ยงสูง
และเงินลงทุนจํานวนมากของการทําวิจยัและพัฒนา
ในการสรางศกัยภาพในการแขงขันกับธุรกิจขนาด
ใหญ  ซึ่งธุรกิจขนาดเล็กอาจจะไมสามารถแบกรับได
ดวยตนเอง นอกจากนี้ SBA ยังมองการณไกลถึง
ผลประโยชนในอนาคตจากการวิจัยและพัฒนาที่จะ
ชวยเสริมสรางจิตสํานึกผูประกอบการ 
(entrepreneurial spirit) ใหเกดิขึ้น เมื่อชาตสิามารถ
ตอบสนองความตองการทางการวิจยัและพัฒนาได  
โดยโปรแกรม SBIR จะจัดสรรเงินสนับสนุนไป
หนวยงานรัฐ 11 แหง เพื่อมาจัดสรรใหกับภาคเอกชน 
โดยทางหนวยงานรัฐผูใหทนุจะเปนผูกําหนดหวัขอ
การวิจยัและพฒันา รวมถึงการรับการเสนอโครงการ 

เครดิตภาษี 20% ของคาใชจายสวนที่เพิ่มจากการ
วิจัยและพฒันาเฉลี่ยในชวง 3 ปกอนหนา โดย
คาใชจายเพื่อการวิจัยและพัฒนารวมถึงคาใชจาย
ในการจางงานบุคลากร คาวัสดุอุปกรณ หรือ
คาจางวิจยั (contract research) ซึ่งใหหกัไดจํานวน
รอยละ 60 ของคาดําเนินการ และคาใชจายการ
วิจัยทีจ่ายใหแกทางมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจยั
ตางๆ   
เมื่อ 10 ปที่แลว สภาคองเกรสไดเสนอมาตรการ
ทางเลือกการเครดิตภาษีเพื่อการวิจยัเพิ่มเตมิ
(Alternative Incremental Research Credit, AIRC) 
เพื่อเปนแรงจูงใจใหกบับริษทัเอกชนที่ทําการ
ลงทุนการวิจยัและพัฒนาเปนจํานวนมาก แตไม
สามารถผานการรับรองคุณสมบัติการเครดิตภาษี
ปกติได เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของรายรับสุทธิอยาง
รวดเร็ว 

เชิงพาณิชยจาหองวิจยัของรฐับาลกลางไปสู
ภาคเอกชน โดยใหผูปฏิบัติการวิจัยมีสวน
รวมในการทําสัญญารวมวิจยั เพื่อใหเกดิ
ความคลองตัวในการทํางานวิจัยและพฒันา 
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สําหรับผูประกอบการภาคเอกชนที่จะผานการ
คัดเลือกเขารวมโครงการนั้น จําเปนจะตอง เปนธุรกิจ
ที่มีเจาของและไดรับการดําเนินงานอิสระโดยผูถือ
สัญชาติอเมริกัน ขนาดองคกรไมเกิน 500 คน เพื่อ
การสรางประโยชนทางกําไร และมีนักวิจยัหลักซึ่ง
จัดจางโดยธุรกิจเอง โดยใหการสนับสนุนทาง
การเงิน 3 ระยะ ไดแก 

• ระยะที่ 1 ระยะเริ่มจัดตั้ง (Startup phase) ใหทุน
สูงสุด 100,000 เหรียญสหรฐั เปนเวลา 6 เดือน 
เพื่อสนับสนุนการสํารวจผลประโยชนเชิงเทคนิค 
และความเปนไปไดของเทคโนโลยี 

• ระยะที่ 2 ระยะพัฒนา ทางหนวยงานจะจัดสรรเงิน
สูงสุดจํานวน 750,000 เหรียญสหรัฐ เปน
เวลานานสูงสดุ 2 ป ใหแกบริษัทที่ผานการ
พิจารณาจากผลการดําเนินงานในระยะที่ 1 โดยใน
ระยะที่ 2 นี้ จะมีการทําวจิัยและพัฒนา รวมถึงการ
ประเมินศักยภาพการใชประโยชนเชิงพาณชิยของ
เทคโนโลยี (technology commercialization) 
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• ระยะที่ 3 ระยะการจัดทําตนแบบ ซึ่งในระยะนี้ จะ
ไมมีการใหเงนิทุนสนับสนนุแกเอกชน กลาวคือ 
ภาคธุรกิจตองทําการแสวงหาเงินทุนสนับสนุน
ดวยตนเอง ไมวาจะเปนจากทางภาคเอกชน
ดวยกันหรือจากทางหนวยงานรัฐอื่นที่ไมใช
หนวยงานผูเขารวมในโครงการนี ้
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8.4  สรุป 
บทบาทของวิทยาศาสตรในการสนับสนุน SMEs ในประเทศไทยมีหลากหลายระดับตามขีด

ความสามารถทางเทคโนโลยีของ SMEs โดยมาตรการสนับสนุนหลักๆ ไดแก การใหคําปรึกษา การใหบริการ
ทางเทคนิคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การสนับสนุนทุนการวิจัย การสนับสนุนทางการเงิน และมาตรการ
สรางแรงจูงใจดานภาษี  ซ่ึงมีหนวยงานที่ใหการสนับสนุนดังกลาวอยูภายใตหลายกระทรวง เชน กระทรวง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย สถาบันมาตรวิทยา
แหงชาติ และกรมวิทยาศาสตรบริการ เปนตน กระทรวงอุตสาหกรรม ไดแก กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันยานยนต สถาบันอาหาร สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนตน และหนวยงานภาครัฐอื่นๆ ไดแก กรมสรรพากร สํานักงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการวิจัย กรมทรัพยสินทางปญญาเปนตน ซ่ึงหนวยงานเหลานี้มักใหการสนับสนุน
ในสาขาอุตสาหกรรมที่เปนความเชี่ยวชาญของหนวยงาน และสวนใหญเปนอุตสาหกรรมสําคัญของประเทศ
ที่มีมูลคาการผลิตและการสงออกสูง อยางไรก็ตาม การใหการสนับสนุนดังกลาวอาจไมสามารถครอบคลุมใน
ทุกสาขาอุตสาหกรรมทั้งหมดในประเทศ หรืออาจไมสามารถชวยเหลือ SMEs ไดทุกราย แตหาก SMEs ประสบ
ปญหาและเสาะหาทางชวยเหลือ การใหความชวยเหลือของหนวยงานตางๆ เหลานี้ก็นับวาเปนจุดเริ่มตนที่ดี
ที่จะขยายขอบเขตรับการสนับสนุนในดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตอไป  

อยางไรก็ตาม แมวาการสนับสนุนของภาครัฐมีมากมายหลายดานครอบคลุม SMEs ในทุกระดับ
ขีดความสามารถ แตปญหาหนึ่งที่สะทอนจากจํานวนการเขามารับบริการของ SMEs คือ การติดตอขอรับความ
ชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐมีขั้นตอนที่ยุงยากและใชเวลามาก ทําให SMEs ที่ประสบปญหาไมรุนแรงนัก 
ไมสนใจเขารับการสนับสนุนจากมาตรการตางๆ ของภาครัฐ นอกจากนั้น หาก SMEs ตองการรับการสนับสนุน
จากมาตรการอื่นๆ อีก ก็ตองเสียเวลาที่จะขอเขารับการสนับสนุนอีกครั้ง เนื่องจากมาตรการตางๆ ของรัฐยัง
ขาดการเชื่อมโยง แมจะเปนการสนับสนุนของหนวยงานเดียวกัน แตก็ไมสามารถลดขั้นตอนที่ยุงยากได  

การศึกษามาตรการสนับสนุนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปรียบเทียบระหวางประเทศไทยและ
ประเทศตางๆ จะเห็นไดวาหนวยงานตางๆ ที่สนับสนุน SMEs ของประเทศไทยมีมาตรการสนับสนุน SMEs 
ไมนอยกวาการสนับสนุนของประเทศอื่นๆ ซ่ึงการสนับสนุนบางลักษณะมีการดําเนินการในหลายหนวยงาน
ตามความเชี่ยวชาญของแตละหนวยงาน แตมาตรการของแตละหนวยงานยังการทํางานแบบแยกสวน ไมได
มีการเชื่อมโยงกันดังที่กลาวขางตน ดังนั้น การจะสนับสนุน SMEs ใหครอบคลุมทุกดานอยางกวางขวางและ
มีประสิทธิภาพ ควรตองมีมาตรการสนับสนุนที่ครบวงจรและตอเนื่อง สามารถเชื่อมโยงในแตละขั้นตอน
การสนับสนุนอยางราบรื่น และควรมีการบูรณาการมาตรการสนับสนุนตางๆ ของทุกหนวยงานใหมีความ
เชื่อมโยง และสงตอกันไดอยางเปนระบบ 



8 - 28 

 

ในปจจุบัน หนวยงานภาครัฐสวนใหญไดปรับเปลี่ยนวิธีทํางานใหเปนในเชิงรุกมากขึ้น โดยสามารถ
เขาถึง SMEs เพื่อใหเขารวมโครงการสนับสนุนไดมากขึ้น แตเนื่องดวยทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยูอยาง
จํากัด ทําใหไมสามารถชวย SMEs แตละรายไดอยางเต็มที่ในระดับที่เพียงพอจะแกปญหาได ในที่สุด SMEs 
ก็ตองหาการสนับสนุนในดานอื่นๆ ทําใหการแกปญหาลาชาออกไปอีก ประเด็นที่ภาครัฐควรพิจารณาอยาง
จริงจัง คือ การประสานงานระหวางหนวยงานและมาตรการสนับสนุนตางๆ ของภาครัฐที่มีอยู โดยควรตอง
มีการเชื่อมโยงขอมูลของ SMEs สามารถสงตอการใหการสนับสนุนไดอยางทันที ลดขั้นตอนที่ยุงยากสําหรับ 
SMEs และสนับสนุน SMEs ที่ประสบปญหาอยางเต็มที่โดยใชมาตรการตางๆ ที่หนวยงานภาครัฐทั้งหมดได
ดําเนินการอยูมาชวยเสริมซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ หนวยงานภาครัฐเองตองปรับเปลี่ยนแนวคิดการทํางานจากการ
แขงขันการทําผลงาน เปนการทํางานรวมกันอยางบูรณาการ ประสานงานภาระกิจที่คลายคลึงกันเพื่อรวมแบงปน
ทรัพยากร และเชื่อมโยงการสนับสนุนไปยังมาตรการที่เกี่ยวเนื่องกัน ตัวอยางเชน โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
และโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน (MDICP) ของกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม เปนมาตรการที่มีลักษณะคลายกันคือการใหบริการคําปรึกษาและสนับสนุนเงินคาจางที่ปรึกษา
สวนหนึ่ง โดยโครงการ ITAP เนนการใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยี สวนโครงการ MDICP เนนการใหคําปรึกษา
ในดานการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ ซ่ึงหากทั้งสองโครงการมีการประสานความรวมมือในการชวยเหลือ SMEs 
จะทําให SMEs ที่ประสบปญหาจะไดรับการชวยเหลืออยางเต็มที่ อันจะสามารถยกระดับขีดความสามารถ
ทางการแขงขันของ SMEs ไดทั้งทางดานเทคโนโลยีการและการบริหารจัดการ ซ่ึงในปจจุบัน ความเชื่อมโยง
ระหวางหนวยงานยังไมปรากฎชัดเจน  อยางไรก็ดี การเชื่อมโยงระหวางมาตรการภายในหนวยงานเดียวกัน
เร่ิมปรากฎใหเห็นมากขึ้น เชน โครงการ ITAP ที่เขาไปใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยี ซ่ึงใหการสนับสนุนได
ไมเกิน 2 ป เมื่อเกินกวา 2 ปแลว บริษัทยังตองการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองตอเนื่องไป ITAP จะประสานงาน
ติดตอขอรับการสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยต่ําจาก สวทช. เพื่อใชในการพัฒนาเทคโนโลยีของ SMEs ตอไปได 

ภาครัฐก็ไดตระหนักแลววาประเด็นการเชื่อมโยงการสนับสนุน SMEs ในมาตรการตางๆ เปนสิ่ง
ที่สําคัญ จึงไดจัดทําแผนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550 -2554) ซ่ึงเนนการ
สนับสนุน SMEs ในทุกดานไมวาจะเปนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดานการคา และดานบริการ รวมไป
ถึงการพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงบางมาตรการของแตละยุทธศาสตรในแผนดังกลาวสอดคลอง
กับมาตรการที่หนวยงานภาครัฐดําเนินการอยูแลวในปจจุบันบางสวน อยางไรก็ตาม กลยุทธที่เกี่ยวของกับ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีบางสวนยังขาดมาตรการรองรับ ซ่ึงการศึกษานี้มีขอเสนอแนะมาตรการสําหรับ
บางกลยุทธที่เกี่ยวของกับดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังตัวอยางตอไปนี้ 

กลยุทธที่ 1.2 การสรางแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการในดานเทคโนโลยี ซ่ึงในปจจุบันยังไม
มีการมาตรการสรางแรงจูงใจที่ชัดเจน มาตรการที่อาจใชในการสนับสนุน เชน การสนับสนุนการนําผลงานวิจัย
มาจัดตั้งบริษัทเพื่อผลิตเปนสินคา (Start-up) หรือสนับสนุนการแยกหนวยปฏิบัติการวิจัยมาจัดตั้งบริษัท (Spin-
off) ซ่ึงนอกจากภาครัฐจะตองมีนโยบายสงเสริมและเปาหมายที่ชัดเจนแลว ตองมีการชวยเหลือทางการเงิน
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ในการจัดตั้งบริษัทดวย เนื่องจากการจัดตั้งบริษัทที่เนนเทคโนโลยีในการผลิตมีความเสี่ยงสูงมาก หากภาครัฐ
ตองการสงเสริมใหเกิดผูประกอบการดานเทคโนโลยีในประเทศไทยอยางจริงจัง ภาครัฐอาจตองชวยรับภาระ
ความเสี่ยงในชวงตนของการจัดตั้งบริษัท  

กลยุทธที่ 1.5 การสรางโอกาสในทางธุรกิจและการใหบริการองคความรูดานการตลาดฯ ในการ
สงเสริมผูประกอบการ SMEs ใหมีความยั่งยืน ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือตองตองสงเสริมดานการตลาด สําหรับการ
สรางโอกาสทางการตลาดสําหรับ SMEs ที่เนนเทคโนโลยีในประเทศไทย ยังไมมีนโยบายและมาตรการภาครัฐ
ที่รองรับอยางชัดเจน ซึ่งมาตรการที่ชวยสงเสริมอาจใชกลไกการจัดซื้อจัดจางทางเทคโนโลยีของภาครัฐ 
(Government Technology Procurement) โดยการใชตลาดภาครัฐเปนแหลงรองรับสินคาหรือบริการที่เนน
เทคโนโลยีระดับสูงจาก SMEs ซ่ึงมีโอกาสเขาถึงตลาดไดต่ํากวาบริษัทใหญและบริษัทตางชาติ โดยอาจอาศัย
โครงการขนาดใหญของภาครัฐ (mega-project) ที่กําลังอยูดําเนินการ เชน ระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน มา
เปนจุดเริ่มตนใหเกิดการแขงขันดานเทคโนโลยีระหวางบริษัทในประเทศ เปนตน 

กลยุทธที่ 2.4 การเตรียมพรอมรองรับระบบการคาเสรีและมาตรการทางการคาฯ ซ่ึงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีมีบทบาทมากในการรองรับมาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี โดยตองภาครัฐตองพัฒนา
ระบบคุณภาพของประเทศ ซ่ึงประกอบดวย 4 ระบบยอย ไดแก มาตรวิทยา (Metrology) มาตรฐาน (Standard) 
การวิเคราะหทดสอบ (Testing) และการรับรองคุณภาพ (Quality Assurance) โดยระบบยอยทั้ง 4 ระบบนี้จะตอง
เชื่อมโยงกัน สามารถสอบยอนกลับได ซ่ึงจะตองทําเปน single network เชื่อมโยงการดําเนินงานของหนวยงานที่
เกี่ยวของเขาดวยกัน เพื่อรองรับมาตรการกีดกันทางการคา นอกจากนั้น ภาครัฐตองเรงสรางความตระหนัก
ใหแก SMEs ในเรื่องกฎเกณฑการคา และระบบคุณภาพ ควบคูไปกับการยกระดับขีดความสามารถของ SMEs 
เพื่อรองรับกฎเกณฑเหลานี้ดวย 

นอกจากการจัดทํามาตรการใหมดังที่ไดยกตัวอยางขางตนแลว สสว. ควรปรับปรุงระบบมาตรการ
สนับสนุนที่มีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเปนตัวกลางประสานงานมาตรการที่มีอยูแลวของหนวยงาน
ตางๆ ใหมีความเชื่อมโยงกันและดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ สสว. ควรทําหนาที่เปนหนวยงาน
กลาง หรือ one-stop service ซ่ึงเปนจุดรับปญหาของ SMEs และสงตอไปยังหนวยงานตางๆ ที่ทําหนาที่โดยตรง 
นอกจากนี้ควรจัดใหมีเวทีเสวนาระหวางหนวยงานที่ใหการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (SME’s Science, Technology and Innovation Forum) เพื่อแลกเปลี่ยน
ขอมูล ความรู และความคิดเห็น ตลอดจนเชื่อมโยงแผนการดําเนินงานระหวางหนวยงานตาง ๆ อยางเปน
รูปธรรม โดยเวทีดังกลาวควรมีการประชุมอยางสม่ําเสมอทั้งในระดับผูบริหารหนวยงานและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
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บทที่ 9  การสงเสริม SMEs ดานระบบขอมูลและระบบเตือนภัยลวงหนา 
 
9.1  ความนํา 
 การไดมาซึ่งขาวสารขอมูล ที่จําเปนตอการดําเนินธุรกิจมีความสําคัญมากตอหนวยธุรกิจทุกขนาด  
โดยเฉพาะตอ SMEs ซ่ึงมีขอจํากัดในดานนี้มาก ในปจจุบันหนวยงานและสถาบันทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
ลวนมีขอมูลขาวสารที่สามารถเอื้ออํานวยประโยชนตอการดําเนินงานของ SMEs ฝายตางๆใน สสว. เองก็มี
การรวบรวมขอมูลอจํานวนมาก และมีการเผยแพรใหแก SMEs โดยทางเอกสาร หนังสือ บทความ และเว็บ
ไซด ของ สสว. ในบทกอนๆมีการกลาวถึงหนวยงานและสถาบันตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีบทบาท
ในการสงเสริม SMEs ในแตละดาน ซ่ึงในแตละหนวยงานและสถาบันที่กลาวถึงนี้ลวนมีขาวสารขอมูลและ
ความรูที่จะเปนประโยชนแก SMEs จํานวนมาก  ดังนั้น จึงเปนการยากที่จะชี้เฉพาะเจาะจงลงไปวา หนวยงาน
ใดมีการจัดระบบขอมูลที่จะเปนประโยชนแก SMEs บาง ในบทนี้จึงจํากัดเพียงหนวยงานที่มีการพัฒนาระบบ
ขอมูลในลักษณะทั่วไปที่สําคัญ และหนวยงานที่มีการจัดทําระบบเตือนภัยลวงหนา โดยไมกลาวถึงความรูและ
ขอมูลที่จะเปนประโยชนแก SMEs ในแตละดาน ซ่ึงมีอยูในทุกหนวยงานและสถาบัน  นอกจากนี้ในภาคผนวก
ของรายงานนี้ มีการแสดงชื่อที่อยู เว็บไซด บทบาทหนาที่ และวิธีการติดตอเขาถึงบริการตางๆ ของหนวยงาน
และสถาบันเหลานี้อยูแลว ซ่ึง SMEs ที่อยากไดความรูและขอมูลขาวสารที่หนวยงานและสถาบันเหลานี้มี

การจัดทํา ก็สามารถติดตอกับหนวยงานหรือสถาบันเหลานี้ โดยตรงได1 

 
9.2  ความสําคัญของขาวสารขอมูล 
 ในสังคมปจจุบัน ขาวสารขอมูลมีความสําคัญมากตอการดําเนินชีวิต ประชาชนทุกหมูเหลา โดยเฉพาะ
นักธุรกิจและผูมีหนาที่กําหนดนโยบายในองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยหนวยงานและสถาบัน
ในภาครัฐบาลและภาคเอกชนของประเทศตางๆ ไดใชงบประมาณ และบุคลากรจํานวนมาก  เพื่อรวบรวม
ขอมูลขาวสาร ที่เปนประโยชนในการดําเนินงาน ประโยคอมตะในตําราพิชัยสงครามของซุนอู “รูเขารูเรา 
รบรอยครั้งชนะรอยครั้ง”  จึงถูกนํามาใชในแวดวงสนทนาคอนขางมาก 
 วิชาเศรษฐศาสตรสมัยใหม ก็มีการเนนในเรื่องขาวสารขอมูล จนมีการพัฒนาขึ้นเปนแขนงเศรษฐศาสตร
ขาวสารขอมูล (Information Economics) และเศรษฐศาสตรวาดวยตนทุนธุรกรรม (Transaction Cost Economics)  
ซ่ึงเนนเรื่องความสําคัญของการไดมาซึ่งขาวสารขอมูล   ตนทุนที่ตองใชในการรวบรวมขาวสารขอมูล และ
ปญหาที่เกิดจากการมีขอมูลขาวสารไมเทาเทียมกันหรือความอสมมาตรของขาวสารขอมูล  วิชาเศรษฐศาสตร
ที่วาดวยตนทุนธุรกรรม เห็นวาตนทุนของหนวยธุรกิจไมจํากัดเพียงตนทุนการผลิต การขนสง และการขาย
                                                 
1
วัตถุประสงคของโครงการนี้ประการหนึ่งคือ การจัดทํานามสงเคราะห ซึ่งมีรายช่ือที่อยู บทบาทหนาที่ ลักษณะการดําเนินงาน 

และวิธีการติดตอหนวยงานและสถาบันตางๆ ที่มีสวนสําคัญตอการสงเสริม SMEs ซึ่งการมีนามสงเคราะหในลักษณะนี้ จะ
เอื้อประโยชนแก SMEs ทั่วประเทศทางดานการเสาะแสวงหาความรูและขาวสารขอมูลเปนอยางมาก 
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เทานั้น แตยังรวมถึงตนทุนของการไดมาซึ่งขาวสารขอมูลที่เปนประโยชนตอธุรกิจของตน และตนทุนทรัพยากร
ที่ตองใชไปในการบังคับใหมีการปฏิบัติตามขอตกลงทางธุรกิจ   ในทางธุรกิจ ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะความ
ตองการสินคาของลูกคาในตลาดตาง  ๆ ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของคูแขง หรือแมกระทั่งพฤติกรรมของพันธมิตร
ทางธุรกิจ ลวนมีความสําคัญตอการตัดสินใจในการบริหารธุรกิจ การทําสัญญาไมวาในเรื่องใดๆ และการบังคับ
ใหทําตามขอตกลงในสัญญาในทางธุรกิจบอยครั้งมีความยุงยากสลับซับซอน  ดังนั้นผูที่มีขาวสารขอมูลที่
ครบถวนและสมบูรณยอมเปนฝายไดเปรียบ ที่จะทําใหคูสัญญาปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา  นอกจากนั้น 
หนวยธุรกิจอาจยินดีที่จะทําการผลิตสินคาหรือบริการในขั้นตอนตางๆ ใหอยูภายในกิจการของตนเอง แทนที่
จะจัดซื้อผลผลิตในบางขั้นตอน (เชนชิ้นสวนที่จําเปนในการประกอบสินคา) จากตลาด หรือวาจางใหกิจการ
อ่ืนทําให  เพราะวาผูบริหารในกิจการของตนจะสามารถควบคุมขั้นตอนการผลิตที่มีความเกี่ยวของกันไดดีกวา 
แมการวาจางใหรับชวงผลิตหรือซ้ือจากตลาดจะถูกกวา  แตการผลิตเองก็สามารถควบคุมไดและมีความแนนอน
กวา เมื่อพิจารณาในแงตนทุนธุรกรรม   การเกิดหนวยธุรกิจหรือกิจการ (firm) ขึ้นนั้น  ก็เนื่องจากการรวม
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิตสินคาหรือบริการชนิดหนึ่งมาอยูในที่เดียวกัน จะมีประสิทธิภาพมากกวาการ
ทําธุรกรรมในตลาดโดยปจเจกชน  อยางไรก็ตาม หากหนวยธุรกิจมีขนาดใหญมาก ก็อาจเกิดปญหาในการ
จัดการและการควบคุมการผลิตในขั้นตอนตางๆ ได 
 สินคาหรือบริการอยางใดอยางหนึ่งจะมีหวงโซมูลคา (Value Chain) ตั้งแตการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตชิ้นสวนหรือสินคาขั้นกลาง การผลิตหรือประกอบสินคาสําเร็จรูป การ
ตรวจสอบคุณภาพ การบรรจุหีบหอ การขนสง และการจัดจําหนาย ในแตละขั้นตอน ปจจัยทางดานขาวสาร
ขอมูลลวนมีความสําคัญ หนวยธุรกิจจึงตองพยายามเสาะแสวงหาขาวสารขอมูล ทั้งขอมูลดานเทคโนโลยีใน
การผลิตสินคา แหลงวัตถุดิบที่มีราคาถูกและมีคุณภาพที่ดี ขั้นตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และการขนสง
สินคาที่ไมเสียคาใชจายมาก ตลอดจนชองทางการจัดจําหนายสินคา ดังนั้นปจจัยทางดานขาวสารขอมูลจึงมี
ความสําคัญมากตอหนวยธุรกิจ 
 
9.3  ปญหาและขอจํากัดในการไดมาซึ่งขาวสารขอมูลของ  SMEs   
 โดยทั่วไป SMEs จะมีขอเสียเปรียบหรือมีขอจํากัดเมื่อเทียบกับกิจการขนาดใหญกวาในการไดมา
ซ่ึงขาวสารขอมูล เนื่องจากการแสวงหาขาวสารขอมูลในกิจการขนาดใหญจะมีการประหยัดจากขนาด 
(Economies of Scale) ไดมากกวา อยางไรก็ตาม วิสาหกิจขนาดยอมก็อาจมีขอไดเปรียบเมื่อเทียบกับกิจการ
ขนาดใหญกวา เพราะสามารถควบคุมดูแลกิจกรรมตางๆ ในธุรกิจของตนเองไดทั่วถึงกวา และมีความ
คลองตัว สามารถปรับตัวไดดีกวา หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ กิจการขนาดเล็กจะรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ในกิจการของตนที่สมบูรณครบถวนกวาเมื่อเทียบกับกิจการขนาดใหญ นอกจากนี้ 
หากกิจการขนาดเล็กรูวิธีนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) ที่มีการพัฒนาขึ้นมาก มาใช
ประโยชน ก็จะสามารถแสวงหาขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานในกิจการของตนเองได  
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 ยุคปจจุบันเปนยุคของขาวสารขอมูล เราสามารถคนหาขอมูลจากแหลงตางๆ ไดโดยสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) มีความเจริญกาวหนา และมีการพัฒนาไปอยาง
รวดเร็ว ในแตละวันขาวสารขอมูลจํานวนมากจากทั่วทุกมุมโลกจึงหล่ังไหลเขามา  แตการคัดเลือกและ
วิเคราะหขอมูลที่จะเปนประโยชนตอตนเองก็มีความยุงยากมากขึ้น ปญหาของการไดมาซึ่งขาวสารขอมูล
นอกจากตนทุนทางดานเวลาและทรัพยากรที่ตองใชแลว ยังมีปญหาอื่นๆ อีกมาก เชน ปญหาความครบถวน
ของขาวสารขอมูลที่ไดมา ความนาเชื่อถือของขอมูล และปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการวิเคราะหขอมูล 
สําหรับหนวยงานภาครัฐบาลที่มีสวนในการใหบริการแกประชาชนโดยเฉพาะหนวยธุรกิจ บริการอยางหนึ่ง
ที่ธุรกิจมีความตองการสูงก็คือบริการทางดานขอมูลขาวสาร เชน ขาวสารขอมูลเกี่ยวกับความตองการของ
ชนิดและรูปแบบของสินคาเฉพาะอยางในตลาดเฉพาะแหง  ขาวสารขอมูลเกี่ยวกับราคาสินคา แหลงวัตถุดิบ 
แหลงเทคโนโลยี และขาวสารขอมูลทางเศรษฐกิจทั่วไปที่มีผลกระทบตอธุรกิจ เชนอัตราดอกเบี้ย อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และภาวะเศรษฐกิจ เปนตน  หนวยธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs ยอมมีขอจํากัดใน
การเสาะแสวงหาขอมูลที่มีความจําเปนตอธุรกิจของตน อาทิ ขอกําหนดทางดานมาตรฐานของสินคาที่ตน
ผลิตในแตละตลาด ปริมาณความตองการสินคาและราคาที่เหมาะสม อัตราภาษี ปริมาณการสงออก  และ
สวนแบงการตลาดของผูผลิตที่เปนคูแขงของตน ในตลาดแตละแหง ดังนั้น บริการการสงเสริมอยางหนึ่งที่
หนวยงานของรัฐบาลจะสงมอบใหแกธุรกิจภาคเอกชนไดก็คือ บริการทางดานขาวสารขอมูล  มาตรการ
สงเสริมตางๆ จากภาครัฐโดยเฉพาะการบริการทางขาวสารขอมูล แมตองมีคาใชจายในการรวบรวม 
วิเคราะห และเผยแพร แตก็เปนประโยชนตอธุรกิจมาก  
 สําหรับหนวยธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs การไดมาซึ่งขาวสารขอมูลที่มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ
ยอมตองเสียคาใชจายมาก ทั้งยังมีขอจํากัดทางดานความสามารถในการวิเคราะหขอมูลที่ไดมา  บอยครั้ง หนวย
ธุรกิจจะตองใชเงินจํานวนมากเพื่อหาซื้อขาวสารขอมูลที่มีประโยชนตอธุรกิจของตน ในปจจุบันมีบริษัทเอกชน
ที่ประกอบธุรกิจทางดานการรวบรวมขาวสารขอมูล และขายขอมูลเหลานี้ใหแกหนวยธุรกิจที่มีความตองการ 
เมื่อหนวยธุรกิจไดขอมูลมาแลว ก็จะกุมขอมูลขาวสารนั้นเปนความลับโดยไมเผยแพรใหแกผูอ่ืน โดยเฉพาะ
แกธุรกิจที่เปนคูแขงของตน แตสําหรับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานภาคเอกชนที่ไมแสวงหากําไร การ
ดําเนินงานจะมีความเปนกลาง และสามารถกอใหเกิดการประหยัดจากขนาด คือ สามารถสงเสริมหลายๆ 
หนวยงานหรือสถานประกอบการพรอมๆ กันไป โดยเสียคาใชจายเพิ่มเพียงเล็กนอยเทานั้น  หนวยธุรกิจที่
ใชบริการยอมไดรับประโยชนจากขาวสารขอมูลโดยไมตองตางคนตางทํา ซึ่งตองเสียคาใชจายเปนทวีคูณ 
ดังนั้นบริการทางดานขาวสารขอมูลที่หนวยงานของรัฐ หรือ สมาคมภาคเอกชนจัดหาใหแกหนวยธุรกิจ
โดยเฉพาะ แก SMEs จึงเปนประโยชนมาก ไมเฉพาะแกผูรับขาวสารขอมูลนั้นโดยตรง แตยังเปนประโยชน
ตอเศรษฐกิจของประเทศดวย เพราะถา SMEs ที่ใชขอมูลขาวสารสามารถผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพ
ตรงตามขอกําหนดของตลาดผูซ้ือได ยอมทําให SMEs สามารถขยายการผลิตและการจําหนายได ซ่ึงถา SMEs 
จํานวนมากสามารถทําเชนนั้นได ก็ยอมสงผลตอการผลิต การจางงาน และการสงออกของประเทศไทยโดยรวม 
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9.4  ขอจํากัดของการบริการดานขาวสารขอมูลของหนวยงานภาครัฐ 
 จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน หนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่สงเสริม SMEs จึงควรใหความสําคัญกับการ
รวบรวมและเผยแพรขาวสารขอมูล  อยางไรก็ดีในเวลาที่ผานมา การบริการทางดานขาวสารขอมูลใหแก
ธุรกิจเอกชนโดยหนวยงานของรัฐยังมีปญหาและขอจํากัดอยูมาก เร่ิมจากการไมตระหนักถึงความสําคัญของ
ขาวสารขอมูล จึงไมมีการรวบรวมขอมูลที่มีอยูอยางกระจัดกระจายมาไวในที่เดียวกัน หรือเมื่อไดขอมูลมาแลว 
ก็ไมมีการจัดระบบเปนหมวดหมู และไมมีการวิเคราะหขอมูลตามหลักวิชาการที่ถูกตอง  นอกจากนั้น
การเผยแพรขอมูลที่มีการรวบรวมไว และมีการวิเคราะหแลว ก็มีอยูในวงจํากัด บอยคร้ังขอมูลขาวสารที่
ตองเสียคาใชจายเก็บรวบรวมมา ไมไดถูกนํามาเผยแพรแกสาธารณชน และไมไดนํามาใชประโยชนอยาง
เต็มที่ แมกระทั่งภายในหนวยงานที่ทําการรวบรวมขอมูลนั้นเอง ทั้งนี้รวมถึงผลการศึกษาวิจัยตางๆ ซ่ึงมีการ
รวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนมาเปนจํานวนมาก แตมิไดนํามาใชประโยชนมากเทาที่ควร 
 ดังนั้นในหนวยงานภาครัฐนอกจากการตระหนักถึงความสําคัญของขาวสารขอมูลและมีการริเร่ิม
รวบรวมขอมูลที่จะเปนประโยชนตอธุรกิจภาคเอกชน รวมทั้งตอการดําเนินงานของตนแลว ยังควรมีการจัด
ขอมูลใหเปนหมวดหมู และมีการวิเคราะหและเผยแพรขอมูล เพื่อเปนประโยชนตอการดําเนินนโยบาย และ
การปฏิบัติงานในหนวยงานของตน ในกระบวนการนี้การจัดระบบขอมูลจึงมีความสําคัญ และเนื่องจาก
ขอมูลขาวสารยอมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา หากไมมีการจัดทําขอมูลที่เปนระบบแลว การจะมี
ขอมูลที่ทันสมัย ทันตอเหตุการณ ยอมเปนเรื่องลําบาก บอยครั้งขอมูลที่ส้ินเปลืองเวลาและทรัพยากรจํานวน
มากในการเก็บรวบรวมไว ไมไดนํามาใชประโยชนอยางเต็มที่ เพราะขอมูลที่เก็บรวบรวมมาในชวงเวลานั้น 
ไดกลายเปนขอมูลที่ลาสมัยไปแลว  
 
9.5  การเตือนภัยลวงหนาในสาขาเศรษฐกิจตางๆ 

ควบคูกับการจัดระบบขอมูล คือ การจัดระบบการเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System)  การ
เตือนภัยลวงหนานั้น เกี่ยวของกับการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่เปนประโยชนตอหนวยงานตางๆ ทั้งใน
ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อใหตระหนักถึงสิ่งคุกคาม หรือภยันตรายที่อาจมีอยูในอนาคต เพื่อสามารถ
ปรับตัวไดทันตอเหตุการณ การสรางระบบเตือนภัยลวงหนานี้มีการเลือกสรรขอมูลที่มีผลกระทบตอ
หนวยงาน หรือ ธุรกิจของผูเกี่ยวของ และมีการวิเคราะหขอมูลที่สอดคลองกับหลักวิชาการ ดังนั้นการจัดทํา
ระบบเตือนภัยลวงหนาที่เหมาะสม จึงเปนสิ่งสําคัญ และในหนวยงานที่มีภาระหนาที่แตกตางกัน ยอมตองมี
ระบบเตือนภัยลวงหนาที่แตกตางกัน และมีการเก็บและวิเคราะหขอมูลในลักษณะที่แตกตางกัน  
 การจัดทําดัชนีช้ีนําทางเศรษฐกิจมหภาคและดัชนีที่บงบอกภาวะ หรือ สภาพของแตละภาค
เศรษฐกิจ หรือแตละสาขาเปนสิ่งที่มีประโยชนตอการติดตามความเคลื่อนไหวของระบบเศรษฐกิจโดยรวม  
และภาวะเศรษฐกิจในแตละสาขา  หากมีการรวบรวมสถิติ ศึกษาและวิเคราะหปจจัยหรือตัวแปรตางๆ ที่มี
อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมดวยแลว ก็จะสามารถนําไปใชในเรื่องการ
เตือนภัยลวงหนาได เพราะนอกจากจะทําใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของภาค 
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หรือสาขาเศรษฐกิจนั้นๆ วากําลังมีการขยายตัว หรือชะลอตัวอยางไรแลว   ยังทําใหทราบถึงปจจัยหรือตัว
แปรที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของภาคหรือสาขาเศรษฐกิจนั้นๆ ดวย  การจัดทําดัชนีช้ีวัดตางๆ จึงมี
ประโยชน ตอทั้งหนวยงานภาครัฐ  หนวยงานภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป   ในสวนของหนวยงาน
ภาครัฐ เมื่อมองเห็นสภาพความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจโดยรวม  หรือของแตละสาขาเศรษฐกิจ และ 
มองเห็นปจจัย หรือตัวแปรที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นแลว  ก็อาจรับทราบปญหาและเตรียมหาทาง
ปองกันปญหา หรือสงสัญญาณเตือนผูผลิตในภาคเอกชนรับรู ในสวนของภาคธุรกิจเอกชน การรวบรวม 
จัดหา และการวิเคราะหขอมูลยอมตองเสียคาใชจาย  สําหรับธุรกิจ SMEs  ตนทุนในการรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลยอมสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาการผลิต  ดังนั้นถาหนวยงานภาครัฐสามารถจัดหาและวิเคราะห
ขอมูล พรอมทั้งจัดทําเปนดัชนี หรือตัวช้ีวัดในลักษณะตางๆ  แลวนําออกเผยแพร  จะเปนประโยชนตอภาค
ธุรกิจเอกชนโดยจะทําใหภาคธุรกิจเอกชนสามารถทราบทิศทาง ความเคลื่อนไหวของตัวแปรตางๆที่นาสนใจ 
เชน การเปลี่ยนแปลงของราคาสินคา ความตองการของตลาด ปริมาณการผลิต การจางงาน การลงทุน ฯลฯ 
ในภาคเศรษฐกิจ หรือสาขาธุรกิจที่ตนทําอยู  ทั้งยังทราบถึงปจจัย หรือตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความเคลื่อนไหว
นี้ ดวย  จึงสามารถปรับตัว หรือเตรียมพรอมรับสถานการณ ที่เปลี่ยนไป   การจัดทําดัชนีนี้ จึงเปนสวนประกอบ
สําคัญอยางหนึ่งของระบบเตือนภัยลวงหนา 

 ในบางประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา  มีการจัดทําดัชนีช้ีนําทางเศรษฐกิจมาเปนเวลานานแลว  
โดย สํานักงานวิจัยเศรษฐกิจแหงชาติ (National Bureau of Economic Research : NBER) ซ่ึงเปนหนวยงาน
ภาครัฐเปนผูจัดทําดัชนีช้ีนําทางเศรษฐกิจขึ้น และเผยแพรสูสาธารณะ  สําหรับประเทศไทย มีหลาย
หนวยงานที่ทําดัชนีช้ีนําทางเศรษฐกิจออกเผยแพร เชน ธนาคารแหงประเทศไทย ไดจัดทําดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม    อัตราการใชกําลังผลิตของภาคอุตสาหกรรมสาขาตางๆ   สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ก็มีการจัดทําดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีการสงสินคาและดัชนีสินคาคงคลัง ออก
เผยแพรทุกเดือน  ตั้งแตป พ.ศ. 2542 เปนตนมา 

การจัดทําดัชนีตางๆของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) มีการจําแนกตามระบบมาตรฐานสากล
ของการจัดประเภทอุตสาหกรรม (ISIC) ในระดับ 4 หลัก ซ่ึงเปนผลจากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสํารวจ
โรงงานอุตสาหกรรมในทุกๆ เดือน  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ก็มีการจัดทํา
รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ การคาและบริการ รวมกับสภาหอการคาไทย พิมพเผยแพรทุกเดือน 
เชนกัน 

หลังการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540  ผูกําหนดนโยบาย นักธุรกิจ และนักวิชาการ ตางใหความ
สนใจตอการพิจารณาภาวะเศรษฐกิจมากขึ้น และพยายามจะหาสัญญาณที่จะบงบอกถึงการฟนตัว หรือการ
เขาสูภาวะถดถอยของเศรษฐกิจ  มีผูกลาววา การที่ประเทศไทยตองประสบกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ในป 
2540  สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจาก ผูกําหนดนโยบายในขณะนั้น ไมไดตระหนักถึงภยันตรายที่จะมาถึง จึงไมได
หามาตรการใดๆ มาปองกัน การเกิดภาวะ เสื่อมทรุดทางเศรษฐกิจ อยางทันทวงทีได ในชวงเวลา หลังวิกฤต
เศรษฐกิจครั้งใหญ ในป 2540  หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตางใหความสนใจตอการจัดเก็บ รวบรวม
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ขอมูลทางเศรษฐกิจมากขึ้น  และมีการพูดถึง ระบบเตือนภัย หรือสัญญาณเตือนภัยลวงหนามากขึ้น  ในทาง
เศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานัก
งบประมาณ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง มีความพยายามที่จะสรางระบบเตือนภัยลวงหนา โดยการจัดเก็บ
ขอมูลและเฝาติดตามตัวแปร (Variable) หรือสวนประกอบที่สําคัญ ทางเศรษฐกิจมหภาค เชน อัตราแลกเปลี่ยน 
ปริมาณเงินหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ย การบริโภคและการลงทุน การลงทุนจากตางประเทศ และขนาดของทุน
สํารองเงินตราตางประเทศอยางใกลชิด  ธนาคารแหงประเทศไทย และ สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  มีการจัดทําดัชนีช้ีนําทางเศรษฐกิจ (Leading Economic Indicator) ขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือใน
การติดตามภาวะเศรษฐกิจ  สําหรับภาคอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวง
อุตสาหกรรม มีการสํารวจภาวะอุตสาหกรรมทั้งเปนรายเดือน และรายป เร่ิมตั้งแตป พ.ศ. 2542 เปนตนมา  
ตอมามีการจัดทําดัชนีหลายตัว เชน ดัชนีผลผลิต การสงสินคา และสินคาคงคลังในอุตสาหกรรม 10 กลุม 
และมีโครงการที่จะขยายขอบขาย การครอบคลุมของการสํารวจและการจัดทําดัชนีออกไป จนถึงขั้นสามารถ
ติดตามสภาวะอุตสาหกรรมไดทุกประเภท  ทางธนาคารแหงประเทศไทย ก็มีการสํารวจภาวะอุตสาหกรรม 
และจัดทําดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอยางตอเนื่องมาเปนเวลาหลายป 
 งานสวนหนึ่งของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คือ การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
ทางดานอุตสาหกรรมซึ่งสวนใหญเปนขอมูลทุติยภูมิ เชน ขอมูลทางการคาและการลงทุนระหวางประเทศ 
การจางงาน สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีการจัดทํารายงานภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส เริ่มตั้งแต
ปลายป พ.ศ. 2543 เปนตนมา โดยอาศัยขอมูลจากแหลงตางๆ เชน จากธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และกรม
เศรษฐกิจการพาณิชย เพิ่มเติมดวยขอมูลที่สํานักงานฯ จัดเก็บเอง 
 ในเรื่องดัชนีช้ีนําทางเศรษฐกิจนั้น กอนหนานี้ มีผลการศึกษาอยูหลายชิ้น แตสวนใหญเปน
การศึกษาการชี้นําทางเศรษฐกิจมหภาค  กระทรวงอุตสาหกรรม โดยทางสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
จึงมีความคิดวา นาจะมีการศึกษาสัญญาณเตือนภัย หรือดัชนีช้ีนําในภาคอุตสาหกรรมบาง  ทั้งนี้ เนื่องจาก 
ภาคอุตสาหกรรม นับวันจะมีความสําคัญมากขึ้น และสาเหตุหนึ่งของการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ก็คือ ความ
เสื่อมทรุดของสภาวะอุตสาหกรรม  นอกจากนี้ สัญญาณเตือนภัยสําหรับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดย
สวนรวม อาจมีความแตกตางกันกับ สัญญาณเตือนภัย ในภาคอุตสาหกรรม  โดยเฉพาะ เมื่อพิจารณาเปน
อุตสาหกรรมรายสาขาที่แบงยอยลงไป  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ก็มี
โครงการศึกษาวิเคราะห และเตือนภัย SMEs รายสาขาโดยมีการศึกษาและรายงานสภาวะของ SMEsในสาขา
ตางๆ  อยางไรก็ตาม การดําเนินการเก็บรวบรวม และเผยแพรขอมูลภาวะอุตสาหกรรม และ SMEs ในสาขา
ตางๆ แมจะมีประโยชนตอธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม การคา และบริการ มาก แตก็ยังไมถึงขั้นที่จะเรียกได
วาเปนระบบเตือนภัยลวงหนาทางธุรกิจอุตสาหกรรม การคาและบริการ 
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9.6  หนวยงานสําคัญท่ีมีการจัดเก็บขอมูลและศึกษาวิเคราะหเพื่อการเตือนภัย 
 หนวยงานตางๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน ลวนมีการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานในหนวยงานของตน และการสงเสริม SMEs เกี่ยวของกับหนวยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
จํานวนมาก การจะระบุเฉพาะเจาะจงลงไปวาหนวยงานใดเก็บขอมูลอะไรที่เปนประโยชนตอ SMEs จึงเปน
ส่ิงที่ทําไดยาก 
 ในสวนนี้ของรายงาน จะกลาวถึงการดําเนินงานของหนวยงานในภาครัฐในระดับกระทรวงและ
หนวยงานในภาครัฐบางแหง ที่มีการจัดทําระบบขอมูลที่จะเปนประโยชนตอ SMEs โดยจะกลาวถึงภารกิจ
ของหนวยงานระดับกรมของแตละกระทรวงโดยสังเขป แลวจึงบรรยายลักษณะการดําเนินงานของ
หนวยงานที่มีการจัดเก็บขอมูล ที่เปนประโยชนตอ SMEs ลักษณะของขอมูลที่มีการจัดเก็บและวิธีการเขาถึง
ขอมูลหลานี้ ของหนวยงานบางแหงในรายละเอียดมากขึ้น 
 สําหรับบริการดานอื่นๆ เชน ขอมูลขาวสารดานการตลาด ขอมูลและบริการที่เปนประโยชนตอการ
พัฒนาบุคลากรและการสงเสริมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ฯลฯ  มีการกลาวไวแลวในสวนที่เกี่ยวกับ
การสงเสริม SMEs ในแตละดานจึงไมไดนํามากลาวไวในที่นี้ 

1. กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม เปนกระทรวงที่มีหนาที่โดยตรงในการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม มี

บทบาทในการกําหนดนโยบายอุตสาหกรรมรวมกับหนวยงานอื่นๆของรัฐบาล เชน คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและกระทรวงพาณิชย  แตเดิมหนวยงานตางๆของกระทรวง
อุตสาหกรรมมุงเนนการนํานโยบายสูการปฏิบัติ บทบาทในการกําหนดนโยบายอุตสาหกรรมยังไมสูจะโดด
เดนนัก ตอมามีการกอตั้งสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ขึ้น กระทรวงจึงมีบทบาทในการกําหนด
นโยบายอุตสาหกรรมมากขึ้น มีการจัดเก็บวิเคราะหขอมูล และจัดทํารายงานภาวะของอุตสาหกรรมในสาขา
ตางๆ 

นอกจาก สศอ. แลว กระทรวงอุตสาหกรรมยังมีหนวยงานอื่นภายใตสังกัด ที่มีบทบาทสําคัญในการนํา
นโยบายอุตสาหกรรมสูการปฏิบัติ เชน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปนหนวยงานหลักในการ
ดําเนินการสงเสริมอุตสาหกรรมในลักษณะตางๆ  กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)  มีหนาที่ในการจดทะเบียน
โรงงาน และควบคุมมลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) มี
ภาระหนาที่ในการกําหนดและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินคาอุตสาหกรรม และสํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม มีหนาที่ดูและอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ  นอกจากนี้ ในกระทรวงอุตสาหกรรมยังมี
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงฯ เชน การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซ่ึงมีหนาที่จัดตั้งและดูแลนิคม
อุตสาหกรรมในภูมิภาคตางๆ 

ในกระทรวงอุตสาหกรรม หนวยงานที่มีภารกิจหนาที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บและเผยแพรขอมูลที่สําคัญ 
คือ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)  อยางไรก็ตามหนวยงานอื่นๆ เชน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
(กสอ.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ก็มีการจัดทํา
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ระบบขอมูลเฉพาะดานที่เปนประโยชน ในที่นี้จะบรรยายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บและเผยแพร
ขอมูลของ สศอ. ในรายละเอียด สวนหนวยงานอื่นๆ ของกระทรวงฯ จะระบุเพียงลักษณะของขอมูลที่มีการ
จัดเก็บ ประโยชนของขอมูล และวิธีการเขาถึงขอมูลเหลานี้โดยสังเขปเทานั้น 
 

1.1 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
ความเปนมา 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2536 มีฐานะเทียบเทากรม กอนหนานี้งานวางแผน

พัฒนาอุตสาหกรรม มีเพียงกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปนผูประสานงาน 
จะเห็นไดวา สศอ. เปนหนวยงานที่มีความสําคัญตอการกําหนดนโยบายอุตสาหกรรม  และการจัดทํา

ขอมูลอุตสาหกรรม ในแผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25512 มีการกลาว
ไววา สศอ. มีวิสัยทัศนเปนองคกรชี้นําการพัฒนาอุตสาหกรรม สวนพันธกิจ ที่มีการเนนคือ  

1. จัดทําบูรณาการผลักดันนโยบาย แผนยุทธศาสตรในการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลคา
และขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน 

2. จัดทําระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตัวช้ีวัด สัญญาณเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
ที่ทันสมัย เชื่อถือได และเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งใหบริการเผยแพร 

3. สรางความเขมแข็งในการเปนองคกรแหงการเรียนรูดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 
กิจกรรมที่เก่ียวของกับขอมูลอุตสาหกรรมของ สศอ. 

 
ก. การสํารวจและรายงานภาวะอุตสาหกรรม และการจัดทําดัชน ี

สศอ. มีการจัดเก็บและเผยแพรขอมูลอุตสาหกรรมทั้งเปนภาพรวมและเปนรายสาขา  โดยมีการสํารวจ
สถานประกอบการอุตสาหรรมและจัดทํารายงานภาวะอุตสาหกรรม ทั้งที่เปนรายเดือนและเปนรายป  ตั้งแต
ตนป พ.ศ.2542 เปนตนมา ในการรายงานภาวะอุตสาหกรรมรายเดือน สศอ. มีการจัดทําดัชนีอุตสาหกรรม
หลายตัว ในระยะแรกประกอบดวย  1.  ดัชนีผลผลิต (Production Index) ที่บอกแนวโนมทางดานอุปทาน       
2.  ดัชนีการสงสินคา (Shipment Index) ที่บอกแนวโนมทางดานอุปสงค  3.  ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 
(Finished Goods Inventory Index) ที่แสดงสวนตางๆระหวางอุปสงคและอุปทาน  ตอมามีการเพิ่มดัชนี
แรงงาน (Labor Index) ซ่ึงแสดงถึงความเคลื่อนไหวของจํานวนชั่วโมงการทํางานของแรงงาน และดัชนี
ประสิทธิภาพแรงาน (Labor Productivity Index) ซ่ึงแสดงผลิตภาพของแรงงาน คือ สัดสวนของมูลคาเพิ่ม
ตอคนงานในอุตสาหกรรมตางๆ 

                                                 
2
 กระทรวงอุตสาหกรรม แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เมษายน 2550 หนา 77 
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แหลงขอมูลของการสํารวจรายเดือนนี้ไดมาจากการสงแบบสํารวจไปโรงงานอุตสาหกรรม โดยมี
การเลือกกลุมตัวอยางจากกลุมอุตสาหกรรม สินคาและโรงงาน ที่จะเปนตัวแทนของภาคอุตสาหกรรม
ทั้งหมด โดยพิจารณาจากความสําคัญของกลุมอุตสาหกรรมในแงมุมตางๆ เชน สัดสวนมูลคาเพิ่มและการ
จางงาน การเลือกโรงงานที่จะครอบคลุมในการสํารวจนั้น คัดเลือกจากโรงงานที่จดทะเบียนไวกับกรม
โรงงานอุตสาหกรรม (ในปจจุบันมีอยูประมาณ 150,000 โรงงาน) หลังจากนั้นจึงมาเลือกกลุมอุตสาหกรรม
ที่มีความสําคัญ และเลือกตัวอยางที่สามารถเปนตัวแทนที่จะครอบคลุมสัดสวนการผลิตและการจางงานใน
อุตสาหกรรมกลุมตางๆ  ในปจจุบัน ในแตละเดือนจะมีโรงงานที่อยูในขายการสํารวจรายเดือนอยูประมาณ 
2,000 โรงงาน สวนการคํานวณดัชนีและการจัดทํารายงานนั้น จะมีการรายงานตามกลุมอุตสาหกรรมใน
ระดับ ISIC 4 หลัก จํานวน 53 กลุม รายงานนี้มีการเผยแพรทุกเดือน (ในเวลาประมาณ 6 สัปดาห หลังจาก
การสิ้นสุดของเดือน) รายงานภาวะอุตสาหกรรมและขอมูลดัชนีอุตสาหกรรมที่ทาง สศอ. เผยแพรนี้ จึงนับวา
เปนการรายงานความเคลื่อนไหวของการผลิต การขาย การจางงาน ผลิตภาพแรงงานและการใชกําลังการ
ผลิตที่ทันสมัยที่สุด หากมีการวิเคราะหแนวโนมของดัชนีตางๆ ในระยะเวลาที่ตอเนื่อง จะทําใหสามารถ
ทราบความเคลื่อนไหวของกลุมอุตสาหกรรมตางๆไดเปนอยางดี 

 นอกจากการจัดทําดัชนีภาวะอุตสาหกรรมรายเดือนแลว สศอ. ยังมีการสํารวจสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมเปนรายป การสํารวจรายปนี้มีแบบสอบถามที่ครอบคลุมถึง ผลการดําเนินงานของสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมในหลายลักษณะ เชน ที่ตั้งโรงงาน ทุนจดทะเบียน ลักษณะการถือหุน (โดยคน
ไทยหรือคนตางชาติ ในสัดสวนเทาใด) ประเภทของสินคาที่ผลิต มูลคาและปริมาณการผลิต การสงออก การ
ใชกําลังการผลิต โครงสรางของตนทุนการผลิตและคาใชจายตางๆ ในการประกอบการ จํานวนและ
โครงสรางของแรงงาน และโครงสรางดานการเงินของสถานประกอบการ 
 ขอมูลที่ไดจากการสํารวจสถานประกอบการรายเดือนและรายปนี้ สศอ. จะไมนําออกเผยแพรเปน
รายกิจการ แตจะมีการนําเสนอเปนกลุมอุตสาหกรรม (ในระดับ ISIC 4 หลัก) รายงานผลการสํารวจราย
เดือนมีประโยชนตอการรับทราบแนวโนม ความเคลื่อนไหวของกลุมอุตสาหกรรมดานตางๆ  อาทิ การผลิต 
การจําหนาย การจางงาน และการใชกําลังการผลิตในแตละเดือน สวนผลการสํารวจรายปนั้น เปนประโยชน
ตอการรับทราบถึงโครงสรางของอุตสาหกรรมในลักษณะตางๆ เชน การสงออก การนําเขาวัตถุดิบ การใช
พลังงาน ฯลฯ  ขอมูลชุดนี้ยังนํามาใชประโยชนในการคํานวณผลิตภาพ ทั้งสวนประกอบของตนทุน ผลิต
ภาพรวม (Total Factor Productivity) ผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) และผลิตภาพทุน (Capital 
Productivity) โดยจําแนกตามขนาด ตามลักษณะการถือหุน และตามกลุมอุตสาหกรรมได 
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ข. การวิเคราะหและเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ในปลายป พ.ศ. 2548 สศอ. มีการจัดตั้งศูนยวิเคราะหและเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมขึ้น เปนหนวยงาน

ที่มีฐานะเทียบเทากองขึ้น โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้ คือ3 

1. ดําเนินการจัดทํา จัดหาและรวบรวมขอมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมถึงปรับปรุง
ฐานขอมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหครบถวนถูกตองและทันสมัย 

2. พัฒนาเครือขายฐานขอมูลระหวาง สศอ. และหนวยงานอื่นๆ 
3. วิเคราะหและติดตามสถานการณทางเศรษฐกิจที่ เกี่ยวของกับภารกิจของกระทรวง

อุตสาหกรรม 
4. พัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห 
5. นําเสนอขอมูลและขอสนเทศ เพื่อใชในการวิเคราะหและตัดสินใจเชิงนโยบาย 
6. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
กอนหนานี้ ตั้งแตปลายป พ.ศ.2543 สศอ. มีการจัดทํารายงานภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาสออกมา

เผยแพรสูสาธารณชน โดยมีการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในแตละไตรมาส โดยมีการสรุปภาวะ
เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยโดยรวม และภาวะอุตสาหกรรมแตละสาขา ซ่ึงมีการแบงออกเปนอุตสาหกรรม 
16 สาขา (ในระดับ ISIC 4 หลัก) รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาสนี้ เปนการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูล
จากแหลงตางๆ ประกอบกับขอมูลที่จัดทําโดย สศอ. เอง  ซ่ึงมีการนําเสนอขอมูล การผลิต การคา (การนําเขา
และสงออก) การลงทุนจากตางประเทศ การจางงาน และดัชนีอุตสาหกรรมตางๆ  รายงานภาวะอุตสาหกรรม
รายไตรมาสนี้ มีการเผยแพรภายในเวลา 2-3 เดือน หลังสิ้นสุดแตละไตรมาส จึงถือไดวา เปนรายงานภาวะ
อุตสาหกรรมที่เหมาะแกการติดตามความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมสาขาตางๆในปจจุบัน 

ในปจจุบัน ศูนยวิเคราะหและเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปนหนวยงาน ที่รับผิดชอบในการ
รวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานภาวะอุตสาหกรรมในระยะเวลาตางๆ ดวยความรวมมือของสวนตางๆ
ภายใน โดยไดรับความรวมมือจากสถาบันอุตสาหกรรมเฉพาะทาง คือ สถาบันเหล็กและเหล็กกลา สถาบัน
ส่ิงทอ สถาบันยานยนต สถาบันไฟฟาอิเล็กทรอนิกส และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

ในระยะเวลาตอไป ศูนยวิเคราะหและเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจะมีการขยายขอบเขตการ
ดําเนินงานออกไป  โดยมุงหวังที ่จะมีการผลิตงานทางดานการวิจัยศึกษาสภาวะและปญหาของ
ภาคอุตสาหกรรม สําหรับการดําเนินงานทางดานการจัดเก็บขอมูล ศูนยฯ มีแผนงานที่จะจัดทําระบบขอมูล
ในลักษณะคลังขอมูลอุตสาหกรรม โดยเชื่อมโยงขอมูลที่มีอยูใน สศอ. กับขอมูลที่เก็บรวบรวมโดยหนวยงาน
อื่น เชน สํานักงานสถิติแหงชาติ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม  นอกจากนี้ ศูนยฯ ยังจะขยายเครือขาย

                                                 
3
คําสั่งสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่องจัดตั้งศูนยวิเคราะหและเตือนภัยอุตสาหกรรม ธันวาคม 2548 
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ความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน เชน สสว. ธนาคารแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย และมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อขยายฐานจัดทําระบบขอมูล 
และจัดทําการศึกษษวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมในเชิงลึก 

สําหรับการจัดทําระบบเตือนภัยลวงหนา ในภาคอุตสาหกรรม  กอนหนานี้ สศอ. มีการรวมมือกับ
ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดทําโครงการศึกษาในเรื่องการพัฒนาระบบ
เตือนภัยและติดตามสภาวะอุตสาหกรรม  และสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังจัดทําโครงการศึกษา
เร่ืองศูนยวิเคราะหรายงานสภาวะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงในรายงานการศึกษาทั้งสองเรื่องนี้ มี
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทําระบบขอมูลและการสรางระบบเตือนภัย ในภาคอุตสาหกรรมที่เปน
ประโยชน โดยศูนยวิเคราะหและเตือนภัยอุตสาหกรรมนี้ จึงมีแผนการที่จะขยายขอบเขตการดําเนินงาน
จนถึงขั้นสามารถสรางระบบการเตือนภัยลวงหนาในภาคอุตสาหกรรม ที่เต็มรูปแบบขึ้นในเวลาขางหนา 

 
1.2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) 

ขอมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ที่จัดเก็บโดยหนวยงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่สําคัญอีกชนิด
หนึ่ง คือ ขอมูลโรงงานจดทะเบียน ที่จัดเก็บโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ตาม พรบ. โรงงาน ป พ.ศ. 
2535  โรงงานอุตสาหกรรม ที่ตองจดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม คือ โรงงานที่ใชเครื่องจักร
ตั้งแต 5 แรงมา ขึ้นไป หรือใชคน ตั้งแต 7 คนขึ้นไป  ดังนั้น โรงงานขนาดเล็ก จํานวนมาก จึงไมอยูใน
ขายตองจดทะเบียนตามกฎหมาย  นอกจากนี้  ยังเชื่อไดวา มีโรงงานอุตสาหกรรมอีกเปนจํานวนมากที่ 
อยูในขายตองจดทะเบียนกับกรมโรงงานฯ  แตไมไดจดทะเบียน เนื่องจาก พรบ.โรงงานมีการแบง
โรงงาน ออกเปน 3 ประเภท  และประเภทที่ 1 คือ โรงงานขนาดเล็ก ที่มีคนงานไมเกิน 20 คน หรือ มี
เครื่องจักรกําลังไมเกิน 20 แรงมา  ที่ไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูอาศัยขางเคียง  โรงงานประเภท
นี้สามารถประกอบกิจการไดทันที โดยไมตองขออนุญาตหรือ จดทะเบียนใดๆ  แมในระยะหลังกรม
โรงงานฯ จะพยายามรวบรวมสถิติโรงงานทั่วประเทศ รวมทั้งโรงงานประเภทที่กลาวถึงนี้ดวย  แตก็คง
ไมสามารถจะครอบคลุมไดอยางทั่วถึง  กระนั้นก็ตามสถิติโรงงานจดทะเบียนซึ่งครอบคลุมโรงงาน
ประเภทตางๆทั่วประเทศ จํานวนประมาณ 150,000 โรงงาน เมื่อปลายป พ.ศ. 2549  ซ่ึงก็นับวา เปนสถิติ
ขอมูลที่มีการครอบคลุมโรงงานเปนจํานวนมาก และมีขอมูลที่เปนประโยชนตอการวิเคราะหโครงสราง
โรงงานอุตสาหกรรม  เชน สินคาที่ผลิต จํานวนคนงาน มูลคาทุนจดทะเบียน และสถานที่ตั้ง  ขอมูล
โรงงาน ของกรมโรงงานจึงเปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญ ที่จะนํามาวิเคราะหลักษณะของอุตสาหกรรม 
แยกตามขนาดการจางงานและทุนจดทะเบียนได 
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1.3 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัฒฑอุตสาหกรรม (สมอ.) 
สมอ. มีภาระหนาที่ในการกําหนดและควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เพื่อคุมครอง

ผูบริโภค  รักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศใหสามารถ
แขงขันไดในตลาดโลก  สมอ.มีการรวบรวมขอมูลองคกร หนวยงานและสถานประกอบการที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐาน ISO ประเภทตางๆ  และมาตรฐานอื่นๆ  โดยมีการระบุช่ือสถานที่ตั้ง ประเภทผลิตภัณฑ 
ตลอดจนมาตรฐานที่ไดรับการรับรอง 

 
1.4 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ก็มีการจัดทําสถิติขอมูลกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมการลงทุน ซ่ึงมีทั้งสถิติจํานวนโครงการและเงินลงทุน ทั้งโครงการที่ขอรับการสงเสริมการลงทุน 
และโครงการที่ไดรับอนุมัติการสงสงเสริมการลงทุนแลว จําแนกออกเปนโครงการที่มีเจาของเปนคนไทย
ทั้งหมด  โครงการที่เปนการรวมทุนและโครงการที่เปนการลงทุนของตางชาติทั้งหมด  โดยมีการแสดง
เงินทุนจดทะเบียน สินทรัพย การจางงานและที่ตั้ง ตามเขตสงเสริมการลงทุน  สําหรับโครงการที่มีการ
ลงทุนของตางชาติ ยังมีการจําแนกตามรายประเทศผูลงทุนดวย 

 
1.5 สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตรและแปลงนโยบาย
ของกระทรวงเปนแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจําทั่วไปของกระทรวง  เพื่อการ
บรรลุเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง   

สํานักงานปลัดกระทรวอุตสาหกรรม เปนหนวยงานที่ดูแลกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมทั่วประเทศ โดยมีสํานักงานอุตสาหกรรม ใน 75 จังหวัด อยูภายใตสังกัด  นอกจากนี้ ยังมีสํานักงาน
ที่ปรึกษาดานอุตสาหกรรมในตางประเทศใน 2 ประเทศคือ ออสเตรเลีย และ ญ่ีปุน จึงมีขอมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ในจังหวัดตางๆทั่วประเทศ และมีขอมูลอุตสาหกรรมในตางประเทศอยูบาง แตขอมูลเหลานี้ยังไมมีการจัดเปน
ระบบและยังไมไดถูกนํามาใชอยางเต็มที่ 
 
2. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยมีสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด ไดแกสํานักงานรัฐมนตรี 
สํานักงานปลัดกระทรวง กรมไปรษณียโทรเลข กรมอุตุนิยมวิทยา สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสงเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
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 หนวยงานที่มีความสําคัญในการจัดทําและเผยแพรขอมูล ในกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
ไดแก สํานักงานสถิติแหงชาติ (สสช. หรือ NSO) และสํานักงานสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมซอรฟแวร
แหงชาติ 
 

2.1 สํานักงานสถิติแหงชาติ (สสช. หรือ NSO) 
การจัดเก็บสถิติอยางเปนทางการของประเทศไทย ไดกําเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2548โดย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหตั้ง "กรมสถิติพยากรณ" ขึ้นใน
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 31 วันที่ 14 มีนาคม 2457  ในปพ.ศ.
2545 ไดมีการออกกฏกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร พ.ศ.2545 โดยกําหนดใหมีราชการบริหารสวนกลาง และราชการบริหารสวนภูมิภาค และ
ไดระบุอํานาจหนาที่ของศูนย สํานัก กองตางๆ และสํานักงานสถิติจังหวัด ใหเหมาะสมกับสภาพงาน 

สํานักงานสถิติแหงชาติ มีการจัดเก็บสถิติขอมูลของสถานประกอบการสาขาตางๆอยูเปนประจํา 
NSO มีภารกิจในการเก็บรวบรวมและจัดทํารายงานสถิติในเรื่องตางๆ เชน สถิติทางดานแรงงาน การใช
จายของครัวเรือน และเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับลักษณะตางๆ ทางดานเศรษฐกิจ และสังคม  NSO มีการจัดทําสํา
มะโนและสํารวจสถานประกอบการอุตสาหกรรม และสํามะโนธุรกิจภาคการคา และธุรกิจบริการอยูเปน
ระยะๆ  การสํามะโนอุตสาหกรรมมีความพยายามจะครอบคลุม สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่มีขนาด
การจางงานตั้งแต 10 คนขึ้นไปทั่วประเทศ และมีการสํารวจทุก 10 ป การสํามะโนฯในป พ.ศ. 2540 มี
กิจการที่ตอบรับการสํามโน กวา 30,000 แหง  ขอมูลสํามะโนอุตสาหกรรม มีแบบสอบถาม ที่ถามถึงผล
การดําเนินงานในรายละเอียดตางๆ เชน สินคาที่ผลิต สถานที่ตั้ง  ปที่กอตั้ง  สภาพการผลิต การลงทุน ฯลฯ  
ขอมูลที่ไดจึงเปนขอมูลที่มีรายละเอียดการดําเนินงานของสถานประกอบการ อุตสาหกรรมในดานตางๆ
อยูเปนจํานวนมาก นอกจากการสํามะโนแลว ทาง NSO ยังมีการจัดทําการสํารวจสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมเปนครั้งคราว โดยการสุมตัวอยางในการสํารวจแตละคร้ังมีสถานประกอบการตอบ
แบบสอบถามหลายพันแหง สวนทางดานธุรกิจการคาและบริการนั้น NSO ก็มีการจัดทําสํามะโนเชนกัน 
โดยครอบคลุมรายละเอียดของลักษณะการประกอบการในสาขาการคาและบริการ  ซ่ึงมีขอมูลที่สามารถ
นํามาใชวิเคราะหโครงสรางและสภาพธุรกิจการคาและบริการอยูเปนจํานวนมาก 

  สําหรับขอมูลการจางงาน  NSO มีการสํารวจแรงงานปละหลายรอบ ทั้งแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
ภาคการเกษตร ภาคการกอสราง ภาคการขนสง และภาคการคาและบริการ ขอมูลการจางงานนี้ สามารถ
นํามาวิเคราะหลักษณะการจางงานของภาคเศรษฐกิจตางๆ ได  เชน มีการแบงจํานวนและสัดสวนของ
คนงานตามภูมิภาค และตามจังหวัด ตามประเภทธุรกิจ และแสดงรายละเอียดของแรงงาน ตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และอัตราคาจางเฉลี่ยได  ทางกระทรวงแรงงานก็มีการจัดเก็บขอมูลการจางงานในบาง
ลักษณะ เชน จํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม  จํานวนคนงานที่ถูกเลิกจาง และขอมูลเกี่ยวกับ
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สวัสดิการของคนงานในดานอื่นๆ โดยแบงตามสาขาธุรกิจมีขอมูลเหลานี้ จึงสามารถนํามาใชประกอบการ
วิเคราะหสถานการณการจางงานและโครงสรางการจางงานของสาขาเศรษฐกิจตางๆได 
 

2.2 สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ 
กิจกรรมสวนใหญของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ มุงไปในทางการสงเสริม

อุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศไทย แตสํานักงานฯก็มีการจัดเก็บขอมูลอยูเปนจํานวนมาก ในสวนที่
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมซอฟตแวร 

 
3. กระทรวงพาณิชย 

กระทรวงพาณิชยมีบทบาทสําคัญทางดานเก็บรวบรวม และเผยแพรขอมูลสถิติทางการคา ทั้งการคา
ภายในประเทศ ขอมูลการนําเขา – สงออก สิทธิประโยชนทางการคาที่ประเทศไทยไดรับจากประเทศตางๆ  
ขอมูลการจดทะเบียนธุรกิจ และขอมูลราคาสินคา ตลอดจนขอมูลที่เกี่ยวของกับการตกลงทางการคาเสรี 
(FTA) ระหวางประเทศไทยกับประเทศตางๆ 

ขอมูลสถิติสําคัญที่เปนประโยชนตอธุรกิจเอกชน ในภาคการผลิตการคาและบริการที่จัดเก็บโดย
หนวยงานตางๆ ของกระทรวงพาณิชย มีดังนี้ 

 
3.1 กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

 กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนกรมที่ไดเปลี่ยนชื่อมาจาก “กรมทะเบียนการคา” ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และ พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม บังคับใชมาตั้งแต เดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2545 นอกจากการเปลี่ยนชื่อแลว กรมพัฒนาธุรกิจการคา ยังมีการรับโอนภารกิจดานการสงเสริมและ
พัฒนาธุรกิจ การสงเสริมสมาคมการคา และการสงเสริมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มาปฏิบัติพรอมกัน ภารกิจ
เดิม คือ งานดานจดทะเบียนธุรกิจ การกํากับดูแลและการใหบริการธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา จึงมี
โครงการพัฒนาธุรกิจ เชน โครงการสงเสริมสมรรถภาพ SMEs สูสากล ซ่ึงเปนโครงการที่กรมฯรวมมือกับ
หนวยงานภาคเอกชน  เชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย สมาคม
ธนาคารไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย และธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขาแหงประเทศไทย เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยใหเขมแข็งและมีความสามารถเติบโตได 
 ในฐานะที่เปนหนวยงานที่รับผิดชอบการจดทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา มีการจัดเก็บ
ขอมูลทะเบียนพาณิชยของธุรกิจในสาขาตางๆ  ทั้งในภาคการผลิต ภาคการคาและภาคบริการ สถิติที่กรม
พัฒนาธุรกิจการคาเก็บรวบรวม มีการครอบคลุมสถานประกอบการที่เปนนิติบุคคล ซ่ึงแบงตามสาขา
เศรษฐกิจ ขนาดทุนจดทะเบียน และเวลาการจดทะเบียน  นอกจากนี้ ยังมีสถิติของสถานประกอบการที่เลิก
กิจการในสาขาเศรษฐกิจตางๆ อีกดวย  ดังนั้น ขอมูลสถิติที่จัดเก็บโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา สามารถ
นํามาใชวิเคราะหสภาวะการเพิ่ม – ลด ของสถานประกอบการ ปริมาณทุนจดทะเบียนใหม และเงินลงทุนที่
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เพิ่มขึ้นหรือลดลงของสาขาธุรกิจตางๆ ในแตละชวงเวลา  นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการคา ยังมีการ
ใหบริการทางดานขอมูลทางธุรกิจ เชน การใหบริการออกหนังสือรับรองรายการทางทะเบียน และรับรอง
สําเนาเอกสารธุรกิจ งบการเงินและบัญชีรายชื่อผูถือหุน และใหบริการตรวจคนทะเบียนหุนของสถาน
ประกอบการนิติบุคคลตางดาว งบการเงิน และบัญชีรายช่ือผูถือหุนของสถานประกอบการนิติบุคคลอีกดวย 
 

3.2 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ เปนหนวยงานหลักในกระทรวงพาณิชย ที่มีภารกิจหนาที่ในการ

เจรจาทางการคา และเปนหนวยงานหลักในการจัดทําขอมูลการคาตางประเทศของไทย ศูนยสารสนเทศ
เศรษฐกิจการคา ซ่ึงเปนหนวยงานที่อยูสังกัดของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ จะนําเอาขอมูลการคา
ระหวางประเทศที่จัดเก็บไวโดยกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ซ่ึงมีการจัดประเภทตามระบบ Harmonized 
System (HR) ที่มีการลงรายละเอียดถึงระดับ 10 หลัก มาจัดเปนหมวดหมูตามประเภทสินคา และตามประเทศผู
นําเขาและสงออก แลวจัดพิมพเผยแพรสูสาธารณะชน ขอมูลการคาเหลานี้ มีการแสดงตัวเลขในแตละเดือน
ทั้งที่เปนมูลคาและปริมาณ จึงเปนประโยชนมากตอการวิเคราะหสภาพโครงสรางและแนวโนมการคา
ตางประเทศของไทย ทั้งการนําเขาและการสงออกในดานตางๆ เชน ประเภทของสินคาเขาและสินคาออก 
ตลาดสงออกและแหลงนําเขา สินคาออกและสินคาเขาที่สําคัญ แนวโนมและอัตราการเจริญเติบโตของการ
สงออกและการนําเขา 

 
3.3 กรมการคาภายใน 

 กรมการคาภายใน มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมประสิทธิภาพของการคาภายในประเทศ โดยการ
กํากับดูแลสงเสริมและพัฒนาใหการคาภายในประเทศ ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการแขงขันอยางเปน
ธรรมในระบบการคาเสรี และผูบริโภคไดรับการพิทักษ 
 กรมการคาภายใน เปนหนวยงานหลักในกระทรวงพาณิชย ที่มีการติดตามภาวะราคาสินคาในตลาด
ภายในประเทศ  ดังนั้น กรมฯ จึงมีการเก็บรวบรวมสถิติราคาสินคาประเภทตางๆ  และจัดทําดัชนีราคาสินคา 
เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของราคาสินคาในหมวดตางๆ  ในปจจุบันดัชนีราคาที่กรมการคาภายในจัดทํา มี
ดัชนีราคาผูผลิต จําแนกตามกิจกรรมการผลิตและตามขั้นตอนการผลิต ดัชนีราคาผูบริโภค ซ่ึงแบงตามหมวด
สินคาและตามภูมิภาคตางๆของประเทศ  นอกจากนี้ ยังมีการแยกดัชนีราคาผูบริโภคออกมาเปนดัชนีราคา
ผูบริโภคของผูมีรายไดนอย ซ่ึงคํานวณจากราคาของอาหารและเครื่องดื่ม และสินคาหมวดอื่นๆ ที่ไมใช
อาหารและเครื่องดื่ม ที่ผูมีรายไดนอย มีการบริโภคออกตางหาก เพื่อพิจารณาผลการเปลี่ยนแปลงราคาสินคา 
ตอประชาชนผูมีรายไดต่ํา (มีรายไดระหวาง 6,000 – 12,000 ตอเดือนในเขตเมือง ซ่ึงผันแปรไปตามภูมิภาค) 
ดัชนีราคาผูบริโภคที่จัดทําโดยกรมการคาภายใน เปนขอมูลความเคลื่อนไหวในภาวะเงินเฟอที่สําคัญของ
ประเทศ ซ่ึงมีการประกาศสูสาธารณชนในทุกเดือน 
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4. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)  
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เปนผูจัดทําสถิติรายได

ประชาชาติ ซ่ึงในปจจุบันมีการจัดทําเปนรายปและรายไตรมาส  และจัดทําในรูปราคาตลาดและราคาคงที่  
ทางดานบัญชีผลผลิต มีการแบงเปนภาคเศรษฐกิจตางๆ คือ การเกษตร เหมืองแร อุตสาหกรรม ขนสง 
กอสราง สถาบันการเงิน การคา การบริการ และอื่นๆ  สถิติรายได และผลิตภัณฑประชาชาตินี้ ใชในการ
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางเศรษฐกิจรายสาขาไดดี  เนื่องจาก มีขอมูลที่ครอบคลุมภาวะเศรษฐกิจ
ในประเทศคอนขางครบถวนกวาขอมูลชุดอื่นๆ  
 ขอมูลอีกชุดหนึ่งที่จัดทําโดย สศช. และมีประโยชนแกการศึกษาวิเคราะห สถานประกอบการของ
ภาคเศรษฐกิจตางๆไดดี คือ ขอมูลตารางปจจัยผลผลิต (Input-Output Table) ขอมูลปจจัยผลผลิตนี้ มีการ
แสดงถึงโครงสรางการผลิตของสินคาและกิจกรรมประเภทตางๆ และสวนประกอบของมูลคาการผลิตสวน
ที่เปนมูลคาเพิ่มอื่นๆ เชน คาตอบแทนแรงงาน กําไร คาเสื่อมราคาทรัพยสิน และภาษีทางออมสุทธิ  สําหรับ
การกระจายการผลิต ก็มีการแบงเปนอุปสงคขั้นกลาง และอุปสงคขั้นสุดทาย ซ่ึงประกอบดวยรายงาน
เกี่ยวกับการบริโภคของครัวเรือน ของรัฐบาล การสะสมทุน การสงออกและการเปลี่ยนแปลงของสินคา
คงเหลือ  ตารางปจจัยผลผลิตนี้ มีการจัดทําเปนชวงเวลา โดยเวนระยะประมาณ 5 ป เร่ิมตั้งแต ป พ.ศ. 2518 
เปนตนมา ตารางผลผลิตลาสุดคือ ตาราง I-O ป ค.ศ. 2005 (พ.ศ.2548) ตาราง I-O  สามารถนํามาใชในการ
วิเคราะหโครงสรางของภาคเศรษฐกิจตางๆไดหลายอยาง เชน ลักษณะการใชปจจัยการผลิต ผลการเชื่อมโยง 
และความสําคัญของการสงออกและการพึ่งพาการนําเขาของเศรษฐกิจแตละสาขา 
     
5. ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)  
 ในปจจุบัน ขอมูลทางเศรษฐกิจที่จัดเก็บและเผยแพรโดยธนาคารแหงประเทศไทย นับวาเปนแหลงขอมูล 
ที่จะนํามาใชในการวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ที่มีขอบเขตการครอบคลุมที่กวางขวางที่สุด สถิติที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยรวบรวมและจัดเผยแพร มีทั้งสถิติ การเงินการธนาคาร (ปริมาณเงินและองคประกอบของปริมาณ
เงิน อัตราดอกเบี้ย สินทรัพยและหนี้สินของธนาคารพาณิชย และสถาบันการเงินอื่นๆ ปริมาณเงินฝากและ
เงินกูยืม ฯลฯ) สถิติทางดานการคลัง (ฐานะการคลังของรัฐบาล รายไดของรัฐบาลจําแนกตามแหลงรายได 
รายจายรัฐบาลจําแนกตามลักษณะงานและลักษณะเศรษฐกิจ ฯลฯ)  สถิติการคาระหวางประเทศและดุลการ 
ชําระเงิน (สินคาออกและสินคานําเขา จําแนกตามกลุมสินคาและกลุมประเทศ ดัชนีราคาสินคาเขาและสินคาออก 
เงินสํารองระหวางประเทศ หนี้ตางประเทศ รายละเอียดในดุลการชําระเงิน เงินทุนเคลื่อนยายประเภทตางๆ)   
ขอมูลสถิติในภาคเศรษฐกิจตางๆ  รวมทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การคา บริการ (ปริมาณผลผลิตและ
ดัชนีผลผลิต การใชกําลังการผลิต ดัชนีราคา ฯลฯ) สถิติผลิตภัณฑประชาชาติ การออม การลงทุน ราคา
ทองคํา และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
 จะเห็นไดวา ขอมูลเศรษฐกิจที่ธนาคารแหงประเทศไทยรวบรวมมานั้น มีขอบเขตที่กวางขวางมาก
ขอมูลสวนใหญที่เก็บรวบรวมและนําเสนอ เปนขอมูลทุติยภูมิที่จัดทําโดยหนวยงานอ่ืนๆ แตธนาคารแหง
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ประเทศไทยนําเอาขอมูลเหลานี้มาจัดเปนหมวดหมู และเผยแพรรวมกับขอมูลสถิติที่จัดเก็บโดยธนาคารแหง
ประเทศไทยเองแกสาธารณะชนทั่วไป  นอกจากนี้ ธนาคารแหงประเทศไทย ยังไดจัดทําดัชนีความเชื่อมั่น
ทางธุรกิจ ดัชนีช้ีนําทางเศรษฐกิจ และดัชนีพองเศรษฐกิจ ขึ้นเพื่อศึกษาภาวะและความเคลื่อนไหว และใช
เปนดัชนีเพื่อการเตือนภัยในทางเศรษฐกิจ 
 หลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย ไดจัดตั้งทีมดัชนีเศรษฐกิจขึ้น  
เพื่อทําหนาที่พัฒนาดัชนีเตือนภัยทางเศรษฐกิจ เพื่อเปนเครื่องมือใหทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใชติดตาม
ภาวะธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวม ทีมดัชนีเศรษฐกิจของธนาคารแหงประเทศไทยเริ่มงานในเดือน มกราคม 
2542 ในการจัดทําดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ธนาคารแหงประเทศไทย จะทําการสํารวจสถานประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ ที่มีทุนจดทะเบียน ตั้งแต 200 ลานบาทขึ้นไป โดยการสุมตัวอยาง ในแตละ
เดือนจะมีการสํารวจสถานประกอบการทั้งในภาคอุตสาหกรรม การคาและบริการ ประมาณ 1,000 แหง ใน
แบบสํารวจ จะมีคําถามในเรื่อง ผลการประกอบ การลงทุน การจางงาน ตนทุนการประกอบการ แนวโนม
การสงออก สต็อกสินคา สถานะทางการเงิน อํานาจซื้อของประชาชน และการคาดการณภาวะตลาดใน 4 
เดือนขางหนา  ขอมูลที่ไดจากการสํารวจนี้ ทางทีมงานสํารวจจะนํามาประมวลและคํานวณออกมาเปนดัชนี
ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ซึ่งผลของการสํารวจนี้ สามารถแสดงภาวะทางธุรกิจและชี้ใหเห็นถึงความเชื่อมั่น
ของนักธุรกิจในสาขาตางๆ ที่มีตอภาวะทางเศรษฐกิจไดในระดับหนึ่ง 
 สําหรับดัชนีช้ีนํา (Leading Economic Index : LEI) และดัชนีพองเศรษฐกิจ (Coincident Economic 
Index : CEI) นั้น เปนดัชนีที่ช้ีใหเห็นถึงภาวะเศรษฐกิจในชวงเวลาตางๆ  โดยบงบอกถึง ภาวะเศรษฐกิจและ
ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจวาดีขึ้นหรือเลวลงอยางไร และมีจุดวกกลับทางเศรษฐกิจในชวงเวลาใด  ดัชนี
พองเศรษฐกิจ เปนดัชนีที่คํานวณจากขอมูลหลายตัว คือ ยอดขายหางสรรพสินคา ปริมาณการนําเขา การ
เบิกจายจากบัญชีกระแสรายวัน ยอดจําหนายรถยนต ดัชนีผลผลิตสินคาอุตสาหกรรม และรายรับภาษีการคา 
และภาษีมูลคาเพิ่ม  CEI เปนดัชนีที่มีลักษณะของคลื่นการเคลื่อนไหว และมีการแสดงระยะเวลาของการเกิด
จุดวกกลับ (Turning Point) ทั้งขาขึ้นและขาลงที่สอดคลองกับคลื่นของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม สวนองคประกอบที่
นํามาสรางเปนดัชนีช้ีนําทางเศรษฐกิจ นั้นคือ พื้นที่กอสรางที่ไดรับอนุญาต มูลคาทุนจดทะเบียนธุรกิจใหม 
ปริมาณเงิน จํานวนนักทองเที่ยวจากตางประเทศ ดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพย ปริมาณการสงออก และ
ดัชนีราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก LEI เปนดัชนีที่มีลักษณะคลื่นเชนกัน แตจะบงบอกถึงภาวะเศรษฐกิจใน
ลักษณะเปนเครื่องชี้นําทางเศรษฐกิจ และสามารถใชเปนเครื่องมือการพยากรณภาวะเศรษฐกิจในระยะเวลา
ขางหนา (เชน 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน) โดย LEI จะมีจุดวกกลับทั้งขาขึ้นและขาลงกอนจุดวกกลับของ 
CEI  
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6. กระทรวงการคลัง 
กระทรวงการคลัง เปนกระทรวงที่มีภาระหนาที่ในการบริหารทางดานรายรับ และรายจายของ

รัฐบาล อํานาจหนาที่ของกระทรวงการคลังมีอยูอยางกวางขวาง  ดังนั้นกระทรวงการคลังจึงมีการจัดเก็บ
ขอมูลเกี่ยวกับภาษีอากรประเภทตางๆ เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และภาษีศุลกากร และรายไดของ
รัฐบาลตามแหลงรายได เชน ภาษีที่เกิดจากฐานรายได ฐานการบริโภค ฐานการคาระหวางประเทศ และอื่นๆ 
ตลอดจนรายไดที่ไมใชภาษี (เชน รายไดของรัฐวิสาหกิจ คาธรรมเนียม ฯลฯ) รายจายของรัฐบาลประเภท
ตางๆ (รายจายประจํา รายจายลงทุน จําแนกตามลักษณะงานและลักษณะเศรษฐกิจ)  ฐานการคลัง หนี้ของ
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ 

นอกจากหนวยงานที่มีภาระหนาที่ในการจัดเก็บภาษี และบริหารการใชจายของรัฐบาลโดยตรงแลว  
หนวยงานสําคัญที่มีภารกิจหนาที่ในการเก็บรวบรวม และวิเคราะหขอมูลของกระทรวงการคลัง คือ 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง สศค.ถือไดวาเปนหนวยงาน
หลักในกระทรวงฯ ที่มีภารกิจในการจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และเสนอแนะนโยบาย ที่มีสวน
เกี่ยวของกับเศรษฐกิจการคลังของประเทศ  สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สนค.) ซ่ึงเปนสถาบันที่
มีฐานะเปนสถาบันอิสระท่ีอยูในกํากับของ สศอ. มีการจัดเก็บขอมูลและมีผลการศึกษาวิเคราะห ในเรื่องที่
เกี่ยวของกับเศรษฐกิจการคลังของประเทศอยูจํานวนมาก  นอกจาก ผลการศึกษาตางๆ  สนค. มีการจัดทํา
แบบจําลองเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Model) ของประเทศไทย และมีการเผยแพรขอมูลและสถิติ
พื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย ทางอินเตอรเน็ต ในเว็บไซด (http://www.thailandoutlook.com) ซ่ึงมีการครอบคลุม
ขอมูลพื้นฐานของประเทศไทยหลายดาน เชน ขอมูลเกี่ยวกับรัฐบาล การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดลอม 
ประชากร การคมนาคม และขอมูลทางเศรษฐกิจดานตางๆ โดยสังเขป ซ่ึงเว็บไซด thailandoutlook.com นี้ 
สามารถเชื่อมตอไปสูเว็บไซดของหนวยงานตางๆที่สําคัญ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติได 

 
7. สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและยอม (สสว.) 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เปนองคกรในกํากับของรัฐ มีบทบาท
หนาที่ในการกําหนดนโยบาย และแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  เชื่อมโยงแผนปฏิบัติ
การสงเสริม SMEs โดยหนวยงานตางๆในประเทศ ทั้งทําหนาที่เปนผูประสานงาน เปนหนวยงานที่มีบทบาท
ในการสงเสริม SMEs ทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน  สสว. มีขอมูลเกี่ยวกับ SMEs ในลักษณะตางๆเปน
จํานวนมาก  มีศูนยขอมูล SMEs แหงชาติ (SMEs National Database) มีการจัดทําวารสารรายเดือน  SMEs  
Today  พิมพเผยแพรแกสาธารณชน  มีโครงการวิเคราะหและเตือนภัย SMEs รายสาขา โดยสรุปผลการสํารวจ
และวิเคราะหภาวะ SMEs  สาขาตางๆ มีการจัดทํารายงานความเชื่อมั่นผูประกอบการ การคาและบริการ ออก
เผยแพรทุกเดือน โดยเปนการวิเคราะหจากขอมูลการสํารวจระดับความเชื่อมั่นของ SMEs ทั่วประเทศ สสว. 
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มีการจัดทํารายงานสถานการณ SMEs ในทุกปซ่ึงมีการแสดงสถิติ ขอมูลและวิเคราะหโครงสราง สถานการณ
และแนวโนม ภาวะ SMEs ในปตอไป  รายงานนี้ จึงเปนแหลงขอมูลเกี่ยวกับ SMEs ในประเทศไทย ที่สําคัญ   

สสว. มีโครงการศึกษาวิเคราะหและเตือนภัยรายสาขา (SAW) ซ่ึงมีวัตถุประสงครายงานสถานการณ 
SMEs รายสาขาเพื่อการเตือนภัย และโครงการจัดทําสื่อสาธารณะ SMEs Corner ซึ่งเปนชองทางเผยแพร
ผลงาน/ขอมูล และรายงานความเคลื่อนไหวในรายงานการศึกษา บทความ หนังสือ และบทวิเคราะหที่เปน
ประโยชนแก SMEs สสว. จะศึกษาสถานการณของ SMEs รายสาขาโดยการจัดเก็บขอมูลที่เปนประโยชน
ตอ SMEs ในดานตางๆ เชน การผลิต การจางงาน การสงออก การเงิน ฯลฯ และ วิเคราะหปจจัยตางๆ ที่มี
ผลกระทบตอ SMEs ในแตละสาขา แลวนําออกเผยแพร โดยโครงการการจัดทําสื่อสาธารณะ รวมทั้งยังมี
การจัดตั้งศูนยตามสถาบันอุดมศึกษาหลายแหง เพื่อใหมีชองทางการสื่อสารมากขึ้น 

ในดานจุดเดนและจุดดอยของ สสว. นั้น จุดเดนของ สสว. คือ มีการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติ ที่
เกี่ยวของและเปนประโยชนแก SMEs ในรายสาขาตางๆเปนจํานวนมาก ทั้งที่เปนรายเดือนและรายป รวมทั้ง
ยังมีโครงการเตือนภัยแก SMEs อีกดวย ซ่ึงในดานขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับ SMEs นั้นในปจจุบันถือได
วา สสว. เปนหนวยงานที่มีขอมูลสมบูรณครบถวนเปนอยางมาก ดังนั้น ถา SMEs สามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร
เหลานี้ไดก็จะเปนประโยชนอยางมาก แตในความเปนจริงพบวามี SMEs เพียงจํานวนเล็กนอยเทานั้นที่สามารถ
เขาถึงขอมูลขาวสารเหลานี้ได ถึงแมวาทาง สสว. จะมีจัดทําโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารเหลานี้ออกสูสาธารณะ
ก็ตาม ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากวาจํานวน SMEs ทั่วประเทศนั้นมีอยูเปนจํานวนมาก ดังนั้น จึงเปนการยากที่จะ
ทําให SMEs ทั่วประเทศรับทราบวามีขอมูลขาวสารเหลานี้อยู ซ่ึงในดานการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ที่เกี่ยวของกับ SMEs นั้น ทาง สสว. จําเปนที่จะตองเพิ่มชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารใหมากขึ้น เพื่อที่จะ
ทําให SMEs ทั่วประเทศสามารถรับทราบไดวามีขอมูลที่ทางสสว. เก็บรวบรวมไวและเปนประโยชนแก SMEs อยู 
 
8. หนวยงานอื่นๆ 

8.1  สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ( ISMED) เปนสถาบันที่มีภารกิจที่ในการจัด
ฝกอบรมใหแก SMEs สาขาตางๆ กิจกรรมการฝกอบรมของ  ISMED มีหลากหลาย ทั้งทางดานการผลิต การ
จัดการ  การตลาด และการเงิน ISMED มีขอมูลลักษณะกิจการ ของ SMEs โดยเฉพาะ SMEs  ที่เคยเขารวม
โครงการกับสถาบัน  อยูเปนจํานวนมาก 

8.2  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) เปนสถาบันที่ใหบริการ
ทางการเงินแก SMEs โดยเฉพาะนอกจากการใหสินเชื่อแลว ธพว. ยังมีการใหความชวยเหลือแก SMEs ทางดาน
การบริหารจัดการทางการเงินบางอยาง เชน การจัดทําบัญชีอยางเปนระบบ เปนตน  ธพว. จึงมีขอมูลทางดาน
การเงินเกี่ยวกับ SMEs โดยเฉพาะ SMEs ที่เปนลูกคาของธนาคารอยูเปนจํานวนมาก  แตขอมูลเหลานี้ปกปด
เปนความลับและไมมีการเผยแพรออกสูสาธารณะ  

8.3 อ่ืนๆ 
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นอกจากสถิติขอมูลที่กลาวขางตน ยังมีขอมูลที่สามารถนํามาใชประโยชนในการวิเคราะหสภาพ
โครงสรางและปญหา SMEs ได เชน ขอมูลสถิติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยีของหนวยงานใน
กระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  สถิติการคาที่จัดเก็บโดยหนวยงานของกระทรวงพาณิชย  สถิติ
เกี่ยวกับการทองเที่ยวที่จัดเก็บโดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ฯลฯ  นอกจากนี้สถาบันที่มีหนาที่
และภารกิจเฉพาะเรื่อง  และสถาบันเฉพาะกลุมอุตสาหกรรม เชน สถาบันอาหาร สถาบันสิ่งทอ สถาบันยาน-
ยนต สถาบันไฟฟาและอีเล็กทรอนิกส  สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ และสถาบันไทย-เยอรมัน เปนตน  
สถาบันเหลานี้ลวนมีขอมูลสถิติที่เปนประโยชน ตอการวิเคราะหสภาพโครงสรางและปญหาของสถาน
ประกอบการเพื่อประโยชนในการสงเสริม SMEs 
 ในหนวยงานภาคเอกชนก็มีความตื่นตัวในการจัดทําขอมูลสถิติ  หลังจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจใน ป 
พ.ศ. 2540  มีขอมูลที่ไดจากการสํารวจความคิดเห็น เชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย มีการสํารวจ
ความคิดเห็นของผูประกอบการอุตสาหกรรมที่เปนสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมฯและจัดทําเปนดัชนีความ
เชื่อมั่นของผูผลิตในอุตสาหกรรมนั้น  ทางสภาหอการคา ก็มีการจัดทําดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภค โดย
ความรวมมือของศูนยพยากรณเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยหอการคา  และมีการเผยแพรผลการสํารวจตอ
สาธารณะ ทุกเดือน  ทางสมาคมอุตสาหกรรมและการคาของสินคาเฉพาะประเภท ก็มีสถิติของกลุม
ผลิตภัณฑ หรือบริการ รายช่ือสินคาที่ผลิต และลักษณะอื่นๆ ของสมาชิก เปนตน 
 จะเห็นไดวา  มีแหลงขาวสารขอมูลและสถิติ ที่สามารถนํามาใชประโยชน ในการวิเคราะหสภาพ 
โครงสรางและปญหาของ SMEs อยูเปนจํานวนมาก ส่ิงที่นาเสียดาย คือ ขาวสาร และสถิติ ขอมูล ที่ได
รวบรวมไว ในหนวยงาน สถาบัน หรือ สมาคมตางๆ ยังมิไดนํามาใชประโยชนอยางเต็มที่ และยังมีการ
เผยแพรในวงจํากัด  และที่สําคัญกวานั้น คือ ขอมูลสถิติที่มีการเก็บรวบรวมไว รวมทั้งสถิติรายสาขา
เศรษฐกิจ เชน สถิติการผลิต การคา และการจางงาน สวนใหญ ยังไมมีการจําแนกตามขนาดของสถาน
ประกอบการ  ดังนั้น การจะใชขอมูลสถิติเหลานี้มาวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับ SMEs จึงยังมีขอจํากัดอยูมาก 
การศึกษาที่ผานมา จึงมักใชเพียงขอมูล ที่ไดจากการสํามะโนและการสํารวจซึ่งสามารถนําขอมูลมาจัดแบง
ตามขนาดของกิจการ เทานั้น 
     
9.7  การพัฒนาระบบขอมูลกับยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs 
 ในยุทธศาสตรทั้ง 6 ที่กําหนดไวโดย สสว.  มีกลยุทธเกี่ยวกับการสงเสริม SMEs ทางดานสนับสนุน
บริการขอมูลอยูหลายกลยุทธ  เชน ในยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและพัฒนาผูประกอบการ กลยุทธที่ 3 เพิ่มขีด
ความสามารถดานเทคโนโลยี/นวัตกรรม  มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนบริการขอมูลองคความรูดาน
เทคโนโลยี  ในยุทธศาตรที่ 2 การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถทางนวัตกรรมของ SMEs ในภาคการ
ผลิต  กลยุทธที่ 4 : การเตรียมความพรอมรองรับระบบการคาเสรีและมาตรการทางการคา ก็มีวัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มความสามารถในการใชประโยชนและลดผลกระทบจากขอตกลงตางๆ  ในยุทธศาสตรที่ 3 : การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาคการคา กลยุทธที่ 1 : การสงเสริมศักยภาพในการแขงขันของ SMEs 
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ในภาคการคาสง – คาปลีก มีวัตถุประสงคการสนับสนุนการเขาถึงขอมูลตลาดเชิงลึก และใชประโยชนจาก
ขอมูลในการทําธุรกิจ  ในยุทธศาสตรที่ 4 : การสงเสริมภาคบริการในการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม  กลยุทธ
ที่ 2 การสงเสริมระบบความเชื่อมโยงหวงโซอุปทานและเครือขายวิสาหกิจภาคบริการที่มีศักยภาพ มีวัตถุประสงค
เพื่อการพัฒนาฐานขอมูลภาคบริการ เพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยง  ในยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริม SMEs 
ในภูมิภาคและทองถิ่น ก็มีหลายกลยุทธ เชน กลยุทธการสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน กลยุทธ
การสงเสริมการเชื่อมโยงเครือขาย SMEs ในภูมิภาค ซ่ึงมีขอมูลขาวสารเปนปจจัยสนับสนุนที่สําคัญ แตการ
สงเสริม SMEs ทางดานขอมูลขาวสารที่จัดทําโดยหนวยงานตางๆ จะมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 6 : 
การพัฒนาปจจัยเอื้ออํานวยในการดําเนินธุรกิจมากที่สุด เนื่องจาก ยุทธศาสตรที่ 6 นี้ เปนยุทธศาสตรที่มุงเนน
การพัฒนาสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐานที่เปนปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ
ของ SMEs ซ่ึงมีเปาหมายสําคัญประการหนึ่ง คือ มีฐานขอมูล SMEs ที่ครบถวน ทันสมัย สมบูรณ สอดคลอง
กับความตองการของธุรกิจ และกลยุทธที่ 3 ของยุทธศาสตรนี้ คือ กลยุทธการบริหารจัดระบบขอมูลสําหรับ 
SMEs เปนกลยุทธที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาขอมูลขาวสาร ระบบเตือนภัยใหสมบูรณและทันสมัยเพิ่มขีด
ความสามารถจัดทําฐานขอมูล วิเคราะห ประมวลผลของหนวยงาน ประสานใหเกิดกระบวนการสรางองค
ความรู ที่นําไปใชประโยชนไดในทางธุรกิจ และสนับสนุน SMEs ใหเขาถึงแหลงบริการขอมูลไดสะดวกและ
รวดเร็ว 
 จะเห็นไดวา ในยุทธศาสตรสงเสริม SMEs ที่กําหนดโดย สสว. มีการคํานึงถึงความสําคัญของขาวสาร
ขอมูล การวิเคราะหลักษณะงานของหนวยงานตางๆ ที่มีการจัดทําระบบขอมูลก็มีความสอดคลอง กับยุทธศาสตร
สงเสริม SMEs ของ สสว. อยางไรก็ตาม แมหนวยงานตางๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการจัดทําขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการดําเนินงานในหนวยงานของตน แตหนวยงานที่มีการบริการดานขอมูลขาวสารใหแก SMEs 
โดยเฉพาะ ยังมีอยูคอนขางจํากัดมาก สวนการจัดทําระบบเตือนภัยลวงหนา ก็มีเพียงธนาคารแหงประเทศไทย 
ซ่ึงถือเปนการเตือนภัยในปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค และสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แมมีการจัดเก็บ
ขอมูลอุตสาหกรรมเปนรายกิจการ แตก็มิไดมีการวิเคราะหถึงสภาพและปญหาของ SMEs โดยเฉพาะ และ
ตราบจนถึงปจจุบัน สศอ. ยังมีการเผยแพรขอมูลการสํารวจนี้ใหแก SMEs ในจํานวนจํากัด มีเพียง สสว. เทานั้น 
ที่มีการจัดทําโครงการศึกษาวิเคราะหและเตือนภัยรายสาขา ที่มุงเนนการเผยแพรใหแก SMEs  
 
9.8  ประสบการณการจัดทําระบบขอมูลและระบบเตือนภัยลวงหนาในตางประเทศ 
 ในประเทศตางๆ โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแลวภาคเอกชน มักมีการจัดทําระบบขอมูลที่เปน
ประโยชนทางดานตางๆ  เนื่องจากในประเทศที่พัฒนาแลวสวนใหญเห็นถึงความสําคัญของการจัดทําระบบ
ขอมูล และมีการใชประโยชนจากขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดอยางกวางขวาง  แมในประเทศกําลังพัฒนาใน
หลายประเทศก็มีการจัดทําระบบขอมูล  สถิติในดานตางๆ เชน ในประเทศสิงคโปร มีกรมสถิติ (Department 
of Statistics) ภายใตสังกัดกระทรวงการคาและอุตสาหกรรม (Ministry of Trade and Industry) ซ่ึงมีการจัดเก็บ
และเผยแพรขอมูลสถิติในดานตางๆ อาทิ  ขอมูลเศรษฐกิจมหภาค  การคา  การลงทุน  การเงิน  ราคาสินคา 
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ขอมูลทางดานสังคม อาทิ  ลักษณะของประชากร การจางงาน  อัตราการวางงาน  อัตราคาจาง  ลักษณะตางๆ
ดานการศึกษา และสาธารณสุข  สวนสถิติธุรกิจ ก็มีการจัดทําการสํารวจ ในภาคธุรกิจตางๆอยูเปนประจําทุก
ป  ทั้งภาคการผลิต  การคา  บริการในสาขาตางๆในทุกป และมีการตีพิมพรายงานสถิติรายเดือน (Monthly 
Digit of Statistics) ออกเผยแพร สมาคมในภาคเอกชน เชน หอการคาและสมาคมธุรกิจสาขาตางๆ ก็มีการ
จัดทําขอมูล ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของตน ในประเทศอินโดนีเซีย มีการจัดตั้ง (Badan Busat Statistics :BPS) 
ซึ่งเปนหนวยงานกลางของรัฐบาล ในการจัดทําสถิติในดานตางๆมาตั้งแตป ค.ศ. 1957  สําหรับสถิติธุรกิจ
อุตสาหกรรม การคาและบริการ BPS มีการจัดทําสถิติในภาคธุรกิจตางๆในทุกป และมีการตีพิมพเผยแพร
สถิติเหลานี้เปนประจํา  เนื่องจากอินโดนีเซียเปนประเทศใหญมีพื้นที่กวางขวาง และมีพื้นที่ที่เปนเกาะอยู
จํานวนมาก BPS จึงมีสาขาอยูตามที่ตางๆทั่วประเทศจํานวนมาก 
 สําหรับการจัดทําระบบการเตือนภัยลวงหนานั้น ในสหรัฐอเมริกา สํานักงานวิจัยเศรษฐกิจแหงชาติ 
(National Bureau  Economic Research :NBER) มีการจัดทําดัชนีช้ีนําและเผยแพรสูสาธารณะ ในประเทศอื่นๆ  
แมสวนใหญไมมีการใชชื่อระบบเตือนภัยลวงหนา แตในทางปฏิบัติดานขอมูลสถิติที่มีการเก็บรวบรวมที่
คอนขางครบถวนสมบูรณ และมีการวิเคราะหตามหลักวิชาการ หนวยธุรกิจและประชาชนในทุกภาคสวนก็
สามารถรับทราบขอมูลและผลการวิเคราะหจากผลการศึกษา หรือการสํารวจได เชน ในประเทศออสเตรเลีย 
สํานักงานสถิติแหงชาติ (Australia Bureau of Statistics) มีการสํารวจกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Activity 
Survey) ในสาขาตางๆในทุกป และมีการตีพิมพ ผลการวิเคราะหโดยละเอียด โดยธุรกิจตางๆสามารถทราบ
ถึงผลการวิเคราะหในเรื่องตางๆได จึงไมจําเปนตองมีการจัดทําระบบเตือนภัยลวงหนาขึ้นตางหาก 
 สําหรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ SMEs ในดานตางๆ  ดังที่ไดนําเสนอไวในบทตางๆกอน
หนานี้ ในประเทศตางๆ มีการจัดทําขอมูลและมีบริการใหการปรึกษาทางดานตางๆ เชน การคนหาขอมูลและ
การใหคําปรึกษาทางดานกฎหมาย  การเงิน  การตลาด  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การรวมกลุมเพื่อความ
รวมมือทางธุรกิจ และการใหคําปรึกษาแนะนําสําหรับการเริ่มประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
 จากที่กลาวมานี้ จะเห็นไดวา ในประเทศตางๆ มักมีการจัดทําระบบขอมูล ที่เปนประโยชนตอธุรกิจ 
SMEs  แมสวนใหญไมมีการจัดทําระบบการเตือนภัยลวงหนา แตจากขอมูลสถิติที่มีการจัดเก็บและวิเคราะห
อยางเปนระบบ ตลอดจนมีการเผยแพรอยางกวางขวาง ธุรกิจ SMEs ที่อยากทราบสถานการณที่มีผลกระทบตอ
การดําเนินงานในธุรกิจของตน ยอมสามารถคนหาขอมูลไดไมยาก 
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9.9  สรุป 
 แหลงความรูและขอมูลขาวสารจะเปนประโยชนแก SMEs มีอยูเปนจํานวนมาก ยากที่จะบรรยายได
ครบถวน การใชความรูและขอมูลขาวสารแตละประเภทนั้นยอมขึ้นอยูกับความตองการของ SMEs ในแตละ
สาขา เชน SMEs ในสาขาอุตสาหกรรมอาหาร อาจตองการทราบขอมูลการตลาดในสินคาที่ตนผลิตอยูใน
จังหวัดตางๆและในประเทศตางๆ  วิธีการปรับปรุงการผลิตของตน วิธีการจัดการในดานตางๆที่มีประสิทธิภาพ 
วิธีการจัดจําหนายที่ไดผล ฯลฯ ธุรกิจบริการเฉพาะประเภทก็อยากทราบถึงรสนิยม อํานาจซื้อและความยินดี
ที่จะจายคาบริการ ของกลุมผูบริโภค SMEs ที่ตองพึ่งการสงออกยอมตองศึกษาหาขอมูลในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ ฯลฯ  ดังนั้น การจะระบุวามีแหลงความรูหรือขอมูลขาวสารใดหาไดจากที่ใด  ที่จะเปน
ประโยชนตอ SMEs และ นั้นจึงเปนสิ่งที่ยากที่จะทําได 
 อยางไรก็ตาม จาการศึกษาการดําเนินงานของหนวยงานและสถาบันที่มีบทบาทสงเสริม SMEs มาเปน
จํานวนมาก อาจสรุปผลไดดังนี้คือ  

1. หนวยงานและสถาบันตางๆสวนมากมีการจัดเก็บขอมูลที่สามารถใหประโยชนแก SMEs ในแตละ
ดาน แตขอมูลเหลานี้ สวนมากไมไดเปนขอมูลที่จัดเก็บเพื่อการสงเสริม SMEs โดยเฉพาะ และไมมี
การจัดแบงประเภทขอมูลตามขนาดของกิจการ 

2. การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่มีการจัดเก็บไว โดยหนวยงานและสถาบันตางๆ ยังอยูในวงจํากัด
มาก สวนมากเปนไปในรูปการศึกษาทางวิชาการ ในปจจุบันยังไมปรากฏวามีหนวยงานหรือสถาบัน
ใดที่มีการจัดเก็บขอมูล ที่มีความจําเปนตอ SMEs โดยเฉพาะ  แม สสว. มีการจัดทําขอมูลและเผยแพร
ขอมูลที่เกี่ยวของกับ SMEs อยูจํานวนมาก  แตก็มี SMEs อยูเปนจํานวนมากที่ยังมิไดเขาถึงขอมูลที่
มีการจัดเก็บไว 

3. การวิเคราะหและเผยแพรขอมูล ยังอยูในขอบเขตที่จํากัดมาก (โปรดดูสวน 9.4)  
4. ยังมีหนวยงานที่จัดทําระบบเตือนภัยลวงหนาอยูไมมาก (โปรดดูสวน 9.5) 
 
 กลาวโดยสรุป การจะรวบรวมและเผยแพรขาวสารขอมูลที่เปนประโยชนแก SMEs อยางครบถวน

นั้นเปนสิ่งที่ยาก  แตหากมีการรวบรวมเผยแพรแก SMEs ที่มีอยูทั่วประเทศ วามีหนวยงานและสถาบันใดที่
จะมีความรูและขอมูลขาวสารและใหบริการที่เปนประโยชนแกเขาได โดยใหผูตองการใชบริการแสวงหา
ขอมูลเหลานี้เอง การเผยแพรขอมูลยอมทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา 
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บทที่ 10  บทสรุป 
 

10.1 ความนํา 
ยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs ทั้ง 6 ยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้นตามแผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 

(พ.ศ. 2550-2554) นับวาเปนยุทธศาสตรและกลยุทธการสงเสริม SMEs ที่มีการครอบคลุมรอบดาน ที่หนวยงาน
และสถาบันที่มีบทบาทในการสงเสริม SMEs ควรพิจารณาเพื่อใหการดําเนินการในหนวยงานและสถาบัน
ของตนมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs นี้ ในบทสรุปนี้จะมีการสรุปผลการสงเสริม SMEs 
ของหนวยงานและสถาบันตางๆ ในแตละดาน (การเงิน การตลาด พื้นที่ประกอบการ การพัฒนาบุคลากร  
โลจิสติกส กฎระเบียบขอบังคับ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระบบขาวสารขอมูลและระบบเตือนภัย) โดย
วิเคราะหวาในการสงเสริม SMEs ในแตละดานมีหนวยงานและสถาบันที่สําคัญอะไรบาง หนวยงานและ
สถาบันเหลานี้มีหนาที่อยางไร มีการดําเนินงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs อยางไร และควร
มีการปรับปรุงแกไขอยางไรเพื่อใหการสงเสริม SMEs ในดานตางๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังจากสวน
คํานํานี้แลวในสวน 10.2 จะมีการแสดงความเชื่อมโยงระหวางการสงเสริม SMEs ดานตางๆ กับยุทธศาสตร
และกลยุทธการสงเสริม SMEs ตามแผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 หลังจากนั้นในสวน 10.3 จะมีการ
ระบุวาตามยุทธศาสตรและกลยุทธการสงเสริม SMEs ของ สสว. นั้น มีหนวยงานใดบางที่มีบทบาทในการ
สงเสริม SMEs และ ควรมีหนวยงานและสถาบันอื่นใดที่ยังมีบทบาทนอยและควรมีสวนรวมใหมากขึ้น ใน
สวน 10.4 จะกลาวถึงประสบการณการสงเสริม SMEs ดานตางๆในตางประเทศ ในหัวขอ 10.5 กลาวถึง 
บทบาทของหนวยงานและสถาบันสงเสริม SMEs ในแตละดาน ในหัวขอ 10.6 จะกลาวถึงยุทธศาสตรการสงเสริม 
SMEs และการสงเสริม SMEs ในดานตางๆ ในหัวขอ 10.7 มีการสรุปจุดเดนและจุดดอยของหนวยงานและ
สถาบันบางแหงที่มีบทบาทในการสงเสริม SMEs พรอมทั้งมีการเสนอแนะในสิ่งที่หนวยงานเหลานี้ควรทํา
เพื่อประโยชนในการสงเสริม SMEs ในหัวขอ 10.8  เปนการสรุปและขอเสนอแนะการสงเสริม SMEs ใน
ดานตางๆ โดยเฉพาะในสิ่งที่จะทําใหการสงเสริม SMEs เปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และใน
หัวขอ 10.9 คือ นําเสนอการจัดองคกรเพื่อสงเสริมการเชื่อมโยงและการประสานงานกิจกรรมการสงเสริม 
SMEs ของหนวยงานตางๆ  

ในประเทศไทยมีหนวยงานและสถาบันจํานวนมาก ทั้งที่อยูในภาครัฐและภาคเอกชนที่มีบทบาทและ
มีสวนรวมในกิจกรรมการสงเสริม SMEs โดยแตละหนวยงานและสถาบันมีบทบาทที่มีสวนคลายคลึงกัน 
และแตกตางกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภารกิจหนาที่และความรับผิดชอบ ที่กําหนดไวสําหรับแตละหนวยงาน 
ในรายงานนี้มีการบรรยายและวิเคราะหลักษณะการดําเนินงานของหนวยงานและสถาบันที่มีบทบาทในการ
สงเสริม SMEs โดยแบงประเภทการสงเสริมตามรูปแบบตามความตองการพื้นฐานที่มีการกลาวในแผนสงเสริม 
SMEs ฉบับที่ 2 จํานวน 8 ดาน ซ่ึงประกอบดวย ดานการเงิน การตลาด พื้นที่ประกอบการ การพัฒนาบุคลากร 
โลจิสติกส กฎระเบียบขอบังคับ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการพัฒนาระบบขอมูลและระบบเตือนภัย
ลวงหนา 
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ในประเทศไทยวิสาหกิจสวนใหญเปน SMEs การสงเสริมพัฒนา SMEs จึงมีความสําคัญตอการพัฒนาและ
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ  ทามกลางการแขงขันที่นับวันทวีความรุนแรงมากขึ้น SMEs ในภาคเศรษฐกิจตาง  ๆ 
ตองพยายามปรับปรุงตนเอง เพื่อความอยูรอดและเพื่อสามารถเจริญเติบโตตอไป แตการดําเนินงานในภาค
ธุรกิจปจจุบันมีลักษณะที่สลับซับซอนมากขึ้น  SMEs จึงไมสามารถดําเนินการในทุกๆอยางดวยตนเองได โดย
ไมเกี่ยวของกับหนวยงานหรือสถาบันที่มีสวนเกื้อหนุนและชวยเหลือการประกอบธุรกิจของตนได  แตหาก
พิจารณาในอีกดานหนึ่ง ประเทศไทยมีการดําเนินการในระบบเศรษฐกิจเสรี ซ่ึงวิสาหกิจในภาคเอกชนเปนผู
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สําคัญ  วิสาหกิจในภาคเอกชน อาจตองการความเปนอิสระเสรี ปราศจากการ
แทรกแซงจากหนวยงานในภาครัฐหรือแมการยุงเกี่ยวจากหนวยงาน หรือสถาบันในภาคเอกชนที่ไมมีสวน
เกี่ยวของโดยตรงกับธุรกิจของตน  แตการแทรกแซงของรัฐในลักษณะการใหการสงเสริมทางดานตางๆนี้ 
มิใชการแทรกแซง ที่จะกอใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินงาน ในทางตรงกันขาม การแทรกแซงของรัฐใน
ลักษณะชวยเหลือสงเสริมจะเปนประโยชนตอ SMEs  มาก  SMEs สวนใหญไมสามารถดําเนินงานในทุกขั้นตอน
ดวยตนเอง อยางมีประสิทธิภาพได เนื่องจากมีขอจํากัดหลายดาน ทั้งทางดานความรูในเทคโนโลยีการผลิต 
การตลาดและการจัดการ  ดังนั้น จึงจําเปนตองไดรับการชวยเหลือจากหนวยงานและสถาบันทั้งที่มีอยูในภาครัฐ 
และภาคเอกชน เพื่อสามารถปรับปรุงตนเองในดานตางๆ และทําใหธุรกิจของตนสามารถอยูรอดและเจริญเติบโต
ตอไปได 

ในปจจุบัน มีหนวยงานและสถาบันจํานวนมาก ทั้งที่อยูในภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีภารกิจหนาที่ใน
การสงเสริม SMEs ทางดานตางๆ  ทั้งที่เปนบริการสาธารณะ โดยไมคิดคาบริการ และท่ีเปนการบริการใน
ลักษณะธุรกิจ ซ่ึงผูใชบริการจะตองเสียคาใชจาย  ในชวงเวลาที่ผานมา ในประเทศไทยมีการจัดตั้งหนวยงาน
และสถาบันภาครัฐหรือหนวยงานอิสระที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐเปนจํานวนมาก ในภาคเอกชนก็มี
ธุรกิจการใหบริการตางๆเกิดขึ้น เพื่อรองรับความตองการของวิสาหกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ เชน การ
ใหบริการทางดานบัญชี การใหคําปรึกษาแนะนําทางกฎหมายและการวิจัยดานการตลาด อยางไรก็ตาม สําหรับ 
SMEs การใชบริการทางธุรกิจดังกลาวยังมีอยูในวงจํากัด ทั้งนี้สวนหนึ่งเนื่องจาก การใชบริการการสงเสริม
ธุรกิจในดานตางๆ โดยเฉพาะ การใชบริการการสงเสริมที่ตองใชความชํานาญการเฉพาะดานที่ดําเนินการโดย
บริษัทเอกชน ตองมีคาใชจายสูง  

แตดวยนโยบายการสงเสริม SMEs ที่มีการนําสูการปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น ในชวงทศวรรษที่ผานมา มี
หนวยงานเกิดขึ้นใหมทั้งที่เปนหนวยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงตางๆ และที่เปนหนวยงานอิสระที่ไดรับ
การสนับสนุนจากภาครัฐเกิดขึ้นมาจํานวนมาก หนวยงานเหลานี้ สวนใหญเปนหนวยงานที่ใหการสงเสริม
วิสาหกิจเอกชน ในลักษณะตางๆโดยไมคิดคาใชจาย การดําเนินงานของหนวยงานเหลานี้ จึงเปนประโยชน
แก SMEs มาก เพราะ SMEs สวนใหญแมมีความตองการการชวยเหลือสงเสริมในดานตางๆ แตก็ไมอยูใน
ฐานะที่จะแบกรับภาระคาใชจายในราคาสูงได 

อยางไรก็ตาม เนื่องจาก SMEs มีอยูเปนจํานวนมาก ในขณะที่หนวยงานทีม่ีบทบาทหนาที่ในการสงเสริม 
SMEs แมจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น แตก็ยังไมมากพอที่จะตอบสนองความตองการของ SMEs สวนใหญได
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ครบถวน  นอกจากนี้ SMEs จํานวนมากยังไมทราบวา มีหนวยงานใดบางที่สามารถชวยสงเสริมการประกอบการ
ของเขาได และจะเขาถึงบริการหรือความชวยเหลือที่มีอยูในหนวยงานการสงเสริมพฒันา SMEs ในแตละดาน
ไดอยางไร 

 ดวยเหตุนี้ การจัดทําฐานขอมูลในหนวยงานและสถาบันที่มีบทบาทในการสงเสริมพัฒนา SMEs จึงมี
ความสําคัญ SMEs ที่มีอยูในพื้นที่ตางๆของประเทศ เมื่อรับทราบวา มีหนวยงานใดบางทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่จะชวยเหลือสงเสริม การดําเนินงานของตนไดในแตละดาน และวิธีการเขาถึงบริการการ
สงเสริมจากหนวยงานเหลานี้แลว ก็ยอมจะเขารับการสงเสริมไดโดยสะดวกขึ้น นอกจากนี้ การมีฐานขอมูล
หนวยงานการสงเสริม SMEs ยังจะเปนประโยชนตอการประสานงาน และบูรณาการแผนปฏิบัติการระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย 

 อยางไรก็ตาม เนื่องจากหนวยงานและสถาบันทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนมีอยูเปนจํานวนมาก การ
จะจัดทําฐานขอมูลของหนวยและสถาบันที่มีบทบาทในการสงเสริม SMEs ไดอยางครบถวนนั้น ยอมมี
ความยากลําบากมาก ในรายงานนี้จึงพยายามคัดเลือกหนวยงาน และสถาบันที่มีความสําคัญตอการสงเสริม 
SMEs ในแตละดาน และบรรยายลักษณะการดําเนินงานของหนวยงานและสถาบันเหลานี้ เทาที่จะทําไดใน
ชวงเวลาที่จํากัดเทานั้น 
 
10.2 การเชื่อมโยงระหวางการสงเสริม SMEs ดานตางๆ กับยุทธศาสตรและกลยุทธตามแผนการสงเสริม 
SMEs ฉบับท่ี 2 
 ยุทธศาสตรและกลยุทธ ที่กําหนดไวตามแผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 มีการครอบคลุมเรื่องตางๆ
เกี่ยวกับการสงเสริม SMEs ไวคอนขางจะครบถวน การสงเสริม SMEs ในแตละดานที่มีการวิเคราะหไวในแตละ
บทกอนหนานี้ ลวนมีการกลาวถึงในยุทธศาสตรและกลยุทธตางๆ  อยางไรก็ตาม การดําเนินงานการสงเสริม 
SMEs ทางดานตาง  ๆ มักมีการเชื่อมโยงกันในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ยกตัวอยางเชน การสงเสริม SMEs ทางดาน
การเงิน แมจะมียุทธศาสตรและกลยุทธที่ระบุถึงเรื่องนี้โดยตรงเพียงในยุทธศาสตรที่ 6 คือ การพัฒนาปจจัยเอื้อ
ในการดําเนินธุรกิจ ในกลยุทธที่ 4 การสงเสริม SMEs ทางดานการเงินเทานั้น แตการสงเสริมทางการเงินยอม
มีความสําคัญตอการสงเสริมทางดานอื่นๆ  เชน การสงเสริมทางดานการตลาด การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ  ซ่ึง
ในการวิเคราะหการสงเสริม SMEs ในแตละดานกอนหนานี้ มีหลายดานที่วิเคราะหถึงความสําคัญของปจจัยทาง 
ดานการเงิน  ดังนั้น ในตารางที่ 10.1 ซ่ึงแสดงถึงการเชื่อมโยงระหวางการสงเสริม SMEs ดานตางๆ กับยุทธศาสตร
และกลยุทธตามแผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 นั้น จึงเปนการสรุปใหเห็นถึงการเชื่อมโยงของการสงเสริม
ในแตละดานกับยุทธศาสตรและกลยุทธ ตามที่มีการระบุไวอยางชัดเจนในแตละยุทธศาสตรและกลยุทธเทานัน้ 
ทั้งนี้ยอมไมแสดงวายุทธศาสตรและกลยุทธอ่ืนไมไดใหความสําคัญแกการสงเสริม SMEs ในดานนั้นๆ 
 ดังแสดงไวในตารางที่ 10.1 การสงเสริมทางดานการตลาดนั้นเกี่ยวโยงกับทุกยุทธศาสตร คือ ในยุทธศาสตร
ที่ 1 : การสรางและการพัฒนาผูประกอบการ กลยุทธที่ 5 : การสรางโอกาสในทางธุรกิจและการใหบริการ
องคความรูดานการตลาด จะมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับการสรางและพัฒนาผูประกอบการทั้งผูประกอบการ
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ที่มีอยูเดิม และผูประกอบการใหมเปนอยางมาก ในยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถทาง
นวัตกรรมของ SMEs ในภาคการผลิต ก็มีสวนเชื่อมโยงกับการสงเสริมดานการตลาดเปนอยางมาก โดยเฉพาะใน
ยุทธศาสตรที่ 4 : การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับระบบการคาเสรีและมาตรการทางการคา และยุทธศาสตร
ที่ 5 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐานและความสามารถในการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ ใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด ซ่ึงเปนกลยุทธที่จะชวยเหลือ SMEs ดานการตลาดไดมาก เพราะ SMEs จะมีขอจํากัด
มากกวาทางดานการปรับตัวเพื่อรองรับกับระบบการคาเสรี และการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑที่ตน
ผลิต  ในยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาคการคา เปนยุทธศาสตรที่มุงชวยเหลือ
ธุรกิจคาสงและคาปลีก ซึ่งเปน SMEs ซึ่งในปจจุบันตองเผชิญกับการแขงขันจากธุรกิจการคาสมัยใหม 
(Modern Trade) ขนาดใหญ  ดังนั้น กลยุทธที่ 1 : การเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของ SMEs ในภาคการคา
สง – คาปลีก  กลยุทธที่ 2 : การสงเสริมและปรับปรุงระบบการกํากับดูแลภาคการคาสง – คาปลีกใหเกิด
การแขงขันที่เปนธรรม และกลยุทธที่ 3 : การสรางและพัฒนากลไกความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาควิชาการในการพัฒนาธุรกิจคาสง – คาปลีก  จึงเปนกลยุทธที่มีความสําคัญตอการสรางประสิทธิภาพและ
ความเขมแข็งของธุรกิจการคาสง – คาปลีก ที่มี SMEs เปนสวนใหญ และการดําเนินงานทางดานการตลาดมี
ความสําคัญตอความอยูรอด และการเจริญเติบโต ในยุทธศาสตรที่ 4 : การสงเสริมภาคบริการในการสราง
คุณคาและมูลคาเพิ่ม ก็เปนยุทธศาสตรที่ใหความสําคัญตอการสงเสริมการตลาด โดยมุงเนนที่ธุรกิจบริการ ซ่ึงมี
กลยุทธการพัฒนาศักยภาพการแขงขันและการสรางตราบริการไทย และกลยุทธการเรงรัดการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ผลิตภาพ และคุณภาพมาตรฐานของบริการไทย ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญตอความอยูรอดและการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจบริการ และในยุทธศาสตรที่ 5 ซึ่งมุงการสงเสริม SMEs ในภูมิภาคและทองถิ่น ซึ่งมีกลยุทธสงเสริม
ผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน รวมกับกลยุทธอ่ืน สวนยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาปจจัยเอื้ออํานวยในการ
ดําเนินธุรกิจนั้น ก็มีกลยุทธที่ 5 : การสงเสริมความสะดวกและความสามารถดานการตลาด ซ่ึงกลาวถึงการสงเสริม
ดานการตลาดโดยตรง  ดังนั้นจะเห็นไดวาในทุกยุทธศาสตร ลวนมีกลยุทธที่เกี่ยวของกับการสงเสริม SMEs 
ดานการตลาด 
 การสงเสริมดานพื้นที่ประกอบการ มีความสําคัญตอ SMEs ซ่ึงกระจัดกระจายอยูทั่วภูมิภาคของประเทศ 
เชนเดียวกับการสงเสริม SMEs ดานการตลาด การสงเสริมพื้นที่ประกอบการปรากฎในยุทธศาสตรการสงเสริม 
SMEs แทบทุกยุทธศาสตร แมในยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางและการพัฒนาผูประกอบการ จะไมมีกลยุทธเกี่ยวกับ
พื้นที่ประกอบการโดยเฉพาะ แตก็เปนที่เขาใจกันวา การสงเสริมผูประกอบการ SMEs โดยเฉพาะที่ตองอยูใน
เขตภูมิภาค ยอมตองเกี่ยวของกับการสงเสริมทางดานพื้นที่ประกอบการในตาราง 10.2  ช้ีใหเห็นวา การสงเสริม 
SMEs ดานพื้นที่ประกอบการ มีการระบุไวเปนกลยุทธที่ชัดเจน ในยุทธศาสตรที่ 2,3,4,5 และ 6 ซ่ึงเกี่ยวโยงกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน การสงเสริมการเชื่อมโยงในลักษณะเครือขายหรือคลัสเตอร ทั้งในภาค
การผลิต ภาคการคาและภาคบริการ การสนับสนุนโครงการสรางพื้นฐาน และการบูรณาการโครงขายการทํางาน
การสงเสริม SMEs ในภูมิภาคและยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ ในกลยุทธที่ 8 
เปนกลยุทธที่กลาวถึงการสงเสริมทางดานพื้นที่ประกอบการโดยเฉพาะ 
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 การสงเสริม SMEs ทางดานการพัฒนาบุคลากร ก็เปนยุทธศาสตรที่มีความสําคัญตอความอยูรอดและ
การเจริญเติบโตของ SMEs ธุรกิจ  SMEs จําเปนตองมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การบริหารและการตลาด 
บุคลากรทั้งผูประกอบการและคนงานในระดับตางๆ ลวนเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาธุรกิจ SMEs  ดังนั้น 
เร่ืองที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรจึงสอดแทรกอยูตามยุทธศาสตรตางๆ  โดยเฉพาะในยุทธศาสตรที่ 1 : 
การสรางและพัฒนาผูประกอบการ มีกลยุทธทั้งการสรางผูประกอบการใหมและการพัฒนาขีดความสามารถ
ของผูประกอบการที่มีอยูเดิม มีการกลาวถึงการสรางแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ การเพิ่มขีดความสามารถ 
ความรู ทักษะตามขนาดและระยะการเจริญเติบโตของธุรกิจ การเพิ่มขีดความสามารถดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การยกระดับความสามารถและคุณภาพชี้วัดบุคลากร การสรางโอกาสในทางธุรกิจ การใหบริการองคความรู
ดานการตลาด และการสรางความตื่นตัว จิตสํานึก ธรรมาภิบาล แกผูประกอบการ สวนในยุทธศาสตรอ่ืนๆ 
ใหความสําคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ ทั้งในภาคการผลิต ภาคการคา และภาคบริการ การพัฒนา
บุคลากรเปนกลยุทธที่มีการใหความสําคัญมากกวากลยุทธดานอื่นๆ ในยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาปจจัยเอื้อใน
การดําเนินธุรกิจ ซ่ึงมีกลยุทธที่ 2 : กลยุทธการยกระดับความรูและทักษะบุคลากรของ SMEs (ผูประกอบการ / 
พนักงาน) กลยุทธที่ 6 : การสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการดานโลจิสติกส และกลยุทธที่ 9 : การบริหารจัดการ
งานสงเสริม SMEs ซึ่งเกี่ยวของกับบุคลากรการสงเสริม SMEs โดยเฉพาะบุคลากรที่มีอยูในหนวยงานของรัฐ 
 ในเรื่องการสงเสริม SMEs ดานโลจิสติกส ก็มียุทธศาสตรที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ 
โดยเฉพาะในยุทธศาสตรที่ 5   กลยุทธที่ 3: กลยุทธการสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหบริการแก SMEs 
ในภูมิภาค ยุทธศาสตรที่ 6:  การพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ มีกลยุทธที่ 6: ซ่ึงกําหนดขึ้นเพื่อสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการดานโลจิสติกสโดยเฉพาะ 
 สวนการสงเสริม SMEs ทางดานกฎระเบียบขอบังคับนั้น มีการกลาวถึงโดยเฉพาะเจาะจง ในยุทธศาสตร
ที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาคการคา ซ่ึงมีกลยุทธการสงเสริมและปรับปรุงระบบการ
กํากับดูแล ภาคการคาสง – คาปลีก เพื่อใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม และยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาปจจัย
เอื้อในการดําเนินธุรกิจ  ในกลยุทธที่ 7 :  การปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและเอื้อตอการ
ดําเนินธุรกิจ ซ่ึงเปนกลยุทธที่มุงสงเสริม SMEs ทางดานกฎระเบียบของบังคับโดยเฉพาะ 
 การสงเสริมทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ก็มีการกําหนดไวในหลายยุทธศาสตร และมีกลยุทธ
ที่รองรับอยูหลายกลยุทธ ซ่ึงมีการเนนในเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม การ
ใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการ
พัฒนาศักยภาพการแขงขัน และการสงเสริมระบบและเครื่องมือให SMEs เกิดความสะดวกในการใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ในยุคปจจุบันซึ่งเปนยุคขาวสารขอมูล นโยบายและมาตรการการสงเสริม SMEs ที่มีความสําคัญ
อยางหนึ่ง ก็คือ การสงเสริมให SMEs มีความสามารถในการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสมัยใหม โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ซ่ึงสามารถเอื้อประโยชนตอทั้งการผลิต การจัดการ การ
จัดจําหนาย ตลอดจนการเขาถึงแหลงความรูและขอมูล และการเขาถึงบริการตางๆ ของหนวยงานและสถาบัน
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
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 การสงเสริม SMEs ทางดานการพัฒนาระบบขอมูลและระบบเตือนภัยลวงหนา ก็มีการครอบคลุม
อยูในทุกยุทธศาสตรตามแผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 โดยเฉพาะในยุทธศาสตรที่ 6: การพัฒนาปจจัย
เอื้อในการดําเนินธุรกิจ มีกลยุทธที่ 3: กลยุทธการบริหารจัดการระบบขอมูลสําหรับ SMEs ซ่ึงเกี่ยวโยงกับ
การพัฒนาระบบขอมูลโดยตรง 
 จะเห็นไดวา ในยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs ที่ทาง สสว. กําหนดขึ้นมีการครอบคลุมการสงเสริม 
SMEs ในทุกดานที่ครอบคลุมในการศึกษานี้อยางคอนขางครบถวน ประเด็นตอไปที่ควรพิจารณา คือ ใน
ยุทธศาสตรและกลยุทธตางๆ ที่กําหนดไว และในการสงเสริม SMEs แตละดาน มีหนวยงานอะไรบางที่มี
บทบาทสําคัญในการดําเนินการ และหนวยงานเหลานี้ไดดําเนินการสงเสริมตามยุทธศาสตรและกลยุทธที่
กําหนดไวมากนอยเพียงไร และควรมีหนวยงานใดที่นาจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นจากที่เปนอยู เพื่อใหการสงเสริม 
SMEs ของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ตาราง 10.1 การเชื่อมโยงระหวางการสงเสริม SMEs ดานตางๆ กับ ยทุธศาสตร/กลยุทธ 
 

การเช่ือมโยงระหวางการสงเสริม SMEs ดานตางๆ กับ ยุทธศาสตร/กลยุทธ
การสงเสริม SMEs ดานตางๆ ยุทธศาสตร กลยุทธ

การเงิน 6. การพัฒนาปจจัยเอ้ือในการผลิตเปนธุรกิจ 6.4 การสงเสริม SMEs ทางดานการเงิน

การตลาด 1. การสรางและพัฒนาผูประกอบการ
1.5 การสรางโอกาสในทางธุรกิจและการใหบริการ
องคความรูดานการตลาด

2. การเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถทาง
นวัตกรรมของ SMEs ในภาคการผลิต

2.4 การเตรียมพรอมรองรับระบบการคาเสรีและ
มาตรการทางการคา

2.5 การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และ
ความสามารถในการสรางความแตกตางของ
ผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของตลาด

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาค
การคา

3.1 การเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของ SMEs 
ภาคการคาสง-ปลีก

3.2 การสงเสริมและปรับปรุงระบบการกํากับดูแลภาค
การคาสง-คาปลีกเพ่ือใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม

3.3 การสรางและพัฒนากลไกความรวมมือระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการในการพัฒนาธุรกิจคา
สง-คาปลีก

4. การสงเสริมภาคบริการในการสรางคุณคาและ
มูลคาเพ่ิม

4.3 การพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน(ดาน
เสริมสรางตราบริการไทย)
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การเช่ือมโยงระหวางการสงเสริม SMEs ดานตางๆ กับ ยุทธศาสตร/กลยุทธ
การสงเสริม SMEs ดานตางๆ ยุทธศาสตร กลยุทธ

การตลาด
4.4 การเรงรัดการเพิม่ประสิทธิภาพผลติภาพและ
คุณภาพมาตรฐานของบรกิารไทย

5. การสงเสริม SMEs ในภูมิภาคและทองถิ่น 5.1 การสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น

6. การพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ
6.5 การสงเสริมสิ่งอํานวยความสะดวกและ
ความสามารถดานการตลาด

พื้นที่ประกอบการ
2. การเพิม่ผลิตภาพและขดีความสามารถทาง
นวัตกรรมของ SMEs ในภาคการผลติ

2.1 การสงเสริมการสรางพันธมิตรและการ
รวมกลุมเครือขาย SMEs 

3. การเพิม่ประสทิธิภาพและลดผลกระทบในภาค
การคา

3.3 การสรางและพัฒนากลไกความรวมมอื
ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการในการ
พัฒนาธุรกิจคาสง-คาปลีก (ระดับภูมิภาค)

4. การสงเสริมภาคบริการในการสรางคุณคาและ
มูลคาเพิม่

4.2 การเสริมสรางระบบความเช่ือมโยงหวงโซ
อุปทานและเครือขายวสิาหกิจของภาคบริการ ทีม่ี
ศักยภาพ

5. การสงเสริม SMEs ในภูมิภาคและทองถิ่น 5.1 การสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
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การเชื่อมโยงระหวางการสงเสริม SMEs ดานตางๆ กับ ยุทธศาสตร/กลยุทธ
การสงเสริม SMEs ดานตางๆ ยุทธศาสตร กลยุทธ

พ้ืนที่ประกอบการ
5.2 การสงเสริมการเช่ือมโยงเครอืขายวสิาหกิจเพ่ือ
เสริมสรางหวงโซมูลคาในสาขาที่มีศกัยภาพ

5.3 การสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือใหบรกิารแก 
SMEs ในภูมิภาค

5.4 การบรูณาการและสรางเครอืขายการทํางานสงเสริม 
SMEs ในภูมิภาค

6. การพัฒนาปจจัยเอือ้ในการดําเนินธุรกิจ 6.8 การสงเสริมดานพ้ืนที่ประกอบการ

พัฒนาบุคลากร 1. การสรางและพัฒนาผูประกอบการ 1.1 การสรางแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ

1.2 การเพ่ิมขดีความสามารถ ความรู ทักษะ ตามขนาด
และระยะการเตบิโตของธุรกิจในการประกอบกิจการ

1.3 การเพ่ิมขดีความสามารถดานเทคโนโลย/ีนวัตกรรม

1.4 การยกระดับความสามารถและคุณภาพชีวิตบุคลากร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 - 9 
 

 

การเช่ือมโยงระหวางการสงเสริม SMEs ดานตางๆ กับ ยุทธศาสตร/กลยุทธ
การสงเสริม SMEs ดานตางๆ ยุทธศาสตร กลยุทธ

พัฒนาบุคลากร
1.5 การสรางโอกาสในทางธุรกิจและการใหบริการองค
ความรูดานการตลาด

1.6 การสรางความต่ืนตัว จิตสํานึกและธรรมาภิบาลแก
ผูประกอบการ

2. การเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถทาง
นวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
ภาคการผลิต

2.2 การสนับสนุนขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและ
การใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการผลิต

2.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพ

2.5 การยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และความ สามารถ
ในการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาด

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาค
การคา

3.1 การเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของ SMEs 
ภาคการคาสง-ปลีก

4. การสงเสริมภาคบริการในการสรางคุณคาและ
มูลคาเพ่ิม

4.1 การพัฒนาบุคลากรภาคบริการ
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การเช่ือมโยงระหวางการสงเสริม SMEs ดานตางๆ กับ ยุทธศาสตร/กลยุทธ
การสงเสริม SMEs ดานตางๆ ยุทธศาสตร กลยุทธ

6. การพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ
6.7 การปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบเพือ่ลดอุปสรรค
และเอื้อตอการดําเนินธุรกิจ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1. การสรางและพัฒนาผูประกอบการ
1.3 การเพิม่ขดีความสามารถดานเทคโนโลย/ี
นวัตกรรม

2. การเพิม่ผลิตภาพและขดีความสามารถทาง
นวัตกรรมของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
ภาคการผลิต

2.2 การสนับสนุนขดีความสามารถทางเทคโนโลยแีละ
การใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี
ของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการผลิต

2.3 การเพิม่ประสิทธิภาพและผลิตภาพ

2.5 การยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และความ สามารถ
ในการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาด

3. การเพิม่ประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาค
การคา

3.1 การเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของ SMEs 
ภาคการคาสง-ปลกี

4. การสงเสริมภาคบริการในการสรางคุณคาและ
มูลคาเพิม่

4.3 การพัฒนาศกัยภาพในการแขงขัน

4.4 การเรงรัดการเพิม่ประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และ
คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑบริการ
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การเช่ือมโยงระหวางการสงเสริม SMEs ดานตางๆ กับ ยุทธศาสตร/กลยุทธ
การสงเสริม SMEs ดานตางๆ ยุทธศาสตร กลยุทธ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6. การพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธรุกิจ
6.1 การสงเสริมระบบและเครื่องมือให SMEs เกิด
ความสะดวกในการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การพัฒนาระบบขอมูลและระบบเตือนภัยลวงหนา 1. การสรางและพัฒนาผูประกอบการ
1.3 การเพ่ิมขีดความสามารถดานเทคโนโลยี/
นวัตกรรม

2. การเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถทาง
นวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในภาคการผลิต

2.4 การเตรียมพรอมรองรับระบบการคาเสรีและ
มาตรการทางการคา

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาค
การคา

3.1 การเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของ 
SMEs ภาคการคาสง-ปลีก

4. การสงเสริมภาคบริการในการสรางคุณคาและ
มูลคาเพ่ิม

4.2 การเสริมสรางระบบความเช่ือมโยงหวงโซ
อุปทานและเครอืขายวิสาหกิจของภาคบริการ ที่มี
ศักยภาพ

5. การสงเสริม SMEs ในภูมิภาคและทองถ่ิน 5.1 การสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน

5.2 การสงเสริมการเช่ือมโยงเครือขายวิสาหกิจเพ่ือ
เสริมสรางหวงโซมูลคาในสาขาที่มีศักยภาพ

6. การพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธรุกิจ 6.3 การบริหารจัดการระบบขอมูลสําหรับ SMEs

 
10.3 หนวยงานและสถาบันสงเสริม SMEs กับการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการสงเสรมิ SMEs
 ในแผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) มีการกําหนดเปาหมาย ดังนี ้

1. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของ SMEs ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจนมีสัดสวนเพิ่มเปนรอยละ 42 

ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศในป 2554 

2. การสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพิ่มมากขึ้น โดยอัตราการขยายตัวการสงออกเพิ่มขึ้น

ไมนอยกวาการขยายตัวของการสงออกรวม 

3. ผลิตภาพการผลิตและผลิตภาพแรงงานของ SMEs เพิ่มขึ้น โดยผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor 

Productivity) ของ SMEs ขยายตัวไมนอยกวารอยละ 3 ตอป  รวมทั้งผลิตภาพการผลิตโดยรวมของ

สาขาเปาหมายและผลิตภาพแรงงานของ SMEs ขยายตัวไมนอยกวารอยละ 5 ตอป 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว  สสว. จึงไดกําหนดยุทธศาสตร กลยุทธและแผนปฏิบัติการ เพื่อ
มีการดําเนินการในทางปฏิบัติ  อยางไรก็ดี สสว. เปนหนวยงานที่มีบทบาทหนาที่ในการกําหนดนโยบาย
และแผนการสงเสริม SMEs เปนหลัก แมมีกิจกรรมการสงเสริม SMEs อยูจํานวนมาก แตการสงเสริม 
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SMEs เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว ยอมตองอาศัยการปฏิบัติงานของหนวยงานและ
สถาบันตางๆ ที่มีสวนในการสงเสริม SMEs ในตาราง 10.2 ไดแสดงรายชื่อหนวยงานและสถาบันที่มี
การดําเนินการในกิจกรรมสงเสริม SMEs ทั้งที่มีการดําเนินการอยูแลวในปจจุบัน และหนวยงานหรือ
สถาบันที่ควรมีสวนรวมเพิ่มเติม ตามลําดับยุทธศาสตรและกลยุทธการสงเสริม SMEs ตามแผนการสงเสริม 
SMEs ฉบับที่ 2 ในตาราง 10.2 หนวยงานที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน 
 จากตาราง 10.2  จะเห็นไดวา มีหนวยงานและสถาบันจํานวนมาก ที่มีสวนรวมในการสงเสริม SMEs 
ในดานตางๆ ในยุทธศาสตรที่ 1: การสรางและพัฒนาผูประกอบการ สสว. ,ISMED ,สถาบันเฉพาะทาง ,
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ,สภาอุตสาหกรรม ,สภาหอการคา ,และสมาคมตางๆ  ลวนมีบทบาทสงเสริม 
SMEs ในการสรางและพัฒนาผูประกอบ  อยางไรก็ดี ในเรื่องการสรางแรงจูงใจเปนผูประกอบการ กรม
สงเสริมอุตสาหกรรม , ISMED ,สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ,สมาคมและสถาบันการศึกษาตางๆ ยังคง
สามารถขยายขอบเขตการดําเนินการในเรื่องนี้มากขึ้น เทาที่เปนอยูในปจจุบัน หนวยงานเหลานี้มักเนน
ในกิจกรรมการพัฒนาผูประกอบการที่มีอยูในปจจุบัน แตยังมีกิจกรรมดานการสรางแรงจูงใจในการเปน
ผูประกอบการไมมาก 
 ในกลยุทธที่ 2 ของยุทธศาสตรที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถ ความรู ทักษะ ตามขนาดและระยะการ
เติบโตของธุรกิจในการประกอบกิจการ ทั้งสถาบันเฉพาะทาง สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สภา-
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย นาจะมีบทบาทมากขึ้นกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 

ในกลยุทธที่ 3 ของยุทธศาสตรที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถดานเทคโนโลยี/นวัตกรรม บทบาทของ
สถาบันการศึกษา สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสภาหอการคาแหงประเทศไทย ก็ไมสูจะโดด
เดนนัก ในสวนของหนวยงานทางราชการ นอกจาก สสว. , ISMED และหนวยงานที่สังกัดกระทรวง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลว หนวยงานในกระทรวงอื่นดูจะมีบทบาทในการสงเสริมความสามารถ 
ในเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอยมาก หากเราพิจารณาถึงความสําคัญของการเพิ่มพูนความสามารถ
ของ SMEs ในการใชประโยชนในเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร นาจะมีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้แตเทาที่มีการศึกษามา ยังไมพบกิจกรรมอะไร
ที่มีการเนนการเพิ่มความสามารถแก SMEs ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ 
 ในเรื่องการยกระดับความสามารถและคุณภาพชีวิตบุคลากร ก็มีหนวยงานและสถาบันทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชนที่ใหความสนใจในเรื่องนี้นอยมาก อันที่จริงทั้งสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภา-
หอการคาแหงประเทศไทย สมาคมและสถาบันการศึกษาตางๆ และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หาก
มุงความสนใจในเรื่องนี้ ก็อาจมีบทบาทในเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรใน SMEs เพิ่มขึ้น
มาก 
 ในกลยุทธที่ 5 ของยุทธศาสตรที่ 1 ซ่ึงเกี่ยวของกับการสงเสริมดานการตลาด  สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด  และสถาบันเฉพาะทาง ซ่ึงบางแหงมีกิจกรรมสงเสริมการตลาดอยูบางแลว นาจะมีบทบาทใน
เร่ืองการตลาดมากขึ้น 
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 ในกลยุทธที่ 6 ของยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางความตื่นตัวจิตสํานึกและธรรมาภิบาลแกผูประกอบการ 
ดูเหมือนวาจะเปนเรื่องที่หนวยงานและสถาบันสวนใหญไมไดใหความสนใจ มีเพียง สสว. , ISMED และ
สถาบันการศึกษาบางแหงที่มีกิจกรรมที่เปนรูปธรรมในเรื่องนี้ 
 ในยุทธศาสตรที่ 2 ซ่ึงเกี่ยวของกับ SMEs ในภาคการผลิต ก็มีหนวยงานและสถาบันที่มีสวนรวมใน
การสงเสริมในเรื่องตางๆจํานวนมาก แตในเรื่อง  การพัฒนาเครือขายธุรกิจ หนวยงานและสถาบันที่มี
สวนเกี่ยวของโดยตรงกับ SMEs ในภาคธุรกิจตางๆ  เชน กรมพัฒนาธุรกิจการคา  สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย  สภาหอการคาแหงประเทศไทย  สถาบันเฉพาะทางตางๆ และ ISMED ควรมีบทบาทมากกวา

ที่เปนอยูในปจจุบัน 1  ในปจจุบัน หนวยงานและสถาบันที่มีบทบาทในการสงเสริมการรวมกลุมเปนเครือขาย

หรือคลัสเตอรยังมีอยูไมมาก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสถาบัน 
คีนันแหงเอเชีย มีการศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคลัสเตอรที่มีอยูในประเทศไทย ทาง สสว. 
และกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ก็มีกิจกรรมที่สงเสริมการรวมกลุมกันเปนเครือขายหรือคลัสเตอรอยู
จํานวนมาก แตหากหนวยงานและสถาบันอื่นๆใหความสนใจในเรื่องนี้ดวย ก็จะทําใหการสงเสริมการ
รวมกลุมเปนเครือขายดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น วิธีการอยางหนึ่งคือ หนวยงานและ
สถาบันที่มีกิจกรรมการสงเสริมเครือขายหรือคลัสเตอรอยูแลว มีความรวมมือกับหนวยงานและสถาบัน
อ่ืนๆ ซ่ึงมีสมาชิกที่เปน SMEs อยูเปนจํานวนมาก แลวรวมมือกันจัดทําโครงการการสงเสริมเครือขาย
ธุรกิจ ซ่ึงในปจจุบัน ก็มีการรวมมือกันในลักษณะนี้อยูบาง แตสวนมากยังเปนการรวมมืออยางไมเปน
ทางการ 
 ในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและขีดความสามารถในการแขงขัน ตลอดจนการเตรียมพรอม
รองรับระบบการคาเสรีและมาตรการทางการคานั้น มีหลายหนวยงานและสถาบันที่มีสวนในการสงเสริม
ทางดานนี้  แตเมื่อพิจารณาถึงความสําคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มขีดความสามารถ
การแขงขันของภาคการผลิตแลว เรายอมคาดหวังวา หนวยงานที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้โดยตรงในภาครัฐ 
เชน หนวยงานในกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กระทรวงแรงงาน และสมาคมภาคเอกชน เชน  
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสภาหอการคาแหงประเทศไทย ตลอดจนสถาบันการศึกษาตางๆ  
จะมีบทบาทในเรื่องนี้มากขึ้น แตเทาที่มีการศึกษามา ผลงานในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ
ของหนวยงานและสถาบันเหลานี้ยังไมสูชัดเจนนัก 

                                                 
1
ISMED มีโครงการฝกอบรมสัมมนาจํานวนมาก ซึ่งมีผลทําใหผูประกอบการ SMEs ในสาขาธุรกิจตางๆมารวมตัวกัน และ

อาจมีผลทําใหมีการเกิดเครือขายธุรกิจอยางไมเปนทางการ แตก็ยังไมปรากฎโครงการหรือกิจกรรมการสงเสริมการรวมกลุม

เครือขายธุรกิจ 
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 ในยุทธศาสตรที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาคการคาหนวยงานและสถานที่มี
บทบาท คือ หนวยงานตางๆ ของกระทรวงพาณิชย สภาหอการคาแหงประเทศไทย และสมาคมในภาคเอกชน แต
หนวยงานและสถาบันอื่น  ๆโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาตาง  ๆยังมีบทบาทในเรื่องนี้นอยมาก 

ยุทธศาสตรที่ 4 เกี่ยวของกับธุรกิจบริการ ซ่ึง สสว. , ISMED, กรมพัฒนาธุรกิจการคา และการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย มีบทบาทอยูคอนขางมาก แตสมาคมตางๆในภาคเอกชน ยกเวนเพียงบางแหง เชน สมาคมที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยว และสมาคมการพัฒนาซอรฟแวรไทย ดูเหมอืนวายังมีบทบาทไมมาก 
 ในยุทธศาสตรที่ 5 : การสงเสริม SMEs ในภูมิภาคและทองถ่ิน เทาที่เปนอยูในปจจุบัน หนวยงาน
ในเขตภูมิภาค เชน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยูเขตภูมิภาค ซ่ึงนาจะมีบทบาท
มากในเรื่องนี้กลับปรากฏวามีบทบาทที่ไมโดดเดนนัก 
 สําหรับยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงครอบคลุมการสงเสริม SMEs 
ในทุกดานของการศึกษานี้ พบวา มีหนวยงานและสถาบันที่มีสวนรวมในแตละดานอยูเปนจํานวนมาก แตที่
นาจะคาดหวังก็คือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีบทบาทในการสงเสริมการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศแก SMEs มากขึ้น 
 สถาบันการศึกษาและสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  ควรมีบทบาทในการยกระดับความรูและ
ทักษะบุคลากร SMEs มากขึ้น สถาบันเฉพาะทางและหนวยงานของกระทรวงมหาดไทย ก็ควรมีบทบาทใน
การสงเสริมดานการตลาดมากขึ้น สวนการจัดทําขอมูลโดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับ SMEs นั้น เดิมกรม
สงเสริมอุตสาหกรรมและในปจจุบัน สสว. มีฐานขอมูลเกี่ยวกับ SMEs อยูเปนจํานวนมาก แตหากสํานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอยูภายใตสังกัดในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
หากจะมอบหมายใหสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเหลานี้ มีการรายงานสถานการณหรืออยางนอย แลวมี
การรวบรวมไวอยางเปนระบบ ก็จะเปนประโยชนมาก ในปจจุบันขอมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมในครัวเรือน
หรือสถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดจิ๋ว ยังไมมีผูใดรวบรวมไว ซ่ึงหากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจะ
ชวยกันสรางฐานขอมูล 

ในเรื่องนี้ ก็นาจะทําไดไมยากนัก สวนขอมูลทางการคาและบริการในระดับจังหวัดก็สามารถจัดทํา
เปนระบบไดโดยมีหนวยงานในแตละจังหวัด เชน สํานักงานประจําจังหวัด หรือสาขาของสภาหอการคาซึ่ง
มีอยูในจังหวัดตางๆ  เปนผูรวมประสานงาน 
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ตาราง 10.2 บทบาทของหนวยงานและสถาบันตางๆ ในการสงเสริม SMEs 
 

บทบาทของหนวยงานและสถาบนัตางๆ ในการสงเสริม SMEs

ยุทธศาสตร/กลยุทธ หนวยงานท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน
หนวยงานท่ีควรมีสวนรวมมาก

ขึ้น
1 การสรางและพัฒนาผูประกอบการ

1.1 การสรางแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ
ธุรกจิเงินรวมลงทุน(Venture Capital) ภาครัฐ(สสว.) และ

ภาคเอกชน(ธนาคารกสิกรไทย บลจ.วรรณ 
สถาบันการศึกษาบางแหง สมาคมธุรกิจแฟรนไชล)

กสอ.,ISMED, ธพว.,
สมาคมและสถาบันศึกษาตางๆ

 สอจ.

1.2
เพ่ิมขีดความสามารถ ความรู ทักษะ ตาม
ขนาดและระยะเวลาการเตบิโตของธรุกจิใน

การประกอบกจิการ

กสอ.,สสว.,ISMED,สถาบันเฉพาะทาง , กรมพัฒนาธุรกจิ
การคา,การทองเที่ยวแหงประเทศไทย,สมาคมและ
สถาบนัการศึกษา,สถาบันพัฒนาผูประกอบการไทย,

สวทช.,สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ

สถาบันเฉพาะทางทกุแหง,
สอจ., สอท., สภาหอการคาฯ

1.3
การเพ่ิมขีดความสามารถดานเทคโนโลยี/

นวัตกรรม

สถาบันเฉพาะทาง,สวทช.,วว.,สสว.,
สมาคมบางแหง เชน สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย,

สถาบันการศึกษาบางแหง,สถาบันไทย-เยอรมัน,
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน

สถาบันการศึกษาตางๆ, สอท.,
สภาหอการคาฯ ,กระทรวงICT

1.4
การยกระดบัความสามารถและคุณภาพชีวิต

บุคลากร 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย,        

สถาบันเฉพาะทาง,กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

สอท., สภาหอการคาฯ,
สมาคมและสถาบันการศึกษา, สอจ.

1.5
การสรางโอกาสในทางธุรกิจและการใหบริการ

องคความรูดานการตลาด

สสว.,ISMED,หนวยงานตางๆของกระทรวงพาณิชย,
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย,สมาคมธุรกิจตางๆ,

สภาหอการคาฯ, สอท.
สอจ., สถาบันเฉพาะทาง

1.6
การสรางความตื่นตัว จิตสํานึก และธรรมาภิ

บาลแกผูประกอบการ
สสว.,ISMED,สถาบันการศึกษาตางๆ

สอท.,สภาหอการคาฯ, กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา,การทองเที่ยว,สมาคมตางๆ,กสอ.,

สมอ.,BOI,สถาบันเฉพาะทาง
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บทบาทของหนวยงานและสถาบันตางๆ ในการสงเสริม SMEs

ยุทธศาสตร/กลยุทธ หนวยงานที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน หนวยงานที่ควรมีสวนรวมมากข้ึน

2
การเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถทาง
นวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมในภาคการผลิต 

2.1
การสงเสริมการสรางพันธมิตรธุรกิจและการ
รวมกลุมเครือขายวิสาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอม (Cluster)

สสว.,กสอ.,NESDB,สถาบันคีนัน,
โครงการทุนเครือขายนวัตกรรม,สมาคมตางๆ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา,สอท., 
สภาหอการคาฯ ,สถาบันเฉพาะทาง,ISMED

2.2

การสนับสนุนขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
และการใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมภาคการผลิต

สสว.,สวทช.,วว.,กสอ.,สถาบันเฉพาะทาง,สถาบันการศึกษา
และสมาคมตางๆ,

กระทรวงอุตสาหกรรม (สศอ.,กสอ.,ฯลฯ)
สอท.,สภาหอการคาฯ, สถาบันการศึกษา

2.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพ
สสว.,สวทช.,สถาบันเฉพาะทาง,
สถาบันการศึกษาและสมาคมตางๆ,

กระทรวงอุตสาหกรรม
สอท., สภาหอการคาฯ,สถาบันการศึกษา

2.4
การเตรียมพรอมรองรับระบบการคาเสรีและ

มาตรการทางการคา

กระทรวงพาณิชย,กระทรวงอุตสาหกรรม,สสว.,
สอท., สภาหอการคาฯ,TDRI,

สถาบันการศึกษาและสมาคมตางๆ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,
กระทรวงแรงงาน,สถาบันการศึกษา

2.5
ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และความ สามารถ
ในการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑให

สอดคลองกับความตองการของตลาด

สสว.,กระทรวงพาณิชย,กระทรวงอุตสาหกรรม,สถาบัน
เฉพาะทาง,สถาบันรับรอง ISO,สวทช.,
สถาบันสงเสริมเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน,
สถาบันไทย-เยอรมัน,สมาคมตางๆ

สอท., สภาหอการคาฯ,
สถาบันการศึกษาตางๆ
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บทบาทของหนวยงานและสถาบันตางๆ ในการสงเสริม SMEs

ยุทธศาสตร/กลยุทธ หนวยงานท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน หนวยงานท่ีควรมีสวนรวมมากข้ึน

3 การเพ่ิมประสิทธิภาพและลดผลกระทบใน
ภาคการคา 

3.1
การเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคา
สง-คาปลีก

สสว.,ISMED,สมาคมการคาปลีก-คาสง,กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา,กรมการคาภายใน,สภาหอการคาฯ,สมาคมตางๆ

สถาบันการศึกษาตางๆ

3.2
การสงเสริมและปรับปรุงระบบการกํากับดูแล
ภาคการคาสง-คาปลีกเพ่ือใหเกิดการแขงขันที่

เปนธรรม

สสว.,กระทรวงพาณิชย,
สมาคมการคาปลีก-คาสง,

สภาหอการคาฯ,สมาคมตางๆ
-

3.3

การสรางและพัฒนากลไกความรวมมือ
ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและ
ภาคประชาชน ในการพัฒนาธุรกิจคาสง-คา

ปลีก

สสว.,กระทรวงพาณิชย,
สมาคมการคาปลีก-คาสง,สภาหอการคาฯ,สมาคมตางๆ

-
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บทบาทของหนวยงานและสถาบันตางๆ ในการสงเสริม SMEs

ยุทธศาสตร/กลยุทธ หนวยงานท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน หนวยงานท่ีควรมีสวนรวมมากขึ้น

4
การสงเสริมภาคบริการในการสราง

คุณคาและมูลคาเพ่ิม 

4.1 การพัฒนาบุคลากรภาคบริการ

กระทรวงแรงงาน , สสว. , ISMED , กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา , การทองเที่ยวแหงประเทศไทย , 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ , 
สถาบันการศึกษา , สภาหอการคาฯ , สมาคมตางๆ

-

4.2
การเสริมสรางระบบความเชื่อมโยงหวง
โซอุปทานและเครือขายวิสาหกิจของ

ภาคบริการ ที่มีศักยภาพ

สสว. , ISMED , กรมพัฒนาธุรกิจการคา , 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ,สภาหอการคาฯ , 

สมาคมตางๆ
-

4.3 การพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน

สสว. , ISMED , กระทรวง ICT , สวทช. ,
กรมพัฒนาธุรกิจการคา , การทองเที่ยวแหงประเทศ

ไทย ,สภาหอการคาฯ ,
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

สมาคมตางๆ

4.4
การเรงรัดการเพ่ิมประสิทธิภาพ ผลิต
ภาพ และคุณภาพมาตรฐานของ

ผลิตภัณฑบริการ

สสว. , ISMED , กรมพัฒนาธุรกิจการคา , 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ,สภาหอการคา , 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
สมาคมตางๆ
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บทบาทของหนวยงานและสถาบันตางๆ ในการสงเสริม SMEs

ยุทธศาสตร/กลยุทธ หนวยงานท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน หนวยงานท่ีควรมีสวนรวมมากขึ้น

5
การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในภูมิภาคและทองถ่ิน 

5.1 การสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
NESDB ,สํานักงาน/หนวยงานในจังหวัดตางๆ , สสว. 

, ISMED , กนอ. , กสอ. , สอท., 
สภาหอการคาฯ , สถาบันการศึกษาตางๆ

สถาบันการศึกษาในภูมิภาค , หนวยงาน
ในระดับทองถิ่น , สอจ.

5.2
การสงเสริมการเชื่อมโยงเครือขาย

วิสาหกิจเพ่ือเสริมสรางหวงโซมูลคาใน
สาขาที่มีศักยภาพ 

NESDB ,สํานักงาน/หนวยงานในจังหวัดตางๆ , สสว. 
, ISMED , กสอ. , สอท., สภาหอการคาฯ , 

สถาบันการศึกษาตางๆ

สถาบันการศึกษาในภูมิภาค , หนวยงาน
ในระดับทองถิ่น , 
สอจ. , กนอ.

5.3
การสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อ
ใหบริการแกวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมในภูมิภาค

NESDB , กระทรวงคมนาคม , กนอ. , 
กระทรวง ICT , สมาพันธโลจิสติกสไทย

-

5.4
การบูรณาการและสรางเครือขายการ
ทํางานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมในภูมิภาค

สสว. , ISMED , 
กระทรวงอุตสาหกรรม (กสอ. , สปอ.,ฯลฯ ) , สมาคม

ตางๆ

สอจ. ,
สถาบันการศึกษาในเขตภูมิภาค
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บทบาทของหนวยงานและสถาบันตางๆ ในการสงเสริม SMEs

ยุทธศาสตร/กลยทุธ หนวยงานที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน หนวยงานที่ควรมีสวนรวมมากข้ึน

6 การพัฒนาปจจัยเอือ้
ในการดาํเนินธุรกิจ 

6.1
การสงเสริมระบบและเคร่ืองมอืให SMEs 
เกดิความสะดวกในการใชเทคโนโลยแีละ

นวัตกรรม 

สสว. ,ISMED , สศอ. , กรอ. , NSO . , ธปท. , 
NESDB , กรมพัฒนาธุรกิจการคา , 

สถาบันเฉพาะทาง , กรมทรัพยสินทางปญญา , สอท. , 
สภาหอการคาฯ , สมาคมตางๆ

กระทรวง ICT

6.2 การยกระดับความรูและทกัษะบุคลากร
ของ SMEs (ผูประกอบการ / พนักงาน)

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน , กสอ. , สสว. , ISMED , 
สวทช. , วว. , สถาบันเฉพาะทาง , กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา , สอท. , สภาหอการคาฯ ,สถาบันการศกึษาและ
สมาคมตางๆ

สถาบันการศกึษาตางๆ,
สอจ.

6.3 การบริหารจัดการระบบขอมูลสําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

สสว. , ISMED , สศอ. , NSO . ,NESDB , สอท. , สภา
หอการคาฯ , สมาคมตางๆ

สปอ.

6.4 การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมทางดานการเงิน

ธพว.,สสว.,ธสน.,ธกส.,ธ.ออมสิน,บสย.,
ธนาคารพาณิชย,ธุรกิจรวมลงทุน,

ธุรกิจ Factoring,Leasing 
-

6.5 การสงเสริมสิ่งอาํนวยความสะดวกและ
ความสามารถดานการตลาด

กระทรวงพาณิชย,สภาหอการคาฯ.
สอท.,สมาคมตางๆ

สถาบันเฉพาะทาง, กระทรวงมหาดไทย
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บทบาทของหนวยงานและสถาบันตางๆ ในการสงเสริม SMEs

ยุทธศาสตร/กลยุทธ หนวยงานที่ดําเนินการอยูในปจจบุัน หนวยงานที่ควรมีสวนรวมมากข้ึน

6.6 การสงเสริมประสทิธิภาพการจัดการ
ดานโลจิสติกส

กระทรวงคมนาคม,กระทรวงอุตสาหกรรม,BOI,กรม
พัฒนาธุรกิจการคา,สภาหอการคาฯ,

สอท.,สมาคมตางๆ,
บริษัทจัดการดานโลจิสติกส

-

6.7 การปรับปรุงและพัฒนากฎระเบยีบเพือ่
ลดอุปสรรคและเอือ้ตอการดาํเนินธุรกิจ

สสว.,กสอ.,สอท.,
สภาหอการคาฯ,สมาคมตางๆ

สถาบันเฉพาะทาง

6.8 การสงเสริมดานพื้นท่ีประกอบการ กนอ.,สสว.,ISMED -

6.9 การบริหารจัดการงานสงเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม

NESDB,กระทรวงอุตสาหกรรม,กระทรวงพาณิชย
,สสว.,ISMED,สอท.,สภาหอการคาฯ,
สถาบันการศกึษาและสมาคมตางๆ

-

 
10.4  ประสบการณการสงเสริม SMEs ดานตางๆในตางประเทศ 
 เนื่องจาก SMEs เปนกําลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญ ประเทศตางๆจึงมีนโยบายและมาตรการสงเสริม 
SMEs อยูจํานวนมาก ทั้งยังมีหนวยงานหรือสถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคการสงเสริมพัฒนา SMEs 
โดยเฉพาะในบทตางๆกอนหนานี้ มีการบรรยายถึงประสบการณในประเทศตางๆ ทั้งในประเทศที่พัฒนาแลว 

และประเทศกําลังพัฒนาในการสงเสริม SMEs ในแตละดาน ซ่ึงอาจสรุปไดดังนี้ คือ 2 

1. การเงิน : มีการสงเสริม SMEs ทั้งดานสินเชื่อ  ดานการลงทุน และดานการประกันสินเชื่อ ในหลาย
ประเทศมีการจัดตั้งหนวยงานและสถาบันขึ้น โดยเฉพาะเพื่อการสงเสริมการเงินแก SMEs  เชน ธนาคารสําหรับ 
SMEs การประกันสินเชื่อ และกองทุนรวมพัฒนา (Venture Capital) 

2. การตลาด : ในบางประเทศ มีการบริการสงเสริม SMEs ในดานการตลาดโดยเฉพาะ แตประเทศสวน
ใหญมักมีหนวยงานและกิจกรรม ที่สงเสริม SMEs ในดานตางๆ ซ่ึงมีการสงเสริมดานการตลาดรวมอยูดวย 
เชน การใหการปรึกษาดานการเงิน  การบริหารจัดการ  การออกแบบ  การบรรจุหีบหอ  การออกใบรับรอง  
การสงเสริมการหาตลาดสงออก  การฝกอบรมเรื่อง E-Commerce และการสงเสริมดานการแสดงสินคา 

3. พื้นท่ีประกอบการ : มีการสงเสริมการพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคและการสงเสริมเครือขายคลัสเตอร 
แตการสงเสริมทางดานการจัดหาพื้นที่ใหแก SMEs โดยเฉพาะยังมีนอย 
                                                 
2
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของการสงเสริม SMEs ในแตละดาน โปรดดูไดจากสวนประสบการณตางประเทศในแตละบท 
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4. บุคลากร : ประเทศตางๆมักใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรนั้น มีการสงเสริมการพัฒนา
ผูประกอบการ  การฝกอบรมคนงาน  การพัฒนาความรูดานการตลาดและเทคโนโลยี แตสวนใหญไมไดเนน
การสงเสริมเฉพาะ SMEs  

5. โลจิสติกส : เนนในเรื่องพัฒนาระบบการขนสงและการสรางปจจัยพืน้ฐาน 
6. กฎระเบียบขอบังคับ : มีหนวยงานที่ใหคําปรึกษาแนะนําดานกฎระเบียบขอบังคับอยูหลายประเทศ 

แตไมไดมีการเนนเฉพาะ SMEs 
7. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : มีการสงเสริมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยูหลายประเทศ โดยมี

มาตรการแรงจูงใจทางภาษีอากร การสงเสริมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม การสรางอุทยานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี แตมักไมมีการเนนการพัฒนา SMEs โดยเฉพาะ 

8. ระบบขอมูลและระบบเตือนภัยลวงหนา : ในหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแลว มัก
มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ โดย SMEs สามารถใชประโยชนจากขอมูลเหลานี้โดยสะดวก แตมีเพียง
ไมกี่ประเทศที่มีการจัดทําระบบเตือนภัยลวงหนา 
 

ตาราง 10.3 สรุปมาตรการสงเสริม SMEs ในดานตางๆของไทย และประเทศอื่นๆบางประเทศ จะเห็นไดวา 
ในประเทศไทยมีการสงเสริม SMEs ในแตละดานคอนขางครบถวน เชนเดียวกับประเทศที่พัฒนาแลวและ
ประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ  อยางไรก็ตาม การที่มีมาตรการสงเสริม SMEs ในแตละดานนั้นไมไดหมายความ
วา มีการสงเสริมที่เพียงพอ หรือมีมาตรการที่ครบถวน  ซ่ึงในแตละบทของรายงานนี้ มีการบรรยายและวิเคราะห
ถึงนโยบายและมาตรการ ตลอดจนหนวยงานและสถาบันการสงเสริม SMEs ในแตละดานที่มีอยูในประเทศ
ไทย และสรุปวา การสงเสริม SMEs ในบางดาน แมมีหนวยงานของกระทรวงพาณิชย ที่มีบทบาทมากและมี
มาตรการสงเสริมที่ชัดเจน และการสงเสริมทางดานโลจิสติกส ซ่ึงเนนไปทางดานการขนสง แตยังขาดการ
สงเสริมในดานอื่น  นอกจากนี้ การสงเสริมในแตละดานสวนใหญเปนการสงเสริมธุรกิจโดยทั่วไป โดยไมไดเนน
การสงเสริม SMEs โดยเฉพาะ 
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ตาราง 10.3 สรุปมาตรการสงเสริม SMEs ในประเทศตางๆ 

ดานตางๆของมาตรการสงเสริม ญ่ีปุน เกาหล ี อิตาลี ออสเตรเลีย ไทย ไดหวัน 

1. การเงิน             

- การชวยเหลือดานเงินกู √ √ √ √ √ √ 

- การชวยเหลือดานเงินทนุ √ √ √ √ √ √ 

- การค้ําประกนักินเชื่อ √ √ √ √ √ √ 

2. การตลาด √ √ √ √ √ √ 

3. พื้นท่ีประกอบการ √ n.a. √ √ √ √ 

4. บุคลากร √ √ √ √ √ √ 

5. โลจิสติกส √ n.a. √ √ √ √ 

6. กฎระเบียบ √ √ √ √ √ √ 

7. วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี √ √ √ √ √ √ 

8. ระบบขอมูล √ √ √ √ √ √ 
หมายเหตุ : n.a. หมายถึง ยังไมมีขอมูลที่ชัดเจน 
ที่มา : ศุภัช ศุภชลาสัยและคณะ : การดําเนินมาตรการสนับสนุน SMEs ของตางประเทศ , กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม (2544) ขอมูลที่นําเสนอและแหลงอางอิงในบทที่ 2 – 9 ของรายงานนี้ 

 
ความรวมมือการสงเสริม SMEs ในกลุมประเทศอาเซียน (ASEAN) 
กลุมประเทศอาเซียน ซ่ึงมีสมาคม 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย มีโครงการที่พัฒนาขึ้นเปน

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ขึ้นอยางเต็มรูปแบบในป ค.ศ. 2015 ซึ่งจะมีการคอบคลุมความ
รวมมือทางดานตางๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง และความมั่นคง  ในการนี้การสงเสริม SMEs เปน
สวนหนึ่งของความรวมมือในทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้มีการจัดตั้ง ASEAN Working Group on SMEs ขึ้น โดยมี
การจัดทําโครงการหลายโครงการเพื่อการสงเสริม SMEs ในภูมิภาค ASEAN เชน การใหคําจํากัดความ SMEs 
ที่เปนมาตรฐานรวมกันทุกประเทศ  การฝกอบรมผูประกอบการ SMEs โดยมีการจัดทําหลักสูตรการอบรม
ผูประกอบการ  การจัดตั้งศูนยบริการ SMEs (SMEs Service Center) ที่เชื่อมโยงเครือขายการใหบริการแก 
SMEs ในประเทศสมาชิกตางๆ  การสงเสริมทางดานการเงิน เชน มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนา SMEs 
ในระดับภูมิภาคเพื่อเปนแหลงเงินทุน สําหรับ SMEs ที่ประกอบธุรกิจในอาเซียน  การจัดพิมพหนังสือปกขาว
สําหรับ SMEs (ASEAN White Paper on SMEs)  นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่จะรวมมือกับประเทศนอกกลุม
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อาเซียน เชน สหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุน  จีน และเกาหลีในเรื่องตางๆ เชน การสงเสริมดานการเงิน การตลาด  การ
พัฒนาผูประกอบการ  การสงเสริมการถายทอดเทคโนโลยี  การสงเสริมความรวมมือของ SMEs ที่อยูในอาเซียน
กับในประเทศที่อยูนอกภูมิภาคอาเซียน  การศึกษาเกี่ยวกับ SMEs ทางดานตางๆเปนตน 

จะเห็นไดวา สมาคม ASEAN มีการใหความสําคัญกับการสงเสริม SMEs มาก ทั้งนี้เพราะทุกประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน SMEs เปนสวนประกอบที่สําคัญของสถานประกอบการธุรกิจ และมีบทบาทมากในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้น กิจกรรมตางๆที่นํามาสูความรวมมือ เพื่อสงเสริม SMEs ในระดับภูมิภาคอาเซียนจึง
เปนกิจกรรมที่เปนประโยชน แกประเทศสมาชิกทุกประเทศ 
 
10.5  บทบาทของหนวยงานและสถาบันสงเสริม SMEs ในแตละดาน 
1. การเงิน 

ในการสงเสริม SMEs ทางดานการเงินนั้น หนวยงานและสถาบันการเงินในภาคเอกชน โดยเฉพาะ
ธนาคารพาณิชย ยังคงมีบทบาทสําคัญที่สุด หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยการสนับสนุนของรัฐ เพื่อชวยเหลือสงเสริม 
SMEs ทางดานการเงินโดยเฉพาะ คือ ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ธพว.) ซ่ึง
สนับสนุน SMEs ทางดานสินเชื่อ และการใหบริการอื่นที่เกี่ยวของกับการใหสินเชื่อ  และบรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ซึ่งใหความชวยเหลือทางดานการค้ําประกันสินเชื่อแก SMEsที่มี
หลักทรัพยค้ําประกันที่ไมเพียงพอ แมมีการขยายขอบเขตการดําเนินงานมากในชวงเวลาที่ผานมา แตเมื่อเทียบ
กับสถาบันการเงินในภาคเอกชนแลว ยังมีขนาดการดําเนินงานที่เล็กมาก  ธพว. ดวย ความปรารถนาที่จะชวยเหลือ
แก SMEs ทางการเงิน บอยครั้งจึงมีการปลอยกูใหแก SMEs ที่มีหลักทรัพยการค้ําประกับที่ไมเพียงพอ และ
การติดตามทวงถามการชําระหนี้เงินกูอาจมีการผอนปรนกวา เมื่อเทียบกับสถาบันการเงินในภาคเอกชน จึง
ทําใหมีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (Non-Performing Loans: NPL) ในระดับสูง นอกจากนั้น ดวยเครือขายสาขาที่
มีอยูในจังหวัดตางๆทั่วประเทศ ธนาคารพาณิชยจึงอยูฐานะที่จะใหบริการทางการเงินแก SMEs ในเขตภูมิภาคที่
ทั่วถึงกวา ในปจจุบัน ธพว. มีการจัดตั้งศูนยธุรกิจในภูมิภาคทั่วทุกภูมิภาคในประเทศขึ้นเปนจํานวนมาก จึง
อาจคาดไดวา ในอนาคตอันใกล การครอบคลุมทางดานการชวยเหลือ SMEs ทางการเงินในเขตภูมิภาคของ 
ธพว. จะทําไดโดยสะดวกขึ้น 

สําหรับ บสย. นั้น จนถึงปจจุบันสินเชื่อที่ไดรับค้ําประกันโดย บสย. ยังอยูในวงจํากัด แมจะมีการ
ขยายตัวอยางรวดเร็วในชวง 5 ปที่ผานมา  

การสงเสริม SMEs ทางดานการเงิน นอกจากการใหกูแลว ยังมีการสงเสริมทางการเงินในลักษณะ
เงินทุน (Equity financing) ในเวลาที่ผานมา มีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหมๆที่มีสวนชวย SMEs ในดาน
การระดมทุน เชน การสงเสริมให SMEs เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (MAI) การรวมลงทุนในลักษณะ 
Venture Capital เปนตน อยางไรก็ตาม การสงเสริมทางดานเงินทุน แมมีการขยายตัวมากแตก็ยังมีขนาดที่จํากัด
มาก 
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ในปจจุบัน สถาบันการเงินทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ตางมีความตื่นตัวในการใหความชวยเหลือ
ทางดานการเงินแก SMEs มากขึ้น นอกจาก ธพว. และ บสย. แลว สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เชน ธนาคารออมสิน 
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ลวนมีโครงการสงเสริมชวยเหลือ SMEs ทางดานการเงิน
โดยเฉพาะ ธนาคารพาณิชยที่เปนรัฐวิสาหกิจ คือ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารพาณิชยในภาคเอกชนสวน
ใหญ ก็มีโครงการสงเสริมการใหเงินกูแก SMEs โดยมีวงเงินการใหกูแก SMEs ที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง 
จึงอาจกลาวไดวา สําหรับการชวยเหลือทางดานการเงินแก SMEs นั้น มีการพัฒนาที่นาสนใจในชวงเวลาที่
ผานมา แมขอบเขตการใหบริการของสถาบันการเงินทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ยังนับวามีอยูในวงจํากัด
มาก เมื่อเทียบกับความตองการของ SMEs 
 
2. การตลาด 

SMEs จํานวนมาก โดยเฉพาะที่ตั้งอยูในเขตภูมิภาค ตองเผชิญกับปญหาอุปสงคที่มีตอสินคา หรือบริการ
ของตนมีอยูในระดับต่ํา และปญหาการแขงขัน ทั้งจากกิจการที่มีขนาดใหญกวา และจากสินคาที่มีการนําเขา
จากตางประเทศ  แตในชวงเวลาที่ผานมา ก็มี SMEs จํานวนมากที่สามารถขยายตลาดสินคาไปสูตลาดตางประเทศ
ได  อยางไรก็ตาม SMEs ที่มีการสงออกโดยมากยังมีขอจํากัดในการไดมาซึ่งขาวสารขอมูลดานการตลาด และ
มีความตองการชวยเหลือสงเสริมทางดานนี้มาก  ดังนั้นการสงเสริม SMEs ทางดานการตลาดจึงมีความสําคัญ
มากตอการอยูรอดและการเจริญเติบโตของ SMEs  ทั้ง SMEs ที่พึ่งการจําหนายในประเทศและ SMEs ที่มี
การสงออก 

จากการสํารวจหนวยงานและสถาบันที่มีภาระหนาที่ในการสงเสริม SMEs พบวา ในปจจุบัน
หนวยงานและสถาบันที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริม SMEs ทางดานการตลาดโดยตรง ยังมีอยูนอยมาก 
หนวยงานในภาครัฐที่สําคัญสวนใหญจะเปนหนวยงานในกระทรวงพาณิชย ซ่ึงเนนการสงเสริมการตลาดที่
เกี่ยวของกับการสงออก  หนวยงานในภาคเอกชนที่สําคัญ เชน สภาหอการคาแหงประเทศไทย และสภา-
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสมาคมการคาตางๆ ก็มีบทบาททางดานการสงเสริมดานการตลาด  
อยางไรก็ตาม สถาบันหรือสมาคมในภาคเอกชนสวนใหญมีขอบเขตการดําเนินงานที่มีการครอบคลุมหลาย
ดาน และมิไดใหความสนใจทางดานการตลาดโดยเฉพาะ สวนธุรกิจเอกชนที่มีภารกิจหนาที่ทางดานวิจัย
การตลาด และใหบริการขาวสารขอมูลการตลาดนั้น มักจะคิดคาบริการในราคาสูง ยากที่ SMEs จะสามารถ
เขาถึงได 

การสงเสริมทางดานการตลาดในอีกดานหนึ่ง คือ การสงเสริมชวยเหลือดานการปรับปรุงคุณภาพ
มาตรฐาน และการรับรองมาตรฐาน การออกแบบ และการบรรจุหีบหอ ในปจจุบันบริการการใหความชวยเหลือ
ทางดานการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑนี้ ยังมีอยูนอย และสถาบันที่มีอยูบาง เชน สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 
และสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ ก็มิไดเนนการสงเสริมทางดานการตลาดเปนพิเศษ 

ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา หนวยงานและสถาบันที่มีบทบาทหนาที่ในการสงเสริม SMEs ทางดานการตลาด 
ที่มีลักษณะเปนบริการสาธารณะ ในปจจุบันในประเทศไทยยังมีอยูนอยมาก แตการชวยเหลือสงเสริมทางดาน
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การตลาดนั้น มีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของวิสาหกิจ โดยเฉพาะ SMEs ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่หนวยงาน
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีสวนในการสงเสริม SMEs ตองหันมาใหความสนใจกับการสงเสริมทางดาน
การตลาดมากขึ้น 
 
3. พื้นท่ีประกอบการ 

ในชวงไมกี่ปที่ผานมา หนวยงานที่มีบทบาทในการสงเสริมอุตสาหกรรมมีการหันมาใหความสนใจ
ในเรื่องการสงเสริมเครือขายอุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอรมากขึ้น ในการกลาวถึงการสงเสริม SMEs 
ทางดานพื้นที่ประกอบการในรายงานนี้ จึงมีการเนนในเรื่องการสงเสริมคลัสเตอร แตในขณะเดียวกันก็มี
การกลาวถึงหนวยงาน และสถาบันการสงเสริมดานพื้นที่ประกอบการทางดานอื่นๆ นอกจากการสงเสริม
ดานคลัสเตอรดวย  

หนวยงานและสถาบันที่มีสวนสงเสริม SMEs ที่สําคัญ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เชน กระทรวง
อุตสาหกรรม หอการคาแหงประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ลวนมีสํานักงานหรือสาขา
ในจังหวัดตางๆ  ดังนั้น ในพื้นที่แตละจังหวัด จึงมีหนวยงานและสถาบันที่ทําหนาที่สงเสริม SMEs อยูมาก
พอควร นอกจากนั้น สถาบันการศึกษาในภูมิภาค ก็มีสวนตอการสงเสริม SMEs ในภูมิภาค โดยเฉพาะในจังหวัด
ที่สถาบันการศึกษานั้นๆตั้งอยูบาง  อยางไรก็ตาม บทบาทสถาบันการศึกษาในการสงเสริม SMEs ในเขต
ภูมิภาค ยังไมสูโดดเดนนัก ทั้งนี้อาจเปนเพราะหนวยงานและสถาบันที่มีบทบาทตอการสงเสริม SMEs ยัง
มองไมเห็นความสําคัญของสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยูในเขตภูมิภาค ในการสงเสริม SMEs แมหนวยงานที่มี
บทบาทสําคัญในการสงเสริม SMEs บางแหง เชน สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 
และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED) มีเครือขายในเขตภูมิภาค ที่ประกอบดวย 
สถาบันการศึกษา  แตสําหรับหนวยงานและสถาบันการสงเสริม SMEs อ่ืนๆ  มักมีการดําเนินงานอยูในสวนกลาง 
โดยมีการประสานงานกับสถาบันการศึกษาในเขตภูมิภาคนอยมาก 
 
4. การพัฒนาบุคลากร 

สถาบันสงเสริมและพัฒนา SMEs สวนใหญ ทั้งในภาครัฐและเอกชน มักมีภารกิจที่ครอบคลุมการ
พัฒนาบุคลากรอยูดวย  แตการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานและสถาบันตางๆ  จะเนนหนักในเรื่องการพัฒนา
ผูประกอบการ  สวนการพัฒนาแรงงานนั้น หนวยงานที่สําคัญ คือ กรมพัฒนาแรงานของกระทรวงแรงงาน 
สวนหนวยงานและสถาบันอื่นๆ ที่มีการเนนการพัฒนาแรงงาน ยังมีอยูนอยมาก  ทั้งนี้สาเหตุ สวนหนึ่งอาจ
เปนเพราะแรงงานใน SMEs มีอยูเปนจํานวนมาก  หนวยงานและสถาบันตางๆ ไมสามาถใหความชวยเหลือ
ในเรื่องการพัฒนาแรงงานไดอยางทั่วถึง  จึงมิไดใหความสนใจในดานนี้มากนัก  เมื่อพิจารณาถึงความสําคัญ
ของการพัฒนาแรงงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและการใหบริการใน SMEs การพัฒนาบุคลากร
ของ SMEs ทางดานการฝกอบรมแรงงานนาจะเปนสิ่งที่มีความสําคัญมาก แตการจะสงเสริมกิจกรรมทางดานนี้ 
ก็มีขอจํากัดอยูมาก ทั้งทางดานกําลังคน งบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ   วิธีการสงเสริมการพัฒนาแรงงาน
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ที่นาจะมีประสิทธิภาพมากกวา คือ การสงเสริมให SMEs มีการฝกอบรมคนงานในสถานประกอบการของ
ตนเอง โดยการใหสิ่งจูงใจตางๆ  เชน การใหสิ่งจูงใจในการลดหยอนภาษีอากร  สงเสริมใหวิสาหกิจใน
ภาคเอกชนมีการเชื่อมโยงกันเปนเครือขายในลักษณะคลัสเตอร และชักจูงใหสถานประกอบการขนาดใหญ 
มีสวนในการชวยฝกอบรมคนงานใน SMEs  นอกจากนั้น หนวยงานในภาครัฐที่มีบทบาทในการสงเสริม 
SMEs เชน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สสว. และ ISMED และสถาบันอุตสาหกรรมตางๆ ควรมีโครงการ
เกี่ยวกับการฝกอบรมหรือการยกระดับฝมือแรงงานมากขึ้น ทั้งนี้ อาจรวมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งใน
สวนกลางและสวนภูมิภาคในการจัดกิจกรรมทางดานนี้ 

 
5. โลจิสติกส 

หนวยงานตางๆทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน มีการหันมาใหความสนใจในเรื่องการจัดการทางดาน   
โลจิสติกสมากขึ้น จากการศึกษาในเวลาที่ผานมาพบวา ตนทุนทางดานโลจิสติกสในประเทศไทยยังอยูใน
ระดับสูงมาก เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ   แมยังไมมีการศึกษาใดๆที่พิจารณาเรื่องตนทุนโลจิสติกส สําหรับ 
SMEs โดยเฉพาะ แตก็เชื่อไดวา ตนทุนตอหนวยทางดานโลจิสติกสของ SMEs นาจะอยูในระดับสูง เมื่อเทียบ
กับกิจการที่มีขนาดใหญกวา ดวยคาขนสงที่สูงขึ้นจากราคาน้ํามันที่สูงขึ้น ตนทุนในการขนสงสินคาและวัตถุดิบ
ยอมปรับตัวสูงขึ้นมาก ดังนั้น การบริหารจัดการเพื่อหาทางลดตนทุนโลจิสติกส โดยเฉพาะตนทุนทางดาน
การขนสงจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่เปน SMEs 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ (สศช.) และหนวยงานในภาครัฐอื่นๆ เชน กระทรวง
อุตสาหกรรม และกระทรวงคมนาคม มีการรวมมือกันจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ 
แตแผนปฏิบัติการนี้ สวนใหญยังมิไดนํามาใชในการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  นอกจากนั้น ในแผนปฏิบัติ
การดังกลาว ยังมิไดกลาวถึงการสงเสริมการจัดการทางดานโลจิสติกสสําหรับ SMEs โดยเฉพาะ จึงอาจกลาวได
วา การสงเสริมทางดานโลจิสติกสที่มีสวนเกี่ยวของกับ SMEs ยังมีอยูนอยมาก ทั้งขอมูลที่มีประโยชนตอ
การศึกษาเรื่องโลจิสติกสใน SMEs ก็ยังไมมีการรวบรวมไว 

 
6. กฎระเบียบขอบังคับ 

แมวิสาหกิจในภาคเอกชน มักมีการกลาวถึงกฎระเบียบขอบังคับของรัฐ ที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน
ของตน และหนวยงานในภาครัฐก็มีความพยายามปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ ที่เปนอุปสรรคตอภาคเอกชน
ในดานตางๆอยางตอเนื่อง  แตในประเทศไทยยังไมปรากฎหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญทางดานการใหคําปรึกษา
แนะนําในเรื่องกฎระเบียบขอบังคับที่ชัดเจน ในบางหนวยงาน เชน ใน สสว. มีการจัดตั้งศูนยชวยเหลือทาง
กฎหมาย  SMEs ขึ้น เพื่อบริการใหคําปรึกษาและเพื่อชวยแกไขปญหาและอุปสรรคดานกฎหมายแก
ผูประกอบการ SMEs  แตหนวยงานและสถาบันสวนใหญที่มีอยูในภาครัฐและภาคเอกชนในปจจุบัน ยังไมมี
แผนกบริการใหคําปรึกษาทางดานกฎระเบียบที่เฉพาะเจาะจง  แมในภาคเอกชน จะมีสํานักงานกฎหมายหรือ
กิจการที่ใหบริการดานใหคําปรึกษาทางดานกฎหมายธุรกิจยูบาง  นอกจากนี้ ในแตละสาขาธุรกิจ อาจมีกฎหมาย
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หรือกฎระเบียบที่มีผลกระทบตอผูประกอบการที่แตกตางกัน  แตจากการสํารวจเบื้องตน ก็ไมพบวามีแผนก
หรือโครงการใดๆที่จัดขึ้น เพื่อวัตถุประสงคในการใหคําปรึกษาเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับ สําหรับ
แตละสาขาธุรกิจ 

การสงเสริมทางดานกฎระเบียบขอบังคับนั้น นาจะมีความสําคัญมากตอการดําเนินงานของ SMEs 
ปญหาที่เกี่ยวของกับโอกาสและผลกระทบที่เกิดจาก กฎระเบียบการคาระหวางประเทศและการทําขอตกลง
ทางการคาเสรี (FTA) ปญหาขอกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา การเขาใจถึงขั้นตอน
การขออนุญาตในการประกอบธุรกิจ การจัดทําสัญญาทางการคาขายและการจัดซื้อ ฯลฯ ลวนมีผลกระทบตอ
การประกอบธุรกิจของ SMEs  ดังนั้น การชวยเหลือสงเสริม SMEs ในเรื่องที่เกี่ยวของกับกฎหมายและกฎระเบียบ
ขอบังคับ จึงถูกจัดเปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs ของ สสว. ในยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนา
ปจจัยที่เอื้ออํานวยในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงมาตรการที่มีสวนเอื้ออํานวยในเรื่องนี้ จะตองมีการพิจารณาตอไป 
 
7. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

SMEs มักมีขอจํากัดทางเทคโนโลยีมากกวาวิสาหกิจขนาดใหญ และกิจการที่มีการรวมทุนจาก
ตางประเทศ ซ่ึงสามารถเขาถึงเทคโนโลยีของบริษัทผูรวมทุนตางประเทศไดในระดับหนึ่ง  หนวยงานตางๆ
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เชน หนวยงานในสังกัดของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสถาบัน
อุตสาหกรรมเฉพาะทางตางๆ  มีการสงเสริมวิสาหกิจเอกชนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตเชนเดียวกับ
การสงเสริมทางดานอื่นๆ  คือ การสงเสริมทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนั้น มิไดแยกแยะ การสงเสริม
ตามขนาดของสถานประกอบการ และ SMEs สวนใหญ มักมีขอจํากัดในการเขาถึงการบริการสงเสริมใน
หนวยงานภาครัฐและสถาบันอิสระทางดานเทคโนโลยี ทั้งนี้ นอกจากจํานวน SMEs ที่มีอยูมากและขอบเขต
การดําเนินงานของหนวยงานและสถาบันตางๆ  ที่มีอยูอยางจํากัดแลว ขอจํากัดของการสงเสริมวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีใน SMEs ประการหนึ่ง อาจเปนเพราะการขาดความตื่นตัวในสวนของ SMEs เองในการปรับปรุง
เทคโนโลยีของตน  ผลการศึกษาที่ผานมาในประเทศไทยมักพบวา ธุรกิจในภาคเอกชนในสาขาเศรษฐกิจ
ตางๆ  มีกิจกรรมทางดานการวิจัยและพัฒนา (R&D) และนวัตกรรม (Innovation) นอย สําหรับธุรกิจ SMEs 
ซ่ึงมีขอจํากัดทางดานการเงินและบุคลากรมาก ยิ่งมีกิจกรรมวิจัยและพัฒนานอยมาก ทั้งนี้เนื่องจากคาใชจาย
การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม ตอหนวยสินคาและบริการมีอยูสูง  ดังนั้นการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุน
การวิจัยและการพัฒนาใน SMEs จึงมีความจําเปน  นอกจากนั้น หนวยงานและสถาบันที่มีบทบาทในการ
สงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ก็ควรใหความสนใจตอ SMEs มากขึ้น โดยอาจมีการจัดทํา
โครงการสงเสริมชวยเหลือ SMEs ขึ้นเปนการเฉพาะ 
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8. ระบบขาวสารขอมูลและระบบเตือนภัยลวงหนา 
หนวยงานตางๆทั้งที่อยูในภาครัฐและเอกชน สวนมากมีการจัดเก็บขอมูลที่มีความจําเปนตอการ

ดําเนินงานในหนวยงานของตน แตขอมูลที่มีการจัดเก็บนั้นมักไมมีการจัดเก็บเปนระบบ และหนวยงานแต
ละแหงจะมีการจําแนกประเภทขอมูลในลักษณะที่แตกตางกัน ทั้งนี้เห็นไดจากตัวอยางการจัดประเภทขอมูล
อุตสาหกรรม  คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
แมเปนหนวยงานที่สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมดวยกัน แตก็มีการจัดประเภทขอมลูอุตสาหกรรมทีม่ลัีกษณะที่
แตกตางกัน  ในการทําการศึกษาที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม ปญหาหนึ่งที่ผูทําการศึกษาตองเผชิญ คือ ปญหาการจัด
ประเภทอุตสาหกรรมใหอยูในระบบเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบ เชน ขอมูลการคาตางประเทศ 
จะมีการจัดเก็บตามระบบ ฮาโมไนส (Harmonized System) ในขณะที่ขอมูลการผลิตอาจมีการจัดเก็บตาม
การแบงประเภทอุตสาหกรรมในระบบสากล (ISIC)  ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองแปลงขอมูลการคาให
เปนระบบ ISIC เพื่อการศึกษาลักษณะการสงออก และนําเขาของอุตสาหกรรมประเภทตางๆที่ชัดเจนขึ้น 

นอกจากนี้ สถิติที่มีการจัดเก็บโดยหนวยงานตางๆ ทั้งสถิติการผลิต การคาและการจางงาน สวนใหญ
ยังไมมีการจําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ การศึกษาลักษณะของอุตสาหกรรมโดยจําแนกขนาด
การจางงานของสถานประกอบการจึงไมสามารถทําได  อยางไรก็ตามก็มีแหลงขอมูลและสถิติ ที่สามารถนํามาใช
ประโยชน ในการวิเคราะหสภาพโครงสรางและปญหาของ SMEs ได  ซึ่งขอมูลเหลานี้ สวนใหญจะเปน
ขอมูลการสํามะโนและการสํารวจของหนวยงาน เชน การสํามะโนและสํารวจสถานประกอบการของ
สํานักงาน สถิติแหงชาติ (สสช.) ขอมูลการสํารวจโรงงานอุตสาหกรรมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(สศอ.) เปนตน ในเวลาที่ผานมาการศึกษาที่ดําเนินการโดย สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (สสว.) มีการนําขอมูลเหลานี้มาใชประโยชนในการวิเคราะห โครงสรางและปญหาของสถานประกอบการ
ในสาขาตางๆ  และสสว.ไดพยายามจัดระบบขอมูล เพื่อประเมินความสําคัญของ SMEs ในผลิตภัณฑประชาชาติ 
การจางงาน และขอมูลการสงออก 

สวนหนวยงานในภาคเอกชน เชน สภาหอการคา และสภาอุตสาหกรรมแหงประทศไทย ก็มีการจัดทํา
ขอมูล และมีการสํารวจความคิดเห็นของสมาชิกและจัดทํารายงาน ออกเผยแพร แตขอมูลที่จัดเก็บโดยสมาคม
เอกชนมิไดถูกนํามาใชประโยชนในการวิเคราะหมากนัก 

สําหรับการจัดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนานั้น หนวยงานบางแหง เชน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) และสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
มีการจัดทําและวิเคราะหขอมูล ในลักษณะเพื่อการเตือนภัยลวงหนา ระบบเตือนภัยลวงหนาของ ธปท. เนน
ไปทางดานเศรษฐกิจมหภาค และประเมินความเชื่อมั่นทางธุรกิจ  ระบบของ สสว. มีการวิเคราะหสภาวะ
ของเศรษฐกิจสาขาตางๆ  สวน สศอ. แมมีการรวบรวมขอมูลและการศึกษาเกี่ยวกับการสรางระบบเตือนภัย
ลวงหนา แตยังอยูในขั้นตอนการจัดตั้งระบบเตือนภัยในภาคอุตสาหกรรมอยางเต็มรูปแบบ 

กลาวโดยสรุป การจัดทําระบบขอมูลและจัดทําระบบเตือนภัยลวงหนา เปนสิ่งจําเปน แมหนวยงาน
ตางๆ มีการรวบรวมขอมูล ที่สามารถใชประโยชนในการปฏิบัติงานของตนได  แตขอมูลเหลานี้ ควรนํามา
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จัดเปนระบบโดยแปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบหรือประเภทที่สอดคลองกัน และมีการวิเคราะหขอมูลโดย
แบงตามขนาดของกิจการ  สําหรับระบบเตือนภัยลวงหนา ที่สามารถจะเตือนภัยเปนรายสาขานั้น ยังมีหนวยงาน
ที่จัดทําอยูนอยและยังตองมีการพัฒนาใหมีความสมบูรณตอไป 

 
10.6  ยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs และการสงเสริม SMEs ในดานตางๆ 

ยุทธศาสตรและกรอบแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs  ป 2550-2554 ที่จัดทําโดย สสว. มีขอบเขตครอบคลุม
ที่กวางขวาง ซ่ึงประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร คือ  1.  การสรางและพัฒนาผูประกอบการ  2.  การเพิ่มผลิตภาพ
และขีดความสามารถการผลิตรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  3.  การเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ผลกระทบในภาคการคา  4.  การสงเสริมภาคบริการในการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม  5.  การสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาคและทองถ่ิน และ 6. การพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงในแต
ละยุทธศาสตร ก็มีการกําหนดเปาหมาย กลยุทธและแผนงานในรายละเอียดลงไป  

จากการสํารวจการดําเนินงานดานของหนวยงาน และสถาบันจํานวนมากทั้งในภาครัฐและเอกชน 
พบวา การปฏิบัติของหนวยงานตางๆ  ลวนมีสวนสงเสริม SMEs ที่มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการของ สสว. ทั้งสิ้น  อยางไรก็ตาม การปฏิบัติงานของหนวยงานและสถาบันตางๆ ยังมีขอจํากัด
อยูมาก เมื่อพิจารณาถึงภารกิจที่เกี่ยวของกับการสงเสริม SMEs ทั้งนี้อาจแยกพิจารณาการสงเสริมในแตละ
ดาน ดังนี้ 

1) การสงเสริมดานการเงิน 
ในชวงเวลาที่ผานมา การสงเสริมทางดานการเงิน ของหนวยงานและสถาบันตางๆ มีการขยายขอบเขต

การดําเนินงานออกไปมาก มีสถาบันที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลความตองการทางการเงินของ SMEs โดยเฉพาะ 
เชน ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ธพว.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาห- 
กรรมขนาดยอม (บสย.)  สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เชน ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการสงออกและ
นําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.) และธนาคารพาณิชยก็มีการหันมาใหความสนในการปลอยเงินกูแก SMEs 
มากขึ้น  อยางไรก็ตาม แมจะมีการขยายตัวไปมาก แตขอบเขตของการบริการทางการเงินที่มีตอ SMEs ยัง
นับวาอยูในวงจํากัด เมื่อเทียบกับสถานประกอบการ SMEs ที่มีอยูเปนจํานวนมาก ธพว. มีจุดเดนที่เนนการ
ปลอยกูแก SMEs โดยเฉพาะ มีเงื่อนไขการกูที่ผอนปรน และมีการใหบริการทางดานอื่นๆ แก SMEs ที่เกี่ยวของ
กับการเงิน  การดําเนินงานของ ธพว. จึงมีประโยชนตอ SMEs มาก แตก็ตองประสบกับปญหาที่มีหนี้ไมกอใหเกิด
รายได (NPL) ในระดับสูง 

2) ดานการตลาด 
การสงเสริม SMEs ทางดานการตลาดยังมีขอจํากัดมาก มีเพียงหนวยงานของกระทรวงพาณิชย เชน 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา และกรมสงเสริมการสงออก ที่มีความโดดเดนในดานนี้ สวนหนวยงานและสถาบัน
อ่ืนๆ ที่สงเสริม SMEs ดานการตลาดโดยเฉพาะยังมีอยูนอยมาก แมมีบริษัทเอกชนที่ทําการวิจัยตลาดอยูเปน
จํานวนมาก แตดวยคาบริการที่แพง การวิจัยตลาดนี้จึงยากแกการเขาถึงโดย SMEs 
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3) ดานพื้นท่ีประกอบการ 
ในจังหวัดตางๆ มีหนวยงานที่มีภารกิจในการสงเสริม SMEs อยู เชน อุตสาหกรรมจังหวัด สาขาของ

อุตสาหกรรมและหอการคาแหงประเทศไทย และมีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอยูเปนจํานวนมาก แตเชื่อมโยง
ระหวางหนวยงานการพัฒนา SMEs โดยเฉพาะหนวยงานและสถาบันในสวนกลางกับสถาบันการศึกษาที่ตั้ง
ในเขตภูมิภาค ดูเหมือนวายังมีอยูนอยมาก 

ในปจจุบัน ในประเทศไทยมีการศึกษาทางดานเครือขายหรือคลัสเตอรในลักษณะการพิจารณาวา
มีคลัสเตอรอะไรอยูที่ใด (Cluster Mapping) อยูมากพอสมควร แตการสงเสริมการพัฒนาคลัสเตอรให
เปนเครือขายที่มีการดําเนินการและมีการปฏิบัติการในลักษณะที่มีความรวมมือ และเชื่อมโยงกันอยางเปน
ระบบยังมีอยูนอย   ดังนั้นการสงเสริมการพัฒนาเครือขายหรือคลัสเตอรจะตองมีการทําตอไป ทั้งนี้สอดคลอง
กับเปาหมายและแผนงานของ สสว. ในยุทธศาสตรที่ 5  การสงเสริม SMEs ในภูมิภาคและทองถ่ิน 

ทางดานการสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน แมรัฐบาลมีโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
(OTOP) หรือโครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน แตในทางปฏิบัติ โครงการนี้ยังประสบกับขอจํากัดอยูมาก
โดยเฉพาะการขาดแคลนขอมูลผูประกอบการระดับชุมชน และการขาดความเชื่อมโยงระหวางผูประกอบการ
และหนวยงานที่มีภารกิจในการสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน โดยเฉพาะหนวยงานที่ตั้งอยูในสวนกลาง 

4) ดานการพัฒนาบุคลากร 
การสงเสริม SMEs ดานการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานและสถาบันตางๆ  มีความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตร ที่ 1 : การสรางและพัฒนาผูประกอบการของ สสว. แตหนวยงานและสถาบันที่มีภารกิจสงเสริม 
SMEs ในดานนี้ มักเนนในเรื่องการพัฒนาผูประกอบการ ที่มีอยูเดิม สวนกิจกรรมทางดานการพัฒนาผูประ- 
กอบการใหมนั้นยังมีขอบเขตจํากัด แมเปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการในยุทธศาสตรที่ 1 ซ่ึงทาง สสว. จะตอง
กระตุนใหหนวยงานและสถาบันตางๆ  หันมาสนใจในเรื่องการสรางผูประกอบการใหมนี้ 

การพัฒนาบุคลากรในอีกดานหนึ่งคือ การพัฒนาความรู ทักษะ และฝมือของคนงานในสถานประกอบการ 
SMEs เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 2 คือ การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถทางนวัตกรรมของ SMEs 
ในภาคการผลิต และยุทธศาสตรที่ 4 : การสรางภาคบริการในการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม  แตดูเหมือนวา
หนวยงานและสถาบันที่มีภารกิจในการพัฒนาบุคลากร มักละเลยการพัฒนาบุคลากรทางดานการยกระดับ
ความรู ทักษะและฝมือคนงาน และแผนปฏิบัติการของ สสว. ก็ยังไมสูจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้  ดังนั้นการ
พัฒนาบุคลากรดานคนงานจะตองมีการผลักดันตอไป 

5) ดานโลจิสติกส 
การสงเสริมทางดานโลจิสติกสนี้ เกี่ยวโยงกับหลายยุทธศาสตรของการสงเสริม SMEs ในปจจุบัน

แมมีการสนใจในเรื่องโลจิสติกสมากขึ้น และมีการกําหนดแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ
ขึ้น  แตในทางปฏิบัติ การสงเสริมทางดานโลจิสติกสในประเทศไทย นับวายังอยูในขั้นเริ่มตน และหนวยงานที่
มีภารหนาที่ในการสงเสริมการพัฒนาโลจิสติกสมักไมมีการเนนการสงเสริม SMEs โดยเฉพาะ  ดังนั้นใน
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เร่ืองโลจิสติกสนี้จึงจําเปนตองมีการศึกษาในเชิงลึก โดยมีขอเสนอแนะในทางปฏิบัติที่เปนรูปธรรมมากขึ้น
ตอไป 

6) ดานกฎระเบียบขอบังคับ 
เชนเดียวกับเรื่องโลจิสติกส เร่ืองกฎระเบียบขอบังคับ โดยเฉพาะทางกฎหมายและกฎระเบียบที่เปน

อุปสรรค ตอการดําเนินงานของหนวยธุรกิจ มีผูกลาวขวัญกันมามาก แตยังไมมีการศึกษาและรวบรวมขอมูล
อยางเปนระบบ โดยหนวยงานและสถาบันตางๆ ยังไมคอยใหความสนใจในเรื่องนี้มากนัก ในปจจุบันมีเพียง 
สสว. ที่มีการจัดตั้งศูนยชวยเหลือทางกฎหมาย SMEs ที่มีการใหบริการคําปรึกษาดานกฎหมายแก SMEs อยาง
เปนกิจจะลักษณะ  ดังนั้นการสงเสริม SMEs ทางดานกฎระเบียบขอบังคับ จะตองมีการขยายขอบเขตการ
ดําเนินการออกไปอีกมาก 

7) ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
หนวยงานและสถาบันที่สําคัญที่มีสวนรวมในการสงเสริม SMEs ในเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คือ หนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสถาบันอุตสาหกรรมเฉพาะทาง  แตหนวยงาน
และสถาบันเหลานี้ ยังไมมีการเนนการใหการสงเสริมแก SMEs โดยเฉพาะ  ดังนั้นจึงควรมีการกระตุนให
หนวยงานและสถาบันตางๆ หันมาใหความสนใจแก SMEs มากขึ้น 

8) ดานระบบขอมูลและการเตือนภัยลวงหนา 
ปญหาทางดานนี้ คือ การจัดระบบขอมูล ใหมีการจัดประเภทที่สอดคลองกัน และมีการจําแนกขอมูล

โดยแบงตามขนาดของสถานประกอบการ  ในปจจุบัน ขอมูลที่มีการรวบรวมไวมีอยูเปนจํานวนมาก แตยัง
ไมไดมีการนํามาไวในที่เดียวกันและจัดเปนระบบที่จะใชประโยชน ในการวิเคราะหสภาวะและปญหาของ 
SMEs ได สสว. ในฐานะหนวยงานกลางในเรื่องการสงเสริม SMEs มีการจัดทําโครงการในเรื่องนี้อยูบาง 
แตหนวยงานอื่นๆ ยังไมมีระบบขอมูลและระบบเตือนภัยลวงหนาที่มีการเนนถึง SMEs โดยเฉพาะ 
 

ตารางที่ 10.1 แสดงยุทธศาสตร/กลยุทธการสงเสริม SMEs ตามแผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2550-2554) จะเห็นไดวาหนวยงานและสถาบันที่มีสวนรวมในการสงเสริม SMEs ในประเทศไทยมีอยู
เปนจํานวนมาก แตก็ยังมีหนวยงานและสถาบันอีกจํานวนมากที่ควรมีสวนรวมในการสงเสริม SMEs ตาม
ยุทธศาสตรตางๆ แตยังไมมีบทบาทหรือแมมีบทบาทในการสงเสริม SMEs แตก็ยังไมคอยจะเดนชัดนัก 
 หากพิจารณาในระดับกระทรวง จะพบวาหนวยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย 
มีบทบาทคอนขางมากในการสงเสริม SMEs สวนกระทรวงอื่นๆ นั้นก็มีบทบาทในการสงเสริม SMEs ในเฉพาะ
ดานที่กระทรวงนั้นมีสวนรับผิดชอบอยู เชน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) มีบทบาทมากในการสงเสริมดารพัฒนาทางดานเทคโนโลยี
แกสถานประกอบการ อยางไรก็ตาม แมหนวยงานในกระทรวงตางๆ จะมีบทบาทในการสงเสริม SMEs ใน
แตละดาน แตหนวยงานในภาครัฐบาลสวนใหญมิไดเนนการสงเสริม SMEs โดยเฉพาะ เมื่อพิจารณาถึง
ความสําคัญของ SMEs ในสัดสวนของสถานประกอบธุรกิจในทุกๆ ภาคเศรษฐกิจและปญหาความยากลําบาก
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ของ SMEs ในการเขาถึงบริการการสงเสริมในลักษณะตางๆ การใหความสําคัญในนโยบายและมาตรการที่
จะสงเสริม SMEs โดยเฉพาะนั้นอาจมีความจําเปน  
 
10.7  จุดเดนและจุดดอยของหนวยงานและสถาบันการสงเสริม SMEs ท่ีสําคัญบางแหง 

หนวยงานและสถาบันที่มีบทบาทในการสงเสริม SMEs มีอยูเปนจํานวนมาก แตละหนวยงานและ
สถาบันยอมมีภารกิจหนาที่แตกตางกันไป ซ่ึงในการปฏิบัติตามภาระหนาที่ของตน ของแตละหนวยงานนั้น
อาจเอื้อประโยชนตอการสงเสริม SMEs ไมมากก็นอย ในที่นี้ จะคัดเลือกหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญตอการ
สงเสริม SMEs ในแตละดานจากการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ หนาที่ของตน ดานละ 2 หนวยงาน วิเคราะหถึง
จุดเดนจุดดอยของหนวยงานหรือสถาบันดังกลาว ตอการสงเสริม SMEs และเสนอแนะวาหากจะใหหนวยงาน
หรือสถาบันนี้มีสวนตอการสงเสริม SMEs มากขึ้น หนวยงานหรือสถาบันดังกลาวควรมีการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของตนในดานใด 
 

1. การสงเสริม SMEs ดานการเงิน 
 ขอบเขตของการดําเนินงานในเรื่องการสงเสริม SMEs ในการสงเสริมทางการเงินมีการขยายตัวไป

มากในชวงเวลาที่ผานมา และมีการสงเสริมดานการเงินเกิดขึ้นหลายรูปแบบ เชน การชวยเหลือทางดานเงินทุน 
(Equity Financing Capital) การรวมลงทุน (Venture Leasing) การซื้อเครื่องจักร เปนตน ในการสงเสริม SMEs 
ทางดานการเงินนั้น หนวยงานและสถาบันการเงินในภาคเอกชน โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย ยังคงมีบทบาท
สําคัญที่สุด กอนหนานี้ธนาคารพาณิชยโดยทั่วไปจะใหความสนใจแกการใหเงินกูแกธุรกิจขนาดใหญมากกวา 
แตในชวงไมกี่ปที่ผานมา ธนาคารพาณิชยหลายแหงไดหันมาใหความสนใจ การใหกูแก SMEs มากขึ้น โดย
มีโครงการเพื่อสงเสริมการใหเงินกูแก SMEs ขึ้นโดยเฉพาะ สวนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เชน ธนาคารออมสิน 
และธนาคารเพื่อการนําเขาและสงออกแหงประเทศไทย ตางกันมาใหความสนใจแกการสนับสนุน SMEs 
มากขึ้น  

 หนวยงานที่ใหความชวยเหลือ SMEs ทางดานการเงินโดยเฉพาะ โดยการสนับสนุนของรัฐ คือ ธนาคาร
เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ธพว.) ซ่ึงสนับสนุน SMEs ทางดานสินเชื่อ และมี
การใหบริการอื่นที่เกี่ยวของกับการใหสินเชื่อ และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) 
ซ่ึงใหความชวยเหลือทางดานการค้ําประกันสินเชื่อแก SMEs ที่มีหลักทรัพยค้ําประกันที่ไมเพียงพอ 

 
1.1  ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ธพว,) 
จุดเดน ของ ธพว. ในการชวยเหลือ SMEs ทางดานการเงิน คือ ธพว. เปนสถาบันการเงินที่ตั้งขึ้นมาเพื่อ

การสงเสริม SMEs โดยเฉพาะและมีการใหบริการแกผูใหกูทางดานอื่น เชน การฝกอบรม การใหคําแนะนําแก
ผูกูเงินในขั้นตอนการขอกู ทั้งยังมีเงื่อนไขการปลอยเงินกูที่ผอนปรนกวาธนาคารพาณิชย 
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จุดดอย ของ ธพว. ที่สําคัญ คือ การอนุมัติเงินกูแก SMEs ตองใชเวลาที่นานกวามากเมื่อเปรียบเทียบ
กับธนาคารพาณิชย และมีหนี้เสียหรือสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ในระดับสูง 

สิ่งท่ีควรทํา คือ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการอนุมัติเงินกู และพยายามลดระดับสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได 
หรือ NPL ลงโดยอาจตั้งเงื่อนไขวา ผูขอกูจาก ธพว. จะตองมีการค้ําประกันเงินกูกับ บยส. ธพว. ไมควรถือวา
ตนเปนคูแขงของธนาคารพาณิชย 
 

1.2  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บยส.) 
จุดเดน ของ บสย. คือ เปนสถาบันการเงินที่ตั้งขึ้นมาเพื่อใหบริการทางดานการค้ําประกันเงินกูแก SMEs 

โดยเฉพาะ ในชวงเวลาที่ผานมา บสย. สามารถชวยให SMEs ที่ขาดหลักทรัพยค้ําประกันในการไดรับสินเชื่อ
จากสถาบันการเงินมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีการขยายขอบเขตการดําเนินงาน เชน การใหคําปรึกษาแก SMEs 
ทางดานตางๆดวย                                    

จุดดอย ของ บสย. คือ แมมีการขยายขอบเขตการค้ําประกันมากขึ้น แตยังพบวามีขนาดการดําเนินงานที่
จํากัดมาก และในเวลาที่ผานมา บสย. เนนการค้ําประกันเงินกูใหแกผูขอสินเชื่อผานธนาคารพาณิชยมากกวาผู
ขอสินเชื่อผาน ธพว. 

สิ่งท่ีควรทํา ส่ิงที่ บสย. ควรดําเนินการ คือ มีการรวมมือกับ ธพว. มากขึ้น สวนการใหความรูแก SMEs 
เพื่อเตรียมความพรอมทางดานการเงินกอนที่จะขอสินเชื่อ เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาหนี้เสียในอนาคตนั้น ควรมี
การขยายขอบเขตการดําเนินงานตอไป 

กลาวโดยสรุป ในปจจุบันสถาบันการเงินทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ตางมีความตื่นตัวในการใหความ
ชวยเหลือทางดานการเงินแก SMEs มากขึ้น  นอกจาก ธพว. และ บสย. แลว สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เชน 
ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ลวนมีโครงการสงเสริมชวยเหลือ SMEs 
ทางดานการเงินโดยเฉพาะ ธนาคารพาณิชยที่เปนรัฐวิสาหกิจ คือ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารพาณิชยใน
ภาคเอกชนสวนใหญก็มีโครงการสงเสริมใหเงินกูแก SMEs โดยมีวงเงินใหกูแก SMEs ที่อัตราการเจริญเติบโต
สูง จึงอาจกลาวไดวา สําหรับการชวยเหลือทางดานการเงินแก SMEs นั้นมีการพัฒนาที่นาสนใจในชวงเวลา
ที่ผานมา แมขอบเขตการใหบริการของสถาบันการเงินทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ยังนับวามีอยูในวงจํากัด
มาก เมื่อเทียบกับความตองการของ SMEs  

 
2. การสงเสริม SMEs ทางดานการตลาด 
 จากการสํารวจหนวยงานและสถาบันที่มีภาระหนาที่ในการสงเสริม SMEs ดานการตลาด พบวา 

หนวยงานที่มีหนาที่สงเสริม SMEs ดานการตลาดโดยเฉพาะยังมีอยูไมมาก หนวยงานในภาครัฐที่สําคัญ
สวนใหญจะเปนหนวยงานในกระทรวงพาณิชย ซึ่งเนนการสงเสริมการตลาดที่เกี่ยวของกับการสงออก 
หนวยงานในภาคเอกชน เชน สภาหอการคาแหงประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ
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สมาคมการคาตางๆ ก็มีบทบาททางดานการสงเสริมการตลาด แตสถาบันเหลานี้สวนใหญมีขอบเขตการ
ดําเนินงานที่ครอบคลุมหลายดาน และไมไดใหความสนใจทางดานการตลาดโดยเฉพาะ 

 
2.1  กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
จุดเดน เดิมกรมพัฒนาธุรกิจการคา มีช่ือวากรมทะเบียนการคา มีบทบาททางดานการรับจดทะเบียน

ธุรกิจ แตตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงบทบาท โดยมีการใหการสงเสริมดานพัฒนาธุรกิจมากขึ้น เพื่อมุงการ
พัฒนาธุรกิจใหมีมาตรฐานและมีความสามารถในการแขงขันทั้งในประเทศและตางประเทศมากขึ้น ซ่ึงแนวทาง
การสงเสริมศักยภาพมีหลายดาน เชน การพัฒนาผูประกอบการใหมีการบริหารจัดการที่ดี  การสงเสริมการ
ใชระบบสื่อสารพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส  การใหบริการขอมูลธุรกิจ  การผลักดันให SMEs เขาสูระบบแฟรน-
ไชส และการสรางระบบธรรมาภิบาล เปนตน ขอบเขตการใหบริการของกรมพัฒนาธุรกิจการคา รวมถึงธุรกิจ
อุตสาหกรรมการคาปลีก - คาสง และธุรกิจบริการตางๆ การดําเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการคา จึงเปน
ประโยชนแก SMEs และมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของยุทธศาสตรสงเสริม SMEs เปนอยางมาก 

จุดดอย แมกรมพัฒนาธุรกิจการคาจะมีการขยายขอบเขตการดําเนินงานไปมาก แตเมื่อเทียบกับความ
ตองการความชวยเหลือของ SMEs ทั่วประเทศในทุกภูมิภาค และในสาขาตางๆ การดําเนินงานของกรม
พัฒนาธุรกิจการคายังพบวามีขอบเขตที่จํากัดมาก 

สิ่งท่ีควรทํา กรมพัฒนาธุรกิจการคา ควรมีการเรงประชาสัมพันธให SMEs ทั่วประเทศรับทราบถึงประโยชน
ที่ SMEs จะไดรับจากการใชบริการสงเสริมของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ทั้งนี้อาจรวมมือกับ สสว. และสมาคม
ตางๆในภาคเอกชน โดยเฉพาะสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสภาหอการคาแหงประเทศไทย เพื่อให 
SMEs ที่มีอยูกระจัดกระจายทั่วประเทศสามารถเขาถึงบริการของกรมพัฒนาธุรกิจการคาไดมากขึ้น 

 
2.2  กรมการคาภายใน 
จุดเดน เปนหนวยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุน SMEs ดานการตลาดโดยมีหนาที่หลักในการสงเสริม

การคาและเสริมสรางประสิทธิภาพของการคาภายในประเทศ โดยเฉพาะทางดานการจัดระบบการคา การ
กํากับตรวจสอบและควบคุมการประกอบธุรกิจ  การพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับ เพื่อใหตลาด
เกิดความเปนธรรม (Fair Trade) 

นอกจากนั้น กรมการคาภายในยังดําเนินการพัฒนาโครงสรางและปจจัยสนับสนุนในการประกอบการคา
สง – คาปลีก เชน มีโครงการสรางสภาพแวดลอมที่ดีในธุรกิจการคาสง – คาปลีก โครงการจัดตั้งศูนยขอมูล
เศรษฐกิจการคาจังหวัด รวมทั้งสรางฐานความรูและปรับทัศนคติของผูประกอบการ และบุคลากรใหมีจิตสํานึก
และรับผิดชอบ 

จุดดอย  
ในฐานะหนวยงานของกระทรวงพาณิชยที่มีสวนสําคัญในเรื่องการสงเสริมการคาที่เปนธรรม โดยการ

ปฏิบัติตามขอกําหนดของ พ.ร.บ. แขงขันทางการคา  แตเนื่องจากรัฐบาลจนถึงบัดนี้ ยังไมมีการกําหนดคํา
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นิยาม ของคําวา “ผูมีอํานาจเหนือตลาด” ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับการสงเสริมการคาอยางเปนธรรมที่ชัดเจน 
การปฏิบัติในการดําเนินการตาม พ.ร.บ. นี้ จึงยังไมสามารถบรรลุผลตามความมุงหมายได 

และจากการที่รัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางดานการคาการควบคุมราคาอยูบอยครั้ง ทําใหกรมการ
คาภายในตองดําเนินการในโครงการตางๆ ตามนโยบายของรัฐบาลหรือรัฐมนตรี ซ่ึงมีผลทําใหการปฏิบัติงาน
ของกรมฯ ขาดความตอเนื่องและบางครั้งก็ขาดเอกภาพและประสิทธิภาพดวย 

สิ่งท่ีควรทํา เรงรัดใหมีการกําหนดคํานิยาม ผูมีอํานาจเหนือตลาดและประสานงาน กับ สสว. ในกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับการสงเสริม SMEs  

 
2.3  กรมสงเสริมการสงออก 
จุดเดน เปนหนวยงานหลักของรัฐบาลในการผลักดันการสงออกของประเทศ ในเวลาที่ผานมา มีกิจกรรมที่

เกี่ยวของกับการสงเสริมการสงออกเปนจํานวนมาก เชน มีศูนยแสดงสินคาสงออกทั้งในสวนกลาง  สวนภูมิภาค
และในตางประเทศบางประเทศ มีการจัดอบรมวิธีการและขั้นตอนการสงออก มีการรวมมือกับกลุมอุตสาหกรรม
ตางๆ ในการสงเสริมการสงออกในตางประเทศ เปนตน อาจกลาวไดวา การที่ SMEs ไทยสามารถสงออกสินคา
ของตนไปจําหนายในตางประเทศมากขึ้น สวนหนึ่งเกิดจากการปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการสงออก 

จุดดอย ในชวงเวลาที่ผานมา แมการปฏิบัติงานของกรมการคาตางประเทศจะมีสวนชวยผลักดันการ
สงออกของ SMEs แตกิจกรรมของกรมสงเสริมการสงออก ก็ยังมิไดเนนทางดานการสงเสริม SMEs และมี 
SMEs ที่ไดรับบริการจากกิจกรรมของกรมฯในจํานวนจํากัด เมื่อเทียบกับสถานประกอบการ SMEs ที่มีอยู
ในประเทศ 

สิ่งที่ควรทํา ควรมีโครงการที่เนนในประเด็นตางๆที่เกี่ยวของกับการสงออกของ SMEs มากขึ้น เชน 
การสํารวจปญหาที่ประสบโดย SMEs ในการสงออกในอุตสาหกรรมตางๆ การรณรงคให SMEs ตระหนักใน
ดานคุณภาพมาตรฐานสินคา และการสงเสริมให SMEs สามารถหาตลาดตางประเทศมากขึ้นในวิธีการตางๆ 
เชน E-commerce หรืออาจประสานรวมมือกับ สสว. ในการจัดทําโครงการตางๆเหลานี้ 

 
2.4  สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
จุดเดน สภาหอการคาแหงประเทศไทย เปนสถาบันที่ทําหนาที่เปนผูแทนของผูประกอบการเอกชน 

เปนผูประสานงานนโยบายและการดําเนินงานทางการคาและเศรษฐกิจ ระหวางภาครัฐและเอกชน จุดเดนที่
สําคัญ คือ สภาหอการคาแหงประเทศไทย มีสาขาอยูในทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีขอบเขตการดําเนินงานที่
กวางขวาง เชน การใหบริการแกสมาชิกทางดานขาวสารขอมูล การสงเสริมการสงออก และการเผยแพร
สินคาไทยในตลาดตางประเทศ 

จุดดอย แมสภาหอการคาแหงประเทศไทย จะมีขอบเขตการดําเนินการที่กวางขวาง แตการดําเนินการ
มิไดมุงสงเสริม SMEs โดยเฉพาะ  นอกจากนั้น ภารกิจของสภาหอการคาแหงประเทศไทย ในดานการสงเสริม
การตลาดใหแก SMEs ตามภูมิภาคตางๆของประเทศยังไมสูจะโดดเดนนัก 
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สิ่งท่ีควรทํา ประสานกับ สสว. ,ISMED และหนวยงานที่มีภาระหนาที่สงเสริม SMEs และเนนการดําเนินงาน
การสงเสริม SMEs ซ่ึงเปนธุรกิจสวนใหญของประเทศมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน โดยอาจมีโครงการที่จัดทํา
ขึ้นเพื่อสงเสริม SMEs ในสาขาตางๆโดยเฉพาะ 

 
2.5  สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
จุดเดน เปนองคกรกลางที่มีกลยุทธเชิงรุกในการผลักดันและสนับสนุนผูประกอบการอุตสาหกรรมไมซ

ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมบริการที่มี่แนวโนมการเจริญเติบโตสูง และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศไทย  
ใหมีความรูประสบการณและโอกาสในการเขาสูอุตสาหกรรมและพฒนาศักยภาพใหทัดเทียมกับตางประเทศได 
ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอีกมาก 
นอกจากนั้นหนึ่งในกลยุทธที่สําคัญคือ การสงเสริมความรวมมือระหวางเครือขายใหเกิดความรวมมือกัน
อยางดีเปนตัวอยางของการทํางานในลักษณะความรวมมือ ที่นาสนใจและเปนแบบอยาง ใหแกการทํางาน
รวมของทีมงานอื่นๆ ได 

จุดดอย เปนองคกรใหม บางครั้งการจัดโครงการใดๆ อาจไมไดผลสําเร็จ หรือ กําไรตามเปาหมาย จําเปน 
ตองแลกเปลี่ยน (Trade Off) ระหวางเปาหมายระยะสั้นกับระยะยาว  

สิ่งท่ีควรทํา เนื่องจากเปนองคกรใหม ดังนั้นผูบริหารจําเปนตองทํางานหนักเพื่อใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
และความคาดหวังที่มีตอองคกร การสรางขวัญและกําลังใจแกทีมงาน รวมถึงการสรางความรักและสามัคคี
กันระหวางทีมงาน จะทําใหองคกรมีความเข็มแข็งมากขึ้น   

 
3. การสงเสริม SMEs ทางดานพื้นท่ีประกอบการ 
 หนวยงานและสถาบันที่มีสวนสงเสริม SMEs ที่สําคัญทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เชน กระทรวง

อุตสาหกรรม สภาหอการคาแหงประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ลวนมีสํานักงานหรือ
สาขาในจังหวัดตางๆ  ดังนั้นในพื้นที่แตละจังหวัดจึงมีหนวยงานและสถาบันที่มีหนาที่สงเสริม SMEs อยู
มากพอควร แตหากกลาวเฉพาะการสงเสริม SMEs ทางดานพื้นที่ประกอบการหนวยงานและสถาบันเหลานี้
ยังมีบทบาทที่คอนขางจํากัด  นอกจากนั้น บทบาทของสถาบันการศึกษาในการสงเสริม SMEs ในเขตภูมิภาค 
ที่นาจะมีสวนตอการสงเสริม SMEs ในภูมิภาคก็ยังไมสูจะโดดเดนนัก 

 
3.1  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) 
 จุดเดน กนอ. มีนิคมอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 36 แหง กระจายอยูในพื้นที่ 14 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบดวย 

นิคมอุตสาหรรมที่ กนอ. ดําเนินการเองและนิคมที่รวมดําเนินงานกับหนวยงานเอกชน จุดเดนของ กนอ. คือ 
เปนหนวยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบ เร่ืองพื้นที่อุตสาหกรรมโดยเฉพาะ และมีการใหบริการทางดานสิ่ง
สาธารนูปโภค เชน ถนน ไฟฟา ระบบสื่อสารคมนาคม ระบบปองกันน้ําทวม และการขจัดน้ําเสีย สําหรับใน
สวนของการใหบริการ กนอ. ไดจัดตั้งสํานักงานบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร หรือ One Stop Service Center (OSS) 
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ขึ้นที่สํานักงานใหญ และในนิคมอุตสาหกรรมบางแหง เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกสถานประกอบการ
ที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม ตั้งแตตนจนจบกระบวนการในการดําเนินงาน การจัดตั้งโรงงาน เชน การซื้อ 
หรือการเชาที่ดิน การสรางอาคารและการออกใบอนุญาตที่จําเปน ในฐานะที่เปนหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่ดูแล
ในเรื่องพื้นที่ประกอบการโดยตรง กนอ. นับวามีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้ 

 จุดดอย แม กนอ. เล็งเห็นความสําคัญของ SMEs แตการจัดตั้งนิคมสําหรับ SMEs โดยเฉพาะนั้น ยัง
ไมสามารถทําได ที่ผานมา กนอ. ใชวิธีแบงพื้นที่บางสวนจากนิคมฯที่ยังพอมีพื้นที่เหลือมาใหผูประกอบการ 
SMEs เขาไปใช จึงทําใหโครงการนี้สามารถรองรับผูประกอบการ SMEs ไดอยางจํากัด 

 สิ่งท่ีควรทํา ที่ผานมา กนอ. ยังไมประสบความสําเร็จในการสนับสนุนผูประกอบการ SMEs เทาที่ควร
ในอนาคต จึงควรมีการใหความสําคัญกับธุรกิจ SMEs มากขึ้น และควรทําการสงเสริมอุตสาหกรรมในเรื่อง
เครือขายหรือคลัสเตอร มาใช โดยนอกจากสงเสริมการตั้งโรงงานแลว ควรพิจารณาสวนประกอบอื่นๆ 
ของคลัสเตอร เชน การขนสงโลจิสติกส และการจัดกาชิ้นสวนและวัตถุดิบประกอบดวย 

 
3.2  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กระทรวงอุตสาหกรรม (สนอ.) 
 จุดเดน สนอ. เปนตัวแทนของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูในจังหวัดตางๆทั้วประเทศ มีหนาที่

การกํากับ ควบคุม และจดทะเบียนโรงงาน สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม และวิเคราะหศึกษาสภาวะ
อุตสาหกรรมที่อยูในแตละจังหวัด และมีขอมูลตางๆของอุตสาหกรรมในจังหวัดที่ตนตั้งอยู 

 จุดดอย ในเวลาที่ผานมา สนอ. ยังมีบทบาทที่จํากัดมากในการปอนขอมูลอุตสาหกรรมในแตละจังหวัด
มาสูสวนกลาง จนถึงปจจุบัน ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมในแตละจังหวัด สัดสวนและ
ลักษณะของ SMEs ปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบที่มีอยู สภาพสิ่งสาธารณูปโภคสภาพการจางงาน ตลอดจน
ปญหาที่ผูประกอบการอุตสาหกรรมประสบอยู ยังไมมีการรวบรวมไวอยางเปนระบบ นอกจานี้ สนอ. ยังมี
ขอจํากัดในการเชื่อมโยงกับหนวยงานในทองถ่ินเพื่อสงเสริม SMEs ที่ตั้งอยูในจังหวัดของตน 

 สิ่งท่ีควรทํา สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนตนสังกัดของ กนอ. ควรมีการจัดระบบขอมูล
โดยให สนอ. ในแตละจังหวัดมีการรวบรวมขอมูลอุตสาหกรรมที่สําคัญในแตละจังหวัด เพื่อนํามาจัดเปนระบบ
และมีการวิเคราะหขอมูลเหลานี้ ตามหลักวิชาการเพื่อเปนพื้นฐานในการกําหนดนโยบาย 

 นอกจากนี้ สนอ. ควรมีการประสานกับหนวยงานอื่นๆ เชน สสว. , ISMED ,สภาหอการคาแหง
ประเทศไทย ,สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เพื่อการสงเสริม SMEs ในจังหวัดของตนมากขึ้น 
 

4. การสงเสริมทางดาน SMEs ดานการพฒันาบุคลากร 
 สถาบันสงเสริม SMEs สวนใหญมักมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรอยูดวย แตสวนใหญจะเนน 
หนักทางดานการพัฒนาผูประกอบการ สวนการพัฒนาแรงงานนั้น หนวยงานที่สําคัญมีเพียงกรมพัฒนา
แรงงานของกระทรวงแรงงาน เนื่องจากแรงงานใน SMEs มีอยูเปนจํานวนมาก หนวยงานและสถาบันตางๆ 
จึงยากที่จะใหความชวยเหลือในดานการพัฒนาแรงงานอยางทั่วถึง 
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4.1  สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สพว.) 
 จุดเดน เปนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่ในการสงเสริม SMEs ทางดานการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม
ที่สําคัญประกอบดวย การฝกอบรมและสัมมนา การใหคําปรึกษาแนะนํา และการบริการทางดานขอมูลแก 
SMEs สพว. มีเครือขายซึ่งประกอบดวยมหาวิทยาลัยทั้งในสวนกลางและภูมิภาคเปนผูชวยประสานงานใน
ภูมิภาคตางๆ การดําเนินงานของ สพว. เนนทางดานการพัฒนาผูประกอบการ SMEs ซึ่งสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs 
 จุดดอย แม สพว. มีกิจกรรมสงเสริม SMEs อยูหลายดานและมีการขยายงานออกไปมาก แตกิจกรรม
การสงเสริม SMEs ของ สพว. เมื่อเทียบกับ SMEs ที่มีอยูกระจัดกระจายทั่วประเทศยังพบวามีอยูนอยมาก 
นอกจากการพัฒนาบุคลากรทางดานผูประกอบการแลวกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรทางดานยกระดับฝมือ
แรงงานยังมีอยูนอยมาก 
 สิ่งท่ีควรทํา เมื่อพิจารณาถึงความสําคัญของการพัฒนาแรงงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต 
การใหบริการแก SMEs ในการฝกอบรมแรงงานนาจะเปนสิ่งสําคัญ แม สพว. เองอาจมีขอจํากัดทางดาน
บุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องการผลิตในสาขาตางๆ แตก็ควรมีโครงการฝกอบรมแรงงาน เชน 
เปนผูประสานงานใหกิจการขนาดใหญในสาขาตางๆ ชวยฝกอบรมแรงงานใน SMEs สาขานั้น และรวมมือ
กับหนวยงานสงเสริม SMEs อ่ืนๆ เชน สสว. และกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ในการจัดทําโครงการการยกระดับ
ฝมือแรงงานมากขึ้น 
 

4.2  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
 จุดเดน เปนหนวยงานที่เนนในเรื่องการพัฒนาฝมือแรงงานซึ่งมีกิจกรรมหลายดาน ทั้งการฝกอาชีพ
แกแรงงานใหมเพื่อเตรียมเขาทํางาน และการเพิ่มทักษะแกแรงงานที่ทําอยูแลว การกําหนดมาตรฐานแรงงาน
แหงชาติและการทดสอบฝมือแรงงาน มีสถาบันแรงงานภาคและศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด ซ่ึงเปน
เครือขายในเขตภูมิภาคตางๆ ของประเทศ 
 จุดดอย แมกรมพัฒนาฝมือแรงงานมีการดําเนินงานในพื้นที่ตางๆ แตการดําเนินงานของกรมมิได
มุงเนน SMEs นอกจากนั้นเชนเดียวกับหนวยงานและสถาบันอื่นๆ ที่มีบทบาทในการสงเสริม SMEs ขอบเขต
การดําเนินงานทางดานการพัฒนาบุคลากรของกรมฯ ยังพบวามีอยูจํากัดมาก เมื่อเทียบกับจํานวน SMEs 
และจํานวนแรงงานที่มีอยูทั่วประเทศ 
 สิ่งท่ีควรทํา กรมพัฒนาฝมือแรงงานควรประสานกับหนวยงานอื่นๆ ที่มีบทบาทในการพัฒนาบุคลากร
ใหแก SMEs เชน สสว. สพว. และกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ตลอดจนสมาคมในภาคเอกชนเพื่อใหมีการพัฒนา
แรงงานใน SMEs ที่กวางขวางและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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5. การสงเสริม SMEs ดานโลจสิติกส 
 ในชวงเวลาที่ผานมา หนวยงานตางๆ ในประเทศไทยทั้งที่อยูในภาครัฐและเอกชนมีการหันมาให
ความสนใจกับปญหาการจัดการทางดานโลจิสติกสมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากฝายตางๆ ตระหนักวาตนทุน
ทางดานโลจิสติกสในประเทศยังอยูในระดับสูงและตนทุนโลจิสติกสที่สูงขึ้นก็จะมผีลกระทบตอความสามารถ
ในการแขงขันของสาขาเศรษฐกิจตางๆ 

5.1  หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กรมการขนสงทาง
บก กรมทางหลวง กรมการชนสงทางอากาศ ฯลฯ) 
 จุดเดน มีหนาที่สําคัญในการพัฒนาการขนสงคมนาคมของประเทศทั้งทางบก ทางน้ํา ทางทะเล ใน
เวลาที่ผานมา มีการขยายขอบเขตการดําเนินงานอยางกวางขวาง ทําใหการคมนาคมขนสงของประเทศมีการ
พัฒนาไปมาก 
 จุดดอย ยังไมไดใหความสําคัญกับระบบโลจิสติกส นอกจากเรื่องที่เกี่ยวกับการขนสง และยังไมมี
บทบาทในการสงเสริม SMEs ที่ชัดเจน 
 สิ่งท่ีควรทํา ในการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสง ควรมีการพิจารณาประเด็นทางดานโลจิสติกส
มากขึ้น เพื่อลดตนทุนทางดานโลจิสติกสในการขนสงสินคา 
 

5.2  สมาพันธโลจิสติกสไทย 
 จุดเดน มีจุดมุงหมายดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส จุดเดน
คือเปนองคกรที่เปนการรวมตัวกันเองของหนวยงานภาคเอกชนที่อยูในทุกภาคสวนของหวงโซอุปทาน เชน 
สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมผูรับ
จัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ ฯลฯ และรวมมือกับหนวยงานภาครัฐหลายหนวยงาน เชน สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย ฯลฯ ในการชวย
ผลักดันยุทธศาสตรโลจิสติกสของไทย 
 จุดดอย ในปจจุบันแมมีผูสนใจเรื่องโลจิสติกสมากขึ้น แตในทางปฏิบัติเร่ืองการพัฒนาโลจิสติกส
ในประเทศไทยยังอยูในระยะเริ่มตน โดยยังขาดแคลนขอมูลและไมมีการศึกษาวิเคราะหในเชิงลึก การสงเสริม
ทางดานโลจิสติกสไมมีการเนนการแกไขปญหาของ SMEs โดยเฉพาะ 
 สิ่งท่ีควรทํา สนับสนุนใหมีการศึกษาวิเคราะหปญหาโลจิสติกสในสาขาเศรษฐกิจตางๆ และให
ความสนใจตอปญหาของ SMEs มากขึ้น 
 

6. การสงเสริม SMEs ทางดานกฎระเบียบ 
 ปญหาทางกฎหมายและกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานของหนวยธุรกิจมีผูกลาวขวัญ
กันมาก แตยังไมมีการศึกษาและรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ ทั้งยังไมมีหนวยงานใดที่ใหความชวยเหลือ
ใหคําปรึกษาแก SMEs ทางดานกฎระเบียบโดยเฉพาะ ในปจจุบัน สสว. มีการจัดตั้งศูนยชวยเหลือทางกฎหมาย 
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SMEs ที่ใหบริการปรึกษาดานกฎหมายแก SMEs ดังนั้นการสงเสริมทางดานกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับ 
จึงตองมีการขยายขอบเขตการดําเนินงานอีกมาก 
 

6.1  ศูนยชวยเหลือทางกฎหมาย SMEs  
 จุดเดน เปนหนวยงานที่ สสว. ตั้งขึ้นเพื่อใหความชวยเหลือทางกฎหมายและกฎระเบียบแก SMEs 
โดยเฉพาะ กิจกรรมการบริการมีทั้งการใหคําปรึกษาทางกฎหมาย การใหคําแนะนําดานการจัดตั้งหางหุนสวน
และบริษัท การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ขั้นตอนการขออนุญาตตางๆ รวมถึงการจัดทําสัญญาธุรกิจ 
นอกจากนั้น ยังทําหนาที่ชวยประนีประนอมหรือไกลเกลี่ยขอพิพาท และการฝกอบรมกลุมผูประกอบการ 
SMEs ในเรื่องกฎหมาย ศูนยชวยเหลือทางกฎหมายนี้จึงเปนศูนยที่ใหบริการที่เปนประโยชนแก SMEs มาก 
 จุดดอย ศูนยชวยเหลือทางกฎหมาย SMEs ของ สสว. ยังเปนศูนยฯ ขนาดเล็ก ที่มีผูใหบริการไมมาก 
เมื่อเทียบกับจํานวน SMEs ที่มีอยูทั่วประเทศ 
 สิ่งท่ีควรทํา สสว. ควรมีการรวบรวมกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลกระทบตอ SMEs ในสาขาตางๆ 
สวนศูนยชวยเหลือทางกฎหมาย SMEs ซ่ึงมีการดําเนินงานที่เปนประโยชนตอ SMEs ควรมีการขยายขอบเขต
บริการออกไป โดยเฉพาะใหแก SMEs ในภูมิภาค 
 

7. การสงเสริม SMEs ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 หนวยงานและสถาบันที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คือหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสถาบันอุตสาหกรรมเฉพาะทาง แตหนวยงานและสถาบัน
เหลานี้ ยังไมมีการเนนการใหการสงเสริมแก SMEs โดยเฉพาะ 
 

7.1  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
 จุดเดน เปนสํานักงานที่มีบทบาทโดดเดนทางดานการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ 
มีศูนยเทคโนโลยีเฉพาะดานทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส พันธุกรรม วัสดุศาสตรและ
นาโนเทคโนโลยี มีพันธกิจหลายประการ เชน สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
การพัฒนากําลังคน สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมีกิจกรรม
ตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน ศูนยลงทุน โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) และโครงการสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยต่ําเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี เปนตน 
 จุดดอย ยังไมไดเนนการชวยเหลือใหแก SMEs โดยเฉพาะ และยังมีขอบเขตการดําเนินงานที่จํากัด
เมื่อเทียบกับความตองการ 
 สิ่งท่ีควรทํา ควรมีโครงการที่เนนการใหความชวยเหลือแก SMEs ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มากขึ้น 
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7.2  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 
 จุดเดน วว. เปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยี จุดเดน
ของ วว. คือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลายแขนงที่ สวทช. ยังไมมีการครอบคลุมมากนัก เชนเทคโนโลยี
อาหาร เภสัชกรรมและผลิตภัณฑธรรมชาติ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
และพลังงาน เปนตน วว. มีการใหบริการวิเคราะห ทดสอบและตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบคุณภาพตางๆ 
แกสถานประกอบการภาคเอกชน 
 จุดดอย เมื่อเทียบกับ สวทช. แลว วว. ยังมีขอบเขตการดําเนินงานที่จํากัด มีกําลังคนและงบประมาณ
นอยจึงมีบทบาทไมมากแมมีการดําเนินงานที่เปนประโยชนมาก 
 สิ่งท่ีควรทํา ขยายขอบเขตการดําเนินงานและใหความสนใจแก SMEs มากขึ้น 
 

8. การสงเสริม SMEs ทางดานขาวสารขอมูลและระบบเตือนภัยลวงหนา 
 หนวยงานตางๆ ทั้งที่อยูในภาครัฐและภาคเอกชน สวนมากมีการจัดเก็บขอมูลที่มีความจําเปนตอ
การดําเนินงานของตน แตขอมูลอ่ืนที่ไดมามักไมมีการจัดเก็บอยางเปนระบบ และหนวยงานตางๆ จะมีการ
จําแนกประเภทขอมูลที่แตกตางกัน นอกจากนี้สถิติที่มีการจัดเก็บมามักไมมีการจําแนกขนาดของกิจการ ซ่ึง
ทําใหการศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับ SMEs ทําไดดวยความยากลําบาก 
 

8.1  สํานักงานสถิติแหงชาติ (สสช.) 
 จุดเดน สสช. เปนหนวยงานกลางทางดานสถิติในภาครัฐบาล มีการจัดเก็บและจัดทํารายงานสถิติ
ในเรื่องตางๆ เชน สถิติแรงงาน การใชจายของครัวเรือน และเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับลักษณะตางๆ ดานเศรษฐกิจ
และสังคม สสช. มีการจัดทําสํามะโนและสํารวจสถานประกอบการอุตสาหกรรม การคาและบริการ ซึ่งมี
ขอบเขตการครอบคลุมที่กวางขวาง สถิติที่ไดจากการทําสํามะโนและสํารวจนี้สามารถนํามาศึกษาวิเคราะห
ลักษณะของอุตสาหกรรม การคาและบริการโดยแบงประเภทตามขนาดของกิจการได 
 จุดดอย การสํามะโนและสํารวจของ สสช. ยังมิไดมีการนํามาใชในการศึกษาวิเคราะหอยางกวางขวาง 
ทั้งนี้เนื่องจากรายงานที่พิมพเผยแพรจะมีการจัดประเภทเปนหมวดตางๆ การเขาถึงของขอมูลที่มีรายละเอียด
เปนรายกิจการนั้นเปนไปไดคอนขางยาก นอกจากนั้นผลการสํามะโนและสํารวจที่ทําในชวงเวลาตางกันมัก
ไมสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได เพราะมีการครอบคลุมที่แตกตางกัน ทําใหยากแกการวิเคราะหลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงของลักษณะกิจการ 
 สิ่งท่ีควรทํา สสช. ควรประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดทําระบบสถิติ
ที่สมบูรณมากขึ้น 
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8.2  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (สศอ.) 
 จุดเดน สศอ. เปนหนวยงานที่มีภารกิจในการจัดเก็บสถิติอุตสาหกรรมในกระทรวงอุตสาหกรรม 
สศอ. มีผลการวิเคราะหศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมตางๆ เปนจํานวนมาก ผลการสํารวจสภาวะอุตสาหกรรม
ทั้งที่เปนรายปและรายเดือนสามารถนํามาใชวิเคราะหสภาพและปญหาของอุตสาหกรรมตางๆ ได สศอ.มี
การจัดรายงานสภาวะอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีการจัดทําระบบเตือนภัยลวงหนาในภาคอุตสาหกรรมซึ่ง
ยังอยูในขั้นเริ่มตน หากสามารถทําไดสมบูรณแบบก็จะเปนประโยชนตอการวิเคราะหสภาวะอุตสาหกรรม
ไดมาก 
 จุดดอย ระบบขอมูลของ สศอ. ยังตองมีการปรับปรุงอีกมาก โดยเฉพาะทางดานการจัดทําระบบเตือนภัย 
 สิ่งท่ีควรทํา สศอ. ควรประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อจัดทําสถิติและระบบ
เตือนภัยใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
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10.8  สรุปและขอเสนอแนะ 
 จากที่ไดมีการรายงานและวิเคราะหสําหรับหนวยงานสงเสริม SMEs ในนโยบายแตละดานและแผนการ
สงเสริม SMEs แลว ลักษณะการดําเนินงานของหนวยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนที่มีบทบาทในการ
สงเสริม SMEs พบวารัฐบาลไทยมีนโยบายและมาตรการสงเสริม SMEs ที่ชัดเจนขึ้นในชวงทศวรรษที่ผาน
มา การรางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในป พ.ศ. 2543 การจัดตั้งสํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สพว.) 
การปรับเปลี่ยนสถานะสถาบันการเงินที่ชวยเหลือทางดานเงินกูแก SMEs โดยการมีการกอตั้งธนาคารเพื่อ
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ธพว.) และจัดตั้งบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 
(บสย.) ลวนเปนกาวยางที่สําคัญที่ชวยทําใหนโยบายและมาตรการสงเสริม SMEs สามารถนําไปสูการปฏิบัติ
ไดชัดเจนขึ้น 
 การศึกษาวิเคราะหในโครงการนี้พบนโยบายและมาตรการที่เปนประโยชนตอ SMEs เปนจํานวนมาก 
รวมทั้งมีประเด็นที่สามารถใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs ไดอยางชัดเจนมากขึ้น ซ่ึงรายละเอียด
ในแตละดานมีการกลาวถึงและวิเคราะหในแตละบทของรายงานฉบับนี้แลว ในบทสรุปนี้จะขอกลาวย้ําใน
บางประเด็นที่นาจะมีความสําคัญของการสงเสริม SMEs ในแตละดาน โดยจะเนนหนักในขอเสนอแนะเปน
สําคัญ สวนรายละเอียดของการดําเนินงานของหนวยงานและสถาบันตางๆที่อยูในภาครัฐและเอกชน มีการ
กลาวถึงและวิเคราะหมากอนหนานี้พอสมควรแลว 

1. การเงิน ผูบริหารของธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ธพว.) อาจพิจารณา
ใหผูขอเงินกูทุกรายตองมีการค้ําประกันสินเชื่อกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 
(บสย.) ทั้งนี้แมจะเปนการเพิ่มภาระของผูขอเงินกู โดยผูกูตองจายคาธรรมเนียมการค้ําประกันเงินกู
มากขึ้น แตเนื่องจากโดยทั่วไป SMEs ผูขอกูเงินจาก ธพว. จะไมสามารถกูเงินจากธนาคารพาณิชย
ทั่วไปไดโดยสะดวกนัก และการกูเงินจากตลาดเงินนอกระบบนั้นตองจายดอกเบี้ยในระดับที่สูงมาก 
ดังนั้นแมการเพิ่มภาระการค้ําประกันเงินกูบาง การขอกูเงินจาก ธพว. ก็สามารถประหยัดตนทุนทางดาน
ดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับการกูเงินนอกระบบได 

การพิจารณาใหผูขอกูจาก ธพว. ทุกรายจะตองมีการค้ําประกันสินเชื่อกับ บสย. จะเอื้อประโยชน
ตอการลดภาระความเสี่ยงทางดานหนี้สูญแก ธพว. ทั้งยังทําให บสย. สมารถขยายขอบเขตการดําเนินงาน
ที่ครอบคลุม SMEs ไดมากขึ้นดวย 

2. การตลาด หนวยงานที่มีลักษณะเกี่ยวของกับการสงเสริม SMEs เชนสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (สสว.) และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สพว.) อาจประสานงาน
กับหนวยงานและสถาบันทั้งในภาครัฐและเอกชน เชนกรมพัฒนาธุรกิจการคา สภาหอการคาแหง
ประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จัดตั้งหนวยงานที่สามารถใหบริการชวยเหลือ
ทางดานการตลาดแก SMEs โดยเฉพาะทั้งการใหบริการขาวสารขอมูล การตลาด การใหคําปรึกษา
แนะนําในเรื่องกลยุทธการตลาด การฝกอบรมบุคลากรทางดานการตลาด หนวยงานที่ตั้งขึ้นมาใหม
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นี้ไมจําเปนตองมีขนาดใหญนัก แตควรมีบุคลากรรวบรวมและเผยแพรขอมูลการตลาดที่มีการจัดทํา
โดยหนวยงานและสถาบันตางๆ และมีผูประสานงานกับหนวยงานและสถาบันที่มีความรูและความ
ชํานาญดานการตลาด เพื่อสามารถใหบริการแก SMEs อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สําหรับการบังคับใช พ.ร.บ. แขงขันทางการคา ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการเกิดการแขงขัน
ทางธุรกิจที่เปนธรรมและการบริหารการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หนวยงานที่เกี่ยวของใน
กระทรวงพาณิชย เชนกรมการคาภายใน และกรมทรัพยสินทางปญญา ควรมีการผลักดันใหการคา
เปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบทางดานนี้ใหเอื้อประโยชนตอ SMEs เชนมีนิยามความหมายของ
คําวาผูมีอํานาจเหนือตลาดอยางชัดเจน และควรมีกิจกรรมทางทรัพยสินทางปญญา เชนการนําเอา
ทรัพยสินทางปญญาที่มีการจดทะเบียนและหมดอายุแลวมาใชประโยชนและใหคําแนะนําแก SMEs 
เกี่ยวกับการจดทะเบียนและบังคับใชกฎระเบียบทรัพยสินทางปญญา เปนตน 

3. พื้นที่ประกอบการ สสว. อาจประสานงานกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในการจัดทําฐานขอมูล 
SMEs ในแตละจังหวัด โดยเฉพาะขอมูลวิสาหกิจขนาดจิ๋ว หรือ Micro Enterprise ที่มีอยูในแตละพื้นที่ 
ซ่ึงในปจจุบันยังไมมีผูเก็บรวบรวมไว 

ในอนาคตระบบฐานขอมูลนี้อาจขยายขอบเขตรวมไปถึงลักษณะกิจการและปญหาที่ประสบอยู 
โดย SMEs และธุรกิจขนาดจิ๋วในแตละจังหวัดนั้น 

4. บุคลากร หนวยงานสงเสริม SMEs เชน สสว. และ สพว. ควรประสานงานกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
ตลอดจนสาขาของสภาหอการคาและสภาอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาทั้งในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรขึ้น ทั้งนี้อาจจะทยอยใหมีการพัฒนาบุคลากรในบางสาขา
และบางพื้นที่กอน 

5. โลจิสติกส สสว. อาจจะริเร่ิมใหมีการจัดทําโครงการศึกษาในเรื่องโลจิสติกสของ SMEs ขึ้น ประเด็น
ที่ศึกษามีหลายประการ เชนปญหาทางดานโลจิสติกสของ SMEs ผูที่จะใหบริการปรึกษาแนะนํา
ทางดานนี้แก SMEs ได และ SMEs จะเขาถึงบริการเหลานี้ไดอยางไร ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงคการลด
ตนทุนโลจิสติกสของ SMEs ทําให SMEs ในสาขาตางๆ สามารถดําเนินการไดโดยมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

6. กฎระเบียบขอบังคับ เชนเดียวกับเรื่องโลจิสติกส การรวบรวมกฎระเบียบขอบังคับทั้งที่เอื้อประโยชน
และที่มีผลกระทบตอ SMEs โดยเฉพาะและมีการเผยแพรทั่วไป นาจะเปนประโยชนมากตอ SMEs 
ในปที่ผานมา สสว. มีโครงการในเรื่องนี้เปนการเบื้องตนแลว จึงนาจะดําเนินการตอไปใหมีลักษณะ
เจาะลึกมากขึ้นและใหมีการเผยแพรอยางกวางขวาง 
 สําหรับผูชวยเหลือทางกฎหมาย SMEs ของ สสว. ที่ผานมาสามารถเอื้อประโยชนตอ SMEs 
ที่ใชบริการมาก จึงควรทําตอและขยายขอบเขตการดําเนินงานใหกวางขวางขึ้นตอไป 
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7. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในปจจุบันทั้งสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) แมมีโครงการการ
ใหบริการทางดานวิยาศาสตรและเทคโนโลยีจํานวนมากแตก็ยังไมเพียงพอกับความตองการ ทั้งยัง
มิไดเนนการใหบริการแก SMEs จะเปนไปไดไหมที่ทั้ง สวทช. และ วว. จะมีการจัดทําโครงการที่
ใหความชวยเหลือทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแก SMEs โดยเฉพาะ ทั้งนี้ สวทช. และ วว. 
อาจมีการแบงงานรับผิดชอบในสาขาการผลิตและบริการที่แตกตางกัน เชน สวทช. อาจเนนความ
ชวยเหลือการปรับปรุงเทคโนโลยีในกลุมอุตสาหกรรมที่มีสถาบันเฉพาะทางรับรองโดยประสานงาน
กับสถาบันตางๆ ในขณะที่ วว. อาจเนนหนักดานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับดานการเกษตรและ
ส่ิงแวดลอม ซ่ึง วว. มีความถนัดอยูแลว 

8. ขาวสารขอมูลและระบบเตือนภัย ในปจจุบันสํานักงานสถิติแหงชาติ (สสช.) และสํานักงานเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมมีการสํานะโนและสํารวจสถานประกอบการ สวน สสว. 
ก็มีศูนยขอมูล SMEs แหงชาติ และมีโครงการวิเคราะหและเตือนภัย SMEs รายสาขา หากนําขอมูล
ที่ทั้ง สสว. สสช. และ สศอ. ไดรวบรวมไวมาจัดทําฐานขอมูลเพื่อการเตือนภัยแก SMEs อยางเปน
เอกภาพได ก็จะเปนประโยชนแก SMEs ในทุกสาขาเศรษฐกิจและทั่วทุกภูมิภาคได 

 
10.9  การเชื่อมโยงและประสานงานนโยบายและมาตรการสงเสริม SMEs ของหนวยงานสถาบันตางๆ 
 หนวยงานและสถาบันตางๆ ที่มีการศึกษาในโครงการมีอยูเปนจํานวนมากและการดําเนินงานของ
หนวยงานและสถาบันเหลานี้ลวนกอใหเกิดประโยชนแก SMEs มาก อยางไรก็ตามหนวยงานและสถาบัน
ทั้งในภาครัฐและเอกชนสวนใหญมีภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงของตนเอง และมิไดถูกจัดตั้งขึ้นมา
เพื่อใหบริการแก SMEs โดยเฉพาะ ดังนั้นการจะคาดหวังใหแตละหนวยงานและสถาบันปรับเปลี่ยนกิจกรรม
ของตนโดยมาเนนการใหการสงเสริมชวยเหลือ SMEs จึงไมรูจะสมเหตุสมผลและอาจไมเปนสิ่งที่พึงปรารถนา 
แมวา SMEs จะมีความสําคัญและการเจริญเติบโตของ SMEs จะเปนประโยชนมากตอเศรษฐกิจไทยมากก็ตาม 
 ดังนั้นแนวทางการสงเสริมการเชื่อมโยงและบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานและสถาบันที่
เกี่ยวของกับการสงเสริม SMEs จึงเปนหนาที่ของหนวยงานและสถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการสงเสริม SMEs 
โดยเฉพาะ เชน สสว. ธพว. และ สพว. โดยเฉพาะ สสว. ซึ่งมีภาระหนาที่ในการเสนอแนะนโยบาย จัดทํา
แผน พัฒนาและปฏิบัติการสงเสริม SMEs และผลักดันใหหนวยงานและสถาบันทั้งในภาครัฐและเอกชนให
มีสวนรวมในการสงเสริมและพัฒนา SMEs ควรเปนแกนกลางสําคัญในการประสานงานในนโยบายและ
มาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนา SMEs ในทุกสาขาทั่วประเทศ 
 ส่ิงที่ สสว. ควรทําคือ รณรงคใหทุกหนวยงานและสถาบันที่อยูในภาครัฐและเอกชนใหเล็งเห็น
ความสําคัญของการสงเสริม SMEs และผลักดันใหหนวยงานและสถาบันเหลานี้ดําเนินโครงการตางๆ ที่มี
สวนเกี่ยวของกับการสงเสริม SMEs มากขึ้น ดังที่ไดกลาวมา หนวยงานและสถาบันตางๆ ลวนมีกิจกรรมที่
เปนประโยชนตอ SMEs ทางดานตางๆ อยูแลว แตมีนอยหนวยงานหรือสถาบันที่มีกิจกรรมและโครงการที่
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จัดทําขึ้นเพื่อการสงเสริม SMEs โดยเฉพาะ สสว. จึงควรชี้ใหหนวยงานและสถาบันเหลานี้ ตระหนักถึง
ความสําคัญของ SMEs ที่มีอยูในประเทศทั้งในสาขาและในภูมิภาคตางๆ และจัดทําโครงการเพื่อ SMEs 
เปนการเฉพาะเจาะจงมากขึ้น 
 ในเวลาที่ผานมา สสว. มีการจัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs ทั้งในภาพรวม รายสาขา
และรายพื้นที่ ซ่ึงแมบทและแผนปฏิบัติการที่จัดทําขึ้นนั้นมีเนื้อหาสาระครอบคลุมที่กวางขวางมาก การ
จัดทําแมบทและแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs แมจะมีความสมบูรณมากพอควรแตสวนใหญแลวเปนความ
ริเร่ิมของเจาหนาที่ของ สสว. เอง เมื่อมีการกําหนดแผนสงเสริม SMEs แลว จึงมีการจัดประชุมเพื่อใหหนวยงาน
และสถาบันตาง  ๆทั้งในภาครัฐและเอกชนรับทราบ เพื่อที่จะนําแผนการสงเสริม SMEs สูการปฏิบัติ อยางไรก็ตาม 
เนื่องจากหนวยงานและสถาบันตางๆ มิไดมีสวนรวมมากนักในขั้นตอนของการกําหนดแผนการสงเสริม SMEs 
เมื่อ สสว. มีการกําหนดแผนฯขึ้นมาแลว เจาหนาที่ของหนวยงานและสถาบันตางๆ แมจะรับทราบ แตก็อาจ
ยังไมมีความรูสึกวาหนวยงานหรือสถาบันของตนมีสวนเปนเจาของความคิดในแผนการสงเสริม SMEs ที่
กําหนดขึ้น และบางหนวยงานหรือสถาบันแมอาจมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือแตกตางจากสิ่งที่กําหนดไว ก็
ไมสามารถปรับปรุงแกไขแผนการสงเสริม SMEs ไดมากนัก เมื่อแผนการสงเสริม SMEs นี้ถูกนําไปสูการ
ปฏิบัติ หนวยงานหรือสถาบันบางแหงจึงอาจมีความกระตือรือรนในการดําเนินงานการไมเพียงพอ 
 ดังนั้น สสว. ควรเปนแกนกลางประสานงานในนโยบายและมาตรการสงเสริม SMEs กับหนวยงาน
และสถาบันตางๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยเริ่มตั้งแตการรับทราบปญหาและอุปสรรค การระดมความคิด
และรวมกันกําหนดแผนการสงเสริมและแผนปฏิบัติการ 

หลังจากนั้นเพื่อสนับสนุนใหมาตรการและกิจกรรมการสงเสริม SMEs ของหนวยงานและสถาบัน
ตางๆ ใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs ของประเทศ และการประสานงานใหกิจกรรม
การสงเสริม SMEs ของหนวยงานและสถาบันตางๆ มีการเชื่อมโยงและเกื้อหนุนกัน อาจมีความจําเปนตอง
สรางระบบ การประสานงานอยางเปนกิจจะลักษณะ ในการนี้สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (สสว.) ซ่ึงเปนแกนกลางในการกําหนดนโยบายและแผนการสงเสริม SMEs และเปนผูประสานงาน
ในกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับการสงเสริม SMEs ของประเทศ ควรริเร่ิมจัดตั้งคณะกรรมการการประสานงาน
สงเสริม SMEs ขึ้น  โดยมีผูแทนจากหนวยงานและสถาบันการสงเสริม SMEs ในประเทศที่สําคัญทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน เชน ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ,สถาบันสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ,บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม ,กรมพัฒนาธุรกิจการคา ,       
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสภาหอการคาแหงประเทศไทยเปนกรรมการ โดยคณะกรรมการนี้ 
จะมีการประชุมปรึกษาหารือกัน เพื่อใหรับทราบยุทธศาสตร และกลยุทธการพัฒนา SMEs ในดานตางๆ  กําหนด
กิจกรรมการสงเสริม SMEs และประเมินความคืบหนาของการปฏิบัติงานของหนวยงานและสถาบันตางๆ 
หากทําเชนนั้นได กิจกรรมการสงเสริม SMEs ของประเทศก็จะมีประสิทธิภาพ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร
การสงเสริม SMEs ของประเทศ มีการประสานงานกันและลดความซ้ําซอนกันได 
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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
 

โครงการวิเคราะหนโยบายและแผนภาครัฐและเอกชน ในการสงเสริม SMEs  
 
ในชวงเวลาที่ผานมา รัฐบาลไทยไดใหความสําคัญกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) มากขึ้น โดยมีการตราพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมขึ้นในป 2543 
และมีการจัดตั้งสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ขึ้นเปนแกนกลางในการสงเสริม 
SMEs ของประเทศ  อยางไรก็ตาม ในการสงเสริมและพัฒนา SMEs นั้น ยังมีหนวยงานตางๆทั้งที่อยูในภาครัฐ
และภาคเอกชน ที่มีบทบาทและสวนรวมในกิจกรรมสงเสริม SMEs ในดานตางๆอยูเปนจํานวนมาก โดย
หนวยงานเหลานี้ มีหนาที่และความรับผิดชอบแตกตางกันไป 

ในแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554) มีการแบงกลุม
กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนา SMEs ตามรูปแบบความตองการออกเปน 8 ดาน ประกอบดวย  ดานการเงิน  
ดานการตลาด  ดานพื้นที่ประกอบการ  ดานการพัฒนาบุคลากร  ดานโลจิสติกส   ดานกฎระเบียบขอบังคับ  
ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  และดานการพัฒนาระบบขอมูลและระบบเตือนภัยลวงหนา ในเวลาที่ผานมา 
ยังไมมีผูใดรวบรวมและประมวลอยางเปนระบบวา หนวยงานและสถาบันที่มีสวนตอการสงเสริมพัฒนา 
SMEs ในแตละดานที่มีอยูในประเทศ ประกอบดวยหนวยงานอะไรบาง มีหนาที่อะไร มีการปฏิบัติงานใน
ลักษณะใดและการปฏิบัติงานของหนวยงานเหลานี้ มีการประสานเชื่อมโยงกันอยางไร  นอกจากนี้ สถาน
ประกอบการ SMEs ที่มีอยูกระจัดกระจายอยูทั่วภูมิภาคของประเทศ ก็ไมทราบวามีหนวยงานและสถาบันใด
ในภาครัฐและเอกชน ที่สามารถชวยเหลือสงเสริมการประกอบการทางดานตางๆของเขาไดอยางไร และจะ
เขาถึงบริการหรือเขารับการชวยเหลือ ที่มีอยูในหนวยงานและสถาบันในแตละดานไดอยางไร  ดวยเหตุนี้เอง
การรวบรวมขอมูลหนวยงานและสถาบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีสวนสําคัญตอการสงเสริม SMEs จึงมี
ประโยชนตอสถานประกอบการ SMEs ที่จะรับทราบวาประเทศไทย มีสถาบันที่จะชวยเหลือสงเสริมการ
ประกอบการของตนในดานตางๆ ไดอยางไร  
 วัตถุประสงคของการศึกษานี้ คือ 

1. เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางตามภารกิจในการสงเสริมและพัฒนา SMEs ของหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของ ทั้งในสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในดานการผลิต ดานการเงิน ดานการตลาด 
ดานพื้นที่ประกอบการ ดานการพัฒนาบุคลากร ดานโลจิสติกส ดานกฎระเบียบขอบังคับตางๆ  
ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และดานการพัฒนาระบบขอมูลและระบบการเตือนภัยลวงหนา เพื่อ
นํามาจัดทําเปนฐานขอมูลของหนวยงานการสงเสริม SMEs ของประเทศ 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งจุดเดน จุดดอยของการใหการสงเสริม 
SMEs ของหนวยงานเหลานี้ 
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3. เพื่อหาขอเสนอแนะ และแนวทางการทํางานเชิงบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรแผนการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) เพื่อสามารถนําไปเปนแนวทาง
ในการดําเนินการปฏิบัติงานได 

4. เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของและสถานประกอบการ SMEs รับทราบถึงแนวทางการสงเสริม SMEs 
ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 

 
นอกจากนี้ เนื่องจากในปจจุบันอยูในชวงของการดําเนินงานตามแผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 

(พ.ศ.2550-2554) ในการนี้ทาง สสว. มีการกําหนดยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการขึ้น เพื่อใหเปนแนวทางการ
สงเสริม SMEs ในทุกภาคสวนของประเทศ การศึกษานี้จึงมีการวิเคราะหถึงความสอดคลองของการดําเนินงาน
ของหนวยงานและสถาบันตางๆ ทั้งที่อยูในภาครัฐและภาคเอกชน กับยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs ตาม
แผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 ดวย 

ผลจากการศึกษาพบวา การดําเนินงานของหนวยงานและสถาบันตางๆ สวนใหญมีความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs ตามแผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2  แตเนื่องจากหนวยงานและสถาบัน
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนสวนใหญไมไดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคการสงเสริม SMEs โดยเฉพาะ จึงไมได
ดําเนินงานเพื่อการสงเสริม SMEs เปนพิเศษ  อยางไรก็ตาม จากการที่รัฐบาลไทยมีนโยบายการสงเสริม SMEs 
ที่เปนรูปธรรมมากขึ้น กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสงเสริม SMEs ในหนวยงานและสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน
ตางๆ ก็มีปรากฎใหเห็นมากขึ้น แมเมื่อเทียบกับความสําคัญของ SMEs ในเศรษฐกิจไทย กิจกรรมการสงเสริม 
SMEs เหลานี้ ยังถือไดวามีอยูนอยมาก และควรมีการทําเพิ่มเติมตอไป 

บทบาทของหนวยงานและสถาบันในการสงเสริม SMEs ในแตละดานอาจสรุปไดดังนี ้คือ 
1. การเงิน   
มีการจัดตั้งหนวยงานที่มีหนาที่สงเสริม SMEs ขึ้น เชน ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (ธพว.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม(บสย.) ธนาคารพานิชยในภาคเอกชน
ก็มีการตื่นตัวขยายการใหกูแก SMEs มากขึ้น สถาบันการเงินเฉพาะกิจตางๆ เชน ธนาคารออมสิน  ธนาคาร
เพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ก็มีโครงการสงเสริมชวยเหลือทางดานการเงินแก SMEs โดยเฉพาะ 

มาตรการสงเสริมทางดานการเงิน มีทั้งการสงเสริมทางดานเงินกูและเงินลงทุนในเวลาที่ผานมา วงเงินที่
ใหกูและการชวยเหลือดานเงินทุนมีการขยายตัวมาก แตขอบเขตการใหบริการของสถาบันการเงินเมื่อ
พิจารณาโดยรวมแลว ยังถือวามีขอบเขตจํากัดมากเมื่อเทียบกับความตองการของ SMEs 

2. การตลาด  
การศึกษาพบวา ในปจจุบันหนวยงานและสถาบันที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริม SMEs ดานการตลาด

โดยตรง ยังมีอยูนอยมาก หนวยงานในภาครัฐที่สําคัญสวนใหญเปนหนวยงานในกระทรวงพาณิชย สมาคม
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ในภาคเอกชนก็มีกิจกรรมสงเสริมดานการตลาดอยูบาง แตการสงเสริมดานการตลาดโดยทั่วไปมักไมได
เนนการใหบริการแก SMEs โดยเฉพาะ 

3. พื้นที่ประกอบการ 
หนวยงานและสถาบันที่มีสวนสงเสริม SMEs ที่สําคัญทั้งในภาครัฐและเอกชน ลวนมีสํานักงานหรือ

สาขาในจังหวัดตางๆ และบทบาทของหนวยงานและสถาบันที่ตั้งอยูเขตภูมิภาค ในการสงเสริม SMEs ที่ตั้ง
อยูพื้นที่ของตน โดยเฉพาะบทบาทของสถาบันการศึกษา ยังไมสูจะโดดเดนนัก ในดานการสงเสริมทางดาน
พื้นที่ประกอบการ  นอกจากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) แลว หนวยงานอื่นๆ สวนใหญ
ไมมีโครงการชวยเหลือทางดานพื้นที่ประกอบการที่ชัดเจน  

4. การพัฒนาบุคลากร 
หนวยงานและสถาบันทั้งในภาครัฐและเอกชน ที่มีการสงเสริมดานการพัฒนาบุคลากรใหแกหนวย

ธุรกิจมีอยูเปนจํานวนมาก แตกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร มักจะเนนหนักในเรื่องการพัฒนาผูประกอบการ 
สวนการพัฒนาแรงงานนั้นยังมีอยูนอยมาก หนวยงานการพัฒนาแรงงานที่สําคัญ คือ กรมพัฒนาแรงงาน
ของกระทรวงแรงงาน แตสถาบันการศึกษาตางๆ โดยทั่วไปยังมีบทบาทการพัฒนาบุคลากรที่ไมโดดเดน
นัก เมื่อพิจารณาถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร สถาบันการศึกษา สถาบันเฉพาะทางและสมาคมใน
ภาคเอกชน ควรมีบทบาททางดานนี้มากขึ้น และอาจมีโครงการการพัฒนาบุคลากรใหแก SMEs โดยเฉพาะ 

5. โลจิสติกส 
หนวยงานและสถาบันทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน มีการหันมาใหความสนใจในเรื่องการจัดการ

ทางดานโลจิสติกสมากขึ้น แตจนถึงปจจุบันยังไมปรากฎวามีการศึกษาใดๆ ที่พิจารณาเรื่องโลจิสติกส
สําหรับ SMEs โดยเฉพาะ  นอกจากนั้นขอมูลและการวิเคราะหที่เปนประโยชนตอการศึกษาเรื่องโลจิสติกส
ใน SMEs ก็ยังไมปรากฎวามีหนวยงานใดรวบรวมไว 

6. กฎระเบยีบขอบังคับ 
แมวิสาหกิจในภาคเอกชน โดยเฉพาะ SMEs มักมีการกลาวถึงกฎระเบียบขอบังคับของรัฐที่เปนอุปสรรค

ตอการดําเนินงานของตน และหนวยงานในภาครัฐ ก็มีความพยายามปรับปรุงกฎหมายระเบียบที่เปนอุปสรรค
ตอการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน แตในประเทศไทย  นอกจาก สสว. ที่มีการจัดตั้งศูนยชวยเหลือทาง
กฎหมาย SMEs ขึ้นเพื่อบริการใหคําปรึกษา และเพื่อชวยแกไขปญหาและอุปสรรคดานกฏหมายแก
ผูประกอบการ SMEs แลว ยังไมปรากฎวามีหนวยงานหรือสถาบันอื่นใด ที่มีการดําเนินการในเรื่องนี้  
นอกจากนี้ กฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับทั้งในสวนที่จะเอื้อประโยชนแก SMEs และในสวนที่สราง
ปญหาและอุปสรรคตอการดําเนินงานของ SMEs ก็ยังไมปรากฎวามีหนวยงานหรือสถาบันใดที่มีการรวบรวม
ไวอยางเปนระบบ 
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7. วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ในเวลาที่ผานมา กิจกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของหนวยงานและสถาบันตางๆ 

ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนยังมีอยูอยางจํากัด เชนเดียวกับการสงเสริมทางดานอื่นๆ  กิจกรรมการสงเสริม
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ก็ไมไดเนนการสงเสริมแก SMEs โดยเฉพาะ 

8. ระบบขาวสารขอมูลและระบบเตือนภยัลวงหนา 
หนวยงานและสถาบันตางๆทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ลวนมีการจัดเก็บขอมูลที่มีความจําเปนตอ

การดําเนินงานในหนวยงานของตน หนวยงานจัดทําขอมูลทางเศรษฐกิจที่สําคัญภาครัฐบาล เชน สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงานสถิติแหงชาติ ก็
มีการรวบรวมและเผยแพรขอมูลเศรษฐกิจของประเทศเปนประจํา รวมถึงมีการจัดเก็บขอมูลที่มีความจําเปน 
แตการจัดเก็บขอมูลที่จะเอื้อประโยชนตอ SMEs โดยเฉพาะ  นอกจาก สสว. แลว ยังไมปรากฎลักษณะการ
จัดทําระบบการเตือนภัยลวงหนาขึ้น ทางธนาคารแหงประเทศไทยมีโครงการการเตือนภัยลวงหนาในระดับ  
มหภาค  สํานักงานเศราฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) มีการจัดทําโครงการเตือนภัยลวงหนาในภาคอุตสาหกรรม
และสสว. ก็มีโครงการเตือนภัยลวงหนาใหแกภาคธุรกิจ ในภาคการผลิต การคาและบริการ แตโครงการ
สวนใหญยังตองมีการพัฒนาใหมีความสมบูรณแบบมากขึ้น 

กลาวโดยสรุป หนวยงานและสถาบันที่มีสวนสําคัญในการสงเสริม SMEs ทางดานตางๆ มีอยูจํานวน
มาก  แตก็ยังไมเพียงพอกับความตองการของ SMEs ซ่ึงมีอยูจํานวนมาก  นอกจากนั้น การสงเสริมในบางดาน 
เชน การตลาด การพัฒนาบุคลากรในเรื่องการฝกอบรมคนงาน การเชื่อมโยงระหวางหนวยงานและสถาบัน
การสงเสริม SMEs กับสถาบันการศึกษา การใหคําปรึกษาทางดานกฎระเบียบขอบังคับ และการจัดระบบ
ขอมูลใหสอดคลองกับการวิเคราะหสภาพและปญหาของ SMEs ยังตองมีการผลักดันตอไป 

เพื่อใหการเชื่อมโยงกิจกรรมการสงเสริม SMEs เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ในฐานะที่เปนแกนกลางในการสงเสริม SMEs ของประเทศควร
ทําหนาที่เปนผูประสานงานในกิจกรรมการสงเสริม SMEs โดยอาจมีการจัดตั้งเปนคณะกรรมการการสงเสริม 
SMEs ซ่ึงมีหนวยงานและสถาบันการสงเสริม SMEs ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนที่สําคัญ เชน ธนาคารเพื่อ
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ธพว.)  สํานักงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(ISMED) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
(สอท .)  สภาหอการคาแหงประเทศไทย  และสถาบันอิสระตางๆที่มีบทบาทหนาที่ในการสงเสริม
อุตสาหกรรมการคาและบริการ โดยมีการพบปะปรึกษาหารือกันเปนประจําเพื่อการประสานในกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการสงเสริม SMEs และกระตุนใหหนวยงานและสถาบันเหลานี้ หันมาใหความสนใจกับการ
สงเสริม SMEs มากขึ้น 
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Executive Summary 
Analysis of Policies and Plans of Government and Private – Sector Agencies and Institutions 
Over the years , the Thai government has placed increasing importance to SMEs promotion. The 

Small and Medium Enterprises Promotion Act was promulgated in 1997, and the Office of Small and 
Medium Enterprises Promotion (OSMEP) was established to serve as the central agency in formulating 
policies and plans , as well as act as co-ordinator in SMEs promotion in Thailand.  There are also many 
other agencies and institutions both in the government and in the private sector which have played a crucial role 
in the promotion of SMEs in various aspects. 

In the second SMEs Promotion Plan (B.E.2550 - 2554), SMEs promotion activities are classified 
into several functional areas : finance , marketing , geographical region , personal development , logistics , 
laws and regulations , science and technology , information and early warning system. In the past , there 
were no systematic analysis of the activities concerning SMEs promotion which were carried out by various 
agencies and institutions in Thailand. Furthermore many SMEs in the country were unaware of the promotional 
services provided by these agencies and institutions which could be very beneficial to their operations. 

The purposes of this study are as follows : 
1. To investigate the activities of various agencies both in the government and in the private 

sector in different functional areas.  
2. To analyse the role of these institutions in SMEs promotion. 
3. To recommend policies that can help co-ordinate different SMEs promotional measures so 

that SMEs promotion activities Thailand could be better co-ordinated and could be consistent 
with the strategies set up in the second SMEs promotion plan. 

4. To inform various agencies and institutions , as well as SMEs in Thailand the policies and 
strategies on SMEs promotion.  
Furthermore, this study analyses the consistency of SMEs promotion activities carried out by 

different agencies and institutions with the strategies which are set up in the second SMEs promotion plan. 
The study finds out that the activities carried out by various agencies and institutions are by and 

large helpful and consistent with the strategies set up in the second SMEs promotion plan. As most agencies 
and institutions are not specifically established to carry out measures aimed for SMEs promotion, not many 
activities are designed for SMEs promotion. However, as a result of more government attention paid to SMEs 
promotion, there have been more activities which are helpful to SMEs in different areas in recent years. 
Nevertheless the extent of SMEs promotion in various aspects is still very limited compared to the need of 
SMEs which are numerous and scattered throughout the country. 
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The role of agencies and institutions both in the government and in the private sector in the 
different aspects could be summarized as follows : 

1. Finance 
Over the past decade, there are more agencies and institutions catering for the financial needs 

of SMEs. Among them are the SME Bank, Small Business Credit Guarantee Corporation, commercial banks 
and specialized banks such as the Export – Import Bank of Thailand (EXIM Bank). The Government Saving 
Bank is also quite active in giving to SMEs in recent years. Besides loans financing ,there also exist equity 
financing activities with a number of instruments such as venture capital fund, leasing and factoring. However, 
the extent of equity financing in general is still very limited comparing to the needs of SMEs.   

2. Marketing 
There are a few agencies and institutions catering specifically to marketing services. Government 

agencies most active in marketing promotion are those under the judiciary of the Ministry of Commerce. 
In the private sector, there are also marketing promotion programs in some associations and institutions; 
but there appears to be only a handful of  programs designed specifically to assist SMEs in marketing. 

3. Geographical Region 
Some government agencies and private institutions also have offices in different provinces. 

But the agencies or institutions assisting SMEs in location aspects are few. The Industrial Estate Authority 
of Thailand (IEAT) is probably the only agency paying specific attention to industrial location. Assistances 
relating to location are mostly unavailable in other agencies and institutions. 

4. Personnel Development 
Agencies and institutions catering specifically to personnel development in SMEs are few. 

The role of academic institutions in personnel development for SMEs seems to be quite limited. Personnel 
development activities carried out in different agencies are mostly confined to entrepreneurial development. The 
Department of Labor Development under the Ministry of Labor is probably the only governmental institution 
which pays attention to labor development. Considering the importance of personnel development in SMEs, 
government agencies and the private – sector should pay more attention in various aspects of personnel development, 
especially in training of labor. 

5. Logistics 
In Thailand, more attention has been paid to the problem of logistics management in recent 

years. However, there appears to be no specific study on logistics management in SMEs. Considering the 
importance of logistics to business establishments in general , and to SMEs in particular , more in – depth 
study on this issue is needed. 
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6. Laws and Regulations 
Although business enterprises in the private sector often complain about problems relating to 

laws and regulations that affect their operations, there are no specific institutional arrangements to alleviate 
these problems. The OSMEP has a program providing consultation services on laws and regulations to SMEs. 
However, other agencies and institutions have yet to provide such service. The information on laws and 
regulations affecting SMEs has also never been compiled by any agency or institution. 

7. Science and Technology 
Over time, the Thai government has created many programs aiming to promote science and 

technology in various economic sectors. However, up to now there is still no S&T program specifically 
designed for SMEs 

8. Information and Warning System 
All agencies and institutions both in the government and in the private sector have one way or 

another to collect data and information necessary for their own operations. For collection and dissemination of 
economic data, the Bank of Thailand has compiled a comprehensive set of economic data but mostly 
relating to macroeconomic aspects. Other government agencies such as the Office of Economic and Social 
Development Board and The National Statistical Office also publish many important economic data. 
However, there are only a few agencies and institutions which have established early – warning systems 
for the economy. The Bank of Thailand has a project providing early – warning signals for the Thai economy. 
The Office of Industrial Economics under the Ministry of Industry and the Office of Small and Medium 
Enterprises Promotion also have projects on early – warning systems, but there is still a need to further 
modify the systems to specify those factors which affect SMEs in particular. 

In summary, there are many agencies and institutions both in the public and private sectors 
helping to promote SMEs in Thailand. However, SMEs promotion in some aspects , such as marketing , 
personnel development , logistics , laws and regulations , are still lacking. 

For more effective SMEs promotion, the Office of Small and Medium Enterprise Promotion, 
as the core agency in charge of SMEs promotion policies and planning, should act as a co-ordinator for 
SMEs promotion activities carried out by different agencies and institutions. A committee could be set up, 
comprising of representatives from agencies and institutions which are important for SMEs promotion such 
as SME Bank, ISMED, Federation of Thai Industries, and Thai Chamber of Commerce, so that regular 
meetings and consultations among these agencies and institutions could be made. This will enable various 
agencies and institutions to carry out activities which are in line with the SMEs promotion policies and 
strategies. 
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 ภาคผนวก ก - 1

รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

1. หนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs ดาน
การเงิน 

    

1.1 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย 

ชวยเหลือในการจัดตั้ง การขยาย และ 
ปรับปรุงกิจการ และยกระดบัมาตรฐานการ
จัดการกจิการ  

ที่ตั้ง : SME BANK Tower  เลขที่ 310 ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท : 0-2265-3000 โทรสาร 0-2265-4000 
E-mail :  Sme@smebank.co.th 
Website :  www.smebank.co.th 

1.2 ธนาคารออมสิน เปนสถาบันการออมของประเทศ  เปน
สถาบันที่ดําเนนิงานสนองนโยบายรัฐบาล ใน
การสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก เปนสถาบัน
การลงทุนเพื่อการพัฒนา  เปนสถาบันการเงิน
ที่ดํารงอยูไดภายใตภาวะการแขงขัน 

ที่ตั้ง : 470 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญา
ไท กรุงเทพ 10400 โทรศัพท : 1115 หรือ 0-
2299-8000 E-mail : news@gsb.or.th  Website : 
www.gsb.or.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

1.3 ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหง
ประเทศไทย 

สงเสริมการสรางและสนับสนุนผูสงออกและ
ผูลงทุนที่ทํารายไดเปนเงินตราตางประเทศ
เขาประเทศหรอืประหยดัเงินตราตางประเทศ 
โดยทําธุรกิจหรือกิจกรรมเพือ่ชวยเหลือนัก
ธุรกิจไทยใหสามารถแขงขันกับประเทศอืน่ๆ 
และใหบริการทางการเงินในสวนที่ระบบ
ธนาคารพาณิชยไมสามารถตอบสนองได
อยางเพียงพอ หรือไมทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุน
นโยบายของรฐับาลในการใหความชวยเหลือ
แกตางประเทศเพื่อเอื้อประโยชนตอการ
สงออก การลงทนุ และการพฒันาเศรษฐกิจ
ของไทย  

ที่ตั้ง : อาคารเอ็กซิม 1193 ถนนพหลโยธิน   
พญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท : 0 2271 3700,  0 2278 0047, 0 2617 
2111    
โทรสาร :     0 2271 3204  
E-mail :  info@exim.go.th  
Website :  www.exim.go.th 

1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร 

1. พลิกโฉม ธ.ก.ส. สูการบริหารจัดการที่
ทันสมัย มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง  2. นํา
องคกรไปสการเปนสถาบันการเงินที่มีการ
เจริญเติบโต มั่นคง และยัง่ยนื  3. การ

ที่ตั้งสํานักงานใหญ :  เลขที่ 469 ถนน 
นครสวรรค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  
โทรศัพท : (662) 280-0180, 281-7355 โทรสาร 
(662) 280-0442, 281-6164, 280-5320  



 ภาคผนวก ก - 3

รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

เสริมสรางและสนับสนุนความเขมแข็งลูกคา
และชุมชน  4. การสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพผลิตภณัฑของลูกคาและประชาชน
ใหมีคุณภาพมาตรฐาน  5. การเชื่อมโยงการ
ผลิตและการตลาดอยางเปนระบบ 

Call Center :  0-2555-0555 
Website :  www.baac.or.th 

1.5 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดยอม 

1. ชวยเหลือ SMEs ใหไดรับสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินจํานวนมากขึ้น  2. ชวยให
สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการใหสินเชื่อ
แก SMEs มากยิ่งขึ้น  3. เรงการกระจาย
สินเชื่อไปยัง SMEs ทั่วประเทศไดเร็วขึ้น  4. 
ชวยใหการพฒันา SMEs บรรลุเปาหมายตาม
นโยบายรัฐบาล 

สํานักงานใหญ 
ที่ตั้ง : อาคารชาญอิสสระทาวเวอร II (ชั้น 17-18) 
เลขที่ 2922/243 ถ.เพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพฯ 
10310. 
โทรศัพท :  0-2308-2741-8,(อัตโนมัติ 12 สาย) 
มือถือ 0-1889-2235 
โทรสาร :  0-2308-2749, 0-2308-2309 
E-mail :  bangkok@sbcg.or.th 
Website :  www.sbcg.or.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

1.6 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน ) เปนสถาบันการเงินชั้นนําของประเทศ  ที่
มุงเนนการใหบริการที่เปนเลิศ  สามารถสราง
ผลตอบแทนที่ดีไดอยางยั่งยนื สงเสริมการ
สรางทุนทางปญญา  และยึดมั่นในหลักการ
กํากับดแูลกิจการที่ด ี

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ที่ตั้ง : เลขที่ 35 ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 
โทรศัพท :  0-2255-2222  
โทรสาร:  0-2255-9391-3  กรุงไทยโฟน: 1551 
E-mail :  call@contactcenter.ktb.co.th 
Website :  www.ktb.co.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

1.7 ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) เครือธนาคารกสิกรไทย มุงมั่นพัฒนาสูการ
เปนสถาบันการเงินที่แข็งแกรง ที่สามารถ
ใหบริการดานการเงินที่หลากหลาย ดวย
คุณภาพมาตรฐานโลก โดยมีการผสมผสาน
การใชเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย ทั้งนี้ 
เพื่อใหบรรลุผลที่ดีและเปนธรรม ตอลูกคา ผู
ถือหุน พนักงาน และประเทศไทย  

สํานักงานใหญ 
ที่ตั้ง :   เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร
บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 ประเทศไทย 
โทรศัพท :  0-2888-8888  
โทรสาร :  0-2888-8882  
E-mail :  info@kasikornbank.com 
Website :  www.kasikornbank.com 

1.8 ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอย จํากัด 
(มหาชน) 

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอยใหบริการทาง
การเงินที่หลากหลายสําหรับผูประกอบการ
ธุรกิจรายยอย (SMEs) ดวยอัตราดอกเบี้ยและ
เงื่อนไขพิเศษจากธนาคาร ธนาคารพรอมที่จะ
สนับสนุนทางดานเงินทนุสําหรับการดําเนนิ
ธุรกิจทั้ง วงเงนิกูระยะสั้น  วงเงินกูระยะยาว 
หรือสินเชื่อเพือ่การขยายธุรกิจ หรือ              

สํานักงานใหญ 
ที่ตั้ง :   อาคารไทยประกันชวีิต 1 และ อาคารอาร
เอส ทาวเวอร ถนนรัชดาภิเษก 
โทรศัพท : 0-2697-5454 
Website :  www.tcrbank.com 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

รีไฟแนนซจากสถาบันการเงินเดิมที่ทานใช
บริการอยู  

1.9 บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุนรวม 
วรรณ จํากัด 

บลจ.วรรณ ใหบริการจัดการลงทุนในรูปแบบ
ตางๆ หลายรูปแบบ เพื่อใหผูลงทุนสามารถ
เลือกสรรการลงทุนในรูปแบบที่เหมาะสมกับ
ความตองการของผูลงทุนเอง  ในดานการ
ชวยเหลือ SMEs ทางดานการเงิน บลจ.วรรณ 
ไดจัดตั้ง กองทุนรวมเพื่อรวมลงทุนใน
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs 
Venture Capital Fund)  

ที่ตั้ง :  989 อาคารสยามทาวเวอร ชั้น 24 ถนน
พระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 
10330 
โทรศัพท :  0-2659-8888  ตางจังหวดั โทรฟรี : 
1-800-22588 [ยกเวน หมายเลขของ TT&T] 
โทรสาร :  0-2659-8860-1 
Website :  www.one-asset.com 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

1.10 ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ  สนับสนุนใหวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมเขามาจดทะเบียนในตลาดและระดมทนุ
ในตลาด, พัฒนาเครือขายพนัธมิตรใหแก
บริษัทจดทะเบียน บริษัททีก่ําลังจะเขาจด
ทะเบียน และหนวยงานทีเ่กีย่วของเพื่อเพิม่
ความสามารถในการแขงขนัใหแกบริษัทจด
ทะเบียน, สนับสนุนการกํากับดูแลกจิการที่ดี 
เพื่อสรางคุณภาพใหกับบริษทัจดทะเบียนใน 
MAI และสรางความนาเชื่อถือใหแกนัก
ลงทุน 

ตลาดหลักทรพัย เอ็ม เอ ไอ (mai)  
ที่ตั้ง : ชั้น 9 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย  
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท :  02-2229-2000  
โทรสาร :  02-2654-5596  
E-mail :  info@mai.or.th 
Website :  www.mai.or.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

1.11 บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จํากดั 
(มหาชน) (Sicco) 

บริการสินเชื่อเพื่อผูประกอบการสําหรับ
อุตสาหกรรมประเภท การผลิต รับเหมา การ
บริการ หรือการเกษตร คาปลีก-คาสง บริการ 
นําเขา หรือสงออก อสังหาริมทรัพย โดยให
วงเงินกูขั้นต่ําตั้งแต  
5 ลานบาทขึ้นไป 

สํานักงานใหญ  
ที่ตั้ง : 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 2 ชั้น 3-5 
ถนนวิทยุ แขวงลมุพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330 
โทรศัพท :   0-2263-2100, 0-2263-2054-5 
โทรสาร :  0-2263-2067 
Website :   http://www.sicco.co.th  

1.12 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) 
จํากัด (มหาชน)  

ใหความชวยเหลือทางการเงนิแก SMEs โดย
เสนอบริการสินเชื่อแก SMEs แบบครบวงจร 
ทั้ง บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจ สําหรับธุรกิจที่
กําลังเติบโต เชน ซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร 
เครื่องจักร หรือตกแตงอาคารสํานักงาน และ 
บริการธุรกิจตางประเทศ แก ผูนําเขาสินคา
และผูสงออกสินคา เชน สินเชื่อเพื่อชําระ
สินคานําเขา บริการสินเชื่อสําหรับผูสงออก

สํานักงานใหญ  
ที่ตั้ง :  90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบาง
รัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท :  0-2724-6330-7, 0-2724-7200  
Website :  http://www.standardchartered.com,  
http://www.standardchartered.co.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

สินคา พรอมกันนี้ทานจะไดรับประโยชนจาก 
ระบบบริหารเงินสดที่ธนาคารมีบริการ การ
ใหบริการดานสินเชื่อที่เหมาะสมกับธุรกิจ
ของทาน 

1.13 ธนาคารสินเอเชีย ใหบริการดานสินเชื่อสําหรับธุรกิจ
หลากหลาย ซึ่งรวมไปถึงสินเชื่อสําหรับธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็กทีม่ศีักยภาพและการ
เติบโตสูง โดยใหบริการสินเชื่อหลากหลาย
รูปแบบ เชน สินเชื่อสนับสนุนสภาพคลองที่
สามารถเบิกวงเงินเกนิบัญชี ตั๋วสัญญาใชเงนิ  
สินเชื่อเพื่อการลงทุนสําหรับสนับสนุนการ
ขยายกจิการ สินเชื่อเพื่อการคาภายในประเทศ
และระหวางประเทศ 

สํานักงานใหญ  
ที่ตั้ง :  ชั้น 11-13 ดิเอ็มโพเรีย่มทาวเวอร 622 
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท :  0-2663-9999, 0-2663-9306 
โทรสาร :   0-2663-9888 
Website :   http://www.aclbank.com  
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

1.14 ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย 
จํากัด (มหาชน)  

ใหบริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในรปูแบบที่หลากหลาย มีทั้ง
สินเชื่อเพื่อเงินหมุนเวียน, สินเชื่อเพื่อการ
ลงทุนและขยายกิจการ สินเชือ่เพื่อการเชาซื้อ
รถยนตและเครื่องจักร สินเชือ่เพื่อ Refinance 
เปนตน  

สํานักงานใหญ  
ที่ตั้ง : เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส ลุมพินี ถนนสาทร
ใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท :  0-2677-7111, 0-2359-0000 
โทรสาร :   0-2677-7227, 0-2359-0059 
Website :   http://www.lhbank.co.th 

1.15 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) เนนการใหบริการดานธนาคารเพื่อบุคคล
ทั่วไป ธุรกิจวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม และโครงการพัฒนาขนาดใหญของ
ภาครัฐและเอกชน โดยอนุมตัิวงเงินสินเชือ่
เพื่อเปนเงนิทนุหมุนเวยีนระยะสั้น  วงเงินกู
ระยะยาว  วงเงินสําหรับการค้ําตางประเทศ 
และ วงเงินสําหรับซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน 
โดยบริการสินเชื่อ UOB Business Line 

สํานักงานใหญ  
ที่ตั้ง :  191 ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท :  0-2343-3000 
โทรสาร :   0-2287-2973-4 
Website :   http://www.uob.co.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

1.16 ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั 
(มหาชน)  

ใหความชวยเหลือทางการเงนิแก SMEs โดย
ใหบริการสินเชื่อเพื่อ SMEs เชน สินเชื่อเพือ่
การลงทุนและหมุนเวียน สินเชื่อ
ผูประกอบการรายใหม สินเชื่อสําหรับ
ผูประกอบการอสังหาริมทรัพย เงินกูเพื่อการ
อนุรักษพลังงาน เปนตน 

สํานักงานใหญ  
ที่ตั้ง :  1011 ถนนเพชรบุรีตดัใหม แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท :  0-2208-5000 
Website :   http://www.scib.co.th  

1.17 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  ใหบริการดานสินเชื่อสําหรับผูประกอบการ
วิสาหกจิขนาดกลางและยอม (SMEs) เพื่อ
รองรับการขยายตัวทางธุรกจิ และ Refinance 
จากสถาบันการเงินอื่นจากธนาคาร ดวย
วงเงินสินเชื่อทั้งระยะสัน้และระยะยาว และ
เงื่อนไขพิเศษ สําหรับธุรกิจ SMEs 

สํานักงานใหญ  
ที่ตั้ง : อาคารตนสนทาวเวอร 900 ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท :  0-2655-9000 
โทรสาร :   0-2655-9001 
Website :   http://www.thanachartbank.com 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

1.18 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  ใหบริการสินเชื่อ SMEs เพื่อเปนเงินทนุ
หมุนเวียน เพื่อการลงทุนในสินทรัพยถาวร 
เพื่อการคาตางประเทศ นอกจากผลิตภัณฑ
ทางการเงินของธนาคาร ธนาคารยังไดมี
โครงการสินเชื่อตามความรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐ ไดแก โครงการค้ําประกนั
สินเชื่อสวนทีห่ลักประกนัไมเพียงพอ 
(รวมกับ บสย.) การรับซื้อตั๋วสัญญาใชเงินที่
เกิดจากการประกอบวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอม โครงการสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ย
ต่ําโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ 

สํานักงานใหญ ที่ตั้ง :  เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงจตจุักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท :  0-2777-7777Website :   
http://www.scb.co.th  
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

1.19 ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)  ใหบริการสินเชื่อ SMEs สําหรับกิจการ
อุตสาหกรรมเพื่อการวิจยัและพัฒนา 
อุตสาหกรรมที่แกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
อุตสาหกรรมที่กอใหเกิดการประหยดั
พลังงาน อุตสาหกรรมที่เปนประโยชนตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม อุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน กิจการใหบริการ กจิการดานการคา 
คาสง คาปลีก 

สํานักงานใหญ  
ที่ตั้ง :  อาคารสาทร เลขที่44 ถนนสาทรเหนือ 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท :   0-2638-8000, 0-2626-7000 
โทรสาร :   0-2633-9026 
Website :   http://www.bankthai.co.th  

1.20 ธนาคารทิสโกจํากัด (มหาชน)  ใหบริการสนบัสนุนเงินทุนแกผูประกอบการ 
SME ในการเตรียมความพรอมการขยาย การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ และยกระดับ
มาตรฐานการจัดการของผูประกอบการ 
SMEs โดยบริการสินเชื่อสําหรับ SMEs ของ
ธนาคารไดแก สินเชื่อเพื่อเชาซื้อเครื่องจักร
และอุปกรณ สินเชื่อเพื่อเงินทุนหมุนเวยีน
ระยะสั้น และระยะยาว  สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดิน 

สํานักงานใหญ  
ที่ตั้ง :  อาคารทิสโกทาวเวอร 48/2 ถนนสาทร
เหนือ สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท :  0-2633-6000 
โทรสาร :   0-2633-6800 
Website :   http://www.tisco.co.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

และพัฒนาสิ่งปลูกสราง เพื่อขยายกจิการ  
สินเชื่อเพื่อโอนหนี้จากสถาบันการเงินอื่น 
เปนตน นอกจากบริการสินเชื่อแลว ธนาคาร
ยังใหบริการดานประกนัภยัทุกประเภทอีก
ดวย 
 

1.21 ธนาคารจีอี มันนี่ เพื่อรายยอย จํากดั 
(มหาชน) 

ใหบริการดานสินเชื่อแก SMEs ที่หลากหลาย 
เชน บริการ จอีีมันนี ่คารฟอรแคช (วงเงนิ
สินเชื่อพิเศษโดยใชรถยนตเปนหลักประกนั) 
สินเชื่อสําหรับรถยนตใชแลว สําหรับซื้อ
รถยนตมือสองจากเตนทรถ หรือ ซื้อขาย
กันเองระหวางผูใช 

สํานักงานใหญ  
ที่ตั้ง : เลขที่ 87/1 อาคารแคปปตอล ทาวเวอร 
และ 
เลขที่ 87/2 อาคาร ซี อาร ซี ทาวเวอร ออลซีซั่น
เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท :  0-2345-3455, 0-2345-6000 
Website :   http://www.gemoneybank.co.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

1.22  ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ใหบริการดานสินเชื่อแกธุรกิจรถยนตอันไดแก
ตัวแทนจําหนายรถยนต และผูประกอบการ
เต็นทรถยนตมือสอง เรียกวาสินเชื่อฟลอร    
แพลน เปนวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อ
สนับสนุนใหมีเงินทุนเพิ่มขึ้น ในการสั่งซื้อ
หรือจัดหารถยนตมาขาย นอกจากนี้ยังรวมถึง
ธุรกิจดานพารตเมนต ธุรกิจดานขนสง และ
ธุรกิจดานบรรจุภัณฑและสิ่งพิมพ 

สํานักงานใหญ  
ที่ตั้ง :   500 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุม
วัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท :       0-2680-3333 
โทรสาร :   0-2256-9933 
Website :   http://www.kiatnakinbank.com 

1.23 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  ใหบริการสินเชื่อกรุงศรี SMEs เพื่อเปน
เงินทุนหมนุเวยีน ลงทุนเพื่อขยายกจิการ และ
ลงทุนสําหรับซื้อหรือปรับปรุงเครื่องจักร 
เครื่องมือ ขยายโรงงานและขยายกจิการ โดย
ใหความชวยเหลือ SMEs ผานธนาคารแหง
ประเทศไทย การใหความชวยเหลือธุรกิจ
ภายใตโครงการสินเชื่อกรุงศรี SME และให
ความชวยเหลือธุรกิจ SMEs ผาน บสย. 

สํานักงานใหญ  
ที่ตั้ง :  เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 บาง
โพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท :  1572 
โทรสาร :   0-2683-1275 
Website :   http://www.krungsri.com 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

2. หนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs ดาน
การตลาด 

    

2.1 กรมการคาตางประเทศ   1. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสงออก
ไปนอกและการนําเขาในราชอาณาจักร   ซึ่ง
สินคากฎหมายวาดวยมาตรฐาน สินคาขาออก 
กฎหมายวาดวยการสงเสริมสินคาขาออก 
กฎหมายวาดวยการปองกันการกระทํา
บางอยางในการขนสงสินคาออกทางเรือ และ
กฎหมายอืน่ที่เกี่ยวของ 
2. ดําเนินการเกี่ยวกับการคาระหวางรัฐบาล
ตอรัฐบาล หรือระหวางรัฐบาลกับองคการคา
ในตางประเทศเพื่อประโยชนตอการสง
สินคาออก 
3. ติดตามและดําเนินการแกไขปญหาเกีย่วกบั
มาตรการ หรือขอกีดกันทางการคาของ

ที่ตั้ง : 44/100 ถ.นนทบุรี 1 ตําบลบางกระสอ 
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท : 02-547-4771-86 
โทรสาร : 02-5474791-2 
Website : www.dft.moc.go.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

ตางประเทศเพือ่ปกปองและรักษา
ผลประโยชนทางการคาของไทย 
4. จัดระเบยีบและบริหารการนําเขาและ
สงออกสินคา 
5. ดําเนินการมิใหเกิดการเลอืกปฏิบัติตอการ
สงออกสินคาไทย รวมทั้งดาํเนินการใหไดมา
ซึ่งสิทธิประโยชนทางการคา และสงเสริม ให
ภาคเอกชนใชสิทธิประโยชนทางการคา 
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ฎหมายกําหนดให
เปนอํานาจหนาที่ชองกรม หรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

2.2 กรมการคาภายใน  กรมการคาภายในมภีารกิจเดียวกับการ
เสริมสรางประสิทธิภาพการคา
ภายในประเทศโดยการกํากบัดูแลสงเสริม
และพัฒนาเพือ่ใหการคาภายในประเทศ
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  มีการแขงขัน
อยางเปนธรรมในระบบการคาเสรี และ
ผูบริโภคไดรับการพิทักษประโยชน 

ที่ตั้ง :  44 /100 ถนน นนทบรุี 1 ตําบลบางกระ
สอ อําเภอเมือง จังหวดันนทบุรี 
โทรศัพท : 0-2507-6111 
โทรสาร : 0-2547-5361 
Website : www.dit.go.th 
Hotline/E-mail : 1569 , webmaster@dit.go.th 

2.3 กรมสงเสริมการสงออก  1. สงเสริมการจัดตั้งธุรกิจอุตสาหกรรม เพือ่
สรางงานในภาคอุตสาหกรรม สรางสังคม
และวัฒนธรรมการเปนผูประกอบการ โดย
สนับสนุนใหธุรกิจมีความเขมแข็งสามารถ
ดําเนินกิจการไปไดอยางตอเนื่อง2. ยกระดบั
ความสามารถของอุตสาหกรรมและ
ผูประกอบการ SMEs เพื่อใหสามารถแขงขัน
ไดในตลาดการคาโลก สรางรายไดใหแก

ที่ตั้ง :  22/77 ถนนรัชดาภิเษก จตุจกัร กรุงเทพฯ 
10900โทรศัพท : (662)511-5066-77โทรสาร : 
(662)511-6008-10Website : 
www.depthai.go.thHotline : 1169    E-mail :  
titfd@depthai.go.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

ประเทศและรกัษาสภาพการจางงานใน
ภาคอุตสาหกรรม3. สงเสริมธุรกิจ
อุตสาหกรรมชุมชน เพื่อใหราษฎรในทองถิ่น
และผูดอยโอกาสไดมีงานทําและมีรายไดจาก
กิจกรรมผลิตสินคา4. สรางมาตรฐานและ
สรางตนแบบการใหบริการ มาตรการ 
ตลอดจนสนับสนุนปจจยัการดําเนินงาน
ใหแกองคกรเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการดําเนินงานสงเสริม และพัฒนา
ผูประกอบการ SMEs และบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรม 5. เสนอความเห็นเพื่อการ
กําหนดนโยบายและมาตรการในการสงเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรม และผูประกอบการ 
SMEs ภายในประเทศ 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

2.4 สมาคมรองเทาไทย 
 

1. กิจกรรมทางวิชาการ เขารวมประชุมกับ
หนวยงานทีเ่กีย่วของ ทั้งภาครัฐบาล และ
ภาคเอกชน เกีย่วกับกฎระเบยีบ ขอบังคับ 
นโยบาย กลยทุธทาง อุตสาหกรรมรองเทา 
เพื่อปกปอง รักษาสิทธิประโยชนของ
อุตสาหกรรม รวมทั้ง เสนอแนวทาง 
ขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ที่เปนประโยชน
ตอการพัฒนาอุตสาหกรรมรองเทา เชน 
นโยบายการเปดเสรีอุตสาหกรรมรองเทา การ
พฒันาขีดความสามารถ ในการแขงขัน การ
กําหนดกลยุทธการสงออก โดยการศึกษาวิจัย
แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน การอบรม สัมมนาการพัฒนา SME 
เปนตน 2. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมรองเทาไทย3. งานดาน
ตางประเทศ4. งานแสดงสินคา

ที่ตั้ง :  เลขที่ 28/2 บานกลางเมือง ซ.โชคชัย4 ถ.
ลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพ 10320

โทรศัพท : 02-931-5709, 02-530-2267โทรสาร : 
02-530-2921Website : 

www.thaifootwear.or.thE-mail :  
info@thaifootwear.or.th  
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

ภายในประเทศ 5. งานสารสนเทศและขอมลู
ขาวสาร 

2.5 สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย 
 

1. เพื่อสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรใหมีศักยภาพ และมาตรฐานที่
สามารถแขงขันกับซอฟตแวรตางประเทศทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว 
2.  เพื่อสนับสนุนการลงทุนดานธุรกิจ
ซอฟตแวรทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ โดยอํานวยความสะดวก และการ
ใหบริการตางๆ อยางเต็มที ่
3. เพื่อชักจูงใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยี
ดานการผลิตซอฟตแวร และเทคโนโลยีดาน
อื่นจากแหลงตางๆ ทั่วโลกมายังประเทศไทย  
4. เพื่อเสริมสรางใหเกิดสภาวะแวดลอมที่เอือ้
ตอการผลิต และพัฒนาซอฟตแวรใหมี

ที่ตั้ง :  99/30 หมู 4 ชั้น 5 อาคารซอฟตแวรพารค  
ถ.แจงวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.

นนทบุรี 11120 
โทรศัพท : (02) 583-9992, (02) 962-2900 ตอ 

1501 หรือ สายตรง (02) 962-1348 
โทรสาร : 02-962-1349 

Website : www.atsi.or.th 
E-mail :  info@atsi.or.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

คุณภาพ และมผีลผลิตสูงขึ้น เพียงพอกับ
ความตองการ ภายในประเทศ ตลอดจน
เพียงพอกับความตองการเพือ่การสงออกใน
อนาคต 
5. เพื่อสงเสริมวิชาชีพ และการพัฒนา
บุคลากรดานซอฟตแวรทุกระดับให
กวางขวาง และปฏิบัติงานไดจริง 

2.6 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 1. การใหการรับรองมาตรฐานระบบการ
จัดการ เชน QWL , Q-SMEs  2. ความ
แตกตางในการใหบริการระหวาง SMEs กับ
ธุรกิจขนาดใหญ จะเปนในเรือ่งของแมนเดย 
แตในเรื่องของราคาไมตางเนื่องจากสรอ. 
ไมไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจาก
รัฐบาลเกี่ยวกบัเรื่องการใหการรับรอง  หาก
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอมีรายได

ที่ตั้ง :  ชั้น 11 อาคารยาคูลท 1025 ถ.พลโยธิน 
สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท : 
0-2617-1727โทรสาร : 0-2617-1708Website : 
www.masci.or.thE-mail :  info@masci.or.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

เพียงพอ จะมกีารจัดโปรโมชั่น ในแตละปจะ
มี 1 ชวง ที่ใหบริการพิเศษแก SMEs3. มีการ
ใหบริการองคความรูซึ่งจัดทาํไวในเวบ็ไซด 
ซึ่ง SMEs สามารถเขาถึงขอมูลได                 
4. ใหบริการฝกอบรมระบบการจัดการตาง ๆ 
ในหลากหลายรูปแบบ มีการจัดสัมมนา
เพื่อใหความรูที่เกี่ยวของกับมาตรฐานใหมๆ  
หรือความรูทางเทคนิคที่ชวยในการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทํางาน และยังมีบริการ
พิเศษดานการใหคําปรึกษาการจัดทําระบบ
การจัดการ ขององคกรตามมาตรฐานสากล 
สําหรับองคกรที่จะยกระดับขึ้นเปนหนวยงาน
รับรองระบบงาน 

2.7 สภาหอการคาแหงประเทศไทย 1. รวมมือกับภาครัฐบาลเกีย่วกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและการคา 
โดยการใหคําปรึกษาแกภาครัฐบาลและ

ที่ตั้ง :  150 ถ.ราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขต
พระนคร 10200 
โทรศัพท : 02622-1860 -76 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

หนวยงานราชการตาง ๆ เกี่ยวกับนโยบาย
และแนวทางแกไขปญหาเศรษฐกิจรวมทั้ง
สนับสนุนและสงเสริมการสงออกของ
ประเทศรวมกบัภาครัฐบาล  
2. สนับสนุนและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ภาคเอกชน 
ใหคําปรึกษาและชวยเหลือ แกไขปญหาใน
การประกอบธรุกิจ อันเกิดจากระบบและ
ระเบียบราชการ ประสานงานและผลักดนัให
มีการแกไขปญหาและอุปสรรคในการ
ประกอบธุรกจิอยางตอเนื่อง และยัง
สนับสนุนใหภาคธุรกิจเอกชนไดมีโอกาส
เรียนรูเทคนิคการประกอบธรุกิจใหทนัสมยั 
นอกจากนั้น ยงัจัดใหมีบริการระงับขอพิพาท
ทางการคา รวมทั้งการใหบริการออกเอกสาร
ค้ําประกันภาษศีุลกากรการนาํของเขาชั่วคราว 

โทรสาร : 0-2225-3372 
Website : www.thaiechamber.com 
E-mail :  info@masci.or.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

(ATA Carnet) และออกหนังสือรับรอง
มาตรฐานสินคาสงออกอีกดวย 
3. สนับสนุนการขยายการคาและความ
รวมมือทางเศรษฐกิจกับตางประเทศ 
เสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือ
ดานธุรกิจและการคากับประเทศตาง ๆ เชน 
สนับสนุนการจัดตั้งคณะกรรมการรวม
ทางการคาและเศรษฐกิจ/สภาธุรกิจ รวมทั้ง
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนขาวสาร การ
แลกเปลี่ยนคณะผูแทนการคา การแสดงและ
เผยแพรสินคา การอํานวยความสะดวกและ
ชวยเหลือนักธรุกิจในการติดตอธุรกิจระหวาง
กัน  
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

2.8 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 1. เปนตัวแทนของผูประกอบอุตสาหกรรม
ภาคเอกชน ในการประสานนโยบายและ
ดําเนินการกับรัฐ 2. สงเสริมและพัฒนาการ
ประกอบอุตสาหกรรม 3. ศึกษาและหา
ทางแกไขปญหาเกีย่วกับการประกอบ
อุตสาหกรรม 4. สงเสริม สนับสนุนการศกึษา 
วิจัย อบรม เผยแพรวิชาการและเทคโนโลยี
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 5. ตรวจสอบสินคา 
ออกใบรับรองแหลงกําเนิดหรือใบรับรอง
คุณภาพสินคา 6. ใหคําปรึกษาและเสนอแนะ
แกรัฐบาล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดาน
อุตสาหกรรม 7. สงเสริมนักอุตสาหกรรม 
และเปนแหลงกลางสําหรับนักอุตสาหกรรม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อประโยชนตอ 
วงการอุตสาหกรรม 8. ควบคุมดูแลใหสมาชิก
ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบ
อุตสาหกรรม  

ที่ตั้ง : ชั้น 4 โซน C ศูนยการประชุมแหงชาติ
สิริกิติ์ 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม คลองเตย กทม.
10110โทรศัพท : (66-2) 345-1000โทรสาร : 
(66-2) 345-1296-99Website : www.fti.or.thE-
mail :  information@off.fti.or.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

2.9 สมาคมผูผลิตและผูสงออกสินคา
หัตถกรรมภาคเหนือ 

เพื่อรวมมือกนัในการแกไขปญหาดาน
อุตสาหกรรมการผลิตสินคาหัตถกรรมใน
ภาคเหนือของประเทศไทย สงเสริมและ
สนับสนุน การพัฒนาอุตสาหกรรมสินคา
หัตถกรรม ตลอดจนชวยในการวิเคราะหวจิัย
ดานการตลาดของผลิตภัณฑ 

 
 
 
                                      

2.10 สมาคมสงเสริมการรับชวงการผลิต
ไทย 

1. ใหขาวสารขอมูลตาง ๆ ที่เปนประโยชนแก
สมาชิก  
2. กระตุนใหสมาชิก ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ในกระแสโลกาภิวัฒน  
3. เชื่อมโยงหนวยงาน, สถาบัน, องคกรตาง ๆ 
ของทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนับสนุนพัฒนา 
SMEs ไทย  
4. ใหความรูและวิทยาการใหมแกสมาชกิเพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการ   

ที่อยู สํานักพฒันาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6  
ชั้น 1 ซอยตรีมิตร ถ. พระราม 4 แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
• ติดตอเจาหนาที่ คุณพรชัย อุดมถิรพันธุ , คุณ
มนทิรา พรมทองดี  
• โทรศัพท  02-713-6541  
04-162-5561   
• โทรสาร  0-2-713-6542  
• E-mail thaisubcon@thaisubcon.com  
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

5. จัดกิจกรรมตาง ๆ ในหมูสมาชิกและ
แบงปนผลประโยชนคืนสูสังคม 

• Website  http//www.thaisubcon.com   

2.11 สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย 

• เปนตวัแทนของผูประกอบอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวในดานการประสานงานอยางมี
ระบบ ระหวางรัฐกับเอกชนดวยกัน  
• สงเสริมใหมกีารพัฒนาการประกอบ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว  
• สงเสริมใหมกีารอนุรักษศลิปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี สถานที่ทองเที่ยว โบราณสถาน 
และสิ่งแวดลอม รวมทั้งเอกลกัษณของความ
เปนไทย  
• สงเสริมใหมจีรรยามารยาทในการทองเทีย่ว  
• สงเสริมใหมรีะบบการรับรองคณุภาพ 
ระบบมาตรฐาน และระบบประกันคณุภาพ
ของธุรกิจที่เกีย่วกับสินคาหรือบริการสําหรับ

ชั้น 16 อาคารการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราช
เทวี กรุงเทพ 10400  
Tel 02-250-5500 ตอ 1646-48 
Fax 02-250-0797 
http://www.thailandtourismcouncil.org 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

นักทองเที่ยว  
• ควบคุมดแูลใหสมาชิกผูประกอบ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวดําเนนิการอยางมี
คุณภาพ มีคุณธรรม และมีจรรยาบรรณ  
• สงเสริมสนับสนุนการศึกษา คนควา วิจยั 
ทดลอง อบรม และเผยแพรวชิาการและ
เทคโนโลยี เกีย่วกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ใหแกสมาชิก หรือจัดเปนบรกิารบุคคลทั่วไป  
• สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขา
มีสวนรวมในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
ประโยชนของการจัดตั้งสภา  
ฯลฯ 



 ภาคผนวก ก - 30

รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

2.12 สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว 1. ศึกษา วเิคราะห วิจยั รวบรวมขอมูลสถิติ
ดานการทองเที่ยว และแนวทาง การ
ดําเนินการพัฒนาการทองเทีย่ว ใหสอดคลอง
กับนโยบาย และแผนพัฒนาการทองเที่ยว
แหงชาต ิ 
2. จัดทําแผนพัฒนาบริการการทองเที่ยว 
รวมทั้งประสานสงเสริม และสนับสนุนใหมี
การปฏิบัติตามแผนที่กําหนด  
3. จัดทําแผนพัฒนาทะเบยีนธุรกิจนําเทีย่ว
และมัคคุเทศก รวมทั้งประสาน สงเสริมและ
สนับสนุน ใหมีการปฏิบัติ ตามที่กําหนด  
4. จัดทําแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยว รวมทัง้
ประสาน สงเสริมและสนับสนุนใหมกีาร
ปฏิบัติตามแผนที่กําหนด  
5. ดําเนินการตามกฎหมาย วาดวยธุรกิจนาํ
เที่ยว และมัคคเุทศก และกฎหมายอื่นที่

ที่อยู: สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว (Office of 
Tourism Development) สนามกีฬาแหงชาต ิถ.
พระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 
10330   
โทรศัพท: 0-2219-4010-17  
โทรสาร: 0-2216-6906  
อีเมล: webmaster@tourism.go.th                           
website : www.tourism.go.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

เกี่ยวของ  
6. ติดตามประเมินผลงานดานพัฒนาการ
ทองเที่ยว  
7. สงเสริม สนับสนุนกิจการภาพยนตร ทั้ง
ภาคการผลิต การบริหารและกิจการที่
เกี่ยวของ  
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ฎหมายกําหนด ให
เปนอํานาจหนาที่ของสํานักงาน หรือตามที่
กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

2.13 สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย  สมาคมฯ เปนองคกรที่ทําหนาที่หลักๆ ใน
ดานการสนับสนุนการจัดทาํเขตการคาเสรี 
(Free Trade Agreement) หรือ FTA กับ
ประเทศตางๆ เพื่อเปดโอกาส และลด
อุปสรรคตางๆในการสงออกอันจะนํามาซึ่ง
สิทธิประโยชนตางๆ 

 127/36 Panjathani Tower 31 Fl., Nonsee Road, 
Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, 
Thailand  
  66(0) 2681-2222 : 66(0) 2681-2222  
  เบอรโทรสาร : 66(0) 2681-0231-2  
   website : www.thaigarment.org 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

2.14 สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย เพื่อสงเสริมหลักการและการปฏิบัติของ
การตลาดในกจิกรรมอุตสาหกรรมและการคา
ในประเทศไทยใหกาวหนาดวยการปรับปรุง
ความสามารถทั่วๆไป การศึกษาความรูทาง
วิชาการและสมรรถภาพของผูที่มีหนาที่
เกี่ยวกับการตลาดเพื่อเปนศนูยกลางสําหรับ
สมาชิกในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
เรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการตลาด และเพื่อให
ความชวยเหลือรวมกันในอนัที่จะนําวิธีการ
จัดการตลาดไปใชสําหรับปรับปรุง
ประสิทธิภาพในธุรกิจของสมาชิกใหดีขึ้น 

สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย  
1168/21 Lumpinee Tower, FL. 14  
Rama 4 RD., Thung Mahamek, Sathorn 
Bangkok 10120 
Thailand 
E-mail : center@marketingthai.or.th 
Tel : (662) 679-7360-3 
Fax : (662) 285-5988                                              
Website : www.marketingthai.or.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

2.15 สมาคมธุรกิจแฟรนไชสและ SMEs 
ไทย 

สงเสริมและผลักดันธุรกิจขนาดเล็ก และ
ระบบแฟรนไชสของไทยใหสามารถกาวสู
มาตรฐาน อันเปนการยอมรบัของสมาคมโลก 
และสามารถสงเสริมผลิตภัณฑทุกๆ ดานของ
ไทยใหเปนทีน่ิยมของตลาดสากล  
1. สนับสนุนการดําเนินธุรกจิของ
ผูประกอบการพรอมทั้งสรางเครือขายใหกบั
สมาชิก  
2. สรางศักยภาพ และขีดความสามารถในการ
แขงขันอยางยัง่ยืนใหแกธุรกจิไทย  
3. พัฒนาระบบขอมูลขาวสาร และฐานความรู
ทางธุรกิจแกสังคม  

สมาคมธุรกิจแฟรนไชสและเอสเอ็มอีไทย 
Franchise & Thai SMEs Business Association 
(FSA)  
9/88 หมู 7 บานสวนริมคลองบางมด ถ.พุทธบูชา 
แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150  
โทรศัพท 0-2426-4700-1    แฟกซ 0-2426-3238    
Website : www.fsathai.org 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
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บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

2.16 สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องคการมหาชน) 

มีภารกิจหลักดานการสงเสริมและพัฒนา
ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ รวมทั้ง
การทองเที่ยว โดยมีวัตถุประสงคและ
เปาหมายสําคญัในการมุงพฒันาและสงเสริม
ศักยภาพการเปนศูนยกลางดานการประชมุ
และนิทรรศการตลอดจนการทองเที่ยว
นานาชาติของประเทศไทยในอุตสาหกรรม
การจัดประชุม การทองเที่ยวเปนรางวัลและ
การจัดงานแสดงสินคานานาชาติ (Meeting 
Incentive Convention and Exhibition  
Industry ) หรือที่เรียกวา “อุตสาหกรรมไมซ 
(MICE)” ในตลาดตางประเทศ 

Thailand Convention & Exhibition Bureau 
(TCEB) 
Siam Tower, 27th Floor, 989 Rama 1 Road,  
Pathumwan, Bangkok 10330  
Tel. : +66 2 694 6000  
Fax : +66 2 658 1411  
E-mail : info@tceb.or.th                                        
Website : www.tceb.or.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

2.17 กรมประมง 1. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการประมง 
กฎหมายวาดวยสิทธิการประมงในเขตการ
ประมงไทย กฎหมายวาดวยการจัดระเบียบ
กิจการแพปลา กฎหมายวาดวยการสงวนและ
คุมครองสัตวปา และกฎหมายอื่นที่เกีย่วของ 
2. ศึกษา คนควา วจิัย และพฒันาเกีย่วกับการ
เพาะเลี้ยง การปรับปรุงพันธุ การผลิตการ
ขยายพนัธุสัตวน้ํา ปลาสวยงาม พรรณไมน้ํา 
อาหารสัตวน้ํา สุขภาพสัตวน้าํ เครื่องมือ
ประมงและวิชาการดานอื่นทีเ่กี่ยวของ 
รวมทั้งกําหนดและรับรองมาตรฐานแหลง
เพาะเลี้ยงและแหลงผลิตใหมีคุณภาพและถูก
สุขอนามัย 
3. ศึกษา คนควา วจิัย รวมทัง้การสํารวจและ
วิจัยแหลงทําการประมงทั้งในและนอก
นานน้ําไทย เพื่อเพิ่มความอดุมสมบูรณและ

กรมประมง 
ที่อยู เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 
10900 
โทรศัพท 0-2562-0600-15 
E-mail:  it@dof.in.th 
Website  www.fisheries.go.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

บริหารจัดการการใชประโยชนของทรัพยากร
สัตวน้ํา 
4. กําหนดมาตรการในการทาํการประมงและ
การใชประโยชนจากสัตวน้าํ ควบคุม ปองกัน 
และปราบปรามการทําการประมงในแหลงน้ํา
จืดและทะเล การคาสัตวน้ําใหเปนไปตาม
กฎหมาย 
5. ศึกษา คนควา วจิัยและพฒันาเกีย่วกับการ
เก็บรักษา การแปรรูปสัตวน้าํ การวิเคราะห
ตรวจสอบรับรองคุณภาพสตัวน้ําและ
ผลิตภัณฑสัตวน้ําใหไดมาตรฐานและถูก
สุขอนามัยและสุขลักษณะ 
6. ศึกษาวจิัยและพัฒนาการถายทอด
เทคโนโลยีดานการประมง สงเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสตัวน้ํา การทําการ
ประมง การแปรรูปสัตวน้ํา และอาชีพที่
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

เกี่ยวของใหมคีวามมั่นคงและเปนความสําคัญ
ตอเศรษฐกิจของประเทศ แกผูประกอบการ 
เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ 
7. ดําเนินการเกี่ยวกับการประมงระหวาง
ประเทศในดานวิชาการ สํารวจและวจิัยแหลง
ทําการประมงนอกนานน้ําไทย การลงทุนดาน
การประมงในตางประเทศและกิจการดาน
ตางประเทศที่เกี่ยวของ 
8. พัฒนาระบบขอมูลดานการประมง 
จัดระบบการสํารวจ การจดัเก็บและการใช
ประโยชนขอมูล และบริการสารสนเทศแก
ผูประกอบการ เกษตรกรและผูสนใจทั่วไป 
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ฎหมายกําหนดให
เปนอํานาจหนาที่ของกรม หรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

2.18 กรมปศุสัตว 1. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาด
สัตว กฎหมายวาดวยการควบคุมควบคุมการ
บําบัดโรคสัตว กฎหมายวาดวยการบํารุงพันธุ
สัตว กฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว กฎหมายวาดวยสถาน พยาบาล
สัตว กฎหมายวาดวยโรคพิษสุนัขบา และ
กฎหมายอืน่ที่เกี่ยวของ 
2. ดําเนินการผลิตและจัดหาชีวภณัฑและ
เวชภณัฑ เพื่อใชในการปองกันและกําจดัโรค
สัตว ตลอดจน ผลิตและจัดหาน้ําเชื้อเพื่อใช
ในการผสมเทยีม 
3. ดําเนินการดานปรับปรุงและขยายพันธุ
สัตว ดานสุขภาพสัตว และดานบําบัดโรค
สัตว ตลอดจนการ แปรรูปเนือ้สัตวเปน
ผลิตภัณฑตาง ๆ 
4. สงเสริมใหเกษตรกรทําการเลี้ยงสัตวที่มี

กรมปศุสัตว  
ที่อยู 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราช
เทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท 0-2653-4444 
โทรสาร  0-2653-4444 
E-mail:   info@dld.go.th 
Website  www.dld.go.th 
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บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

ความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ 
5. ควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว ผลิตภัณฑ และ
ผลิตผลจากสัตวเพื่อใหไดมาตรฐานสากล 
6. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่กฎหมายกาํหนดให
เปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่
กระทรวงหรือ คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

2.19 กรมการขาว 1. ศึกษา วเิคราะห และเสนอแนะเพื่อจัดทาํ
ยุทธศาสตรขาวของประเทศรวมทั้งดําเนนิ
ความรวมมือกบัตางประเทศในเรื่องขาว 
2. ดําเนินการเกี่ยวกับการ อนุรักษพนัธุกรรม
และคุมครองพันธุขาว 
3. ศึกษา วจิัย ทดลองพัฒนาเกี่ยวกับพนัธุ 
เทคโนโลยีการผลิต การอารักขาวิทยาการ
หลังการเก็บเกีย่วและการแปรรูปและ
มาตรฐานขาว 

กรมการขาว 
ที่อยู  ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 
กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท 0-2579-3894, 0-2561-4367 
Website  www.ricethailand.go.th 
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บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

4. ดําเนินการผลิตและสงเสริม สนับสนุน
เกี่ยวกับเมล็ดพันธุขาว 
5. สงเสริม สนับสนุน และถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการขาว
รวมทั้งอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับขาว 
6. ดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานขาว 
7. สงเสริมและสนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่ม 
การพัฒนาระบบการจัดการสินคาการแปรรูป
ขาวและผลิตภณัฑ และสนับสนุนการตลาด
ขาว  
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

2.20 สํานักงานสงเคราะหการทําสวนยาง 1. สงเสริมใหเกษตรกรปลูกยางพันธุดหีรือไม
ยืนตนทดแทนยางเกา และสงเสริมให
เกษตรกร ที่ไมมียางมากอน ไดปลูกสราง
สวนยางพนัธุดี โดยใหทุนสงเคราะหรวมทั้ง
คําแนะนําทางวิชาการ เพื่อใหมีผลผลิตและ
รายเพิ่มขึ้น 
2. พัฒนาคุณภาพผลผลิตใหเปนที่ยอมรับของ
ตลาด โดยใชเทคโนโลยีเหมาะสม 
3. พัฒนาระบบและกลไกลตลาดใหเกษตรกร
ชาวสวนยางไดรับความเปนธรรมในดาน
ราคา 
4. จัดตั้งและพฒันาองคเกษตรกรชาวสวนยาง 
ใหเขมแข็งมีศกัยภาพในการพัฒนาและ
อํานาจตอรองที่สูงขึ้น 

สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 
ที่อยู  67/25 ถ. บางขุนนนท แขวง บางขุนนนท 
เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700 
โทรศัพท 0-2434-0180-91 
E-mail:   orf2007@hotmail.com 
Website  www.thailandrubber.thaigov.net 

2.21 องคการตลาดเพื่อเกษตรกร 1. ปรับปรุงพัฒนา และบริหารตลาดกลาง / 
คลังสินคา 

องคการตลาดเพื่อเกษตรกร  
ที่อยู  เลขที่ 101 ถนนกําแพงเพชร แขวงลาดยาว 
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2. จัดหา / จําหนาย ปจจัยการผลิต ผลผลิต
ทางการเกษตร ที่มีคุณภาพ ราคาเปนธรรม 
3. สรางชองทางการจําหนายสินคา โดยความ
รวมมือกับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เพื่อ
เชื่อมโยงเครือขายใหเปนระบบ ครบทุก
ภูมิภาค 
4. พัฒนาใชประโยชน พืน้ทีท่ี่มีอยูใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
5. สรางระบบสารสนเทศ เพื่อใหบริการดาน
ขอมูลขาวสารแก เกษตรกร ภาคอื่นของสังคม 
6. ปรับปรุงพัฒนาความรู และขีด
ความสามารถของพนักงานใหสามารถดําเนิน
ธุรกิจ ไดอยางมีประสิทธิผล 
7. ดําเนินการสนองนโยบายเรงดวนของ
รัฐบาล 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
Website  www.mof.or.th 
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บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

3. การสงเสริม SMEs ดานพืน้ที่
ประกอบการ 

    

3.1 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ  

สศช. มีบทบาทการทํางานอยูในระดับมหภาค 
สศช. มีสายงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลรับผิดชอบ
ในดานเกีย่วกบัการสงเสริมและพัฒนาพื้นที่
ประกอบการอยู 2 สายงาน คอื สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ และสํานักพัฒนาพื้นที่ 
สศช. ซึ่งในสวนของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศนั้น จะเปนผูวางแผนพัฒนาดานพืน้ที่
ประกอบการโดยใชแนวคิดเรื่องเครือขาย
วิสาหกจิเปนเครื่องมือหลัก  
อีกสายงานของ สศช. ที่ทํางานในดานนี้คือ 
สํานักพัฒนาพืน้ที่ มีหนาที่รับผิดชอบในการ
กําหนดเปาหมายและประเดน็ยุทธศาสตรใน

สํานักงานใหญ 
ที่ตั้ง :  962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขต
ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100 
โทรศัพท :  0-2280-4085   
โทรสาร : 0-2281-3938 
Website :  http://www.nesdb.go.th  
E-mail address :   pr@nesdb.go.th 



 ภาคผนวก ก - 44

รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

ดานการพัฒนาพื้นที่ตางๆภายในประเทศ 
รวมทั้งยังเปนผูผลักดัน ติดตามและ
ประเมินผลของยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่
ดวย   

3.2 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  กรมสงเสริมอุตสาหกรรมไดมีการจัดตั้ง กลุม
ภารกิจดานสงเสริมอุตสาหกรรมและ
ผูประกอบการ ขึ้น โดยมีกลุมเปาหมายคือ 
กลุมธุรกิจอุตสาหกรรม SMEs และกลุม
วิสาหกจิชุมชน มีการกําหนดประเดน็
ยุทธศาสตรสําหรับชวยเหลือผูประกอบการ 
SMEs ไวคือ การพัฒนาและเสริมสรางขีด
ความสามารถใหแขงขนัไดในระดับสากล 
และกลุมสาขาอุตสาหกรรมเปาหมายไดรับ
การเพิ่มศักยภาพในการเขาสูตลาดโลก สวน
ประเดน็ยุทธศาสตรของการพัฒนาวิสาหกจิ
ชุมชน คือ การทําใหผลิตภณัฑชุมชนมี

ที่ตั้ง :   ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  
โทรศัพท :  0-2202-4414-18, 0-2202-4511  
โทรสาร : 0-2246-0031 
Website :  http://www.dip.go.th 
E-mail address :  webmaster@dip.go.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

มาตรฐานและวิสาหกจิชุมชนไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งภาคอุตสาหกรรม
ไดรับการสนบัสนุนปจจยัและทรัพยากรเพื่อ
รักษาขีดความสามารถในการแขงขัน  

3.3 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร มาตรการดานการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศในระดับมหาภาค 
และอุตสาหกรรมรายสาขา รวมทั้งพัฒนา
ระบบเตือนภัยดานอุตสาหกรรม เพื่อเปน
องคการชี้นําในการพัฒนาอตุสาหกรรมของ
ประเทศใหเตบิโตอยางตอเนื่อง และยั่งยนืสง
สัญญาณเตือนภัยทางอุตสาหกรรมอยาง
ถูกตองและมปีระสิทธิภาพ 

ที่ตั้ง : เลขที่ 75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ  
โทรศัพท :  0-2644-8405 
Website :  http://www.oie.go.th   
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

3.4 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  ในสวนของการสงเสริมผูประกอบการธุรกจิ 
SMEs ในดานพื้นที่ประกอบการ ปจจุบัน 
BOI ไดมีการกําหนดนโยบายสงเสริม
ผูประกอบการธุรกิจ SMEs ประเภทตางๆ 
ดังนี ้
1. ผลิตภัณฑการเกษตรแปรรูป 
2. อุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค 
- กลุมธุรกิจ SMEs เหลานี้จะตองมีเงินลงทุน
ไมนอยกวา 500,000 บาท (ไมรวมคาที่ดิน
และทุนหมุนเวียน) มีคนไทยถือหุนไมนอย
กวารอยละ 51 ของทนุจดทะเบียน และเปน
ผูผลิตผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
(OTOP) และตองไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน หรือเปนผูผลิตผลิตภัณฑที่ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะอนกุรรมการสงเสริม
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

ที่ตั้ง : เลขที่ 555 ถนนวภิาวดี-รังสิต เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท :  0-2537-8111-55, 0-2537-8555 
โทรสาร :  0-2537-8177 
Website :  http://www.boi.go.th 
E-mail address :  head@boi.go.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

โดยทาง BOI จะใหการสงเสริมทั้งในสวนที่
ดําเนินการอยูเดิม และสวนทีล่งทุนใหมเพือ่
เพิ่มกําลังผลิตหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิต รวมทั้งไดรับสิทธิประโยชนทางภาษ ีคือ 
ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรไม
วาโรงงานจะตัง้อยูในเขตพื้นที่ใด, ไดรับ
ยกเวนภาษีเงนิไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 8 ป
ไมวาตั้งอยูเขตพื้นที่ใด และไมมีการกําหนด
สัดสวนการยกเวนภาษเีงินไดนิติบุคคล  

3.5 สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 1. ศึกษาวเิคราะหจดัทําขอมลูเพื่อเสนอแนะ
รัฐมนตรี สําหรับใชในการกาํหนดนโยบาย 
เปาหมายและสัมฤทธิ์ของกระทรวง  แปลง
นโยบายเปนแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน 
2. พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของ
กระทรวง 
3. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง

ที่ตั้ง :  เลขที่ 75/6 ถ. พระราม 6 เขตราชเทว ีจ. 
กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท : 0-2202-3000 และศูนยบริการขอมูล
ของสํานักงานปลัดฯ: 1563 
โทรสาร :  0-2202-3048   
Website :  http://ops1.m-industry.go.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

เพื่อใหเกิดการประหยดัคุมคาและสม
ประโยชน    กํากับเรงรัด ติดตาม และ
ประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวง 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช
ในการบริหารงานและการบริการของ
หนวยงานในสังกัด 
5. ประสานการบริหารราชการและปฏิบัติการ
เกี่ยวกับงานทีต่ั้งในอํานาจหนาที่ของ
กระทรวงในตางประเทศ 
6. สงเสริม กํากับ ดูแล และใหบริการดานการ
รับรองระบบงานดานการมาตรฐาน 
7. กํากับ ดแูล และสงเสริมการประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมในสวนภูมิภาคใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน กฎหมายวาดวย
แร กฎหมายวาดวยพิกดัอัตราคาภาคหลวงแร 



 ภาคผนวก ก - 49

รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

กฎหมายวาดวยการควบคุมแรดีบุกกฎหมาย
วาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และ
กฎหมายทีเ่กีย่วของภายในเขตอํานาจ 

3.6 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหนาที่ความ
รับผิดชอบในดานการอนุมตัิการจัดตั้งพืน้ที่
เฉพาะทางอุตสาหกรรม ในลักษณะของเขต
ประกอบการอตุสาหกรรม และเขตชุมชน
อุตสาหกรรม  

ที่ตั้ง :  เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุง
พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท :  0-2202-4000, 4014 
โทรสาร : 0-2354-3390 
Website :  http://www.diw.go.th 
E-mail address :  pr@diw.go.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

3.7 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  รับผิดชอบหลักในการพัฒนาและจัดตั้งพื้นที่
เฉพาะ สําหรับใหโรงงานอตุสาหกรรมตางๆ
เขาไปอยูรวมกันอยางเปนระบบระเบยีบ โดย
จัดสรางโรงงานพรอมใช คลังสินคา และ
พื้นที่ประกอบการพิเศษ ใหผูประกอบการ
อุตสาหกรรมไดสามารถเลือกใชตามความ
เหมาะสมของขนาดและลักษณะการใชงาน
ของธุรกิจ รวมทั้งยังทําหนาที่เปนกลไกของ
รัฐบาลในการกระจายการพฒันา
อุตสาหกรรมออกสูภูมิภาคทั่วประเทศโดยม ี
"นิคมอุตสาหกรรม" เปนเครื่องมือในการ
ดําเนินการ ทาํใหสามารถกําหนดนโยบายการ
พัฒนานิคมอุตสาหกรรมในลักษณะของ เขต
สงเสริมอุตสาหกรรมเฉพาะทาง (Specialized 
Zone) เพื่อรองรับกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย
ไดอยางครบวงจร 

สํานักงานใหญ 
ที่ตั้ง : เลขที่ 618 ถนนนิคมมกักะสัน เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท : 02-253-0561 ตอ 6400-02 และ Call 
Center กอน. 1563 
โทรสาร :  0-2253 4086, 0-2253-2965 
Website :  http://www.ieat.go.th 
E-mail address : ieat@ieat.go.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

3.8 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม 

1. เสนอแนะนโยบายและกําหนดแผนแมบท
และแผนปฏิบตัิการสงเสริม SMEs ทั้งระดับ
ภาพรวม รายสาขา และรายพื้นที ่รวมทั้ง
เสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบยีบที่เกี่ยวของกับการสงเสริม SMEs 
2. ผลักดัน สนับสนุน ปฏิบัติการ และ
ประสานการดาํเนินงาน ความรวมมือของ
หนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ตางประเทศ ตลอดจนติดตามและประเมนิผล
การดําเนนิงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาศูนยขอมูล SMEs แหงชาตแิละ
ขอมูลเตือนภัยที่ครบถวน ถูกตอง ทันสมัย 
รวมทั้งศึกษา วิเคราะห วิจยั และรายงาน
สถานการณเพือ่ประโยชนในการกําหนด
นโยบายการดาํเนินงานสงเสริมและใหบริการ
แก SMEs 

ที่ตั้ง :  เลขที่ 21 อาคารTST ชั้น G, 15, 17-20 ถ.
วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 
10900 
โทรศัพท :  0-2278-8800  
โทรสาร : 0-2273-8850 
Website :  http://cms.sme.go.th  E-mail address 
:  info@sme.go.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

4. พัฒนาระบบสงเสริม SMEs และดําเนิน
โครงการนํารอง โครงการบูรณาการ และ
โครงการเฉพาะกิจเรงดวนเพือ่การสงเสริม 
SMEs รวมกับหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของ 
5. ใชกองทุนสงเสริม SMEs ที่มีการบริหาร
จัดการอยางมปีระสิทธิภาพใหเปนเครื่องมือ
ในการสงเสริม SMEs 

3.9 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม 

มีบทบาทหลักในดานการสงเสริมและ
สนับสนุนผูประกอบการ SMEs โดยเนนที่
การใหความรูทางดานวิชาการเกี่ยวกับการ
ประกอบการ แลวยังทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงใน
ดานปฏิบัต ิโดยจัดใหมีที่ปรึกษาสําหรับเขา
ไปคอยใหคําปรึกษา วินิจฉัยปญหาและชวย
หาทางแกไขใหกับธุรกิจ ทํางานวิจยัเฉพาะ
เรื่องแลวนําความรูจากงานวิจัยมาใชในการ
อบรมใหความรูแกผูประกอบการ รวมทั้ง

ที่ตั้ง : เลขที่ 99 อาคารยิมเนเซียม 1 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต  
เขตคลองหลวง ปทุมธานี 12120 
โทรศัพท : 0-2564-4000 
Website :  http://www.ismed.or.th 
E-mail address : webmaster@ismed.or.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

ใหบริการดานขอมูลแก SMEs โดยมี
สถาบันการศึกษาในภูมภิาคตางๆ รวมเขาเปน
เครือขาย ในการใหบริการดานดานการ
สงเสริมและพัฒนา SMEs โดยทาง สพว. จะ
เปนผูสนับสนุนดานการเงิน 

3.10 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ  

สวทช. ไดรวมกับคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ(สศช.) และ
สํานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ในการจัดทําแผนกลยุทธดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (2547-
2556) โดยมุงเนนที่สาขาเทคโนโลยี 4 สาขา 
ไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโน
เทคโนโลยี ประกอบไปดวย 5 กลยุทธหลัก 
คือ การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ เศรษฐกจิ
ชุมชนและคณุภาพชีวติ, พัฒนากําลังคนดาน

ที่ตั้ง : 111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 
ถนนพหลโยธนิ ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120     
โทรศัพท : 0-2564-7000   
โทรสาร : 0-2564-7001-5 
Website :  http://www.nstda.or.th  
E-mail address :  info@nstda.or.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและสถาบัน สรางความตระหนักดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งปรับ
ระบบการบริหารจัดการดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  

3.11 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  1) การพัฒนาแผนภูมภิาคของกลุมภาคการ
ผลิตของประเทศ (Data Mapping) ในระบบ 
GIS ของธุรกิจอุตสาหกรรม การเกษตร และ
แรงงาน โดยการเชื่อมโยงเครือขายที่มีอยูทัว่
ประเทศ 
2) การพัฒนานักพัฒนาคลัสเตอร (Cluster 
Development Agent: CDA) และแนวทางการ
พัฒนาเครือขายวิสาหกิจสําหรับประเทศไทย 
โดยตั้งเปาหมายไวที่ 15 คน และผูชวยอีก 50 
คน 
3) การพัฒนาการรวมกลุม (Cluster 

ที่ตั้ง :  ชั้น 3 อาคารกระทรวงการคลัง ถนน
พระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท :  0-2618-3402-4 
โทรสาร : 0-2618-3408  
Website :  http://www.fpri.or.th/ 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

Development Initiatives: CDI) ซึ่งเปนการ
รวมกลุมในพืน้ที่นํารองของภาคตะวันออก
และภาคตะวนัตก รวมทั้งการพัฒนาเครือขาย
วิสาหกจิใน 2 ผลิตภัณฑ คือเครือขาย
วิสาหกจิยานยนตและชิน้สวนยานยนตใน
ภาคกลางกับภาคตะวนัออก และเครือขาย
วิสาหกจิสินคาตกแตงบานและของใชบนโตะ
ในภาคกลางและภาคเหนือ  

3.12 หอการคาไทยและสภาหอการคาแหง
ประเทศไทย (ดังที่ไดกลาวไปแลวในหวัขอ 2.7) 

3.13 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
(ดังที่ไดกลาวไปแลวในหวัขอ 2.8) 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

3.14 สถาบันคีนันแหงเอเชยี • สงเสริมการบริหารจัดการทางธุรกิจที่ดีขึน้
ของภาคเอกชนตามหลักธรรมาภิบาล ความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และการ
ยกระดับ ความสามารถในการแขงขันที่ยั่งยืน 
• สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดลอมโดยสงเสริม
การเขามามีบทบาทรวมของรัฐวิสาหกจิและ
เอกชน 
• สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาประยุกตใชเพือ่การศึกษาและ
ลดชองวางใหเกิดขึ้นในยุคดจิิตอลระหวางผูที่
มีรายไดสูงและผูที่มีรายไดนอย 
• สนับสนุนการเสริมสรางขีดความสามารถ
ของทรัพยากรมนุษย และสงเสริมแนวคิดและ
พัฒนาศักยภาพคนทํางานและหัวหนางานเพื่อ
การพัฒนาที่ยัง่ยืน 
• สนับสนุนและสนับสนุนดานสาธรณสุข

ที่ตั้ง : อาคารศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ ์ชั้น 
2 โซนดี หอง 201/2 
60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท : (02) 229-3131-2 ,(02) 229-5920 
 โทรสาร :  (02) 229-3130, (02) 229-5928  
 Website :   http://www.kiasia.org 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

โดยการเขามามีบทบาทของโรงเรียนและ
องคกรชุมชนชุมชนในการลดการ
แพรกระจายของโรคติดตอในภูมภิาค 
• การพัฒนารฐัวิสาหกจิ พันธมิตรทาง
การศึกษาและเครือขายเอเชียน-อเมริกันใน
การรวมกันเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยืน 
• สนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในภูมภิาคโดยการพัฒนาขีดความสามารถ
ไปสูตลาดโลกและสัญญาการคาโลก 

3.15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณมีอํานาจหนาที่
เกี่ยวกับการเกษตรกรรม การจัดหาแหลงน้ํา
และพัฒนาระบบชลประทาน สงเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร สงเสริมและพัฒนาระบบ
สหกรณ รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและ
สินคาเกษตรกรรม และราชการอื่นที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ที่อยู  เลขที่ 3 ถนนราชดําเนนินอก แขวงบาน
พานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท 0-2281-5955, 0-2281-5884 
โทรสาร  - 
Website  www.moac.go.th 
E-Mail  webmaster@moac.go.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

เกษตรและสหกรณหรือสวนราชการที่สังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

3.16 กรมพัฒนาที่ดิน 1.ศึกษา สํารวจ จําแนก วิเคราะห และวจิัยดิน
และที่ดิน ทําสํามะโนที่ดิน ตดิตาม
สถานการณสภาพการใชที่ดนิ เพื่อกําหนด
นโยบายและวางแผนการใชที่ดิน และเพื่อการ
พัฒนาที่ดิน 
2.ใหบริการดานการวิเคราะห ตรวจสอบและ
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับดนิ น้ํา พืช ปุย และอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน 
3.ถายทอดผลการศึกษา คนควา วิจยั และ
ใหบริการดานการพัฒนาที่ดนิแกสวนราชการ
ที่เกี่ยวของ และเกษตรกร 
4.ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ฏหมายกําหนด ให
เปนอํานาจหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดิน หรือที่
กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
ที่อยู กรมพัฒนาที่ดิน   เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ   
10900 
โทรศัพท 02-562-5100   
E-mail:   cit_1@ldd.go.th 
Website  www.ldd.go.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

3.17 กรมชลประทาน  1. เปนหนวยงานหลักในการพัฒนาแหลงน้ํา
ตามศักยภาพของลุมน้ําใหเพยีงพอ  
 2. จัดการน้ําใหกับผูใชน้ําทกุประเภทอยาง
ทั่วถึง เปนธรรม และยั่งยืน   3. เสริมสรางให
ประชาชนมีสวนรวม เพื่อใหการและบรหิาร
จัดการน้ํา ทกุระดับอยางบูรณาการ  
4. ดําเนินการปองกันและบรรเทาภัยทางน้ํา 

กรมชลประทาน 
ที่อยู  811 ถ.สามเสน  แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต 
กทม. 10300 
โทรศัพท 1460 
E-mail:   kromchol@mail.rid.go.th 
Website  www.rid.go.th 

3.18 สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีอํานาจหนาที่ดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ และ
กําหนดความหมายของการปฏิรูปที่ดินเพือ่
เกษตรกรรม ในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติ
นี้ หมายถึง การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการ
ถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามตลอด
ถึงการจัดที่อยูอาศัยในทีด่ินเพื่อเกษตรกรรม
นั้น โดยรัฐนําที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐ
จัดซื้อ หรือเวนคืนจากเจาของที่ดิน ซึ่งมิไดทํา

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม  
ที่อยู  เลขที่ 1 ถนนราชดําเนนินอก แขวงบาน
พานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท 0-2282-9004 
โทรสาร  0-2281-0815, 0-2281-5649 
E-mail:   webmaster@alro.go.th 
Website  www.alro.go.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

ประโยชนในที่ดินนั้นดวยตนเอง หรือมีทีด่ิน
เกินสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อจดัใหแก
เกษตรกรผูไมมีที่ดินของตนเอง หรือ
เกษตรกรที่มีทีด่ินเล็กนอยไมเพียงพอแกการ 
ครองชีพ และสถาบันเกษตรกรไดเชาซื้อ เชา 
หรือเขาทําประโยชน โดยรัฐใหความ
ชวยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 
การปรับปรุงทรัพยากรและปจจัยการผลิต 
ตลอดจนการผลิตและการจําหนายใหเกิดผลดี
ยิ่งขึ้น การปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จึงเปน
กระบวนการทีเ่กี่ยวของกับการจัดระบบการ
ถือครองที่ดิน โดยปรับปรุงที่ดินและกระจาย
สิทธิการถือครองที่ดิน พัฒนาเปลี่ยนแปลง
โครงสรางทางการเกษตรเพื่อสนับสนุน
กระบวนการผลิต รวมถึงสงเสริมการตลาด
เพื่อเพิ่มรายได โดยประสานกับสวนราชการ
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 

3.19 องคการสะพานปลา 1. ใหบริการตลาดสินคาสัตวน้ําที่มีคณุภาพ
มาตรฐานและเปนธรรม 
2. สงเสริมฐานะสวัสดกิารของชาวประมง 
สนับสนุนและพัฒนาอาชีพการประมง 
3. ปรับระบบโครงสรางพื้นฐานและสิ่ง
อํานวยความสะดวกของสะพานปลาและทา
เทียบ เรือประมงใหเพยีงพอ ไดมาตรฐาน ถูก
สุขอนามัย และไมกระทบสิ่งแวดลอม และ
ยกระดับมาตรฐานการดแูลรักษาสัตวน้ําให
ถูกสุขลักษณะเพื่อความปลอดภัยของ
ผูบริโภค 
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฐานะการเงนิ
ที่มั่นคงขององคกร 

ที่อยู  211 เจรญิกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120     
โทรศัพท 0-2211-3672     
โทรสาร  0-2212-5899 
Website  www.fishmarket.co.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

5. พัฒนาระบบการบริหารจดัการใหมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได 

4.หนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs ดาน
พัฒนาบคุลากร 

    

4.1  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (ดังที่ไดกลาวไปแลวในหวัขอ 3.2) 

4.2 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม  (ดังที่ไดกลาวไปแลวในหวัขอ 3.9) 

4.3 สถาบันคีนันแหงเอเชยี 
(ดังที่ไดกลาวไปแลวในหวัขอ 3.14) 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

4.4 สถาบันพัฒนาผูประกอบการไทย การบริการดานการอบรม (Training) จัดการ
ฝกอบรมแบบ Public Training Course และ 
In-House Training Course ตามความตองการ
ของผูประกอบการ 
การบริการใหคําปรึกษา(Consulting) รับ
ปรึกษาและแนะนําทางธุรกจิ ดวยทีมงาน
วิชาการ ที่เชีย่วชาญจากในประเทศ และ
ตางประเทศ 
การบริการดานการจัดสัมมนา(Seminar) จัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ครอบคลุมประเด็นตางๆ ตามสภาวะ
การเปลี่ยนแปลง ดวยวิทยากรทั้งในประเทศ
และตางประเทศ 
 การบริการดานงานวจิัย (Research) บริการ
ศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 
(Feasibility Study) การวจิัยทางธุรกิจ และ

ที่ตั้ง :  150 ถนนราชบพิธ เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท : 0 2622 1860-76 ตอ 113, 337 
 โทรสาร :  0 2622 1004 
 Website :   http://www.trainingthai.com 
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วิจัยตลาด (Market Research) 
การใหบริการจัดงาน (Organizer) จัดกิจกรรม
ทางธุรกิจ การแสดงสินคา กจิกรรมสันทนา
การ Walk Rally และ Group Dynamic โดย
ทีมงานที่มีประสบการณระดับมืออาชีพ 
การบริหารโครงการ (Project Management) 
วางแผนและบริการโครงการตางๆ โดยทีม
ปรึกษาที่มีประสบการณ และประสบ
ผลสําเร็จในการบริหารโครงการมาแลว
มากมาย 
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4.5 ศูนยบมเพาะวิสาหกิจพระจอมเกลา
ลาดกระบัง  

1.ถายทอดความรูที่หลากหลายสาขาวิชา โดย
เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจเอกชนในเขต
ลาดกระบังและพื้นทีใ่กลเคียง 
2.สรางผูประกอบการรุนใหม ในกลุมคลัส  
เตอรหลักที่อยูในเปาหมายของประเทศ 
3.จัดกระบวนการเรียนรูเปนผูประกอบการ 
ใหแกนกัศึกษา บัณฑิต และผูที่สนใจเพื่อ
พัฒนาไปสูผูประกอบการขนาดเล็กรุนใหม 
4.เปนที่ปรึกษาใหคําแนะนํา ประสานงานจัด
อํานวยความสะดวกในดานตางๆ ใหกบั
กลุมเปาหมาย 

ที่อยู : ศูนยบมเพาะวิสาหกจิพระจอมเกลา
ลาดกระบัง กงแผนงาน ชั้น 6 สํานักงาน
อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง โทรศัพท/โทรสาร 02-
7372569 
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4.6 ศูนยบมเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑฮาลาล 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1.  ดําเนินการบมเพาะผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมดานผลิตภัณฑและ
บริการฮาลาลเพื่อการสงออก 
2.  พัฒนาและสรางผูประกอบการใหมที่มพีื้น
ฐานความรูในเชิงวิชาการดานผลิตภัณฑและ
บริการ ฮาลาลเพื่อการสงออก 
3.  สงเสริมความเขมแข็งดานเทคโนโลย ีและ
การบริหารจัดการของผูประกอบการเองใน
ดานผลิตภัณฑและบริการฮาลาลเพื่อการ
สงออก 
4.  วิจัยและพฒันาผลิตภัณฑและบริการฮา
ลาลใหมีมาตรฐานสากลเพื่อการสงออก
ใหกับผูประกอบการใหม  

ศูนยบมเพาะวสิาหกิจผลิตภณัฑฮาลาล 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
ที่ตั้ง : 154 อาคารจุฬาพัฒน 3 ชั้น 4 (คณะสหเวช
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)  ถนนพระราม 
1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน จงัหวัด : 
กรุงเทพมหานคร  10330         โทรศัพท : 02-
2181098, 02-2181099, 02-2181076   
แฟกซ : 02-2181103, 02-2181076  
โทรศัพท : 089-9241319  
อีเมล : mrambutr@hotmail.com, 
rambutr_manoon@hotmail.com  
Website : www.bihap.org  
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4.7 มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการ
จัดการแหงประเทศไทย  

รวมมือกับ 8 สถาบันการศึกษา ไดแก 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร (NIDA) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสมาคมการ
จัดการธุรกิจแหงประเทศไทย มุงพัฒนา
ความรู ความสามารถดานการบริหารธุรกิจ
ใหกับนักธุรกจิสวนภูมิภาค ในขณะเดยีวกนั 
สนับสนนุการพัฒนาคณาจารย
สถาบันการศึกษาทางดานการบริหารจัดการ
ธุรกิจ การพัฒนาหอการคาจงัหวัด และ
คณะอนกุรรมการสงเสริมและประสานงาน
ความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชน  

ที่ตั้ง : อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 5 
142 ถนนสีลม กรุงเทพ 10500 
โทรศัพท : 02-2236-6884-5 
 โทรสาร :  02-2236-7958 
 Website :   http://imetthai.com 
 E-mail : imet@imetthai.com 
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4.8 สถาบันทรัพยากรมนษุย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ดําเนินการวิจยั การฝกอบรม สัมมนา เผยแพร
ขอมูลทางวิชาการ และผลงานวิจยั รวมทั้ง 
การใหบริการดานการใหคําปรึกษาแนะนาํแก
หนวยงานตางๆ ทั้งนี้ โดยเนนถึงปญหา
ทางดานทรัพยากรมนุษยเปนสําคัญ มีการ
รวมมือกับองคการในประเทศ และมี
ความสัมพันธกับองคการและสถาบัน
ตางประเทศ เพื่อศึกษาวิจยัสภาพและปญหา
ทรัพยากรมนษุยในประเทศไทย   เผยแพร
ขอมูล และใหความรูทางวิชาการแก
ผูเกี่ยวของ และผูสนใจโดยทั่วกันจัดใหมี
การศึกษาในระดับสูงในลักษณะสาขาวิชาซึ่ง
เกี่ยวของกับทรัพยากรมนษุยใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ที่ตั้ง : เลขที่ 2 ถนนพระจนัทร กรุงเทพมหานคร 
10200  
อาคารอเนกประสงคชั้น 6 
โทรศัพท : 0-2613-3301-8, 0-2223-3750 
 โทรสาร :  0-2226-5324 
 Website :   http://hri.tu.ac.th/ 



 ภาคผนวก ก - 69

รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

4.9 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวาง
ประเทศ 

• การวจิัยกับสถาบัน หรือหนวยงานอื่นๆ ทั้ง
ในและตางประเทศ 
• ดําเนนิการเกีย่วกับการเก็บรวบรวมขอมลู
(database) หนงัสือ เอกสาร สิ่งตีพิมพ ผลงาน
การวิจยัทั้งในและตางประเทศในสวนที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนษุย 
• ดําเนนิการฝกอบรมเพื่อเผยแพรความรู
ความเขาใจเกีย่วกับทรัพยากรมนุษยและเรือ่ง
ที่เกี่ยวของ 
• ดําเนนิการเกีย่วกับการเผยแพรขอมูล
วิชาการที่เกีย่วของกับทรัพยากรมนุษยเพื่อ
เสริมสรางความสัมพันธและความเขาใจอนัดี
ระหวางประเทศ 

ที่ตั้ง : ชั้น 7 ตึก S.P. 388 ถ.พระหลโยธิน เขต 
พะยาไท กรุงเทพฯ 1004 
โทรศัพท : (02)619-0512-3, 273-0180 
 โทรสาร :  (02)273-0181 
 Website :   http://www.fihrd.org 
E-mail : contactus@fihrd.org 



 ภาคผนวก ก - 70

รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

4.10 สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ใหบริการดานขอมูลขาวสารวิชาการ ใน
รูปแบบของการใหการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน รวมไปถึงการผลิตสื่อตางๆ เชน 
เอกสารเผยแพร รายการวิทยุ รายการ
โทรทัศน จัดฝกอบรม จัดนิทรรศการ 
ตลอดจนการจดัประชุม/สัมมนา และ
ฝกอบรมในหลักสูตรตางๆใหบริการทาง
วิชาการ แกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
ประชาชนทั่วไป โดยถายทอดความรูและ
เทคโนโลยีที่ถูกตองและทนัสมัย เพื่อการ
ประกอบอาชพี และเสริมอาชีพ 

โทรศัพท :  02-942-8822 
 Website :   
http://www.ku.ac.th/department/eto.html 

4.11 สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ และสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ (กพข.) สถาบันมุง
ผลักดันใหเกิดขบวนการเพิ่มผลผลิต 

ที่ตั้ง : ชั้น 12 -15 อาคารยาคูลท 1025 ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพ 10400 
โทรศัพท : 02 - 6195500 
โทรสาร :  02 - 6198100 
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(Productivity Movement) ในทุกภาคสวน
ของสังคม  

Website :   http://www.ftpi.or.th 
E-mail : info@ftpi.or.th 

4.12 สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

• สงเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
• สงเสริมการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ
มาตรฐานสากล : ฝกอบรมบุคลากรตาม
เกณฑมาตรฐานสากล 
• สงเสริมการจดทะเบียนบุคลากรดานการ
มาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานสากล : จด
ทะเบียนบุคลากรดานการมาตรฐานตาม
เกณฑมาตรฐานสากล 

ที่ตั้ง : ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400 
โทรศัพท : 0 2202 3301-4 
โทรสาร :  0 2202 3415 
Website :   http://www.ftpi.or.th 
E-mail : thaistan@tisi.go.th 

4.13 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  • เปนองคกรกลางเพื่อประสานงานระหวาง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อการพฒันา
อุตสาหกรรมสิ่งทอสาขา 
• การเพิ่มผลิตภาพดวย การเพิ่มทักษะแรงงาน 
(Human Skill) ใหมีความรูความสามารถ
เฉพาะดาน เพิม่มากขึ้นในระดับตาง ๆ เพื่อให

ที่ตั้ง : ซอยตรีมิตร กลวยนําไท ถนนพระรามที่ 4 
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110 
โทรศัพท : 0 2713-5492-9 
Website :   http://www.thaitextile.org/ 
E-mail : info@thaitextile.org 
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สอดคลองกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม การเพิ่มผลิตภาพดวย การ
บริหารจัดการ (Management) เสริมสราง
ความรู ความเขาใจในการบริหารจัดการทีด่ี 
นําไปสูการลดตนทุนและ Lead time การเพิม่
ผลิตภาพดวย เทคโนโลยี ซึ่งเปนปจจยัสําคัญ
สําหรับขีดความสามารถ ในการแขงขัน 
• การเพิ่มผลิตภาพดวย การสรางปจจัย
แวดลอมภายนอก ที่เอื้อตอการพัฒนา 
(Enabling Factors) เชน กฎระเบียบ ขอบังคับ
ทางราชการ โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
การศึกษา วิจยั การเตรียมความพรอมหอง
ทดสอบ และการใชพลังงาน เปนตน 
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4.14 สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหง
ประเทศไทย 

• เสริมสรางความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาของประเทศ
ไทย ประสานงานและรวมมอืในการจดัทํา
แผนแมบทแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหล็กและเหลก็กลา และการนําแผนงานไป
ปฏิบัติ 
• รวบรวมและประมวลขอมลู เพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรม การคาและการกําหนดนโยบาย
ของรัฐ สรางสมดุลใหกับการผลิต และความ
ตองการ สงเสริมใหเกดิการประสานงานและ
รวมมือกันระหวางผูที่เกีย่วของใน
อุตสาหกรรมเหล็ก ภาครัฐและตางประเทศ 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนา
อุตสาหกรรมเหล็ก 
• ใหบริการแกอุตสาหกรรมเหล็กในดานตาง 
ๆ เชน การสงเสริมการตลาด ดานขอมูล การ

ที่ตั้ง : ชั้น5 อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรม
สนับสนุน ซอยตรีมิตร ถนนพระราม4 เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท : (02) 7136290-2  โทรสาร : 
(02)713629 
Website :   http://www.isit.or.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

ฝกอบรม การบริการดานเทคนิค และการ
ทดสอบผลิตภัณฑ สงเสริมใหสมาชิก
ประกอบธุรกจิอยางโปรงใส และมี
จรรยาบรรณ 

4.15 สถาบันอาหาร  ดําเนินภารกิจตามแนวนโยบาย การพัฒนา 
และ ยกระดับมาตรฐาน อุตสาหกรรม อาหาร
ของไทย สูระดับสากล เพื่อสรางศักยภาพ ใน
การแขงขันในตลาดเสรี  ดําเนินงานวิจยัตาม
แนวนโยบาย Policy Research ตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

ที่ตั้ง : 2008 Charansanitwong Rd. Soi 40 
Bangyeekhan, Bangphlad Bangkok 10700 
โทรศัพท : 0 2-886-8088 
โทรสาร :  0 2-886-8106-7 
Website :   http://www.nfi.or.th 

4.16 สถาบันยานยนต  • ศึกษาวิจยั เพือ่สนับสนุนใหเกิดนโยบายที่
เหมาะสมของรัฐ และประสานงานเพื่อใหเกิด
ความคลองตัว ตอเนื่องในอตุสาหกรรม และ
ธุรกิจยานยนตไทย 
• กําหนด และจัดทํามาตรฐาน รวมทั้ง
ใหบริการดานการตรวจสอบ ทดสอบ ใหการ

ที่ตั้ง : สํานักงานกลวยน้ําไท (1) ชั้น 4 อาคาร
สํานักพัฒนาอตุสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรี
มิตร ถนนพระราม 4 แขวงกลวยน้ําไท เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท : 0-2712-2414  โทรสาร :  0-2712-
2415 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

รับรองผลิตภัณฑชิ้นสวน และวัสดุยานยนต 
• ใหบริการดานขอมูลขาวสารที่เกี่ยวเนื่องกบั
ธุรกิจ และอุตสาหกรรมยานยนต ประยุกต 
งานวิจยัพัฒนา เพื่อยกระดับเทคโนโลยี และ
ระบบคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต ให
ทันสมัยไดมาตรฐานโลก 
• พัฒนาทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยาน
ยนต ใหมีขีดความสามารถที่ได
มาตรฐานสากล 

Website :   http://www.thaiauto.or.th/ 

4.17 สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  • สนับสนุนและผลักดันการใช วัตถุดิบ และ
ชิ้นสวนที่ผลิตในประเทศ เพือ่การผลิตสินคา
ไฟฟาและอเิล็กทรอนิกสใหมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง 
• สนับสนุนและผลักดันใหมีการพัฒนา
มาตรฐานและคุณภาพสินคาไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส เปนไปตามมาตรฐานไทยและ

ที่ตั้ง : 57 ชั้น6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
57 ถนนพระสเุมรุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท : 0-2280-7272 
โทรสาร :  0-2280-7273, 0-2280-7277 
Website :   http://www.thaieei.com 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

สากล ผลักดันใหมีการสงออกสินคาไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสใหเพิ่มขึน้อยางตอเนื่อง 
• เปนศูนยกลางในการรวบรวม วิเคราะห วจิัย 
และพัฒนาขอมูลของอุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส ในดานการผลิต การตลาด 
และการเจรจาขอตกลงทางการคาระหวาง
ประเทศ 

4.18 สถาบันไทย – เยอรมัน  การพัฒนาชางเทคนิค ชางฝมือแรงงาน ใหมี
ระดับความสามารถที่สูงขึ้น การพัฒนา
เทคโนโลยีใหมๆ ทดแทนการนําเขาเพียง
อยางเดยีว การทําหนาที่เชื่อมโยง
อุตสาหกรรมตางๆ ภายในประเทศ เขา
ดวยกัน เพื่อใหมีศักยภาพเพยีงพอ ที่จะ
สามารถแขงขันกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ใน
ระดับโลกได   
 

ที่ตั้ง : 700/1 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ถนน บางนาตราด กม. 57  
ต.คลองตําหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
โทรศัพท : 02-7846666 ,038-215033-44 
โทรสาร :  02-7846699, 038-743464 
Website :   www.tgi.or.th 
E-mail : marketing@tgi.or.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

4.19 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  1. การฝกเตรียมเขาทํางาน เปนการฝกอาชพี
ใหแกแรงงานใหม เพื่อพัฒนาความรู 
ความสามารถในขั้นพืน้ฐานของสาขาอาชีพ
ตางๆ  การฝกยกระดับฝมือ เปนการฝกอาชพี
ใหแกแรงงานที่มีงานทําอยูแลว 
2. การพัฒนาสงเสริมบุคลากร ใหบริการการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร โดยทําการ
ฝกอบรมใหกบัหนวยงานราชการ สถาน
ประกอบการ หนวยงานฝกอบรม ตลอดจน
บุคคลทั่วไป 
3. การประสานความรวมมอืในการพัฒนา
แรงงานระดับชาติและระดบัจังหวดั การ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานของ
ภาคเอกชน โดยใชมาตรการจูงใจภายใต
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน พ.ศ.2545 

Website :   http://www.dsd.go.th/ 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

4. การกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน 
แหงชาต ิเปนการจําแนกระดับฝมือแรงงาน
ตามความรูและความสามารถในการทํางาน
สาขาอาชีพตางๆ การทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงาน 
5. การแขงขันฝมือแรงงาน เปนกิจกรรมที่มุง
กระตุนใหเกิดการแขงขันในการพัฒนา
ศักยภาพการฝกอบรมฝมือแรงงาน  
6. การสงเสริมการพัฒนาฝมอืแรงงานเพื่อ
เปนผูประกอบอาชีพอิสระเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแขงขนัของประเทศ และขยายโอกาส
ทางธุรกิจ มีการสนับสนุนใหมีการพัฒนา
ฝมือแรงงานเพื่อกาวสูการเปนผูประกอบ
อาชีพอิสระ 
7. สรางและพัฒนาผูประกอบการ เพื่อพัฒนา
และยกระดับฝมือแรงงานในสาขาชางตาง ๆ 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

ใหเปนผูประกอบอาชีพอิสระได  
4.20 กรมสงเสริมการเกษตร 1. การสงเสริมและพัฒนาเกษตร และองคกร

เกษตรกร 
2. การดําเนินการสงเสริมและประสานงาน
การถายทอดความรูการผลิต และจัดการ
ผลผลิตพืช ประมง  
ปศุสัตว 
3. การดําเนินการฝกอบรมอาชีพเกษตรกร 
4. การดําเนินการใหบริการทางการเกษตรเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร 
5. การดําเนินการผลิตและจาํหนายเมล็ดพนัธุ
พืชเศรษฐกจิ 
6. การดําเนินการผลิตและเผยแพรเอกสาร 
คําแนะนํา และสื่อสิ่งพิมเพือ่ใชในการ
สงเสริมการเกษตร 
7. กาํกับ ดแูล การดําเนนิงานสถานี

กรมสงเสริมการเกษตร 
ที่อยู 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
E-mail:   webmasterdoae@doae.go.th , 
doaeweb@hotmail.com 
Website  www.doae.go.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

วิทยกุระจายเสยีงเพื่อการเกษตร (ปชส.8) 
8. การดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงาน
การชวยเหลือเกษตรผูประสบภัยธรรมชาต ิ
9. การดําเนินการดานความรวมมือในการ
เชื่อมโยงและพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตร 
10. การกําหนดระบบและดําเนินการเกี่ยวกบั
วิสาหกจิเกษตร 

4.21 สํานักงานมาตรฐานสนิคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ 

1. กําหนดมาตรฐานและระบบการผลิตสินคา
เกษตรและอาหาร 
2. ตรวจสอบและใหการรับรองมาตรฐาน
สินคา และมาตรฐานระบบการผลิตในไรนา
และโรงงานแปรรูป รวมทั้งใหการรับรอง
องคกรภาครัฐและเอกชนในการรับรอง
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารเพื่อการ
สงออก 
3. ติดตามและประเมินผล แผนงานและ

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาต ิ
ที่อยู  ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท 0 2283 1600 
โทรสาร  0 2280 3877 
E-mail:   itc@acfs.go.th 
Website  www.acfs.go.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

มาตรการดานความปลอดภยัอาหาร 
4. เจรจาดานเทคนิคในระดบัทวิภาคแีละ
องคการระหวางประเทศ เพื่อสรางความเปน
ธรรมจากการใชมาตรการทีม่ิใชภาษเีปนขอ
กีดกนัทางการคา 
5. เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศและระบบ
การตรวจสอบยอนกลับทางดานมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหาร 

4.22 สํานักงานพัฒนาการวจิัยการเกษตร
(องคการมหาชน) 

• พันธกิจของ สวก.  
• สงเสริมและสนับสนุน การวิจัยการเกษตร
เชิงพาณิชย  
• สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ดานการวิจัยการเกษตร  
• สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขอมูล 
และสารสนเทศดานการวิจัยการเกษตรเชิง
พาณิชย  

สํานักงานพัฒนาการวจิัยการเกษตร (องคการ
มหาชน) 
ที่อยู  2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท 0-2579-7435 
โทรสาร  0-2579-7235 
E-mail:   arda@arda.or.th 
Website  www.arda.or.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

5. หนวยงานสงเสริมและการพัฒนา SMEs 
ดานโลจิสติกสของประเทศไทย 

    

5.1 กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาว ี มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนา 
ระบบ การขนสงทางน้ําและการพาณิชยนาวี 
ใหมีการเชื่อมตอกับระบบการ ขนสงอื่น ๆ 
ทั้งการขนสงผูโดยสารและสนิคา ทาเรือ อูเรือ 
กองเรือไทย และกิจการเกี่ยวเนื่อง เพื่อให
ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเรว็ ทั่วถึง 
และ ปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุนภาค
การสงออกใหมีความเขมแขง็  

ที่ตั้ง : 1278 ถ. โยธา แขวงตลาดนอย เขต 
สัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 10100 
โทรศัพท : 0-2233-1311-8 
โทรสาร :  0-2236-7248 
Website :   www.md.go.th 
E-mail : marine@md.go.th 

5.2 กรมการขนสงทางบก  ใหกรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม 
มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดระบบ การจัดระเบยีบ
การขนสงทางบก โดยการกํากับ ดูแล 
ตรวจสอบ ตรวจตรา ใหมีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสานและวางแผน
ใหมีการเชื่อมตอกับระบบการขนสง อื่น ๆ 

ที่ตั้ง : กรมขนสงทางบก 1032 ถ.พหลโยธิน 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท : 0-2272-5322 , 0-2272-5416 
โทรสาร :  0-2272-5161 
Website :   www.dlt.go.th 
E-mail : pr.sb@dlt.go.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

เพื่อใหระบบการขนสงทางบกเกิดความ
คลองตัว สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและปลอดภัย  

5.3 กรมการขนสงทางอากาศ  มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนา และ
กํากับดแูลการบินพลเรือนของประเทศใหได
ตามมาตรฐานสากล เพื่อใหการพัฒนา
โครงขายและบริการการบินพลเรือนเพียงพอ
ตอความตองการของผูใชบริการ อันมีผลตอ
การสงเสริมการทองเที่ยว และการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนการผลักดนั
ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการบินพลเรอืน
ในภูมภิาค  

ที่ตั้ง : กรมการขนสงทางอากาศ 71 ซอยงามดูพลี 
ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท : (0) 2287-0320-9 
โทรสาร :  (0) 2286-3373 
Website :   www.aviation.go.th 

5.4 กรมทางหลวง  มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานทางหลวง การกอสรางและบํารุงรักษา
ทางหลวงใหมโีครงขายทางหลวงที่สมบูรณ 
ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และเชื่อมโยงกบั
ประเทศเพื่อนบานเพื่อใหประชาชนไดรับ

ที่ตั้ง : 2/486 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขต 
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท : 0-2354-6668-76 
Website :   www.doh.go.th 
E-mail : webmaster@doh.go.th 
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ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
เดินทาง  

5.5 กรมทางหลวงชนบท  มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานทางหลวง การกอสรางและบํารุงรักษา
ทางหลวงใหมโีครงขายทางหลวงที่สมบูรณ 
ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เพือ่ใหประชาชน
ไดรับความสะดวก รวดเรว็ และปลอดภัยใน
การเดินทาง  

ที่ตั้ง : 218/1 ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท : 02-299-4329 , 02-299-4305 
โทรสาร :  0-2272-5161 
Website :   www.dor.go.th 
E-mail : webmaster@dor.go.th 

5.6 สํานักงานนโยบายและแผนการขนสง
และจราจร  

มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและ
จัดทําแผนการขนสง การจราจร และความ
ปลอดภัยจากการขนสง ประสานแผน ดาน
การขนสงทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ 
การจราจร และความปลอดภัยจาก การขนสง
ใหสอดคลองกับแผนหลักดานการขนสง และ
การจราจร เพือ่ใหนโยบายดานการขนสงและ
จราจรมีความ เปนเอกภาพ  

ที่ตั้ง : เลขที่ 35 ถนนเพชรบรุี แขวงทุงพญาไท 
เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท : 0-2215-1515 
โทรสาร :  0-2215-5500 
Website :   www.otp.go.th 
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5.7 การรถไฟแหงประเทศไทย มีภารกิจหลัก ในการบริการรถไฟ โดยมุง 
อํานวยความสะดวก แกผูใชบริการ อยางมี
ประสิทธิภาพ ในอัตราคาภาระ ที่เปนธรรม 
และมีหนาที่ พัฒนา และบํารุงสถานีรถไฟ 
รวมถึง การรักษา ความปลอดภัยของ
ผูโดยสาร  

ที่ตั้ง : การรถไฟแหงประเทศไทย แขวงรองเมือง 
เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 
โทรศัพท : 0-2621-8701 
Website :   www.railway.co.th 
E-mail : Info@railway.co.th 

5.8 การทาเรือแหงประเทศไทย  มีภารกิจหลัก ในการใหบริการ แกเรือ และ
สินคา โดยมุงอํานวย ความสะดวก แก
ผูใชบริการ อยางมีประสิทธิภาพ ในอัตราคา
ภาระ ที่เปนธรรม ทั้งที่ทาเรือกรุงเทพ และ
ทาเรือพาณิชย แหลมฉบัง  

ที่ตั้ง : 444 ถนนทาเรือ คลองเตย กรุงเทพฯ 
10110 
โทรศัพท : 0-2269-3000 
โทรสาร :  0-2672-7156 
Website :   www.port.co.th 
E-mail : patonline@port.co.th 
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5.9 การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศ
ไทย   

มีภารกิจหนาที่ จัดใหมีและใหบริการระบบ
รถไฟฟาขนสงมวลชน ที่มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย และไดมาตรฐานสากล ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อลด
ปญหาการเดินทาง และบรรเทาปญหา
การจราจรติดขัด และเพื่อคณุภาพชวีิตและ
คุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีกวา  

ที่ตั้ง : 175 ถ.พระราม 9 หวยขวาง กรุงเทพฯ 
10320 
โทรศัพท : 0 2612 2444 
โทรสาร :  0 2612 2436 
Website :   http://www.mrta.co.th 
E-mail : webmaster@mrta.co.th 

5.10 การทางพิเศษแหงประเทศไทย  มีวัตถุประสงคที่จะดําเนินการกอสรางหรือ
จัดใหมีทางพิเศษ บํารุงรักษาทางพิเศษ จดั
ดําเนินการหรอืควบคุมธุรกิจเกี่ยวกบัระบบ
การขนสงมวลชน ตลอดจนดาํเนินงานตาง ๆ 
ที่เกี่ยวกับทางพิเศษ เพื่ออํานวยความสะดวก
และความรวดเร็วในการจราจรและการขนสง
เปนพิเศษ ชวยขจัดปญหาและอุปสรรคใน
สวนที่เกีย่วกับเสนทางคมนาคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกรุงเทพมหานคร 

ที่ตั้ง : สํานักงานใหญจตุจักร 2380 ถ.พหลโยธิน 
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท : 0-25795380-9, 0-25620044, 0-
29401199 
Website :   www.eta.co.th 
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5.11 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ในการใหบริการ
ดานขนสงมวลชนกรุงเทพ โดยใหบริการรถ 
โดยสาร ทุกประเภท และบรษิัทรถรวม แก
ประชาชน ทั่วไปในเขต กทม. และ จังหวดั
ใกลเคียง คือ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร และรองรับ 
ความตองการ ของประชาชน ใหทั่วถึง  

ที่ตั้ง : 131 ถนนเทียมรวมมิตร หวยขวาง กทม. 
10320 
โทรศัพท : 184, 0-2246-0973, 0-2246-0741-4 
Website :   www.bmta.co.th 
E-mail : webmaster@bmta.co.th, 
184@bmta.co.th 

5.12 สถาบันการบินพลเรือน  มีหนาที่รับผิดชอบ ในการจดัดําเนนิการ ผลิต 
และใหการฝกอบรม บุคลากร ดานการบิน 
และดําเนินกจิการ เกี่ยวกับ บริการ ชางอากาศ
ยาน บริการ อากาศยาน และกิจกรรมอื่น ๆ 
เกี่ยวกับ การบิน โดยมุงเนน ในการผลิต และ
ฝกอบรม เพื่อพัฒนา บุคลากร ทั้งดานการบิน
พลเรือน ในประเทศ และระหวางประเทศ 
ตามมาตรฐาน สากล ที่องคการ การบินพล
เรือน ระหวางประเทศ (International Civil 

ที่ตั้ง : 1032/355 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท : 0-2272-5741-4 
โทรสาร :  02272-5288 
Website :   www.catc.or.th 
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Aviation Organization, ICAO) ไดกําหนดไว 
ใหเพยีงพอ เพือ่สนับสนุน หนวยงาน การ
ขนสง ทางอากาศ ของภาครฐั และภาคเอกชน 
ใหเปนไปตาม แผนพัฒนา บคุลการ ดานการ
บิน ของประเทศ  

5.13 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  เปนหนวยงาน ในสังกัด กระทรวง คมนาคม 
ดําเนิน กิจการ ดานการบินพาณิชย ใน
ประเทศ และระหวางประเทศ ในฐานะ สาย
การบินแหงชาติ ดําเนินการ ขนสงผูโดยสาร 
พัสดุ และไปรษณยีภณัฑ ทางอากาศ ทั้ง
ภายใน และตางประเทศ รวมถึง กิจการอื่น ที่
เกี่ยวของ และ สนับสนุนกัน เชน การบริการ
ภาคพื้น ศูนยซอมบํารุง ทางอากาศยาน 
คลังสินคา กิจการทัศนาจร โรงแรม ภัตตาคาร 
ครัวการบิน เปนตน  

สํานักงานใหญ (Head Office) 
ที่ตั้ง : 89 ถนนวิภาวด-ีรังสิต เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท : 02-545-1000 
Website :   www.thaiair.com 
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5.14 บริษัท ขนสง จํากัด  มีหนาที ่ความรับผิดชอบ รับทําการขนสง 
โดยทั่วไป เพือ่บริการ การเดินรถ ขนสง
ผูโดยสาร และกิจการ ที่ตอเนือ่ง เพื่อ
ประโยชน แหงรัฐ และประชาชน โดยมี
ระบบ การบริหารงาน การเดินรถ เพื่อความ
สะดวก รวดเร็ว ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภยั 
เปนระเบยีบเรยีบรอย และเพยีงพอกับ ความ
ตองการ รวมมอืกับ ภาคเอกชน สวนราชการ 
และรัฐวิสาหกจิ อื่น ๆ ในการเดินรถ ขนสง
ผูโดยสาร และ กิจการที่ตอเนือ่ง ใหมีการ
ประสานงาน และใชทรัพยากร รวมกัน อยาง
มีประสิทธิภาพ  

โทรศัพท : 0- 2576-5599 
Website :   www.transport.co.th 
E-mail : webmaster@transport.co.th 
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5.15 บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน)   

มีภารกิจหลัก ในการบริการ แกเครื่องบิน 
โดยมุงอํานวยความสะดวก แกผูใชบริการ 
อยางมีประสิทธิภาพ ในอัตราคาภาระ ที่เปน
ธรรม และมีหนาที่พัฒนา และบํารุงทาอากาศ
ยาน รวมถึงการรักษาความปลอดภัย ดวย  

ที่ตั้ง : 333 ถนนเชิดวุฒากาศ เขตดอนเมือง 
กรุงเทพ 10210 
โทรศัพท : 02 535 1111 
โทรสาร :  02 531 4061 
Website :   www.airportthai.co.th 
E-mail :  aotpr@airportthai.co.th 

5.16 บริษัท ไทยเดินเรือ จํากัด   มีวัตถุประสงค ในการดําเนนิงาน เพื่อบริการ 
ขนสงทางทะเล ระหวางประเทศ ใหบริการ 
ดานคลังสินคา และทาเรือใหเชา และเชาเรอื 
เพื่อประกอบ กิจการ ขนสงทางทะเล และยัง
ทําหนาที่ เปนตัวแทน ของบริษัทเรือ และ
นายหนา ในกจิการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ กับการ
ขนสงทางน้ํา 

ที่ตั้ง : Manorom Bld, 15 fl.,3354/51 Rama IV 
Road, Klong Toey, Bangkok 
โทรศัพท : (662) 672-8690 
โทรสาร :  (662)2497578 ,2490108 
Website :   www.tmn.co.th 
E-mail :  webmaster@tmn.co.th 
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5.17 บริษัท วทิยุการบินแหงประเทศไทย 
จํากัด   

บริษัทฯ มีอํานาจ ในอันทีจ่ะ ปฎิบัติหนาที่ 
ตามที่ไดรับมอบหมาย จากรัฐบาล ตาม
ขอตกลง ในสัญญา ระหวางรัฐบาล และ
บริษัทฯ คือ หนาที่ รับผิดชอบ ในการ
ดําเนินการ และบํารุงรักษา การวิทยุ สื่อสาร 
ระหวาง สถานี พื้นดนิ จุดถึงจุด อากาศ - 
พื้นดิน - อากาศ เกี่ยวกับ การบิน ระหวาง 
ประเทศ และ/ หรือ ในประเทศ การสื่อสาร 
ทางวิทยุ เกี่ยวกับ ความสะดวก ทาง
อุตุนิยมวิทยา เครื่องชวย การเดินอากาศ การ
จัด จราจร สําหรับ เครื่องบิน ที่บินดวย 
เครื่องวัด ประกอบ การบิน และบริการอื่นใด 
ที่เกี่ยวของ ตามความตองการ ของผูดําเนิน 
การเดินอากาศ เพื่อใหการขนสงทางอากาศ 
ในและตางประเทศ ไดดําเนนิไป ดวยความ
ปลอดภัย สม่ําเสมอ และมีสมรรถภาพ โดย

ที่ตั้ง : 102 ซอยงามดูพลี ทุงมหาเมฆ สาทร 
กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท : 0-2287-3531-41 
โทรสาร :  0-2287-3131 
Website :   www.aerothai.co.th 
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ไมคิดกําไร และไมลําเอียง อันเปนภารกิจตาม
ขอผูกพันที่รัฐบาลไทย มีอยูตอองคการ การ
บินพลเรือน ระหวางประเทศ ในฐานะภาคี 
ประเทศ  

5.18 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
(ดังที่ไดกลาวไปแลวในหวัขอ 3.2) 

5.19 สถาบันคีนันแหงเอเซีย 
(ดังที่ไดกลาวไปแลวในหวัขอ 3.14) 

6. การสงเสริม SMEs ดานกฎหมาย/
กฎระเบียบและขอบังคับ 

    

6.1 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
(ดังที่ไดกลาวไปแลวในหวัขอ 3.2) 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

6.2 บริษัท อัลฟา อินโฟ จํากดั ทําหนาที่ดานการพัฒนาฐานขอมูล การ
พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรและการพัฒนา
อินเตอรเน็ทและอินทราเน็ตขององคกรตางๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน ในสวนงานการสงเสริม 
SMEs ไดมีสวนรวมในการพฒันาขอมูล
เกี่ยวกับกฎระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับ 
SMEs จัดทําเปนฐานขอมูล ในรูป CD-ROM 

ที่ตั้ง :  125/213 บางออริเวอรไซดทาวเวอร 
ซอยจรัญสนิทวงศ  
94/1 ถนนจรญัสนิทวงศ  แขวงบางออ เขตบาง
พลัด กรุงเทพฯ 10700 
โทรศัพท : 02-880 1641, 02-880 1643 
โทรสาร :  02-879 0602 
Website :   www.alphainfo.co.th 
E-mail :  info@ alphainfo.co.th 

7. การสงเสริม SMEs ดานวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

    

7.1 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีหนาที่เกีย่วกบัการวางแผน สงเสริม และ
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมี
หนวยงานในสังกัดที่ดําเนนิการวิจยัและ
พัฒนา และบริการทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี นอกจากนัน้ ยังมีการสงเสริมและ

ศูนยบริการขอมูลคลินิกเทคโนโลยี (Clinic 
Technology Call Center)  
สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี 
สํานักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

พัฒนาอุตสาหกรรมดานกระบวนการผลิต 
ผลิตภัณฑ และเครื่องมือตนแบบ โดยไดมี
การจัดตั้งคลินกิเทคโนโลยีกบั
สถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อการบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีใหแกผูประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม SMEs เกษตรกร และ
ชุมชน 

ที่ตั้ง :  ถ.พระราม 6  เขตราชเทวี กทม. 10400 
โทรศัพท :  0-2354-4466 ตอ 621  
โทรสาร : 0-2354-3712 
E-mail :  clinictech@most.go.th 
Website :  www.clinictech.most.go.th  

7.2 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ  

(ดังที่ไดกลาวไปแลวในหวัขอ 3.10) 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

7.3 สถาบันวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย 

1)  วิจยั พัฒนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ซึ่งสอดคลองนโยบายและแผนระดับชาต ิ
และความตองการของอุตสาหกรรม พรอมทั้ง
นําผลงานสูการใชประโยชน เพื่อสรางมูลคา
ทางเศรษฐกิจเชิงพาณิชยของประเทศ  
2)  บริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดาน
วิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบ และอื่นๆ เพื่อ
สนับสนุน การพัฒนามาตรฐานคุณภาพของ
ทั้งหนวยงานและวิสาหกจิเอกชน 
3) สงเสริมสังคม พัฒนาความรูความสามารถ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ที่ตั้ง :  196 พหลโยธิน จตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
10900 ประเทศไทย  
โทรศัพท : 0-2579-1121-30, 0-2579-5515, 0-
2579-0160, 0-2579-8533 
โทรสาร : 0-2561-4771, 0-2579-8533  
Website :  www.tistr.or.th    
Email :   tistr@tistr.or.th  
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

7.4 สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ การบริหารกองทุนพัฒนานวตักรรมและ
เงินทุนหมนุเวยีนเพื่อการวิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยีควบรวมไปพรอมกัน  
1) ยกระดับความสามารถดานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม   
2) เชื่อมโยงเครือขายวิสาหกจิอยางมีบูรณา
การ  
3) สนับสนุนดานวิชาการและการเงิน  
4) สนับสนุนการยกระดับทักษะ
ความสามารถดานเทคนิคและการบริหาร
จัดการ  
5) สงเสริมเพื่อสรางความตื่นตัวดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี 
6) บริหารเงินทุนหมุนเวยีนเพื่อการวิจยัและ
พัฒนาเทคโนโลยี  

ที่ตั้ง :   73/1 อาคารโยธี ชั้น3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ   
10400  
โทรศัพท :  02 644 6000   
โทรสาร :  02 644 8444  
E-mail :  info@nia.or.th     
Website :  www.nia.or.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

7.5 กรมวิทยาศาสตรบริการ ดําเนินการกํากับดูแล และสงเสริมการวิจัย
และพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
เพื่อเสริมสรางการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิต 
ความสามารถในการแขงขนัของประเทศ และ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมอยางยั่งยืน 

ที่ตั้ง :  ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  
โทรศัพท :  0-2201-7000 
Website :  www.dss.go.th  

7.6 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ  การพัฒนามาตรฐานการวดัแหงชาตใิหเปนที่
ยอมรับในระดบัสากล และถายทอดความ
ถูกตองของการวัดไปสูกิจกรรมการวัดตางๆ 
ในประเทศ รวมทั้งเผยแพรความรูความเขาใจ
ดานมาตรวิทยาแกสังคมไทย   

ที่ตั้ง :  3/4-5 หมูที่ 3 ตําบลคลองหา อําเภอคลอง
หลวง จังหวดัปทุมธานี 12120 
โทรศัพท :   0 2577 5100 
Website :  www.nimt.or.th  

7.7 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (ดังที่ไดกลาวไปแลวในหวัขอ 3.2) 

7.8  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม  

(ดังที่ไดกลาวไปแลวในหวัขอ 3.8) 

7.9 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน 

(ดังที่ไดกลาวไปแลวในหวัขอ 3.4) 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

7.10 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
(ดังที่ไดกลาวไปแลวในหวัขอ 2.6) 

7.11 สถาบันไทย-เยอรมัน 
(ดังที่ไดกลาวไปแลวในหวัขอ 4.18) 

7.12 สถาบันยานยนต  
(ดังที่ไดกลาวไปแลวในหวัขอ 4.16) 

7.13 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
(ดังที่ไดกลาวไปแลวในหวัขอ 4.13) 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

7.14 สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  1) สนับสนุนและผลักดันการใชวัตถุดิบ และ
ชิ้นสวนที่ผลิตในประเทศ เพือ่การผลิตสินคา
ไฟฟาและอเิล็กทรอนิกสใหมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง 
2) สนับสนุนและผลักดันใหมีการพัฒนา
มาตรฐานและคุณภาพสินคาไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส เปนไปตามมาตรฐานไทยและ
สากล 
3) ผลักดันใหมีการสงออกสินคาไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสใหเพิ่มขึน้อยางตอเนื่อง 
4) เปนศูนยกลางในการรวบรวม วิเคราะห 
วิจัย และพัฒนาขอมูลของอุตสาหกรรมไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส ในดานการผลิต การตลาด 
และการเจรจาขอตกลงทางการคาระหวาง
ประเทศ 

ที่ตั้ง :  57 ชั้น6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร    กรุงเทพฯ 10200  
โทรศัพท : 0-2280-7272  โทรสาร : 0-2280-
7273, 0-2280-7277 
Email :   general@thaieei.com   
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

7.15 สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหง
ประเทศไทย 

(ดังที่ไดกลาวไปแลวในหวัขอ 4.14) 

7.16 กรมสรรพากร  กรมสรรพากรมีภารกิจหลัก คือการเก็บภาษี
เงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดบคุคลธรรมดา 
และภาษีมูลคาเพิ่ม 

ที่ตั้ง :  กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท : 02 - 272 - 8000 
Website :  rd@rd.go.th 

7.17 สํานักงานคณะกรรมการสนับสนุนการ
วิจัย   

สกว. มีภารกิจหลัก คือ สนับสนุน
กระบวนการสรางความรู สรางนักวจิัย และ
สรางระบบการวิจัย เพื่อตอบคําถามและเสนอ
ทางเลือกใหสังคม ซึ่งครอบคลุมทั้งในระบบ
เศรษฐกิจภาคดั้งเดิม และสมัยใหม โดยใช
จุดเดนดานการบริหารการวจิัย เพื่อยกระดบั
ขีดความสามารถของประเทศดวยการวจิัย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการวจิัยเพื่อสนับสนุน

ที่ตั้ง :   ชั้น 14 SM Tower 979/17-21ถ.
พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 
10400 
โทรศัพท : 0-2278-8200  
โทรสาร :  0-2298-0476 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

การกําหนดนโยบายการยกระดับความรูของ
สังคม และการสงเสริมความเขมแข็งของ
ชุมชนทองถิ่น อันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทย  

7.18 สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-
ญี่ปุน)  

มีวัตถุประสงคเพื่อ นําความรูและเทคโนโลยี
ใหม ๆ มาเผยแพรและถายทอดใหแก
บุคลากรไทย เพื่อสรางความเจริญกาวหนา
ทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ 

ที่ตั้ง :   เลขที่ 5-7 ซอยสุขุมวทิ 29 แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท : 02-258-0320, 02-259-9160  
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

7.19 กรมวิชาการเกษตร 1. ศึกษา  คนควา  วิจัย  ทดลองและพัฒนา
วิชาการเกษตรดานตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับพืช 
2. ใหบริการดานการวิเคราะห   ทดสอบ   
ตรวจสอบ   รับรองและใหคาํแนะนําเกีย่วกับ
เรื่องดิน  น้ํา  ปุย  พืช  วัสดุการเกษตร ผลผลิต
และผลิตภัณฑพืช  การบริการสงออกสินคา
เกษตร  และอืน่ ๆ  ที่เกี่ยวของ 
3. ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแกเจาหนาที่  
สวนราชการ  เกษตรกร  และเอกชนที่
เกี่ยวของ 
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ฎหมายกําหนดให
เปนอํานาจหนาที่ของกรมวิชาการเกษตรหรือ
ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

กรมวิชาการเกษตร 
ที่อยู อาคารศูนยปฏิบัติการ ฝกอบรม และ 
ถายทอดเทคโนโลยี ชั้น ถ. พหลโยธิน เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท 02-579-0151-7 
E-mail:   itc@doa.go.th 
Website  www.doa.go.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

7.20 กรมการขาว (ดังที่ไดกลาวไปแลวในหวัขอ 2.19) 

7.21 สํานักงานพัฒนาการวจิัยการเกษตร
(องคการมหาชน) 

(ดังที่ไดกลาวไปแลวในหวัขอ 4.22) 

7.22 บริษัท หองปฏิบัติการกลางตรวจสอบ
ผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร จํากัด  

1. ใหเปนบรกิารตรวจสอบสินคาเกษตรและ
อาหารนําเขาและสงออกของประเทศโดย
ใหบริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ  
2.   สรางความเปนเลิศทางวชิาการดานการ
ตรวจสอบสินคาเกษตรและอาหาร รวมทั้ง
พัฒนาเครือขายหองปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการบริการตรวจสอบ  

 สํานักงานใหญ กรุงเทพฯ  
บริษัท หองปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ
เกษตรและอาหาร จํากัด  
50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุักร 
กรุงเทพฯ 10900  
โทร : (66) 2940 6881-3 / (66) 2940 5993 
โทรสาร : (66) 2940 6881-3 ตอ 100 / (66) 2940 
6668  E-mail: center@foodsafety-lcfa.com 
Website : www.foodsafety-lcfa.com 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

8. การพัฒนาระบบขอมูลและระบบเตือน
ภัยลวงหนา 

    

8.1 กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปนกระทรวงที่มี
หนาที่โดยตรงในการสงเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรม มีบทบาทในการกําหนด
นโยบายอุตสาหกรรมรวมกบัหนวยงานอืน่ๆ
ของรัฐบาล เชน คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาตแิละกระทรวง
พาณิชย  แตเดมิหนวยงานตางๆของกระทรวง
อุตสาหกรรมมุงเนนการนํานโยบายสูการ
ปฏิบัติ บทบาทในการกําหนดนโยบาย
อุตสาหกรรมยงัไมสูจะโดดเดนนัก ตอมามี
การกอตั้งสํานกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
(สศอ.) ขึ้น กระทรวงจึงมีบทบาทในการ
กําหนดนโยบายอตุสาหกรรมมากขึ้น มีการ
จัดเก็บวิเคราะหขอมูล และจดัทํารายงาน

ที่ตั้ง :   กระทรวงอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท :  0 2202 3000    
โทรสาร :  0 2202 3048 
Call Center : 1563 
Website :  www.m-industry.go.th 
E-mail address :  general_ops@m-
industry.go.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

ภาวะของอุตสาหกรรมในสาขาตางๆ 

8.2 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  (ดังที่ไดกลาวไปแลวในหวัขอ 3.3) 

8.3 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  (ดังที่ไดกลาวไปแลวในหวัขอ 3.6) 

8.4 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัฒฑ
อุตสาหกรรม  

(ดังที่ไดกลาวไปแลวในหวัขอ 4.12) 

8.5 สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ดังที่ไดกลาวไปแลวในหวัขอ 3.5) 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

8.6 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

1. กําหนดการบริหารจัดการกลยุทธดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให
สอดคลองกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พ.ศ. 2544-2553 (IT 2010) และแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศ พ.ศ. 2545-2549 
2. วิเคราะหแนวทาง การวางแผน และ
ประสานงานในฐานะศูนยกลางการประสาน
แผน ปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารรวมกับหนวยงานภาครัฐ-
เอกชน ตลอดทั้งองคกรภายในและ
ตางประเทศ 
3. ศึกษา วจิัย และพัฒนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใหมีศักยภาพ สู
การแขงขันในเวทีโลก 

ที่ตั้ง : อาคาร 9 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  
โทรศัพท :   0-2505-7370 
Website :  www.mict.go.th 
E-mail address :  pr@mict.go.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

8.7 สํานักงานสถิติแหงชาติ  บริหารจัดการดานสถิติของประเทศ และเปน
ศูนยกลางขอมลูสถิติที่ไดมาตรฐานสากล 
เพื่อใหประเทศไทยไดมีขอมูลสถิติที่มี
คุณภาพสําหรับใชในการตัดสินใจ 

ที่ตั้ง : ถนนหลานหลวง เขตปอมปราบศัตรูพาย 
กรุงเทพฯ 10100 
โทรศัพท :   0 2281-0333 ตอ 1411-1412 
โทรสาร  : 0 2281-6438 
Website:  http://portal.nso.go.th 

8.8 สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอรฟแวรแหงชาติ 

1. มุงสงเสริมการพัฒนาบุคลากร องคกร ดาน
ซอฟตแวรใหไดมาตรฐาน 
2. มุงสงเสริมพัฒนาผลิตภณัฑ นวัตกรรม 
และบริการดานซอฟตแวรใหได
มาตรฐานสากล 
3. มุงประสานความรวมมือกบัพันธมิตร 
พัฒนาเครือขายการตลาด และการ
ประชาสัมพันธ 
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
4. มุงประสานงานและแกปญหาเกี่ยวกับการ

ที่ตั้ง : 89/2 หมู 3 อาคาร 9 ชั้น 11 บมจ. ทศท 
คอรปอเรชั่น ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท :   0-2554-0400 
โทรสาร  : 02-554-0401 
Website :    www.sipa.or.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

ดําเนินการทางดานอุตสาหกรรมซอฟตแวร
ใหมีบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
5. มุงสงเสริมการใชผลิตภณัฑซอฟตแวรของ
คนไทยในทุกกลุมอุตสาหกรรม 
6. มุงสงเสริมใหเกิดการคุมครองดาน
ทรัพยสินทางดานปญญาสําหรับซอฟตแวร 

8.9 กระทรวงพาณิชย 1.ภารกิจดานในประเทศ 
   -การดูแลราคาสินคาเกษตรและรายได
เกษตรกร 
   -ดูแลผูบริโภคภายใตกรอบกฎหมายของ
กระทรวงพาณิชย 
   -สงเสริมและพัฒนาธุรกิจการคา ทั้งการคา
สินคาและธุรกจิบริการ รวมทั้งธุรกิจ
ประกันภัย 
   -คุมครองดานทรัพยสินทางปญญา 
2.ภารกิจดานตางประเทศ 

ที่ตั้ง : 44/100 ถนน นนทบุรี 1 อําเภอ เมือง 
จังหวดั นนทบุรี 11000 
โทรศัพท : 0-2507-8000 
โทรสาร :  02-547-5210 , 02-507-6305 
Website :   www.moc.go.th 
E-mail :  webmaster@moc.go.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

   -เจรจาการคาระหวางประเทศ ซึ่ง
ประกอบดวยการเจรจาภายใตกรอบ WTO 
FTA อนุภูมิภาค ภูมิภาค ฯลฯ 
   -จัดระเบียบและบริหารการนําเขาสงออก 
รวมทั้งการขายขาวรัฐตอรัฐ การคามัน
สําปะหลัง สินคาขอตกลงตางๆ 
   -แกไขปญหา และรักษาผลประโยชน
ทางการคา เชน การดูแลเรื่อง GSP การเกบ็
ภาษีตอบโตการทุมตลาด 
   -สงเสริมและเรงรัดการสงออก  
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

8.10 กรมพัฒนาธุรกิจการคา 1. จดทะเบยีน กํากับดแูล และบริการขอมูล
ธุรกิจใหไดรับความสะดวกรวดเรว็ ถูกตอง 
และโปรงใส 
2. พัฒนาสงเสริมธุรกิจดานการบริหารจัดการ 
การตลาดใหมคีวามเขมแข็ง ยั่งยืน และมกีาร
บริหารจัดการที่ดี 
3. พัฒนาบุคลากรใหมีจติสํานึกในการ
ใหบริการและมีความคิดริเริ่มสรางสรรคใน 
การพัฒนาธุรกิจ 

44/100 ถนน นนทบุรี 1 ตําบลบางกระสอ อําเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทร. 0-2547-5050 โทรสาร 0-2547-4459 สาย
ดวน 1570 
http://www.dbd.go.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

8.11 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ เปนหนวยงานหลักในการจัดทําขอมูลการคา
ตางประเทศของไทย ศูนยสารสนเทศ
เศรษฐกิจการคา ซึ่งเปนหนวยงานที่ตั้งสังกัด
ของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ จะ
นําเอาขอมูลการคาระหวางประเทศที่จัดเก็บ
ไวโดยกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ซึ่งมี
การจัดประเภทตามระบบ Hamonized 
System (HR) ที่มีการลงรายละเอียดถึงระดับ 
10 หลัก มาจัดเปนหมวดหมูตามประเภท
สินคา และตามประเทศผูนําเขาและสงออก 
แลวจัดพิมพเผยแพรสูสาธารณะชน 

ที่ตั้ง : อาคาร 2 เลขที่ 44/100 ถ.นนทบุรี1 ต.บาง
กระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
โทรศัพท :   (02) 2507-7444 
โทรสาร : (02) 2547-5630 
Website :    www.dtn.go.th 
 e-mail :  info@dtn.go.th  

8.12 กรมการคาภายใน (ดังที่ไดกลาวไปแลวในหวัขอ 2.2) 

8.13 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ 

(ดังที่ไดกลาวไปแลวในหวัขอ 3.1) 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

8.14 ธนาคารแหงประเทศไทย  1.  ออกและจดัการธนบัตรของรัฐบาลและ
บัตรธนาคาร 
2.  กําหนดและดําเนินนโยบายการเงิน 
3.  บริหารจัดการสินทรัพยของ ธปท. 
4.  เปนนายธนาคารและนายทะเบียน
หลักทรัพยของรัฐบาล  
5.  เปนนายธนาคารของสถาบันการเงิน 
6.  จัดตั้งหรือสนับสนุนการจัดตั้งระบบการ
ชําระเงิน 
7.  กํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน  
8.  บริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ภายใตระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา  รวมทัง้
บริหารจัดการสินทรัพยในทนุสํารองเงินตรา  
ตามกฎหมายวาดวยเงินตรา 
9.  ควบคมุการแลกเปลี่ยนเงนิตามกฎหมายวา
ดวยการควบคมุการแลกเปลีย่นเงิน             

ที่ตั้ง : 273 ถนนสามเสน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
10200 
โทรศัพท :   0-2283-5353   
บริการขอมูลอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง 0-2283-6789 
Website :    www.nesdb.go.th 
e-mail :   webmaster@bot.or.th  
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

8.15 กระทรวงการคลัง มีภาระหนาที่ในการบริหารทางดานรายรับ 
และรายจายของรัฐบาล อํานาจหนาที่ของ
กระทรวงการคลังมีอยูอยางกวางขวาง  ดังนั้น
กระทรวงการคลังจึงมีการจดัเก็บขอมูล
เกี่ยวกับภาษีอากรประเภทตางๆ เชน 
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และภาษี
ศุลกากร และรายไดของรัฐบาลตามแหลง
รายได เชน ภาษีที่เกิดจากฐานรายได ฐานการ
บริโภค ฐานการคาระหวางประเทศ และอื่นๆ 
ตลอดจนรายไดที่ไมใชภาษี (เชน รายไดของ
รัฐวิสาหกจิ คาธรรมเนียม ฯลฯ) รายจายของ
รัฐบาลประเภทตางๆ (รายจายประจํา รายจาย
ลงทุน จําแนกตามลักษณะงานและลักษณะ
เศรษฐกิจ) ฐานการคลัง หนีข้องรัฐบาลและ
รัฐวิสาหกจิ ฯลฯ 

ที่ตั้ง : กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท :  02-273-9021  
โทรสาร :  02-273-9408 
Website :    www.mof.go.th 
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รายชื่อหนวยงานที่ใหการสงเสริม SMEs 
ดานตางๆ 

บทบาทหนาที่ สถานที่ติดตอ 

8.16 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และยอม  

(ดังที่ไดกลาวไปแลวในหวัขอ 3.8) 

8.17 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม  

(ดังที่ไดกลาวไปแลวในหวัขอ 3.9) 

8.18 ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย  

(ดังที่ไดกลาวไปแลวในหวัขอ 1.1) 

8.18 สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 1. จัดทําและบริการขอมูลสารสนเทศ
การเกษตร  
2. จัดทําและรายงานสภาพเศรษฐกิจ
การเกษตรของประเทศและตางประเทศ  
3. จัดทําและเสนอยุทธศาสตร มาตรการและ
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ  
4. ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ
และการใชจายงบประมาณของกระทรวง
เกษตรฯ 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตร  
ที่อยู สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตรกระทรวง
เกษตร ถ.พหลโยธิน เขตจตุจกัร กทม. 10900  
โทรศัพท 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4,    
0-2940-5556 - 9 
Website  www.oae.go.th 
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รายละเอยีดของหนวยงานตาง ๆ ที่ใหการสนบัสนนุ SMEs 

1. หนวยงานที่ใหการสนับสนุน SMEs โดยเฉพาะ 

1.1 สํานกังานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

ประวัติ 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เปนหนวยงานของรัฐที่มีสถานะเปนนิติบุคคล  จัดตั้ง

ขึ้นตาม พ.ร.บ.สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  2543 กํากับดูแลโดยคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม  

ลักษณะการดําเนินงาน ประเภทและขอบเขตการดําเนินงาน 

หนาที่หลักของ สสว .มีดังตอไปนี้  

 เสนอแนะนโยบายและกําหนดแผนแมบทและแผนปฏิบัติการสงเสริม  SMEs ทั้งระดับภาพรวม  รายสาขา  และ
รายพื้นที่ รวมทั้งเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการสงเสริม SMEs 

 ผลักดัน  สนับสนุน  ปฏิบัติการ  และประสานการดําเนินงาน  ความรวมมือของหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้ง
ในและตางประเทศ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดําเนนิงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 พัฒนาศูนยขอมูล  SMEs แหงชาติและขอมูลเตือนภัยที่ครบถวน  ถูกตอง  ทันสมัย  รวมทั้งศึกษา  วิเคราะห  วิจัย 
และรายงานสถานการณเพื่อประโยชนในการกําหนดนโยบายการดําเนินงานสงเสริมและใหบริการแก SMEs 

 พัฒนาระบบสงเสริม  SMEs และดําเนินโครงการนํารอง  โครงการบูรณาการ  และโครงการเฉพาะกิจเรงดวน
เพื่อการสงเสริม SMEs รวมกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

 ใชกองทุนสงเสริม SMEs ที่มีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพใหเปนเคร่ืองมือในการสงเสริม SMEs 
ขอบเขตการใหบริการที่มีตอ SMEs 

สสว.ไดกําหนดใหการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ เปนประเด็นหนึ่งของยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs ในระดับสาขา 

ซึ่งมี 2 มิติที่จะตองพิจารณา คือ มิติดานพื้นที่และมิติรายสาขา โดยที่ผานมาทาง สสว. ไดมีการศึกษาและจัดทําแผนปฎิบัติ

การสงเสริมเครือขายวิสาหกิจ SMEs รวมกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคตางๆรวม 9 พื้นที่ทั่วประเทศ โดยใชแนวคิดของ

การพัฒนาคลัสเตอรเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา โดยโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงค คือ เพ่ือใหมียุทธศาสตรและ

มาตรการตามการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ในการสงเสริม SMEs รายพื้นที่ โดยแบงตามอุตสาหกรรมเปาหมาย

ตามศักยภาพของแตละกลุมพื้นที่ ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs ของประเทศ ยุทธศาสตรการพัฒนากลุม

จังหวัด และนโยบายรัฐบาลชุดปจจุบัน และเพื่อใหไดแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs รายพื้นที่ ตามการพัฒนาเครือขาย

วิสาหกิจ นอกจากนี้ยังเพื่อใหเกิดการทํางาน เชิงบูรณาการ ของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เปาหมาย 

เพื่อเปนการสะทอนขอมูลขอเท็จจริงของพื้นที่ และมีบทบาทรวมกันในการวิเคราะหสถานภาพ ศักยภาพและปญหาของ

กลุมจังหวัดตนเอง 
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ในดานวิธีการศึกษาโครงการนั้น สสว. ใชวิธีนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจ ศึกษา มาวิเคราะหสถานการณ จุดออน 

จุดแข็ง โอกาส และขอจํากัด ในพ้ืนที่เปาหมาย โดยใชโมเดลรูปเพชร (Diamond Model) และ Cluster Mapping มาใชในการ

วิเคราะหขอมูลเช่ือมโยงสูการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในแตละอุตสาหกรรม

เปาหมายรายพื้นที่ สําหรับพ้ืนที่ทั้ง 9 กลุม ประกอบไปดวย  

1) พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร นาน แมฮองสอน 
2) พื้นที่ภาคเหนือตอนลาง ไดแก จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ กําแพงเพชร 

นครสวรรค พิจิตร อุทัยธานี 
3) พื้นที่ภาคกลาง ไดแก  จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา อางทอง ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงหบุรี 
4) พื้นที่ภาคตะวันตก ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี 

สมุทรสงคราม สมุทรสาคร  
5) พื้นที่ภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแกว จันทบุรี 

ชลบุรี ระยอง ตราด 
6) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลาง ไดแก จังหวัดหนองคาย หนองบัวลําภู เลย 

อุดรธานี กาฬสินธุ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด 
7) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร อุบลราชธานี ศรี

สะเกษ ยโสธร อํานาจเจริญ  
8) ภาคใตฝงอันดามัน ไดแก จังหวัดระนอง ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต สตูล 
9) ภาคใตฝงอาวไทย ไดแก จังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปตตานี ยะลา 

นราธิวาส  
สสว.ไดดําเนินการสํารวจกลุมคลัสเตอรในบริเวณ 9 กลุมจังหวัดนี้เพื่อเปนโครงการนํารอง และจากรายงานขั้นตน

ไดกําหนดเครือขายเปาหมายในแตละภาคไวดังนี้  

1) ภาคเหนือตอนบน เครือขายวิสาหกิจ ทองเที่ยว เครือขายวิสาหกิจหัตถกรรม เครือขายวิสาหกิจสิ่งทอ
และแฟชั่น เครือขายวิสาหกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เครือขายวิสาหกิจ ICT 

2) ภาคเหนือตอนลาง  คลัสเตอรขาว ออยและน้ําตาล ทองเที่ยว ปศุสัตว วิสาหกิจบริการ การคาชายแดน 
แปรรูปอาหาร และโลจิสติกส 

3) ภาคกลาง เครือขายวิสาหกิจไมดอกไมประดับ (นนทบุรี) กิจการแมพิมพ (ปทุมธานี) การผลิตยานยนต
และช้ินสวน (อยุธยา) การแปรรูปสัตวปก (อางทอง) การแปรูปโคเนื้อ (ลพบุรี) แปรรูปสัตวน้ําจืด 
(สิงหบุรี) และวัสดุกอสรางตกแตง (สระบุรี)  

4) ภาคตะวันตก คลัสเตอรเล้ียงสุกรคุณภาพ (นครปฐมและราชบุรี) ขาวเกษตรอินทรีย (สุพรรณบุรี) กุง
แปรรูป (สมุทรสาคร) ทองเที่ยวเชิงนิเวศ (สมุทรสงครามและกาญจนบุรี) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
สับปะรด (ประจวบคีรีขันฑ) และการทองเที่ยว (เพชรบุรี) 
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5) ภาคตะวันออก คลัสเตอรอัญมณีและเครื่องประดับ (จันทบุรี) ทองเที่ยวเชิงนิเวศ (กลุมจังหวัด CEO 8) 
การทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวันออก (กลุมจังหวัด CEO 9) อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรม
ผลไมสดและผลไมแปรรูป อุตสาหกรรมจักรยานยนตและชิ้นสวน และอุตสาหกรรมยานยนตและ
ชิ้นสวน 

6) ภาคอีสานตอนบนและตอนกลาง เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยวลุมแมน้ําโขง (หนองบัวลําพูและเลย) 
กิจการคาชายแดน (หนองคายและอุดรธานี) ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (มุกดาหารและนครพนม) สิ่งทอ
ยอมสีธรรมชาติ (สกลนครและกาฬสินธุ) ขาวหอมมะลิ (รอยเอ็ดและมหาสารคาม) และโลจิสติกส 
(ขอนแกน)  

7) ภาคอีสานตอนลาง คลัสเตอรอุตสาหกรรมไหม ขาว การทองเที่ยว อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป สิ่งทอ 
และอุตสาหกรรมยานยนต  

8) ภาคใตฝงอันดามัน เครือขายนิเวศเชิงสุขภาพ (ระนอง) อูตอเรือ (ภูเก็ต) ทองเที่ยวเชิงนิเวศ (พังงา, ตรัง 
และสตูล) ยางพารา (พังงา) และของฝากที่ระลึก (ตรัง) 

9) ภาคใตฝงอาวไทย  เครือขายวิสาหกิจ อาหารทะเล เครือขายวิสาหกิจยางพารา เครือขายวิสาหกิจปาลม
น้ํามัน เครือขายวิสาหกิจสวนผลไม เครือขายวิสาหกิจทองเที่ยว เครือขายวิสาหกิจการคาชายแดน 

ซึ่งจากการสํารวจและศึกษา ทําใหไดขอสรุปของเครือขายวิสาหกิจ SMEs สาขาการผลิต การคาและบริการ รวมทั้ง

ขอสรุปแนวทางและมาตรการออกมาทั้งสิ้น 5 แนวทาง หรือ 5 มาตรการดังนี้ 

• มาตรการที่ 1: สรางความรู ความเขาใจ ความตระหนัก และการสรางเครือขายความรวมมือ เพื่อกระตุนให
ผูประกอบการวิสาหกิจตางๆเห็นความสําคัญและความจําเปนในการรวมมือกัน เพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการแขงขันของเครือขายวิสาหกิจของตน  

• มาตรการที่ 2: เตรียมความพรอมไปสูการปฎิบัติ ประกอบดวย การเตรียมความพรอมของคนที่เกี่ยวของ 
(Stakeholders), สราง Cluster Development Agents : CDA, สรางบรรยากาศใหเกิดการไวใจซึ่งกันและกัน
อันเปนหัวใจสําคัญของความสําเร็จในการรวมกลุมคลัสเตอร และการจัดทํา Roadmap for Change รวมกัน 

• มาตรการที่ 3: สนับสนุนใหเกิดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคลัสเตอรรวมกัน โดยสงเสริมใหมีการรวมกัน
จัดทําแผนปฎิบัติการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรที่เกี่ยวของและความตองการของกลุมคลัสเตอร  

• มาตรการที่ 4: เนนการผลักดันแผนยุทธศาสตรใหไปสูการปฎิบัติจริง โดยการขยายความคิดของแผนปฏิบัติ
การใหผูที่เกี่ยวของเขาใจ การสรางความรวมมือในและระหวางคลัสเตอรใหเกิดขึ้นอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง โดยใชกลไก CDA ที่มีอยู รวมทั้งตองมีการติดตามและประเมินผลความสําเร็จอยางตอเนื่อง 

• มาตรการที่ 5: เนนการสนับสนุนระดับนโยบายในรูปของปจจัยเอื้อตางๆ ไดแก การสนับสนุนดานเงินทุน ให
สิทธิประโยชนจูงใจใหมีการรวมกลุม สงเสริมและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
สนับสนุนใหเกิดธุรกิจใหม ตลอดจนการปรับปรุงกฎ ระเบียบตางๆ ที่เอื้อตอการรวมกลุม 

การเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่น 
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สสว.เปนหนวยงานวางแผนยุทธศาสตรดานพื้นที่ประกอบการใหกับ SMEs โดยตรงตามที่กลาวไวในขางตน โดยมี

กิจกรรมที่สําคัญ ไดแก โครงการสงเสริมและพัฒนาเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรมกระดาษสา

บานตนเปาซึ่งเปนโครงการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอยางครบวงจรโครงการแรกของ สสว. และเปนโครงการภายใตความ

รวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนที่รวมกันกับทางสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยอีกดวย 

 

 

การดาํเนินงานดานการเตือนภัย 

ก. โครงการศึกษาวิเคราะหและเตือนภัย SMEs รายสาขา (SAW) 
วัตถุประสงคของโครงการ 

1. รายงานสถานการณ SMEs รายสาขาเพื่อการเตือนภัย 

2. เสริมสรางองคความรูและความเขาใจที่ผูประกอบการ SMEs ใหความสําคัญและสนใจ 

3. สรางและพัฒนาเครือขายในการจัดทําฐานขอมมูลดานการจัดการของ SMEs ไทยรายสาขา 

4. ประชาสัมพันธการเตือนภัย SMEs รายสาขาใหแกสื่อมวลชนแขนงตางๆ ตลอดจนหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ

เอกชน 

SWA คืออะไร 

S (Study) ศึกษาSMEs รายสาขา 

1. ผลกระทบจากปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกตอการประกอบธุรกิจของ SMEs ไทยรายสาขา 

2. ผลกระทบจากปจจัยในตอการบริหารจัดการของ SMEs ไทยรายสาขา 

3. จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค สถานการณปจจุบัน อานาคตและ ปจจัยแหงความสําเร็จ (KSFs) ของ SMEs ไทย

รายสาขา 

4. องคความรูใหมตลอดจนการเสนอแนะ แนวทางในการประกอบธุรกิจแก SMEs ไทยรายสาขา 

A (Analysis) วิเคราะห SMEs รายสาขา 

1. Market Watch จับตาตลาด-ขอมูลเกี่ยวกับตลาดและการลงทุนของ SMEs รายสาขา ตลอดจนสถานการณตางๆ ดาน

วิสาหกิจ จํานวนการจางงาน 

2. Financial การเงิน-ขอมูลสินทรัพย หนี้สิน ทุน รายได คาใชจาย กําไรและสุขภาพของ SMEs รายสาขา รวมถึง

อัตราสวนทางการเงิน 

3. Export and Import Competitive Positioning สถานะในการแขงขันเพื่อการสงออกและนําเขา-ขอมูลการสงออกและ

นําเขาของ SMEs เชิงเปรียบเทียบตามสภาพแวดลอมของการแขงขันในระดับสากล (World Index) ระดับอุตสาหกรรม 

(Industry Index) และระดับธุรกิจ (Business Index) 
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5. Foresight การคาดการณ-ขอมูลการคาดการณอนาคต (SMEs Foresight) ของและธุรกิจการคาและบริการ SMEs ราย

สาขา 

W (Warning) เตือนภัย SMEs รายสาขา 

1.  Warning System for Investment ระบบเตือนภัยเพื่อการลงทุน 

2. Early Warning System ระบบเตือนภัยลวงหนาที่มีการคาดการณ การเปลี่ยนแปลง ตามปจจัยดานเศรษฐกิจทั้ง

ภายในประเทศและตางประเทศ 

กิจกรรมของโครงการระบบเตือนภัยลวงหนา มีดังนี้ 

1. จัดทําขอมูลมูลคาการสงออก SMEs รายสาขา 

2. จัดทําขอมลูการจางงานและแรงงาน SMEs รายสาขา 

3. จัดทําขอมูลมูลคาตลาดและการเงิน SMEs รายสาขา 

4. จัดทําขอมูลดัชนีอัตราสวนทางการเงินเพื่อเตือนภัย SMEs รายสาขา 

5. จัดทําขอมูลดัชนีความสามารถในการแขงขันเพื่อการเตือนภัย SMEs รายสาขา 

6. จัดทําขอมูล BCG สถานะในการแขงขันของ SMEs รายสาขา 

7. จัดทําเอกสาร ดัชนี SMEs รายสาขาเพื่อการเตือนภัย SMEs รายสาขา 

8. จัดทํารายงานการศึกษา วิเคราะหและเตือนภัย SMEs รายสาขา 

9. จัดทําจุลสารเตือนภัย SMEs รายสาขา 

10. จัดทําบทความวิชาการ 

11. จัดตั้งโครงการ SMEs Corner ในสถาบันอุดมศึกษาและสาขาของ SMEs รายสาขา 

12. จัดตั้งโครงการ SMEs Corner ในสถาบันการเงินและ สาขาของ SMEs รายสาขา 

13. ตั้งศูนยเตือนภัยธุรกิจ SMEs (Business Warning Centre) 

14. จัดทําระบบเตือนภัย Online เพื่อการเตือนภัย SMEs รายสาขา 

15. จัดสัมมนา SMEs ไทยเพื่อการเตือนภัยและการอบรมพิเศษ 

16. งานบริการวิชาการแกสังคม 

17. ทําการสํารวจและวิจัย SMEs รายสาขาภูมิภาค 

18. ทําการสํารวจความเห็น SMEs (ผลกระทบจากปจจัยภายนอก) 

19. จัดทํา GDP SMES รายสาขา 

20. การรับสมัครสมาชิกพัมธมิตรเพื่อการเตือนภัย 

ประโยชนที่จะไดรับจากการสมัครเปนสมาชิก โครงการ ศึกษาวิเคราะหระบบเตือนภัย SMEs รายสาขา 

1. ขอมูลเตือนภัยในอุตสาหกรรมของทานผูเปนสมาชิกในรูปแบบจุลสารรายเดือน 
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2. รหัสผานการเขาดูขอมูลระบบเตือนภัยเพื่อการลงทุน Warning System for Investment 

2.1 อัตราการสงออกรายอุตสาหกรรมและธุรกิจ 

2.2 อัตราสวนทางการเงินรายอุตสาหกรรมและธุรกิจ 

2.3 สถานการณและแนวโนมในปถัดไปรายอุตสาหกรรม และธุรกิจ 

2.4 ระบบการพยากรณดวยตนเอง ตามปจจัยทางเศรษฐกิจ 

3. CD ฐานขอมูลรายอุตสาหกรรม ธุรกิจของผูเปนสมาชิก 

4. บทวิเคราะหรายอุตสาหกรรมและธุรกิจของผูเปนสมาชิก 

5. รายงานฉบับสมบูรณรายอุตสาหกรรมและธุรกิจของผูเปนสมาชิก 

6. สมาชิกในการพัฒนาดัชนีรายสาขาประกอบการ 

ตัวอยางการรายงานการเตือนภัย  

จากขอมูล และการทําวจิัยของโครงการศกึษาวิเคราะห และเตือนภัย SMEs รายสาขา สํานกังานสงเสริมวสิาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม (สสว.) ไดสรปุคาดการณความสามารถในการทํากาํไร ป 2550 ประกอบดวย 

 ธรุกิจในกลุม SMEs ท่ีมีแนวโนมทํากําไรไดดีในป 2550 ไดแก 

                • หมวดอตุสาหกรรมการผลิตสาขาวิศวกร คือ เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส , เหล็ก และโลหะการ 

                • หมวดอตุสาหกรรมการผลิตสาขาเบา  

                • หมวดอตุสาหกรรมการผลิตสาขาที่ใชทรัพยากรธรรมชาติ คือ แกวและเซรามิก อุตสาหกรรมอาหาร 

                • ธุรกิจภาคการคา และบริการ คือ ธุรกิจขนสง , บริการสุขภาพและอนามัย , ธุรกิจซอฟตแวร , ธุรกิจกอสราง               

       ธรุกิจในกลุม SMEs ท่ีอยูในกลุมปกติ และควรระวัง ในป 2550 ไดแก 

                • หมวดอตุสาหกรรมการผลติสาขาวิศวกร คอื เครื่องใชไฟฟา , ชิ้นสวนยานยนต , เครื่องจักรกล 

                • หมวดอุตสาหกรรมการผลิตสาขาเบา คือ สิ่งทอและเครื่องนุงหม , อัญมณี และเครื่องนุงหม , เยื่อกระดาษและสิ่งพมิพ 

, บรรจุภัณฑพลาสตกิ 

                • หมวดอตุสาหกรรมการผลิตสาขาที่ใชทรัพยากรธรรมชาติ คือ พลังงาน , ยาและสมุนไพร , ไมและเฟอรนิเจอร 

                • ธุรกจิภาคการคา และบริการ คอื ธุรกิจสปา , ธุรกิจคาปลกีและคาสง 

                

       ธรุกิจในกลุม SMEs ท่ีอยูในกลุมเฝาระวังเปนพเิศษ ในป 2550 ไดแก 

                • หมวดอตุสาหกรรมการผลิตสาขาวิศวกร คือ ตอเรือและซอมเรือ 

                • หมวดอตุสาหกรรมการผลิตสาขาเบา คือ รองเทา และเครื่องหนัง , เม็ดพลาสตกิ 

                • หมวดอตุสาหกรรมการผลิตสาขาที่ใชทรัพยากรธรรมชาต ิคือ ยางและผลิตภัณฑยาง 

                • ธุรกจิภาคการคา และบริการ คอื ธุรกิจเดินทางและการทองเที่ยว 
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ข. โครงการ การจัดทําสื่อสาธารณะ “SMEs Corner”   
วัตถุประสงคของโครงการ 

1.ใชเปนชองทางถาวรหรือชองทางประจําในการเผยแพรผลงาน / ขอมูล รายงานความเคลื่อนไวที่ทันสมัยตาม

สถานการณ ของหนวยงานโครงการศึกษาวิเคราะหและเตือนภัย SMEs รายสาขาในรูปแบบตางๆ เชน รายงานการศึกษา

อุตสาหกรรมและธุรกิจรายสาขา จุลสาร บทความ หนังสือตางๆที่ใหความรูกับ SMEs รวมถึงนโยบายสงเสริมและสนับสนุน

ตางๆ ของ สสว. และของหนวยงานอ่ืนๆ ใหกับ SMEs  

2. เพิ่มโอกาสในการเขาถึงแหลงขอมูลดานเศรษฐกิจ และ แนวนโยบายของภาครัฐ รวมถึงมาตรการสงเสริมสนับสนุน

ตางๆ ใหกับ SMEs และ ผูสนใจที่จะเปน New Entrepreneurs (ผูประกอบการใหม)  

3. เปนชองทางในการสื่อสาร ผานระบบเตือนภัยเพื่อการลงทุนหรือ Warning System for Investment (WSI) และ 

ระบบเตือนภัยลวงหนา หรือ Early Warning System(EWS) ออนไลทที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการสื่อสารแบบไรพรมแดน ทํา

ให SMEs สามารถศึกษาขอมูลและพยากรณอนาคตของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจไดอยางถูกตอง  

จากโครงการนี้ ไดมีการจัดตั้งศูนยตามสถาบันอุดมศึกษาดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยสยาม 

2. มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

3. มหาวิทยาลัยรังสติ 

4. มหาวิทยาลัยพายัพ 

ขอบเขตการใหบริการที่มีตอ SMEs ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สสว. ไดดําเนินโครงการเพื่อสนับสนุน SMEs จํานวนมากมาย ซึ่งในบทนี้จะกลาวถึงโครงการที่เกี่ยวของกับ

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี เชน 

• โครงการเครือขายการสงเสริมนวัตกรรมไปใชในเชิงพาณิชย (Network for Promotioning Innovation to 
Commercialization Project) เพื่อสงเสริมการนํานวัตกรรมไปสูผูประกอบการ SMEs เพ่ือพัฒนาความไดเปรียบใน
การแขงขันทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge Based Economy) ซึ่งใชความรูเปนปจจัยขับเคลื่อนการ
ดําเนินธุรกิจ ดวยการนําผลงานวิจัยและเทคโนโลยีมาสรางสรรคนวัตกรรมในรูปของผลิตภัณฑและบริการที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของตลาด โดยใหการสนับสนุน ดังนี้ 

- ชวยเหลือ SMEs ศึกษาประเมินความเปนไปไดเชิงพาณิชยของนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
- ใหบริการปรึกษาแนะนํา ประเมินศักยภาพและเตรียมความพรอมเพื่อการลงทุนนวัตกรรมในเชิงพาณิชย 
- สนับสนุนรวมลงทุนกับผูประกอบการ SMEs  
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- เผยแพรขอมูลนวัตกรรมใหกับผูประกอบการ SMEs และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
- สงเสริมผูประกอบการ SMEs ใหเขาถึงขอมูลดานนวัตกรรมที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย 
- พัฒนาเครือขายความรวมมือกับองคกรและศูนยบมเพาะทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งในและ

ตางประเทศเพื่อ SMEs 
โดยมีรูปแบบและขั้นตอนการใหบริการ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  บริการเชื่อมตอนวัตกรรม (Innovation Matching Service) ) ซึ่งมีขั้นตอนดังรูปที่ 1 

 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการบรกิารเชื่อมตอนวตักรรม 
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 ท่ีมา: สํานักงานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (http://cms.sme.go.th/cms/c/portal/layout?p_l_id=22.175) 

 

 

 

 

 

 2.  บริการเสริมตอนวัตกรรม (Innovation Enhancement Service) ซึ่งมีขั้นตอนดังรูปที่ 2 

 

รูป 2 ขั้นตอนการบรกิารเสรมิตอนวตักรรม 

 



ภาคผนวก ข - 10 
 

 
   ที่มา: สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (http://cms.sme.go.th/cms/c/portal/layout?p_l_id=22.175) 

3. ศูนยสืบคนขอมูลนวัตกรรมเพื่อการตอยอดทางธุรกิจ โดยโครงการฯ ไดพัฒนาศูนยสืบคนขอมูลนวัตกรรมเพื่อการ
ตอยอดทางธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อใหผูประกอบการหรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยีและ
สิทธิบัตรตางๆ ไดใชประโยชนในการสืบคนเทคโนโลยีใหมๆนานาชาติจากเอกสารสิทธิบัตร การทําแผนที่
ทรัพยสินทางปญญา (IP Mapping) เพื่อศึกษาแนวโนมของเทคโนโลยีและการตอยอดในเชิงพาณิชย ผานระบบ
เว็บไซตของโครงการฯ (www.innovationsme.com) 

 

รูป 3 การเชื่อมโยงนวตักรรมเพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย 
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 ท่ีมา: สํานักงานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (http://cms.sme.go.th/cms/c/portal/layout?p_l_id=22.175) 

• โครงการสนับสนุนการปรับปรุง/ ฟนฟูสภาพเครื่องจักรแก SMEs  (Machine Fund) มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนให
ผูประกอบการ SMEs ไทย มีโอกาสปรับปรุง ฟนฟูสภาพ และพัฒนาปรับแตงเครื่องจักรที่ตนเองมีอยูใหทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนใหมีการผลิตและการฟนฟูเคร่ืองจักรภายในประเทศ รวมทั้งสงเสริมการใช
เครื่องจักรที่ผลิตในประเทศและลดการนําเขาเคร่ืองจักรจากตางประเทศ อันจะทําใหเกิดพัฒนาศักยภาพการผลิต
เครื่องจักรภายในประเทศใหสามารถทัดเทียมนานาประเทศ โดยการสนับสนุนแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ําและสภาพ
คลองทางการเงินใหกับ SMEs ไทย เพื่อใชในการพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ และชิ้นสวน เพ่ือ
สนับสนุนการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ มีความถูกตองแมนยํา สามารถสงมอบไดรวดเร็วในราคาที่แขงขันได อันจะ
สามารถสรางรากฐานการผลิตสินคาที่มั่นคงและยั่งยืนใหกับผูประกอบการ SMEs ไทย โดย สสว. จะสนับสนุน
ดอกเบี้ยบางสวนของเงินกูยืมแกผูประกอบการ  SMEs  ในอัตราดอกเบี้ย 3% ตอป สําหรับระยะเวลา 5 ปแรกเทานั้น 
แตการใหสินเชื่อจะเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของธนาคารที่เปนผูอนุมัติเงินใหกูยืมในโครงการสนับสนุน
การปรับปรุง/ ฟนฟูสภาพเครื่องจักรแก SMEs ซึ่งรูปแบบการสนับสนุน มี 5 ลักษณะ ไดแก 
1. การพัฒนาเคร่ืองจักร (Supporting Industry Development) ไดแก การพัฒนาตนแบบเครื่องจักรและอุปกรณ 

(Prototype)  การถอดแบบเครื่องมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณ (Reverse Engineering and Retro-Fit) และการ
ทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองจักรและอุปกรณ (Testing)   

2. การปรับปรุงเคร่ืองจักรเดิม (Modification) ไดแก การซอมบํารุง ติดตั้ง ทดแทนชิ้นสวน ระบบตางๆ โดยยังใช
โครงสรางเคร่ืองจักรเดิมที่ใชงานอยูแลว เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การจัดทําระบบใหทันสมัยเพ่ิม
มากขึ้น รวมทั้งการขยายหรือปรับแตงช้ินสวน อุปกรณ หรือระบบควบคุมการทํางานใหกับเคร่ืองจักรเดิม 

3. การติดตั้งเคร่ืองจักร (System Installation)  เปนการนําเงินไปใชในการติดตั้งเคร่ืองจักร หรือระบบควบคุมการ
ทํางานที่เกี่ยวของ ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม คาใชจายในการติดตั้ง ไดแก คาขนสง คาประกันภัย คา
ทดสอบเครื่องจักร  และคาใชจายอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

 

• โครงการเงินทุนสนับสนุนการประกอบธุรกิจของ SMEs ไทย ในระบบสนับสนุน SMEs ดานทรัพยสินทางปญญา 
(Intellectual Property Fund) เปนเงินอุดหนุนคาใชจายใหกับผูประกอบการ SMEs ในการนําผลงานไปจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาทั้งในและตางประเทศ การขออนุญาตใชสิทธิในทรัพยสินทาง ปญญา หรือใชเปนเงินสนับสนุน
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การซื้อทรัพยสินทางปญญาจากเจาของผลงานในประเทศ สูงสุดไมเกิน 500,000 บาท/ราย และสัดสวนที่สนับสนุน
สูงสุดไมเกิน 50% ของคาใชจายทั้งหมด  โดยมีกลุมเปาหมาย คือ ผูประกอบการ SMEs ที่ตองการ 1) นําผลงานไปจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาทั้งในและตางประเทศ 2) ตองการขออนุญาตใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาในประเทศ  
และ 3) ซื้อทรัพยสินทางปญญาจากเจาของผลงานในประเทศ เพ่ือนําไปตอยอดผลงานในเชิงพาณิชย  

 

การเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่น 

โครงการ Machine Fund เปนโครงการความรวมมือระหวาง สสว. และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดยมี

สถาบันการเงินที่เขารวมโครงการ รวมทั้งสิ้น 9 แหง ไดแก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) และ 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (SME Bank) 

 

 

 

 

 

 

1.2 สถาบนัพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

ประวัต ิ

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  (สพว. หรือ ISMED) จัดตั้งขึ้นในป  2542  ภายใตขอเสนอของ

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม เพื่อเปนเครื่องมือฟนฟูเศรษฐกิจของชาติที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในป   2540  โดยมุง

เปาหมายระยะสั้น  คือ  การชวยกอบกูและเสริมศักยภาพ SMEs ซึ่งเปนฐานหรือรากหญาของระบบเศรษฐกิจไทย  กับมีเปา

ระยะยาว  คือ  การสรางผูประกอบการ SMEs รายใหมที่เขมแข็ง  และเพิ่มความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจที่

ประกอบการอยูแลว ดังนั้นหนาที่ของ สพว.จึงไดรับการถายโอนจากภาครัฐมาดําเนินการในรูปองคกรสาธารณประโยชน 

บทบาทและหนาที่ของ สพว. มีดังตอไปนี้ 

 สนับสนุนและประสานการดําเนินงานของสถาบันการศึกษาและสถาบันเฉพาะทางตางๆ  ที่เขารวม
เครือขาย เพื่อการพัฒนาผูประกอบการและ SMEs 

 ถายทอดความรูแกผูประกอบการและบุคลากรที่ใหบริการแก SMEs  ในรูปแบบตางๆ  เชน  การฝกอบรม 
การเรียนทางไกล การศึกษาดวยตนเองจากสื่อ และอื่นๆ 
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 ใหบริการแก SMEs  และกลุมวิสาหกิจ  ดานการปรึกษาแนะนําการปรับปรุงกิจการ  การตลาด  การลงทุนและ
รวมลงทุน  การเชื่อมโยงธุรกิจ  ตลอดจนการรวมมือระหวางภาคเอกชนเพื่อชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและ
กัน 

 ศึกษาวิจัยทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ SMEs  และขอมูลที่เปนประโยชนตอ 
SMEs เพื่อใหผูประกอบการและผูใหบริการไดเขาถึงขอมูลที่ทันสมัยเช่ือถือได  และนําไปปรับใช  ทั้งใน
ดานการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและสื่อการถายทอดความรู  การปรับปรุงบริการ  การจัดทําดัชนีช้ีวัด
ความสามารถในการประกอบการ และการสนับสนุนดานการเงิน 

 รับรองมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรที่ใหบริการแก SMEs หรือเปนผูประเมินสถานประกอบการ 
 

ขอบเขตการใหบริการที่มีตอ SMEs 

สพว. มีบทบาทหลักในดานการสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการ SMEs โดยเนนที่การใหความรูทางดาน

วิชาการเกี่ยวกับการประกอบการ แลวยังทําหนาที่เปนพ่ีเลี้ยงในดานปฏิบัติ โดยจัดใหมีที่ปรึกษาสําหรับเขาไปคอยให

คําปรึกษา วินิจฉัยปญหาและชวยหาทางแกไขใหกับธุรกิจ ทํางานวิจัยเฉพาะเรื่องแลวนําความรูจากงานวิจัยมาใชในการ

อบรมใหความรูแกผูประกอบการ รวมทั้งใหบริการดานขอมูลแก SMEs โดยมีสถาบันการศึกษาในภูมิภาคตางๆ รวมเขาเปน

เครือขาย ในการใหบริการดานการสงเสริมและพัฒนา SMEs โดย สพว. จะเปนผูสนับสนุนดานการเงิน 

ประสิทธิภาพการดําเนินงานและผลที่ไดรับ 

ในป 2543 สพว.ไดมีการจางผูเช่ียวชาญจากตางประเทศเขามาทําการศึกษาวจิัยคลัสเตอรตางๆ หลายโครงการ เชน 

คลัสเตอรผลิตภัณฑไมทีบ่างโพ คลัสเตอรอาหารทีจ่ังหวดัปทมุธานี คลัสเตอรหตัถกรรมไมที่จังหวดัเชียงใหม (ดู

รายละเอียดผลการวิจัยเรื่อง cluster ของ ISMED ไดที่ 

http://www.ismed.or.th/SME/src/bin/controller.php?view=knowledgeInsite.KnowledgesDetail&p=&nid=&sid=80&id=12

26&left=122&right=123&level=3&lv1=3) แตกลบัไมไดมกีารสานตอโครงการเนื่องจากปญหาหลักดานการขาด

งบประมาณที่จะนํามาใชในการดําเนินการ 

การเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่น 

 ในป 2550 สพว. ไดรวมมือกับกลุมผูประกอบการทางดานซอฟตแวร ดานสุขภาพ ดานเทคโนโลยีอาหาร และดาน

เทคโนโลยีทางการเกษตรและแปรรูป เตรียมเปดใหบริการศูนยการเรียนรูเพื่อประกอบธุรกิจแบบครบวงจร เพื่อความ

รวมมือในการสนับสนุนในดานขอมูล องคความรูและเทคโนโลยีตางๆ ภายในศูนยการเรียนรูเพ่ือประกอบธุรกิจแบบครบ

วงจร ใหเปนแหลงรวมความรู เทคโนโลยี และอุปกรณสําหรับการประกอบธุรกิจ ซอฟตแวรที่ใชธุรกิจ สื่อมัลติมีเดีย 

งานวิจัยและหนังสือองคความรูสําหรับ SMEs จัดบริการไวสําหรับผูประกอบการและผูสนใจ เขามาหาขอมูลองคความรู

ดวยตนเอง โดยมีเจาหนาที่และผูเช่ียวชาญทางธุรกิจเปนผูใหคําปรึกษา 
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1.3 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  

ลักษณะของหนวยงาน 
 สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ (SFI) 
ประวตั ิ
 ป 2507 คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบโครงการเงินกูเพ่ือสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอมตามที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติเสนอ โดยใหเปนโครงการหนึ่งที่บรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 ระยะที่ 2 และได

จัดตั้งสํานักงานเงินกูเพ่ือสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอม (ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน สํานักงานธนกิจอุตสากรรมขนาดยอม/

สธอ.) เพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกอุตสาหกรรมขนาดยอม มีวัตถุประสงคเพื่อเรงรัดการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

ของประเทศ โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจะทําใหการสงเสริมและ

พัฒนาอุตสาหกรรมดําเนินไปอยางครบวงจรทั้งดาน การผลิตการจัดการ การตลาด และ การเงิน จากการที่ สธอ. เปน

หนวยงานของรัฐโดยตรงทําใหเกิดขอจํากัดในการดําเนินงานบางประการไดแก  

 1. เงินทุนดําเนินงานที่ตองพึ่งจากงบประมาณแผนดินเพียงแหลงเดียว ทําใหไมสามารถขยายการใหบริการได

สอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ 

 2. ระเบียบ กฎเกณฑ และขั้นตอนการดําเนินงานใชระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม ทําใหขาดความคลองตัว

เทาที่สถาบันการเงินพึงมี 

 ดังนั้นในป 2534 จึงไดตราพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอมขึ้น โดยใหจัดตั้งบรรษัทเงินทุน

อุตสาหกรรมขนาดยอม (บอย.) มีฐานะเปนนิติบุคคล และไดมีการรับโอน บรรดา กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ ความ

รับผิดชอบ พนักงาน รวมถึงลูกจางของสํานักงานธนกิจอุตสากรรมขนาดยอมไปเปนของ บอย. เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2535 

ซึ่งถือเปนวันสถาปนา บอย. 

 ตอมารัฐบาลมนโยบายสงเสริมเศรษฐกิจรากหญา อันไดแก SMEs และเพ่ือใหการสนับสนุนเปนไปอยางครบวงจร

ทั้งดานการเงินและการพัฒนา จึงไดตราพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2545 ให บอย. แปรสภาพเปน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) โดยสถาปนา

เปนธนาคารเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2545 

 

บทบาทหนาที่ 
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 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย มุงสูการเปนธนาคารเพื่อการพัฒนา SMEs อยาง

ย่ังยืน โดยมีธรรมาภิบาล พนักงานดี มีคุณภาพ และมีวินัยการเงินอยางเครงครัด โดยที่ 

- สนับสนุนบริการทางการเงินที่ตอบสนองความตองการของ SMEs 

- สงเสริมใหผูประกอบการใหมมีอัตราการอยูรอดสูง 

- สนับสนุนให SMEs ที่มีอยูแลวเติบโตอยางเขมแข็ง 

- พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 

- พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  

- ดําเนินการเชิงรุกในการปรับปรุงฐานะการเงินของธนาคาร  

กิจกรรมและลักษณะ ขอบเขตการดําเนินการ 

 บริการดานสินเชื่อ 

 โครงการดานสินเชื่อที่สําคัญที่การดําเนินการในป 2549 มีดังนี้ 

 1. โครงการครัวไทยสูครัวโลก เปนโครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนผูประกอบการไทยที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร

ในตางประเทศ ทั้งการลงทุนจัดตั้ง ขยาย หรือ ปรับปรุงกิจการ และเพื่อใชหมุนเวียนทั้งภายในและตางประเทศ การ

ดําเนินการในป 2549 มีการสนับสนุนสินเชื่อผูประกอบการ 21 ราย วงเงินสินเชื่อ 166.07 ลานบาท 

 2. โครงการพัฒนาการเลี้ยงสัตวปก เปนโครงการสินเชื่อเพ่ือชวยเหลือผูเลี้ยงสัตวปก / โรงฆา-ชําแหละสัตวปก ที่ไดรับ

ผลกระทบจากไขหวัดนก ในการฟนฟูกิจการการเลี้ยงสัตวปกและปรับเปลี่ยนระบบการเลี้ยง รวมทั้งการยกระดับโรงฆาและ

ชําแหละสัตวปก มีการใหสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการดังกลาวจํานวน 19 ราย วงเงินสินเชื่อ 37.21 ลานบาท 

 3. โครงการ Food Safety จากฟารมสูผูบริโภค เปนโครงการเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการผลิตเนื้อสัตวทั้ง

ระบบ ตั้งแตฟารมเลี้ยงสัตว/โรงฆาสัตว/รถสําหรับขนซากสัตว/โรงงานแปรรูปตกแตงเนื้อสัตว ใหถูกตองตามมาตรฐานที่

กรมปศุสัตวกําหนด มีการสนับสนุนสินเชื่อรวม 71 ราย วงเงินสินเชื่อ 538.52 ลานบาท 

 4. โครงการยกระดับตลาดสด-รานอาหาร-สถานที่ผลิตอาหาร เพื่อสนับสนุนใหมีการปรับปรุง/ยกระดับ/รักษามาตรฐาน

ตลาดสด แผงจําหนายอาหารในตลาดสด และปรับปรุงสถานที่ผลิต/ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณรานอาหาร มีการให

สินเชื่อรวม 44 ราย วงเงินสินเชื่อ 79.25 ลานบาท 

 5. โครงการสินเชื่อเรงดวนเพ่ือรวมงานจัดแสดงและจําหนายสินคาสงออก เพื่อสนับสนุนสินเชื่อแกผูประกอบการ

ในการเขารวมงานแสดงสินคาและบริการในประเทศหรือตางประเทศ ใหครอบคลุมการรวมงานแสดงสินคาเพื่อการสงออกที่

ภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศเปนผูจัดขึ้น มีการใหสนับสนุนสินเชื่อ จํานวน 5 ราย วงเงิน 2.65 ลานบาท 

 6. โครงการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือผูสงออกวงเงิน Packing Credit เปนโครงการสินเชื่อเพ่ือสนับสนุนผูประกอบการ

ใหไดรับเงินทุนหมุนเวียนในการผลิต หรือจัดเตรียมสินคาเพ่ือการสงออก สําหรับกลุมลูกคาเปาหมาย SMEs ที่ทําการสงออก
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ที่เปนสมาชิกหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่รวมลงนามในบันทึกความรวมมือกับธนาคารและสมาชิก มีการใหสินเชื่อเพ่ือ

สนับสนุนลูกคากลุมนี้ใน 4 สมาคม วงเงินสินเชื่อ 16.68 ลานบาท 

 7. โครงการสินเชื่อแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชน เปนสินเชื่อที่มีเปาหมายในการสนับสนุนการเงินและการ

ปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหแกประชาชนที่ยากจน เพื่อสงเสริมใหเกิดการฟนฟูประกอบกิจการบนพื้นฐานของความสมดุลที่

พอดีพึ่งตนเองได โดยสนับสนุนสินเชื่อ 9 ราย วงเงิน 2.27 ลานบาท พรอมกันนี้ธนาคารไดจัดทําแผนการฟนฟูอาชีพและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกประชาชน ใหกับลูกคากลุมนี้เพื่อสรางโอกาสทางดานรายไดใหเพ่ิมขึ้น ซึ่งสามารถฟนฟูอาชีพ

ใหแกประชาชนกวา 250 รายในปที่ผานมา 

 8. โครงการพัฒนาแทกซี่ไทย เพื่อเสริมสรางผูประกอบการรายใหม โดยใหมีผูมีอาชีพขับรถแท็กซี่มีโอกาสเปน

เจาของกรรมสิทธิ์รถแท็กซี่ และสนับสนุนการอนุรักษพลังงานและลดคาใชจายน้ํามันเชื้อเพลิง โดยการติดตั้งอุปกรณ NGV 

ธนาคารใหการสนับสนุน 22 ราย วงเงินสินเชื่อ 182.64 ลานบาท 

 9. โครงการสินเชื่อ OTOP เปนโครงการที่สนับสนุนทางดานเงินทุน กระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การ

พัฒนาผลิตภัณฑ ดานการตลาด และชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑของโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑที่มีหนังสือ

รับรองวาเปนผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ธนาคารใหการสนับสนุน 244 ราย วงเงินสินเชื่อ 106.47 ลานบาท 

 10. โครงการสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส เปนโครงการเพื่อสงเสริมธุรกิจแฟรนไชสใหเติบโตไดอยางยั่งยืน และเปนการ

สรางผูประกอบการใหมที่มีอัตราการอยูรอดสูง โดยมีหนวยงานนอกรวมดําเนินการ ธนาคารใหการสนับสนุนสินเชื่อจํานวน 18 

ราย วงเงิน 24.53 ลานบาท 

 11. โครงการสินเชื่อเรงดวน Fast-Track เพื่อใหบริการสินเชื่อพิเศษแกวิสาหกิจรายยอย ทั้งที่เปนกิจการตั้งใหมหรือ

ประกอบการอยูแลว รวมทั้งที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยมีการผอนปรนดานหลักประกันที่จะใชในการขอเงินกู ทั้งนี้

ธนาคารเปดโอกาสใหผูย่ืนขอสินเชื่อสามารถใชบุคคลค้ําประกันไดดวย โดยในรอบปที่ผานมาธนาคารใหการสนับสนุน

จํานวน 145 ราย วงเงินสินเชื่อ 26.26 ลานบาท 

 12. โครงการเติมใหเต็ม เต็มใจจาก เพื่อสนับสนุนเงินทุนแกกลุมขาราชการที่เกษียณกอนกําหนดใหสามารถเริ่มตน

ชีวิตใหมได โดยธนาคารไดทําการฝกอบรม และใหคําปรึกษาแนะนําจนสามารถเริ่มตนธุรกิจได ในป 2549 มีขาราชการย่ืน

ขอรับการสนับสนุนจํานวน 5 ราย วงเงินสินเชื่อ 2.24 ลานบาท 

 13. โครงการสินเชื่อผูปรสบธรณีพิบัติภัย เพื่อชวยเหลือและฟนฟูกิจการแกผูประกอบการใน 6 จังหวัดภาคใตที่ไดรับ

ความเสียหายจากธรณีพิบัติภัย ในป 2549 ใหการสนับสนุน 2 ราย วงเงินสินเชื่อ 1.30 ลานบาท 

 14. โครงการสินเชื่อการแปลงสินทรัพยเปนทุน เปนโครงการที่ใหแกผูครอบครองเอกสาร สิทธิสัญญา เกี่ยวกับ

ทรัพยสินที่จะนํามาแปลงเปนทุน เชน การแปลงสินทรัพยทางปญญาเปนทุน / ประเภทเคร่ืองจักรเปนทุน / สินเชื่อผูเชา

ที่ราชพัสดุ / สินเชื่อผูไดรับสิทธิการเชาอาคารของการเคหะแหงชาติ โดยใหการสนับสนุนสินเชื่อ 150 ราย วงเงิน 68.18 

ลานบาท 
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 บริการสินเชื่อแฟคตอริ่ง 

 การใหเครดิตแกลูกคาเปนเรื่องปกติในการดําเนินธุรกิจ แตก็อาจกอใหเกิดปญหาสภาพคลองทางการเงินอยาง

ฉับพลันได SME BANK เขาใจปญหาเรื่องเงินทุนหมุนเวียนของ SMEs เปนอยางดี จึงไดออกบริการแฟคตอริ่งเพื่อ

ผูประกอบการโดยเฉพาะ เพียงนําเอกสารการแจงหนี้ของลูกหนี้การคาของทานที่ผานขบวนการวางบิลเรียบรอยแลว รอ

เรียกเก็บเงินไปติดตอขอใชบริการแฟคตอริ่งเปลี่ยนเปนเงินสดกับ SME BANK ทานก็จะมีเงินทุนกลับไปใชหมุนเวียนทํา

ธุรกิจตอไปไดทันที 

รูป 4 การใชบริการสินเชื่อแฟคตอริ่ง 

 
  ที่มา: ธพว. 

 วัตถุประสงค 

 เพื่อแกปญหาขาดเงินทุนหมุนเวียนในการทําธุรกิจอันมีสาเหตุจากเงินทุนจมอยูในลูกหนี้การคา เพื่อเสริมสภาพ

คลองทางการเงินใหกิจการมีความเขมแข็ง และสามารถขยายธุรกิจตอไปไดอยางตอเนื่อง 

 ประโยชนที่จะไดรับ 

 การเปลี่ยนเอกสารการแจงหนี้เปนเงินสด โดยไมตองรอครบกําหนดเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การคาจึงทําใหกิจการมี

เงินทุนหมุนเวียนการทําธุรกิจตอไป อยางคลองตัว ไมติดขัดสามารถเพิ่มยอดขายจากเดิมมากขึ้นโดยไมมีปญหาดานเงินทุน 

ในการผลิตสินคาลดขั้นตอนและจํานวนพนักงานในสวนการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การคาเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน 

บริการสินเชื่อเพื่อการลิสซิ่งและเชาซื้อ   

 สนิเชื่อลิสซิ่ง หมายถึง สินเชื่อที่ใหบริการทางการเงินที่เกิดจากการใหเชาทรัพยสิน ซึ่งผูใหเชาไดใหสิทธิแกผูเชาที่

จะซื้อทรัพยสินนั้นเปนกรรมสิทธ์ิไดหลังจากที่สัญญาเชาครบกําหนดแลว ในราคาที่ทั้งสองฝายตกลงกันกอน สินเชื่อเชาซื้อ 

หมายถึง สินเชื่อที่ใหบริการทางการเงินที่เกิดจากการใหเชาซื้อทรัพยสินซึ่งผูเชาซื้อยังไมไดรับกรรมสิทธิใ์นทรัพยสินนัน้ โดย

ตกลงจะโอนกรรมสิทธ์ิของทรัพยสินใหแกผูเชาซื้อ เมื่อไดมีการชําระราคาเปนงวดจนครบตามที่กําหนดไวในขอตกลงแลว 

  

 

 วัตถุประสงค  
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 1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนในการเสริมสรางศักยภาพของผูประกอบการ โดยทรัพยสินดังกลาว ผูประกอบการ

ไมไดนํามาใชโดยสวนตัว   

 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหทันสมัย รองรับกับการเขาสูระบบการผลิตสมัยใหม   

 3. ชวยจัดหาทรัพยสินเพื่อใชปรับปรุง กระบวนการผลิต ใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานสากล   

 4. ทดแทนทรัพยสินที่ลาสมัย เพื่อลดอัตราการสูญเสียทั้งตอตนทุน และเวลาการผลิต  

รูป 5 การใชบริการลิสซิ่ง 

 

 

 

 

 

ที่มา: ธพว. 

 ประเภทของทรัพยสินที่ใหสินเชื่อลิสซิ่งและเชาซื้อ  

 ทรัพยสินที่ธนาคารใหบริการ ไดแก ทรัพยสินใหม ทรัพยสินใชแลว หรือ ทรัพยสินที่ผูขอใชบริการเปนผูผลิตเอง 

โดยธนาคารจะประเมินราคาตามสภาพของทรัพยสิน และอายุการใชงานที่เหลือ ประกอบดวย  

 1. เคร่ืองจักรและอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในกิจการ  

 2. ยานพาหนะเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ  

 3. เคร่ืองใชสํานักงาน  

 4. เคร่ืองคอมพิวเตอร   

 5. ทรัพยสินอื่น ตามที่คณะกรรมการธนาคารกําหนด    

 หากเปนไปตามเงื่อนไข คําสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป . 34/2534 ดังกลาวขางตน จะไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 

5% ของเงินไดจากคาเชา   

 - ความรวมมื่อกับหนวยงานในประเทศ 

 ธพว. ไดดําเนินการประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือสงเสริมการพัฒนาผูประกอบการ 

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศ จํานวน 44 สถาบัน เชน การพัฒนาความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

ระบบรากหญากับธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.), การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 

ธนาคารเพื่อการสงออกและการนําเขาแหงประเทศไทย (EXIM BANK) และ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด

ยอม (บสย.) การพัฒนาความรวมมือกับสํานักงานอาชีวศึกษา และวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) ในการสงเสริม

ผูประกอบการใหม กลุมเปาหมายนักเรียนอาชีวะ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ตามโครงการแกไขปญหาหนี้สินภาค

SME BANK 

ลูกคา ผูขาย 

1-3 
44 

6 

5 
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ประชาชน เปนตน การพัฒนาความรวมมือระหวางกันเหลานี้เปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาความรวมมือกับหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชนในระยะตอๆไป 

 - ความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ 

 องคการระหวางประเทศ 

 ธพว. ไดดําเนินการพัฒนาความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ อันประกอบดวย 

 - APEC สถาบนัการเงินในกลุมสมาชกิ ในการจัดสมัมนาทางวิชาการ APEC – MOU SMEs Financing 

 - สมาคม ADFIAP (Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific) ในการจัดสัมมนา

วิชาการและศึกษาดูงานโครงการ Seminar and Study trip for ADFIAP Member Countries 

 - UNDP (United Nations Development Programme) จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานโครงการ 

UNDP-EDP II จากกลุมประเทศอาฟริกา 

 - ADB (Asian Development Bank) เขารวมประชุมประจําปสภาผูวาการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 39 ณ ประเทศ

อินเดีย 

 - World Bank เขารวมประชุมประจําป สภาธนาคารโลก IMF พ.ศ. 2549 ณ ประเทศสิงคโปร เดือนกันยายน พ.ศ. 

2549 

 - APEC-MOU Financial Institutions dealing with SME เขารวมประชุมประขําปองคกรสมาชิกครั้งที่ 3 ณ ประเทศ

เวียดนาม 

 ความรวมมือกับหนวยงานในประเทศตางๆประกอบดวย 

 เยอรมนี: ประชุมรวมเพื่อประเมินความคืบหนาโครงการเงินกู KfW 

 ญี่ปุน: 1. ลงนามสัญญาเงินกูกับ JBIC จํานวน 80 USD เดือนกันยายน 2549 

2. จัดกิจกรรมเชื่อโยงธุรกิจ (Business Matching) สาชาธุรกิจ แฟชั่น และอาหาร กับ JASME 

(Japan Finance Cooperation for Small and Medium Enterprise) และการสัมมนา SMEs จํานวน 2 

ครั้ง 

  3. คณะผูแทน JICA เขาพบหารือ เดือนสิงหาคม 2549 

  4. โครงการ Road show เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2549 

 อเมริกา: 1. บริษทั Combine Insurance เยี่ยมชมกิจการ ธพว. และนําเสนอการทํา Bancassurance 

2. ผูแทนสถานเอกอัครราชฑูตพบหารือ กรรมการผูจัดการ เดือนมิถุนายน 2549  

 มาเลเซีย: เขารวมประชุมและเปนผูบรรยายในการประชุม SME Banking and Financing Conference ของ

องคกร MarcusEvants 

 เซาทอาฟริกา: คณะผูแทน SEDA (Small Enterprise Development Agency) เย่ียมชมกิจการ ธพว. 
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 มาลาวี: คณะผูแทนระดับรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม การคา และการพัฒนาภาคเอกชน เย่ียมชม

กิจการ ธพว. 

 อิหราน: คณะผูแทนระดับอธิบดี จาก National Iranian Productivity Center เยี่ยมชมกิจการ ธพว.  

 อินโดนีเซีย:  คณะนักศึกษาระดับ AIT เยี่ยมชมกิจการ ธพว. จํานวน 2 ครั้ง 

 นามิเบีย:  คณะผูแทนนามิเบียเยี่ยมชมกิจการ ธพว. เดือนธันวาคม 2549 

 เนเธอรแลนด: รวมมือองคกร Brookland Bridge จัดสัมมนาระหวางประเทศ เรื่อง Triple Bottom Line 

Investment 

 ยูกันดา: คณะผูแทน Uganda Enterprise เยี่ยมชมกิจการ ธพว. และศึกษาดูงาน เดือนกุมภาพันธ 2549 

 เวียดนาม: คณะผูแทนจากโครงการ Policy Implement Assistance Project และ คณะผูแทน The Bank of 

Investment Development of Vietnam เยี่ยมชมกิจการ ธพว. 2 ครั้ง 

 อียิปต: คณะผูแทน Business Development Support Project (BDSP) เยี่ยมชมกิจการ ธพว. เดือนสิงหาคม 

2549 

 ศรีลังกา:   ประธานธนาคาร SME เยี่ยมชมกิจการธพว. เดือน เมษายน 2549 

แผนการดําเนินงานในอนาคต 

 ในป 2550 ธนาคารจะไดดําเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดย

สรางความนาเชื่อถือและเชื่อมั่นของผูถือหุน พนักงานธนาคาร และผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เปน

ลูกคาของธนาคาร โดยการทําโครงการรณรงคเพ่ือสรางความเชื่อมั่นรวมกันของผูมีสวนไดสวนเสียกับธนาคารหรือโครงการ 

Triple Trusts เพื่อใหกลุมเปาหมายขององคกรไดรับรู รับทราบและเขาใจในบทบาทที่เปลี่ยนไปของธนาคารไมวาจะเปนการ

เปล่ียนแปลงดานการอนุมัติสินเชื่อที่มีการกระจายใหอํานาจลงไปในสาขาตางๆ รวมทั้งการปรับโครงสรางองคกรเพื่อใหเกิด

การทํางานที่มีประสิทธิภาพและความคลองตัวในการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดที่ปรึกษาเพื่อใหความชวยเหลือทางดาน

เทคนิคใหแกผูประกอบการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของธนาคารในครั้งนี้เพื่อสรางความเชื่อมั่นของธนาคารใหกลับคืนมา ให

ธนาคารมีผลประกอบการที่มั่นคง เปนที่ยอมรับของลูกคาและผูประกอบการ SMEs ที่มาใชบริการ ซึ่งธนาคารไดกําหนด

แนวทางยุทธศาสตรการดําเนินงาน และแผนการดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของธนาคารมากยิ่งขึ้น 

ตามแผนธุรกิจในป 2550 จะมีการดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายใตกรอบยุทธศาสตรที่สําคัญ ดังนี้ 

 1. การปลอยสินเชื่อคุณภาพ พัฒนาขีดความสามารถและบมเพาะผูประกอบการ ที่เนนการบูรณาการการทํางานของ

ธนาคารเขาเปนสวนหนึ่งของการสงเสริม SMEs ของภาครัฐ ใหความสําคัญกับลูกคาที่ผานกระบวนการสงเสริมและพัฒนา

จากหนวยงานสงเสริมของรัฐเปนอันดับแรก ทั้งนี้เพื่อลดภาระในการพัฒนาลูกคาของธนาคาร และลดความเสี่ยงในการให

สินเชื่อของธนาคารลง พรอมทั้งกําหนดใหเจาหนาที่ศูนยธุรกิจของธนาคารตองออกเยี่ยมเยียน เพ่ือใหคําปรึกษาแนะนํา 

ประสานความชวยเหลือจากภายนอกใหกับลูกคา ดําเนินการยกระดับความสามารถดานการบริหารจัดการของลูกคาของ
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ธนาคารโดยเฉพาะดานการบัญชี การบริหารเงิน การบริหารสินคาคงคลัง กฎหมายและภาษีอากร และดานการตลาด โดย

ดําเนินการจัดหลักสูตรการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับลูกคา ตลอดจนการพัฒนาโปรแกรมเพื่อชวยในการเรียนรูดวย

ตนเอง รวมทั้งดําเนินการสงเสริมผูประกอบการดานการตลาดใหกับลูกคา ฝานการจัดโครงการ Market place การจัดทําแคท

ตาล็อกเพื่อชวยสงเสริมการขายใหกับลูกคาของธนาคาร 

 2. การปรับโครงสรางองคกรและระบบงาน รวมทั้งการกระจายอํานาจตัดสินใจโดยมีกรอบและหลักเกณฑที่

ชัดเจน ปฏิบัติไดจริง โดยจะมีการดําเนินที่สําคัญประกอบดวย การปรับปรุงคณะกรรมการสินเชื่อใหมที่แยกตามขนาด

วงเงินสินเชื่อ เพื่อทําใหการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อมีมาตรฐานเดียวกัน และปองกันไมใหมีการแบงคําขอเพื่ออนุมัติสินเชื่อ 

เชนที่ผานมา พรอมทั้งกําหนดใหองคประกอบคณะกรรมการสินเชื่อไมใหเปนผูรับผิดชอบงานการวิเคราะหสินเชื่อ กระจาย

อํานาจการพิจารณาสินเชื่อ และการแกไขหนี้ที่มีปญหา โดยจัดตั้งคณะกรรมการสินเชื่อระดับเขตและระดับภาคขึ้น เพื่อทํา

หนาที่อนุมัติสินเชื่อและแกไขหนี้ที่มีปญหา ขนาดวงเงินไมเกิน 3 ลานบาท ไดดวยตนเอง และกําหนดใหมีการสอบทาน

สินเชื่อทั้ง 100% สําหรับสินเชื่อที่อนุมัติโดยคณะกรรมการสินเชื่อระดับเขตและระดับภาค เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อนําปญหา

ที่พบมาใชในการพัฒนาระบบงาน 

 

1.4 บรรษัทประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 

ลักษณะของหนวยงาน 

 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI) 

ประวัติ 
 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม หรือ บสย. เปน สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐบาล ภายใตการดูแล

ของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตาม "พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม พ.ศ.2534" เมื่อวันที่ 30 

ธันวาคม 2534 เพื่อรับโอนกิจการ และ การดําเนินงานทั้งหมดของ กองทุนประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (กสย.) 

ตั้งแตวันที่ 21 กุมภาพันธ 2535 เปนตนมา มีเงินทุนจดทะเบียนเริ่มตนเปนจํานวน 400 ลานบาท และเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 

2543 กระทรวงการคลัง ไดดําเนินการเพิ่มทุนใหกับ บสย.อีกจํานวน 4,000 ลานบาท ทําใหปจจุบัน บสย. มีทุนจดทะเบียน

ทั้งสิ้นจํานวน 4,400 ลานบาท 

ภาระหนาที่ 

 บสย.ทําหนาที่ชวยเหลือและสนับสนุน SMEs ทั่วประเทศใหเขาถึงแหลงเงินทุนไดอยางกวางขวาง ภายใตทิศทาง

การพัฒนา SMEs ของรัฐบาล โดยเพื่อบรรลุวัตถุประสังคดังนี้ 

 1. ชวยเหลือ SMEs ใหไดรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจํานวนมากขึ้น 

 2. ชวยใหสถาบันการเงินมีความมั่นใจในการใหสินเชื่อแก SMEs มากย่ิงขึ้น 

 3. เรงการกระจายสินเชื่อไปยัง SMEs ทั่วประเทศไดเร็วขึ้น 
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 4. ชวยใหการพัฒนา SMEs บรรลุเปาหมายตามนโยบายรัฐบาล 

กิจกรรมและลักษณะขอบเขตการดําเนินการ 

 หลักเกณฑการค้ําประกันสินเชื่อ 
 สถาบันการเงินที่สามารถใชบริการ 

- ธนาคารพาณิชยไทยทุกแหง 

- บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  

- ธนาคารออมสิน  

- ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

  

 

คุณสมบัติของผูกู 

1. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ประเภทบริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลที่มี
สัญชาติไทย ดําเนินกิจการในประเทศไทย 

2. เปนผูประกอบภารธุระอุตสาหกรรมขนาดยอม หรือกิจการธุรกิจขนาดยอม 
3. ทรัพยสินถาวรสุทธิของผูกูในวันยื่นขอสินเชื่อตองมีมูลคาไมเกิน 200 ลานบาท 
4. ที่ดินที่ตั้งโครงการพรอมสิ่งปลูกสรางลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

4.1 ที่ดินที่ตั้งโครงการพรอมสิ่งปลูกสรางตองนํามาเปนหลักประกันสินเชื่อกับผูใหกูที่ขอให บสย. ค้ํา
ประกัน 

4.2 ที่ดินที่ตั้งโครงการพรอมสิ่งปลูกสรางเปนที่เชาจะตองจดทะเบียนสิทธิการเชามีอายุ 3 ปขึ้นไป เวนแต
กรณีตอไปนี้ 

4.2.1 กรณีเปนสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางจากหนวยงานของรัฐหรือสํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยหรือที่ธรณีสงฆ แมมิไดจะจดทะเบียนสิทธิการเชา
ตอเจาพนักงาน สัญญาเชาตองมีอายุคงเหลือไมนอยกวา 1 ป ณ วันที่ บสย. ได
รับคําขอใหค้ําประกัน 

4.2.2 กรณีเปนการทําสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางจากเอกชนตองจดทะเบียนสิทธิ
การเชาตอเจาพนักงาน และมีอายุสัญญาเชาคงเหลือไมนอยกวา 2 ป ณ วันที่ บสย. 
ไดรับคําขอใหค้ําประกัน 

4.2.3 กรณีเปนการเชาเฉพาะที่ดินแตสิ่งปลูกสรางผูกูสรางขึ้นเองและเปนกรรมสิทธ์ิของ
ผูกูไมวาจะเปนการเชาที่ดินจากหนวยงานของรัฐหรือสํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริยหรือที่ธรณีสงฆซึ่งมิไดจดทะเบียนสิทธิการเชาตอเจาพนักงาน 
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สัญญาเชาตองมีอายุคงเหลือไมนอยกวา 1 ป ณ วันที่ บสย. ไดรับคําขอใหค้ํา
ประกันหรือเปนการเชาที่ดินจากเอกชนซึ่งจดทะเบียนสิทธิการเชาตอเจาพนักงาน
สัญญาเชาตองมี อายุคงเหลือไมนอยกวา 2 ป ณ วันที่ บสย. ไดรับคําขอใหค้ํา
ประกัน 

 ลักษณะของสินเชื่อที่ขอใหค้ําประกัน 

 บสย. จะค้ําประกันเฉพาะสินเชื่อสวนที่ขาดหลักประกัน แตตองไมเปนสินเชื่อเดิมที่ขาดหลักประกัน และสินเชื่อ

ขอใหค้ําประกันจะตองไมนําไปชําระคืนสินเชื่อเดิมที่มีอยูกับผูใหกูที่ขอใหค้ําประกัน 

  

 การกําหนดความรับผิดในการค้ําประกัน 

 บสย. จะรับผิดชอบตอผูใหกูในการค้ําประกันตามหลักเกณฑนี้ เต็มจํานวนของสินเชื่อสวนที่ขาดหลักประกัน แต

ไมเกินคร่ึงหนึ่งของสินเชื่อรวมที่มีอยูกับผูใหกูที่ขอค้ําประกัน ทั้งนี้วงเงินค้ําประกันสูงสุดรวมไมเกิน 40 ลานบาทตอ

โครงการ สําหรับกรณีที่ดินที่ตั้งโครงการพรอมสิ่งปลูกสรางเปนสิทธิการเชา และไมโอนสิทธิการเชาเปนหลักประกัน ตอ

ใหผูกูจะมีวงเงินค้ําประกันสูงสุดรวมไมเกิน 10 ลานบาท โดยกําหนดภาระความรับผิดชอบไวในหนังสือค้ําประกันเปน

จํานวนเงินที่แนนอนและคุมถึงเฉพาะดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ไมใชอัตราดอกเบี้ย ผิดนัดตามที่ระบุไวในสัญญาจนถึงวันที่

ผูใหกูไดฟองรองผูกูตอศาลแลว 

 เงื่อนไขในการค้ําประกัน 

1. ใหมีบุคคลค้ําประกันชําระหนี้ตอ บสย. ทุกโครงการซึ่งผูค้ําประกันดังกลาวอาจเปนบุคคลชุดเดียวกันกับที่ค้ํา

ประกันการชําระหนี้ตอผูใหกู และ/หรือ เปนบุคคลอ่ืนที่ บสย. พิจารณาเห็นสมควร 

2. บสย. จะรับผิดชอบตามหนังสือค้ําประกันเมื่อผูใหกูไดฟองรองตอศาลแลว 

อัตราคาธรรมเนยีมค้ําประกัน 

 คาธรรมเนียมค้ําประกันกําหนดอัตรารอยละ 1.75 ตอปของวงเงินที่ค้ําประกัน โดยเรียกเก็บลวงหนาเปนรายป และ

ผูใหกูมีหนาที่เรียกเก็บจากผูกูและนําสง บสย. 

ผลการดําเนินงาน 

ตาราง 1 ผลการดําเนินงานดานการค้าํประกนัสนิเชื่อของ บสย. 

ป 

จํานวนโครงการ จํานวนเงิน(ลานบาท) 

รายป สะสม รายป สะสม 

2529-2534 660 660 585.56 585.56 

2535 137 797 150.77 736.33 

2536 195 992 257.48 993.81 



ภาคผนวก ข - 24 
 

ป 

จํานวนโครงการ จํานวนเงิน(ลานบาท) 

รายป สะสม รายป สะสม 

2537 270 1,262 399.27 1,393.09 

2538 216 1,478 405.81 1,798.91 

2539 235 1,713 632.79 2,431.70 

2540 138 1,851 292.09 2,723.79 

2541 12 1,863 33.25 2,757.04 

2542 31 1,894 80.63 2,837.67 

2543 272 2,166 825.60 3,663.27 

2544 796 2,962 2,505.24 6,168.52 

2545 1,109 4,071 4,105.57 10,274.09 

2546 1,977 6,048 4,332.76 14,606.85 

2547 3,868 9,916 4,646.83 19,253.69 

2548 3,376 13,292 7,543.74 26,797.43 

2549 1,916 15,208 7,288.57 34,086.01 

2550(ต.ค) 17,141 32,349 39,801.14 73,887.15 

 

 

 

ตาราง 2 ตวัช้ีวดัดานประสทิธิภาพการดําเนินงาน, ความเสี่ยงและคณุภาพหนี้, ความสามารถในการทํากําไร, และดานอืน่ๆ 

ของบสย. 

ตัวชี้วัด 2545 2546 2547 2548 

ดานประสิทธิภาพในการดําเนินงาน     

อัตราสวนรายไดคาธรรมเนียมค้ําประกนัตอคาใชจายดําเนินงานค้ํา

ประกนั (%) 

138.96 144.44 178.02 271.36 

อัตราสวนรายไดจากการบริหารเงินตอหนี้สงสัยจะสูญ (%) 181.22 174.28 163.91 90.77 

อัตราสวนรายไดจากการบริหารเงินตอผลรวมของคาประกันชดเชยจาย

และหนี้สงสัยจะสูญ (%) 

31.83 80.25 40.06 42.10 
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ตัวชี้วัด 2545 2546 2547 2548 

อัตราสวนคาใชจายดําเนินงานค้ําประกันตอภาระค้ําประกนัที่เพิ่มขึ้น

ระหวางป (%) 

1.80 2.49 2.24 1.26 

อัตราสวนคาใชจายดําเนินงานทั้งหมดตอภาระค้ําประกันสิ้นป (%) 10.82 4.67 4.39 2.64 

อัตราสวนผลรวมหน้ีสงสัยจะสญูและคาประกันชดเชยตอคาใชจาย

ดําเนินงานทั้งหมด (%) 

90.37 76.37 79.20 77.29 

ความเร็วในการพิจารณาอนมุัติ (มัธยฐาน:จํานวนวนั) 26 35 58 7 

 โครงการปกต ิ 79 55 37 38 

 โครงการจัดสรรวงเงิน 22 34 22 15 

 โครงการ SMEs-NPL 64 54 42 43 

 โครงการรับความเสี่ยงรวมกนั - 34 64 7 

ความเสี่ยงและคณุภาพหนี ้     

อัตราสวนภาระค้ําประกันตอเงินกองทุน (เทา) 1.84 2.41 3.27 4.58 

อัตราสวนเงินสํารองคาประกนัชดเชยระหวางปตอภาระค้ําประกนั

สินเชื่อเฉล่ีย (%) 

10.02 2.21 2.92 1.18 

อัตราสวนเงินสํารองคาประกนัชดเชยสิ้นปตอภาระค้ําประกันสินเชื่อ

เฉลี่ย (%) 

15.43 12.45 12.56 10.67 

อัตราสวนเงินชดเชยสิ้นปตอภาระค้ําประกนัสนิเชื่อเฉลี่ย (%) 9.96 8.50 7.53 6.78 

อัตราสวนความสญูเสียสทุธิ (%) 2.46 1.77 0.88 1.15 

อัตราสวนเงินรับคืน (%) 6.96 10.67 16.01 11.32 

อัตราการเตบิโตของลกูหนี้จากการค้ําประกนั (%) 28.44 28.52 14.37 19.20 

อัตราการเตบิโตของภาระหนีค้้ําประกนัทั้งหมด (%) 79.73 34.50 25.16 38.01 

อัตราสวนคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสญูตอสินทรพัยทั้งหมด (%) 11.50 13.86 15.74 18.28 

อัตราสวนเงินสํารองคาประกนัชดเชยสิ้นปตอสินทรัพยเฉล่ีย (%) 18.09 20.95 26.36 29.15 

ความสามารถในการทํากาํไร     

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยประจาํป (%) -9.28 -0.41 -3.25 -0.59 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยเฉล่ีย (%) -9.42 -0.42 -3.26 -0.59 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนประจําป (%) -11.51 -0.52 -4.56 -0.86 
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ตัวชี้วัด 2545 2546 2547 2548 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉลี่ย (%) -10.92 -0.53 -4.38 -0.85 

อื่นๆ     

อัตราการกระจุกตัวของการค้ําประกันตามกลุมอุตสาหกรรม (%) 25.02 26.14 27.13 28.87 

อัตราการกระจุกตัวของการค้ําประกันตามภูมิภาค (%) 20.67 19.93 19.41 20.20 

อัตราการเตบิโตของจํานวนโครงการของ SMEs ทีไ่ดรบัค้าํประกัน

สินเชื่อ (%) 

52.19 61.95 34.81 45.22 

จํานวนโครงการของ SMEs ทีไ่ดรับค้ําประกันสนิเชื่อจาก บสย. 2,531 4,099 5,526 8,025 

 ที่มา: บรรษัทประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดยอม 

 ผลกระทบของการค้ําประกันสินเชื่อตอเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม สามารถแบงได 2 ประเด็นที่สําคัญ คือ ผลตอ

การจางงาน และ ผลตอการสรางสินเชื่อหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 

 1. ผลตอการจางงาน 

 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมนับไดวามีบทบาทสําคัญตองการจางงานภายในประเทศ ดังจะเห็นไดจากรายงาน

การจางงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งประมวลโดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(สสว.) รายงานดังกลาวแสดงใหเห็นวา ในป 2546 ธุรกิจ SMEs มีการจางงานมากถึงประมาณ 5.57 ลานคน หรือรอยละ 

60.7 ของจํานวนการจางงานรวมทั้งประเทศซึ่งย้ําถึงบทบาทความสําคัญของ SMES ในการสรางโอกาสและรายไดใหแก

แรงงาน 

 จากโครงการศึกษาวิจัยเรื่องผลกระทบของการค้ําประกันสินเชื่อของ บสย. ตอเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ไดทํา

การถึงผลของการค้ําประกันสินเชื่อที่มีตอการจางงานในประเทศ โดยใชขอมูลจํานวนแรงงาน รายไดจากการขาย และผล

กําไรที่เก็บรวบรวมไดจากการตอบแบบสอบถามของผูประกอบการ SMEs  

 งานศึกษาฉบับนี้คํานวณคาความยืดหยุนของอุปสงคแรงงานในระดับองคกรโดยหาความสัมพันธระหวางการจาง

งานกับรายไดหรือผลตอบแทน รายงานดังกลาวช้ีใหเห็นวา อุปสงคแรงงานจะเพิ่มขื้นก็ตอเมื่อมีการเติบโตของรายไดเปน

เงื่อนไขหลัก แบบจําลองที่จะใชกับขอมูลที่ไดจากการสํารวจน้ันเปนแบบจําลองเชิงเสนโดยใชขอมูลการจางงานของ SMEs 

เปนตัวเเปรตามโดยสามารถเขียนเปนสมการอยางงายดังนี้ 

ln(Emploment ) = β0 + β1 ln(outputit)+ εit 

โดยที่ Employment คือ จํานวนการจางงานใน SME รายที่ 1 ณ เวลา t 

output คือ รายไดจากการขาย ผลกําไรสุทธิ หรือจํานวนสินเชื่อ ณ เวลา t หรือ t-1 

ε  คือ คาความคลาดเคลื่อน 
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 ขอมูลที่ใชทั้งหมดเปนขอมูลที่อยูในชวงป 2545-2548 และศึกษาความสัมพันธโดยใชวิธีการวิเคราะหแบบ pooled 

cross-section regression technique ทั้งน้ีเนื่องจากขอจํากัดของขอมูลที่ขาดหายไปในหลาย ๆ จุดของเวลา อยางไรก็ตาม จาก

การประมาณการแบบจําลองขางตน พบวา สัมประสิทธ์ิที่คํานวณไดมีนัยสําคัญกับการจางงาน  

ตาราง 3  คาความยีดหยุนแรงงาน 

ตวัแปรอสิระ คาความยืดหยุนแรงงาน 

ณ เวลา t-1 ณ เวลา t 

 

รายไดจากการขาย* 0.3480 0.3985 

กําไรสทุธิ* 0.2988 0.2945 

เงินกูยืม* 0.4599 0.5600 

 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากการสํารวจกลุมตัวอยาง มีจํานวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 2,594 คน หากผลกําไรหรือรายไดจากการขายมีอัตราการ

เติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 10 จะทําใหมีการจางเงินเพิมขื้นอีก 74 คนและ 104 คนตามลําดับ หากพิจารณาฐานขอมูลระบบค้ํา

ประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีภาระผูกพันคงคางอยูกับ บสย. ณ เดือนพฤศจิกายนป 2548 มีจํานวน

การจางงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 100,975 คน ฉะนั้น หากผลกําไรหรือรายไดจากการขายมีอัตราการเติบโตขึ้นรอยละ 10 จะ

ทําใหมีการจางงานเพิ่มขึ้น 3,018 คนและ 3,514 คนตามลําดับโดยใชคาความยืดหยุนที่คํานวณจากขอมูล ณ เวลา t 

 นอกจากนั้นหากพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางความเปลี่ยนแปลงของการจางงานกับความเปลี่ยนแปลงของ

สินเชื่อ พบวาการไดรับสินเชื่อเพิ่มมีความสัมพันธเชิงบวกกับการจางงานเชนกัน แตเนื่องจากขอจํากัดดานขอมูลจึงยังไม

สามารถบอกไดชัดเจนวา การไดรับสินเชื่อผานการค้ําประกันสินเชื่อของ บสย. นั้นมีผลทําใหเกิดการจางงานเพิ่มมากขึ้นใน

อัตราเทาใด 

 2. การสรางสินเชื่อหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 

 การค้ําประกันสินเชื่อนอกจากจะชวยสรางโอกาสและรายไดใหแกแรงงานและธุรกิจของ SMEs แลว ยังมี

ผลกระทบตอระบบการเงินภายในประเทศดวยเชนกัน ตามหลักเศรษฐศาสตรมหภาคเบื้องตนที่เกี่ยวกับ Deposlt creatlon 

ทําใหเขาใจไดวาธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินมีบทบาทสําคัญในการทําใหปริมาณเงินหรือ Money supply ในระบบ

เพิ่มขึ้น เพราะการที่ธนาคารพาณิชยไดรับเงินฝากจากประชาชนหรือหนวยธุรกิจ ธนาคารพาณิชยตองสํารองเงินไวสวน

หนึ่งของเงินฝากซึ่งอยางนอยตองเทากับอัตราเงินสํารองตามกฏหมาย (Required reserve ratio) ซึ่งกําหนดโดยธนาคารแหง

ประเทศไทย เงินฝากสวนที่เหลือจะเปนเงินเกินสํารองซึ่งธนาคารพาณิชยสามารถนําไปใหลูกคากูยืมตอไปได กระบวนการ

ดังกลาวจึงทําใหธนาคารพาณิชยสามารถสรางเงินไดเปนทวีคูณ 
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 ฉะนั้น การที่ บสย. เขามามีบทบาทในการสรางโอกาสใหธุรกิจ SMEs ไดรับสินเชื่อในสวนที่หลักประกันไม

เพียงพอหรือเปนสินเชื่อใหม ยอมมีผลตอการสรางปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบไดอีกทางหนึ่ง จากการประมาณการ 

ปริมาณเงินทุนไหลเวียนในระบบที่เกิดจากการค้ําประกันสินเชื่อของ SMES ในสวนที่มีหลักประกันไมเพียงพอนั้น พบวา 

บสย. ไดชวยสนับสนุนใหเกิดมีเงินทุนเวียนที่สูงขึ้นอันเนื่องจากการค้ําประกันสินเชื่อใหแก SMEs ในจํานวนที่เดิมมากขึ้น

อยางเห็นไดชัด จากตารางที่ 10 แสดงใหเห็นวา การค้ําประกันที่ไดอนุมัติในแตละปไดปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางชัดเจนจาก

จํานวนเพียง 33.25 ลานบาทในป 2541 เปนจํานวน 7,543 ลานบาทในป 2548 ในขณะที่ตัวทวีคูณมีคาลดลงเล็กนอย 

โดยรวมแลวธุรกรรมดานการค้ําประกันสินเชื่อของ บสย. มีสวนชวยทําใหสรางเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในแต

ละปเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนับตั้งแตป 2541 โดยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนจาก 365.25 ลานบาท เปนจํานวน 26,335 ลานบาทในป 

2544 และเพิ่มเปน 62,538 ลานบาทในป 2548 คิดเปนอัตราการเปลี่ยนแปลงมากกวารอยละ 130 เมื่อเทียบกับเมื่อป 2544 

อยางไรก็ตามแนวคิดเกี่ยวกับการสรางเงินหมุนเวียนในระบบดังที่กลาวมาแลวนั้น ตองใชความระมัดระวังและรอบคอบใน

การนําไปใชอธิบายถึงผลกระทบของการคาประกันสินเชื่อจากการชวยขยายวงเงินสินเชื่อใหแก SMEs เพราะแนวคิด

ดังกลาวตั้งอยูบนสมมติฐานหลายประการ เชน สถาบันการเงินใชเงินสํารองสวนเกินทั้งหมดในการปลอยกู ชึ่งไมจําเปน

เสมอไปโดยเฉพาะในชวงที่มีสภาพคลองสวนเกินจํานวนมากในระบบการเงิน เปนตน 

2. หนวยงานในกระทรวงตางๆ 

2.1  กระทรวงอุตสาหกรรม 

 ประวตั ิ

ในป 2495 เปลี่ยนช่ือกระทรวงการอุตสาหกรรมเปน "กระทรวงอุตสาหกรรม" และปรับปรุง สวนราชการใหม ป พ.ศ. 

2545 ถึงปจจุบัน มีการปฏิรูประบบราชการ เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงโครงสรางการบริหารของสวนราชการตาง ๆ ใหม 

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม สําหรับกระทรวงอุตสาหกรรมมีหนวยราชการในสังกัด คือ  

- สํานกังานรัฐมนตร ี 

-สํานกังานปลดักระทรวง  

-กรมโรงงานอตุสาหกรรม  

-กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  

-กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร  

-สํานกังานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย  

-สํานกังานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

-สํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  

-สํานกังานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน (BOI) 
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-การนคิมอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย สถาบนัเครือขาย 9 แหง และสํานกังานสงเสริมวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอม (จัดตั้งในป พ.ศ. 2543)  

 วิสัยทัศน 

 "เปนองคกรนําในการผลักดันอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง และผูประกอบการใหมีการใชเทคโนโลยีและองค

ความรู ตลอดจนเสริมสรางพื้นฐานทางปญญา เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนและสามารถแขงขันไดในตลาดโลก ดวยการ

ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ มีประสิทธิภาพยึดมั่น ในหลักธรรมภิบาลและมีบูรณาการกับภาคสวนที่เกี่ยวของอยางสมดุล" 

 

ยุทธศาสตร กระทรวงอตุสาหกรรม 

1. แผนยุทธศาสตร อก 2551 (ปรับ 2-May-2007) 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพ 
3. ยุทธศาสตรของกระทรวงอตุสาหกรรม 

พันธกิจ 

1. กําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พรอมทั้งช้ีนําและเตือนภัยภาค อุตสาหกรรมให
กาวทันโลก 

2. สรางโอกาสและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการลงทุนและการประกอบกิจการ 
3. สนับสนุนและเสริมสรางศักยภาพของอุตสาหกรรม วิสาหกิจ และผูประกอบการ ใหมีความเขมแข็ง สามารถ

แขงขันไดในตลาดโลก และมีการยกระดับพื้นฐานทางปญญาเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
4. กํากับดูแลใหการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

และมีความรับผิดชอบตอผูบริโภค ชุมชน และสังคม 
5. บูรณาการและติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมกับหนวยงานและ

ภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อผลักดันใหเกิดประสิทธิผล 
 ภารกิจ 

ปจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมมีกลุมภารกิจ จํานวน 3 กุลุม ซึ่งเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยกลุมภารกิจ 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547 ดังนี้ 

1. กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประกอบดวย 

              1) สํานกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

              2) สํานกังานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 

              มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

               - เสนอแนะนโยบายดานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม   

               - การจัดทําแผนพฒันาอตุสาหกรรม และระบบเตือนภัยดานอุตสาหกรรม   

               - เปนศูนยขอมูลตวัช้ีวดัสภาวะอสุาหกรรมและขอมูลสารสนเทศดานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม   



ภาคผนวก ข - 30 
 

               - การสงเสริมและพัฒนาอตุสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายและการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยออยและน้ําตาล

ทราย 

2. กลุมภารกิจดานกํากับตรวจสอบกระบวนการผลิต ประกอบดวย 

              1) กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

              2) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

              มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

               - กาํกบั ดูแล และสนบัสนนุการประกอบธุรกจิอุตสาหกรรม การประกอบกจิการเหมืองแร โลหกรรมและ

อุตสาหกรรมพื้นฐาน  

               - การสงเสริมดานความปลอดภัยสิ่งแวดลอมและสุขอนามัยในแหลงผลิต 

3. กลุมภารกิจดานสงเสรมิอตุสาหกรรมและผูประกอบการ ประกอบดวย 

              1) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

              2) สํานกังานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

              มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

              - การสงเสริม สนบัสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมและผูประกอบการภายในประเทศ โดยเฉพาะอตุสาหกรรมขนาด

กลางขนาดยอม  อุตสาหกรรมชุมชน 

              - ดําเนินงานดานมาตรฐานของประเทศ 

              - ดําเนินงานดานการคุมครองผูบรโิภค 

 

2.1.1  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

ประวตั ิ

กระทรวงอุตสาหกรรมไดเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 ขอปรับปรุงฐานะของกอง

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมใหเปนสํานักงานเทียบเทากรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การปฎิบัติงานนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ ในการ

จัดตั้งสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยใหโอนงานของสํานักงานพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก สํานักงานปลัด กระทรวง

อุตสาหกรรมมารวมเขาดวยกันตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติโอนอํานาจ

หนาที่ และกิจการบริหารงานบางสวนของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (กองเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และ

สํานักงานพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก) กระทรวงอุตสาหกรรม ไปเปนของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม พ.ศ.2534 โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 108 ตอนที่ 156 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2534 โดยใหมีผลใช
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บังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้นจึงไดถือเอา วันที่ 5 กันยายน 2534 เปนวันกอตั้ง สศอ. ตั้งแตนั้น

มา  

ในปจจุบันสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ

ประเทศในระดับมหภาคและอุตสาหกรรมรายสาขา รวมทั้งพัฒนาระบบเตือนภัยดานอุตสาหกรรม โดยการจัดทํา

แผนพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวมและแผนแมบทอุตสาหกรรมรายสาขา เพื่อเปนองคกรช้ีนําในการกําหนดนโยบาย 

มาตรการ และวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศใหเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งสงสัญญาณเตือนภัย

ทางอุตสาหกรรมไดอยางถูกตองชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

 อํานาจหนาที ่

1. เสนอแนะการกําหนดนโยบาย แนวทาง และมาตรการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดทําแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ 

2.  เสนอแนะนโยบาย กําหนดทาที แนวทางความรวมมือและเขาประชุมเจรจากับองคการหรือหนวยงานตางประเทศ
ดานอุตสาหกรรม 

3. จัดทํารายงานภาวะอุตสาหกรรมสาขาตาง ๆ เพื่อเปนพื้นฐานในการกําหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนา 
อุตสาหกรรม และหาวิธีการแกปญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาตาง ๆ  

4. ประสาน เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม  
5. กําหนดนโยบายการสํารวจ การเก็บรักษา การใชประโยชนขอมูลดานอุตสาหกรรม จัดทําดัชนีอุตสาหกรรม และทํา

หนาที่เปนศูนยสารสนเทศดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    
6.  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือ ตามที่ 

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 วิสยัทัศน 

 เปนองคกรช้ีนาํการพฒันาอุตสาหกรรม 

 พันธกิจ 

1. บูรณาการและผลกัดัน นโยบาย แผน ยุทธศาสตร การพฒันาอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลคาและขีดความสามารถใน
การแขงขนัอยางยั่งยืน 

2. จัดทําสารสนเทศเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ระบบเตือนภัยภาคอตุสาหกรรมทีท่ันสมัย เช่ือถือได และเชื่อมโยงกบั
หนวยงานที่เกีย่วของ รวมทั้งใหบริการเผยแพร 

3. สรางความเขมแข็งในการเปนองคกรแหงความรูดานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  
 

2.1.2  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
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 ประวตั ิ

กระทรวงอุตสาหกรรมไดเสนอ "รางพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม" เพ่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2509 คณะรัฐมนตรีมีมติ ใหเพิ่มเติมหลักการบางประการแลวลงมติรับหลักการและสงเร่ืองใหคณะกรรมการ

กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสนอวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภา และประกาศใชเปนกฎหมาย (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 83 ตอนที่ 

121 วันที่ 31 ธันวาคม 2511) มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2512 พระราชบัญญัติดังกลาวเรียกวา"พระราชบัญญัติ

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.2511 ซึ่งกําหนดให จัดตั้ง สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ขึ้นใน

กระทรวงอุตสาหกรรม มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดและ ควบคุมมาตรฐาน จึงถือไดวากิจการดานการมาตรฐานในประเทศ

ไทยไดดําเนินการอยางจริงจัง ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา 

 วิสัยทัศน 

สมอ. เปนศูนยกลางดานการมาตรฐานทีไ่ดรับการยอมรบัในระดับสากล ตอบสนองความตองการของภาครัฐ ธุรกจิ 

สังคม และเสริมสรางขดีความสามารถในการแขงขันอยางย่ังยืน  

 อํานาจหนาที ่

สมอ. มีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 มติ

คณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผนแมบทของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 พันธกิจ 

1. กําหนดมาตรฐานและกาํกบัดแูลคณุภาพสนิคาและบริการใหเปนไปตามขอกําหนด และสอดคลองกบั
แนวทางสากล  

2. กําหนดมาตรฐานผลติภัณฑชุมชนและใหการรับรอง  
3. สงเสริมพฒันากจิกรรมดานการมาตรฐานของประเทศ  
4. รวมมือดานการมาตรฐานกบัตางประเทศ ทัง้ในระดบัทวภิาคีและพหุภาค ี 
5. บรกิารขอสนเทศดานการมาตรฐาน  
6. สรางเครือขายดานการมาตรฐานของประเทศใหเปนเอกภาพ  

 กิจกรรมดานการมาตรฐานของ สมอ. 

1. การกาํหนดมาตรฐาน 
1.1 มาตรฐานระดับประเทศ กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ประเภทบังคับและไมบังคับตาม

ความตองการ  และการขยายตัวของอุตสาหกรรม การคาและเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล เพื่อ

คุมครองผูบริโภค รักษาสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ และสงเสริมใหภาคอุตสาหกรรมไทยแขงขันไดใน

ตลาดโลก 
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1.2 มาตรฐานระดับสากล รวมกําหนดมาตรฐานกับองคกรสากลที่สําคัญคือ องคการระหวางประเทศวาดวยการ

มาตรฐาน (International Organization for standardization : ISO)  คณะกรรมาธิการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน

สาขาอิเล็กทรอนิกส(International Electrotechnical Commission :IEC) 

2. การรบัรองคุณภาพผลิตภัณฑ 

2.1 การรบัรองตามมาตรฐานของประเทศ  

สมอ. ใหการรบัรองคุณภาพผลิตภัณฑ โดยการอนญุาตใหแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน จํานวน 2 แบบคือ  

 
เครื่องหมายมาตรฐานทัว่ไป 

 
เครื่องหมายมาตรฐานบงัคับ 

2.2 การรบัจดทะเบียนผลิตภณัฑ  

สมอ. ใหการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ สําหรับผลิตภัณฑที่ยังมิไดกําหนดมาตรฐาน โดยการจดทะเบียนผลิตภัณฑ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี 

2.3 การเปนหนวยตรวจใหกบัสถาบนัมาตรฐานตางประเทศ 

สมอ.ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยตรวจของสถาบันมาตรฐานตางประเทศ เพื่อรับรองคุณภาพผลิตภัณฑตาม

มาตรฐานของประเทศญี่ปุน (JIS MARKS) ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา   และ

ประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส นอกจากนี้ยังตรวจติดตามผลใหกับประเทศสาธารณรัฐอาฟริกาใต (SABS) ดวย 

2.4 การรับรองฉลากเขียว (Green Label) 

สมอ. รวมกบัสถาบนัสิ่งแวดลอมไทยดําเนินโครงการฉลากเขียว 

เพ่ือใหการรับรอง โดยใหใชฉลากเขียวสําหรับผลติภัณฑ ทั้งนี้เพื่อชวยลดมลภาวะจาก

สิ่งแวดลอม และเพื่อผลักดันใหผูผลิตใชเทคโนโลยี หรือวิธกีารผลติ ที่ใหผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมนอย  

3. การรบัรองคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) 
เปนการใหการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑชุมชนของผูผลิตในชุมชนที่เกิดจากการรวมกลุมกันประกอบกิจกรรม

ใด   กิจกรรมหน่ึง   หรือชุมชนในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑที่ผานการคัดเลือกจากจังหวัด และ/หรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  ที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   ไดประกาศ

กําหนดไว   และจะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนกับผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรอง 

4. การรบัรองระบบงาน 
4.1 การรบัรองความสามารถหองปฏบิตักิาร 
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สมอ. ไดดําเนินการรับรองขีดความสามารถทางวิชาการ และระบบคุณภาพ การทดสอบของหองปฏิบัติการ

สอบเทียบและหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการ

สอบเทียบและหองปฏิบัติการทดสอบ (มอก.17025-2543) ซึ่งเหมือนกันทุกประการกับ ISO/IEC 17025 ซึ่ง

ขอบขายของการรับรองอาจเปนการรับรองการทดสอบหรือสอบเทียบทุกรายการหรือบางรายการของ

หองปฏิบัติการก็ได 

4.2 การับรองระบบการจัดการ SMEs 
เพื่อใหเกิดการยอมรับวาองคกรที่ไดรับการรับรองมีการจัดทําและปฏิบัติตามขอกําหนดระบบการบริหารงาน

คุณภาพขั้นพื้นฐาน ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมขั้นพ้ืนฐาน ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ขั้นพ้ืนฐาน ระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุมในการผลิตอาหาร รวมถึงการรับรอง

หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และยกระดับการ

รับรองระบบการจัดการตางๆใหเปนไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให SMEs สามารถเพิ่มขีดความสามารถการ

แขงขันในตลาดโลกและสามารถกาวสูมาตรฐานระดับสากลไดในที่สุด 

4.3 การจดทะเบียนบคุลากร ผูทรงคุณวฒุิ หลักสตูรและองคกรฝกอบรมดานการมาตรฐาน 
เปนการใหการจดทะเบียนบุคลากร ผูทรงคุณวุฒิดานการประเมินการจดทะเบียนหลักสูตรผึกอบรมและองคกร

ฝกอบรมดานการมาตรฐานในกลุมสาขาตาง ๆ ไดแก ระบบการบริหารงานคุณภาพ ระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม ระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุมในการผลิตอาหาร ระบบหองปฏิบัติการ

ทดสอบ และหองปฏิบัติการสอบเทียบ  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบการรับรอง

ผลิตภัณฑและระบบอื่น ๆ ตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่สากลยอมรับ 

5. การบริการขอสนเทศมาตรฐาน 
5.1 บริการขอสนเทศดานการมาตรฐาน โดยใหขอมูลและตอบขอซักถามทางวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐาน กฎระเบียบ

ทางวิชากากร และการรับรองคุณภาพทั้งของไทยและตางประเทศ 
5.2 เปนศูนยตอบขอซักถาม (Enquiry Point) ของไทย ภายใตความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา

(TBT) ขององคการการคาโลก(WTO) 
5.3 บริการขอมูลดานการมาตรฐานผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่ http://www.tisi.go.th 
5.4 บริการหองสมุดมาตรฐาน สมอ. โดยเปนศูนยรวมเอกสารมาตรฐานทั้งของไทยและของตางประเทศ ตลอดจน

เอกสารทางดานการรับรองคุณภาพ กฎระเบียบทางวิชาการและเอกสารอื่น ๆ ที่ครบถวนและทันสมัยทั้งในรูป
ของเอกสารและไมโครฟลม 

 
6. การปฏบิตัติามพนัธกรณคีวามตกลงภายใตองคการการคาโลก 
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สมอ. เปนแกนกลางในการปฏิบัติตามพันธกรณีตามมติคณะรัฐมนตรี ไดแก ความตกลงวาดวยอุปสรรคทาง

เทคนิคตอการคา (Agreement on Technical Barriers to Trade : TBT) ยกเวนสวนที่เกี่ยวของกับสินคาเกษตร

และอาหาร 

 

 

7. งานดานการมาตรฐานระหวางประเทศและภูมิภาค 
7.1 กิจกรรมมาตรฐานระหวางประเทศ สมอ. ไดเขารวมเปนสมาชิกในองคการระหวางประเทศวาดวยการ

มาตรฐาน (International Organization for Standardization :ISO) และคณะกรรมาธิการระหวางประเทศวาดวย
มาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส (International Electrotechnical Commission : IEC) นอกจากนี้ยังได
รวมดําเนินงานกับ Internaional Personal Certification Association IPC ดานการรับรองหนวยงานที่
ใหบริการฝกอบรมและขึ้นทะเบียนบุคลากรดานตรวจประเมินรวมทั้งรวมดําเนินการรับรองหองปฏิบัติการ
ทดสอบกับ International Laboratory Accreditation Conference ILAC 

7.2 กิจการมาตรฐานภูมิภาค สมอ. ไดเขารวมกิจกรรมงานดานมาตรฐาน และการรบัรองในสวนภูมิภาคกับASEAN 
Consultative Committee for Standards and Quality ACCSQ และ Asia Pacific Economic Cooperation 
:Standards and conformance Sub-Committee (APEC/CTI/SCSC) นอกจากนี้ยังไดเขารวมเปนสมาชิกในกลุม 
Pacific Area Standards Congress PASC 

8. การสงเสรมิมาตรฐานและพฒันาดานการมาตรฐาน 
สมอ. ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชน และหนวยงานภาครัฐพัฒนาระบบการจักการให

สอดคลองกับหลักปฏิบัติมาตรฐานสากล  เพ่ือประโยชนในการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรม และเพิ่ม

ศักยภาพในการแขงขันทางการคาระหวางประเทศ  และสงเสริมเผยแพรประชาสัมพันธ สรางความเขาใจแก

ผูผลิต ผูบริโภค และผูเกี่ยวของทุกระดับ เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพ และการมาตรฐาน และ

นําไปใช เพื่อประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

9. การพฒันาบคุลากร 
สมอ. ไดดําเนินการพัฒนาบุคลากรดานการมาตรฐานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหมีขีดความสามารถที่จะดําเนินการ

ดานมาตรฐาน ใหสอดคลองกับสากล และเปนที่ยอมรับ  

 

2.1.3  สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 บทบาทหนาที ่

สํานกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม มีภารกิจเกี่ยวกบัการพัฒนายุทธศาสตรและแปลงนโยบายของกระทรวงเปน

แผนปฏบิตั ิ จัดสรรทรัพยากร  และบรหิารราชการประจาํทั่วไปของกระทรวง  เพื่อการบรรลุเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์

ตามภารกิจของกระทรวง  โดยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
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 1. ศึกษาวิเคราะหจดัทําขอมลูเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรี   สาํหรบัใชในการกําหนดนโยบาย  เปาหมายและสมัฤทธ์ิของ

กระทรวง  แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนการปฏบิตัิงาน 

 2. พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง 

 3. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อใหเกิดการประหยัดคุมคาและสมประโยชน กํากับเรงรัด ติดตาม 

และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวง 

 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใชในการบรหิารงานและการบริการของหนวยงานในสังกดั 

 5. ประสานการบริหารราชการและปฏิบัติการเกี่ยวกับงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวงในตางประเทศ 

 6. สงเสริม กาํกับ ดูแล และใหบรกิารดานการรับรองระบบงานดานการมาตรฐาน 

 7. กํากับ ดูแล และสงเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมในสวนภูมิภาคใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

กฎหมายวาดวยแร กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร กฎหมายวาดวยการควบคมุแรดีบุกกฎหมายวาดวยมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และกฎหมายที่เกี่ยวของภายในเขตอํานาจ 

 นโยบายและแผนยุทธศาสตร 

• ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ( ฺBlueprint for Change) สําหรับปงบประมาณ  พ.ศ. 2549-2551 

• แผนการปฎบิตัิงานตามตัวชี้วัด เชิงปริมาณที่ 2 แยกเปนรายจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 : กพบ. 

• นโยบายสงเสรมิและสนับสนุนใหใชกิจกรรม 5 ส.ในการปรับปรุงประสทิธิภาพการทํางาน 

 งานบรกิาร 

• รายช่ืออีเมลผูบริหารและหนวยงานของสํานกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 

• หนังสือเวียนสํานกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 

• ดาวนโหลดขอมูล 

• กระดานถามตอบ 

 

2.1.4  กรมสงเสรมิอุตสาหกรรม  

 ประวัติ 

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปนหนวยงานราชการภายใตสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งในปจจุบันกรม

สงเสริมอุตสาหกรรมไดกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักในการที่จะดําเนินการและวางนโยบายดานการบริหาร สนับสนุน 

พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของกลุมอุตสาหกรรมตางๆ รวมไปถึงกลุมธุรกิจอุตสาหกรรม SMEs กับวิสาหกิจ

ชุมชน ใหมีความเขมแข็ง อีกทั้งหนวยงานนี้ก็ทําหนาที่เปนแกนกลางเพื่อสนับสนุนการทํางานขององคกรธุรกิจตางๆ เพื่อสราง

เครือขายเชื่อมโยงและพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานใหเปนไปในทิศทางอันเดียวกัน โดยภารกิจหลักของกรมสงเสริม

อุตสาหกรรม ประกอบไปดวย 
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 สงเสริมการจัดตั้งธุรกิจอุตสาหกรรม เพ่ือสรางงานในภาคอุตสาหกรรม สรางสังคมและวัฒนธรรมการเปน
ผูประกอบการ โดยสนับสนุนใหธุรกิจมีความเขมแข็งสามารถดําเนินกิจการไปไดอยางตอเนื่อง 

 ยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมและผูประกอบการ SMEs เพ่ือใหสามารถแขงขันไดในตลาดการคา
โลก สรางรายไดใหแกประเทศและรักษาสภาพการจางงานในภาคอุตสาหกรรม 

 สงเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชน เพื่อใหราษฎรในทองถิ่นและผูดอยโอกาสไดมีงานทําและมีรายไดจาก
กิจกรรมผลิตสินคา 

 สรางมาตรฐานและสรางตนแบบการใหบริการ มาตรการ ตลอดจนสนับสนุนปจจัยการดําเนินงานใหแกองคกร
เครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนในการดําเนินงานสงเสริม และพัฒนาผูประกอบการ SMEs และบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรม 

 เสนอความเห็นเพื่อการกําหนดนโยบายและมาตรการในการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และผูประกอบการ 
SMEs ภายในประเทศ 
 

 ลักษณะการดําเนินงาน  

ภารกิจหลักของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ประกอบไปดวย 

 สงเสริมการจัดตั้งธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อสรางงานในภาคอุตสาหกรรม สรางสังคมและวัฒนธรรมการเปน
ผูประกอบการ โดยสนับสนุนใหธุรกิจมีความเขมแข็งสามารถดําเนินกิจการไปไดอยางตอเนื่อง 

 ยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมและผูประกอบการ SMEs เพ่ือใหสามารถแขงขันไดในตลาดการคา
โลก สรางรายไดใหแกประเทศและรักษาสภาพการจางงานในภาคอุตสาหกรรม 

 สงเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชน เพื่อใหราษฎรในทองถิ่นและผูดอยโอกาสไดมีงานทําและมีรายไดจาก
กิจกรรมผลิตสินคา 

 สรางมาตรฐานและสรางตนแบบการใหบริการ มาตรการ ตลอดจนสนับสนุนปจจัยการดําเนินงานใหแกองคกร
เครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนในการดําเนินงานสงเสริม และพัฒนาผูประกอบการ SMEs และบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรม 

 เสนอความเห็นเพื่อการกําหนดนโยบายและมาตรการในการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม  และ
ผูประกอบการ SMEs ภายในประเทศ 
 

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม มีบทบาทในการดําเนินการสงเสริมผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมในดานพ้ืนที่

ประกอบการผานแนวทางพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ ในสองแนวทาง คือ ในสวนของสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 

ใชแนวทางการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจตามแบบของ UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) 

ผสมกับแบบของกลุมประเทศ OECD และ Scottish Enterprise โดยตั้งเปนโครงการที่ช่ือวา “พันธมิตรอุตสาหกรรม” ขึ้น 

โดยเริ่มตนจากการสนับสนุนกลุมอุตสาหกรรม 6 กลุม อันไดแก อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตรจังหวัด กลุมผูใหบริการภาคอุตสาหกรรม และกลุมผลิตภัณฑสปา ซึ่ง
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นอกเหนือไปจากนี้ก็ยังมีเครือขายวิสาหกิจอื่นๆ ทั้งที่เกิดขึ้นแลวและที่กําลังอยูระหวางการสนับสนุนใหเกิดขึ้น สวนอีก

แนวทางหนึ่งอยูในสวนของสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมและผูประกอบการที่ใชแนวทางการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจตาม

แบบของประเทศญี่ปุน โดยในป 2548 ไดมีการดําเนินโครงการรวมกับองคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน 

ในเร่ืองการศึกษาและคัดเลือกกลุมเครือขายวิสาหกิจที่มีศักยภาพ เพ่ือใชเปน “คลัสเตอรตัวอยาง” (Model cluster) สําหรับ

การพัฒนาใหกลุมธุรกิจเกิดการรวมกลุมที่เขมแข็งตอไป โดยที่ผานมาศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมเขตตางๆทั่วประเทศไดเปน

ผูเสนอชื่อ แลวรวมกันคัดเลือกออกมา 3 คลัสเตอร ไดแก เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต จ.ชลบุรี เครือขาย

วิสาหกิจอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมยางพารา จ.สุราษฎรธานี และเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอผาไหม จ.ขอนแกน 

นอกจากนี้ ทาง กสอ. ไดจัดตั้งศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมขึ้นมาทั้งหมด 11 ศูนย กระจายอยูตามเขตภูมิภาคตางๆทั่ว

ประเทศ เพ่ือทําหนาที่เปนแกนกลางในการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคตางๆ ตามแนวทางการ

กระจายอุตสาหกรรมสูภูมิภาค  

 

 

 ขอบเขตการใหบริการที่มีตอ SMEs ดานพ้ืนที่ประกอบการ 

กสอ. ไดเล็งเห็นถึงประโยชนและความจําเปนที่จะตองพัฒนาและยกระดับผูประกอบการ SMEs ใหมีขีด

ความสามารถในการแขงขันไดอยางตอเนื่อง จึงมีการจัดตั้งกลุมภารกิจดานการสงเสริม SMEs หรือที่เรียกวา กลุมภารกิจ

ดานสงเสริมอุตสาหกรรมและผูประกอบการ ขึ้น โดยมีกลุมเปาหมายคือ กลุมธุรกิจอุตสาหกรรม SMEs และกลุม

วิสาหกิจชุมชน มีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรสําหรับชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ไวคือ การพัฒนาและเสริมสรางขีด

ความสามารถใหแขงขันไดในระดับสากล และกลุมสาขาอุตสาหกรรมเปาหมายไดรับการเพิ่มศักยภาพในการเขาสูตลาดโลก 

สวนประเด็นยุทธศาสตรของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน คือ การทําใหผลิตภัณฑชุมชนมีมาตรฐานและวิสาหกิจชุมชน

ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื ่อง  รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมไดรับการสนับสนุนปจจัยและทรัพยากรเพื ่อรักษาขีด

ความสามารถในการแขงขัน ซึ่งที่ผานมา กสอ.ไดคัดเลือกและดําเนินการเครือขายวิสาหกิจนํารองเพ่ือพัฒนาผูประกอบการ

รายยอย ซึ่งประกอบไปดวย เครือขายอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  เครือขายอุตสาหกรรม

ช้ินสวนยานยนตและเครื่องจักรกล จ.ชลบุรี  เครือขายแปรรูปอาหารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  เครือขายผลิตภัณฑ สปาใน

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เครือขายอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป จ.ชัยภูมิ เครือขายหัตถกรรมผาไหม จ.ขอนแกน และ

เครือขายอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพารา จ.สุราษฎรธานี เปนตน 

การเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่น 

ในป 2549 กสอ. มีแผนงานที่จะพัฒนาเครือขายวิสาหกิจนํารองที่ไดเริ่มดําเนินการไปแลวอยางตอเนื่อง เพ่ือใหมี

ความเขมแข็งมากขึ้น แลวในขณะเดียวกันก็จะขยายผลการดําเนินการในวงกวางขึ้น โดยสงเสริมการรวมกลุมเปนเครือขาย

วิสาหกิจในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ ซึ่งในการดําเนินการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมนี้ ประกอบดวย ผูที่เกี่ยวของซึ่งรวมไปถึง
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ผูประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวของกันทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน  หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงินที่เกี่ยวของในพื้นที่ อันเปนการรวมมือกันเพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยางยั่งยืนภายใต

โครงการพัฒนาการรวมกลุมและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) ยุทธศาสตรที่ 1 การปรับ

โครงสรางอุตสาหกรรมและกลยุทธการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs โดยวัตถุประสงคของโครงการก็เพื่อกระตุนให

กลุมผูประกอบการ SMEs เห็นความสําคัญและประโยชนของการรวมตัวกันเปนเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ และสนับสนุน

ใหมีการกําหนดยุทธศาสตรและเปาหมายรวม รวมทั้งแลกเปล่ียนขอมูล ความรูและประสบการณระหวางกันเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขัน 

ขอบเขตการใหบริการที่มีตอ SMEs ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

กรมสงเสริมอุตสาหกรรมมีหนวยงานที่จัดตั้งขึ้น เรียกวา กลุมสงเสริม SMEs ซึ่งมีวิสัยทัศนเพื่อบูรณาการงาน

สงเสริมและสนับสนุนอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหอุตสาหกรรมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน และ

ผูประกอบการเขมแข็ง และแขงขัน โดยมีประเด็นยุทธศาสตร 2 ประเด็น อันไดแก ประเด็นที่ 1 การเสริมสรางขีด

ความสามารถในการแขงขัน ซึ่งมีการดําเนินงาน คือ พัฒนาผูประกอบการเดิมและสรางผูประกอบการใหม ใหมีคุณภาพและ

เขมแข็ง และเสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย และประเด็น

ที่ 2 การพัฒนาเพื่ออนาคต โดยมีโครงการสนับสนุน SMEs และวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวกับดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เชน     

• โครงการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแขงขัน (MDICP) เปนโครงการบริการให
คําปรึกษาโดยที่ปรึกษา  

• โครงการการบริการเงินสบทบจางที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิตฯ (CF) เปนกิจกรรมการบริการเงินสมทบจางที่
ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาด และการบริการ (Consultancy Fund) มวีัตถุประสงค ในการสงเสริม
ใหผูประกอบการอุตสาหกรรมไดมีโอกาสในการยกระดับปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยใชบรกิารจากทีป่รกึษาที่มคีวามรู
ความชํานาญเฉพาะดานจากภายนอกองคกร โดย   กิจกรรม CF จะใหความชวยเหลือในการจัดหาที่ปรึกษาที่เหมาะสม
ให รวมทั้งคาใชจายในการจางที่ปรึกษาบางสวน 

• โครงการการบริการเงินสมทบจางที่ปรึกษา (TF)   

• โครงการการจัดการพลังงานแบบสมบูรณเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ  

• โครงการสรางระบบวินิจฉัยสถานประกอบการ (SHINDAN)  

• โครงการพัฒนาสมรรถนะอุตสาหกรรมสนับสนุน  

• โครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑแกวิสาหกิจ  

• โครงการศูนยถายทอดเทคโนโลยีเครื่องทําความเย็น (JARAC)  

• โครงการพัฒนาทักษะการผลิต 

• โครงการสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรม (สอช.) 

• โครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑแกวิสาหกิจชุมชน 
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• โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑเพื่อการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

• โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
 

2.1.5  สํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน  

 ประวัติ 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ไดรับการจัดตั้งขึ้นในป 2509  

 ลักษณะการดําเนินงาน ประเภทและขอบเขตการดําเนินงาน 

BOI เปนผูใหการสงเสริมการลงทุนกับกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมตางๆ ตามพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ซึ่งใน

ปจจุบันหนวยงานไดปรับเปลี่ยนแนวทางการกําหนดการใหสิทธิประโยชน จากเดิมที่กําหนดสิทธิประโยชนตามเขตสงเสริม

การลงทุน โดยจําแนกเงื่อนไขการสนับสนุนตามพื้นที่กลุมจังหวัด (ผูประกอบการที่ลงทุนในเขตภูมิภาคหรือในทองถิ่นที่มี

รายไดต่ํา จะไดรับสิทธิประโยชนมากกวาโครงการที่ลงทุนในเขตเมือง) มาเปนการใหสิทธิประโยชนตามประเภทของ

อุตสาหกรรม โดยแตละประเภทอุตสาหกรรมก็จะมีเงื่อนไขในการไดรับสิทธิประโยชนแตกตางกันออกไป (ดูรายละเอียดได

จาก คูมือการขอการสงเสริมการลงทุนป 2549 สามารถ download ไดที่ http://www.boi.go.th/thai/about/eligible_activities.asp)  

 ขอบเขตการใหบริการที่มีตอ SMEs ดานพ้ืนที่ประกอบการ 

ในสวนของการสงเสริมผูประกอบการธุรกิจ SMEs ในดานพื้นที่ประกอบการ ปจจุบัน BOI ไดมีการกําหนด

นโยบายสงเสริมผูประกอบการธุรกิจ SMEs ประเภทตางๆ ดังนี้ 

 ผลิตภัณฑการเกษตรแปรรูป 

- กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร หรือสิ่งปรุงแตงอาหารโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย (ยกเวนการผลิตน้ํา
ดื่ม ลูกอม และไอศกรีม) (ประเภท 1.11) 

- กิจการคัดคุณภาพ บรรจุ เก็บรักษา พืช ผัก ผลไม ดอกไม (ประเภท 1.13) 
- กิจการผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพร (ประเภท 1.20) 

อุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค 

- กิจการผลิตผา (ประเภท 3.1.3) 
- กิจการผลิตเครื่องนุงหม (ประเภท 3.1.6) 
- กิจการผลิตของเลน (ประเภท 3.6) 
- กิจการผลิตของชํารวยและของที่ระลึก (ประเภท 3.7.2) 
- กิจการผลิตสิ่งประดิษฐ (ประเภท 3.7.3) 
- กิจการผลิตเครื่องเขียน หรือชิ้นสวน (ประเภท 3.10) 
- กิจการผลิตเครื่องเรือน หรือช้ินสวน (ประเภท 3.11) 

กลุมธุรกิจ SMEs เหลานี้จะตองมีเงินลงทุนไมนอยกวา 500,000 บาท (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) มีคนไทยถือหุน

ไมนอยกวารอยละ 51 ของทนุจดทะเบียน และเปนผูผลิตผลติภณัฑหนึง่ตําบลหนึง่ผลิตภณัฑ (OTOP) และตองไดรับ
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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน หรือเปนผูผลิตผลิตภัณฑที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะอนกุรรมการสงเสริมวสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดยอม (สสว.) โดยทาง BOI จะใหการสงเสรมิทั้งในสวนที่ดําเนินการอยูเดิม และสวนที่ลงทุนใหมเพื่อเพิ่ม

กําลังผลติหรือปรบัปรุงประสทิธิภาพการผลิต รวมทัง้ไดรับสทิธปิระโยชนทางภาษ ีคอื ไดรบัยกเวนอากรขาเขาสําหรบั

เครื่องจักรไมวาโรงงานจะตั้งอยูในเขตพื้นทีใ่ด, ไดรับยกเวนภาษีเงนิไดนิตบิุคคลเปนระยะเวลา 8 ปไมวาตั้งอยูเขตพืน้ที่ใด และ

ไมมกีารกาํหนดสดัสวนการยกเวนภาษีเงนิไดนิตบิุคคล แตถึงอยางไร จนถึงขณะนี้ จํานวนผูประกอบการธุรกจิ SMEs ทีม่า

ตดิตอขอรบัการสงเสรมิการลงทุนจากBOI ก็ยังคงมไีมมากนัก (ดูรายละเอียดของนโยบายและหลกัเกณฑการสงเสริมการลงทนุ

ของ BOI ไดที่ http://www.boi.go.th/thai/about/investment_policies_criteria.asp) 

     ขอบเขตการใหบริการที่มีตอ SMEs ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

BOI มีนโยบายสงเสริมสนับสนุน SMEs ไทย โดยการสนับสนุนการลงทุนของ SMEs ซึ่งจะไดรับสิทธิ

ประโยชน ไดแก ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร และยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป และลาสุดในเดือนเมษายน 2550 ไดออก

มาตรการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาระหวางภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา โดยมีความมุงหมายที่จะสนับสนุนการ

พัฒนาเทคโนโลยีของ SMEs โดยการวิจัยและพัฒนารวมกับภาคการศึกษา ซึ่งจะไดรับการยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร 

อุปกรณที่ใชในการวิจัยและพัฒนา และไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 3 ป โดยเปนสัดสวนรอยละ 70 ของมูลคา

เงินลงทุนและคาใชจายในการวิจัยและพัฒนา แตทั้งนี้ตองไมเกิน 10 ลานบาท  

 

2.1.6  กรมโรงงานอตุสาหกรรม  

 ลักษณะการดําเนินงาน ประเภทและขอบเขตการดําเนินงาน 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหนาที่ความรับผิดชอบในดานการอนุมัติการจัดตั้งพื้นที่เฉพาะทางอุตสาหกรรม ใน

ลักษณะของเขตประกอบการอุตสาหกรรม และเขตชุมชนอุตสาหกรรม ซึ่งมีเงื่อนไขในการจัดตั้งดังตอไปนี้  

เขตประกอบการอุตสาหกรรม: เปนการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.

2535 การพัฒนาพื้นที่ดังกลาว ตองไดรับการพิจารณาและประกาศกําหนดเขตประกอบการอุตสาหกรรม

จากกระทรวงอุตสาหกรรม สิทธิประโยชนที่ไดรับคือไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตตามกฎหมาย

โรงงาน 

เขตชุมชนอุตสาหกรรม: ที่โดยภาคเอกชนเพื่อรองรับอุตสาหกรรม ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม 

การพัฒนาพื้นที่ดังกลาว ตองไดรับการพิจารณาและกําหนดพื้นที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม สิทธิประโยชนที่ไดรับคือ การพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายโรงงานจะเปนไปอยางรวดเร็ว 

เนื่องจากไดมีการพิจารณาพื้นที่โดยรวม และประเภทอุตสาหกรรมที่จะประกอบกิจการในพื้นที่ดังกลาว

แลว 
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(ดู ร ายละ เอี ยด เพิ่ ม เติ ม  และรายชื่ อของ เขตอุ ตสาหกรรม /ชุมชนอุตสาหกรรมทั่ วประ เทศได ใน 

http://www.diw.go.th/diw/liz/index.html)  

 

2.1.7  การนคิมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

 ประวัติ 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ  สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม  กอตั้งขึ้นในป 

2515  กนอ.  มีหนาที่รับผิดชอบหลักในการพัฒนาและจัดตั้งพื้นที่เฉพาะ  สําหรับใหโรงงานอุตสาหกรรมตางๆเขาไปอยู

รวมกันอยางเปนระบบระเบียบ  โดยจัดสรางโรงงานพรอมใช  คลังสินคา  และพ้ืนที่ประกอบการพิเศษ  ใหผูประกอบการ

อุตสาหกรรมไดสามารถเลือกใชตามความเหมาะสมของขนาดและลักษณะการใชงานของธุรกิจ  รวมทั้งยังทําหนาที่เปน

กลไกของรัฐบาลในการกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมออกสูภูมิภาคทั่วประเทศโดยมี    " นิคมอุตสาหกรรม  "เปนเคร่ืองมือ

ในการดําเนินการ ทําใหสามารถกําหนดนโยบายการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในลักษณะของเขตสงเสริมอุตสาหกรรม

เฉพาะทาง  (Specialized Zone) เพื่อรองรับกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายไดอยางครบวงจร ภายใตพ .ร .บ .นิคมอุตสาหกรรม  พ .ศ.

2522 

 

 

 ลักษณะการดําเนินงาน ประเภทและขอบเขตการดําเนินงาน 

สําหรับพื้นที่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม จะแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

1. เขตอุตสาหกรรมทั่วไป (General Processing Zone) คือ เขตพ้ืนที่ที่กําหนดไวสําหรับการประกอบอุตสาหกรรม และ

กิจการอื่นที่เปนประโยชน หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม 

2. เขตประกอบการเสรี คือ เขตพื้นที่ที่กําหนดไวสําหรับการประกอบอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่

เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม เพ่ือประโยชนในทางเศรษฐกิจ การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

สวัสดิภาพของประชาชน การจัดการดานสิ่งแวดลอม หรือความจําเปนอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยของที่นําเขาไป

ในเขตดังกลาวจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีอากรและคาธรรมเนียม เพิ่มขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติ และระบบ

สาธารณูปการพื้นฐานในนิคมอุตสาหกรรมตางๆ 

สําหรับในสวนของการใหบริการ ทางกนอ.ไดจัดตั้ง สํานักบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร หรือ One-Stop Service 

Center (OSS) ขึ้นที่สํานักงานใหญและในนิคมอุตสาหกรรมบางแหง เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับผูประกอบการในการ

ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จตั้งแตตนจนจบกระบวนการในการทําธุรกิจกับการนิคมอุตสาหกรรมฯ ตามพระราชบัญญัติ และ

ขอบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย อาทิ การซื้อ หรือเชาที่ดิน การแนะนําพื้นที่ที่เหมาะสมในการตั้งโรงงาน
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อุตสาหกรรม การอนุมัติคําขออนุญาต และการออกใบรับรอง ที่จําเปนตาง ๆ เพ่ือการจัดตั้งโรงงานในทุกขั้นตอนโดยงาย 

รวมทั้งการพัฒนาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมรวมกับกนอ. โดยการใหบริการของ One Stop Service Center มีดังนี้  

• เปนศูนยขอมูลที่ใหบริการขอมูลพื้นฐาน/ขอมูลนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศที่ถูกตองและทันเหตุการณ อาทิ 
สถานภาพ ที่ตั้ง จํานวนโรงงาน การดําเนินงานโครงการตาง ๆ 

• เปนศูนย Permit, Licensing, Privilege สามารถอนุญาต อนุมัติ และดําเนินการตางๆในนิคมอุตสาหกรรม  

• เปนศูนยอนุญาตผูพัฒนานิคมอุตสาหกรรม  

• เปนศูนย Linkage หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อลดขั้นตอนและอํานวยความสะดวกแกผูประกอบการ เชน บีโอไอ, กรม
ศุลกากร, ต.ม., กระทรวงพาณิชย, ธนาคาร, กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

• ใหบริการ E-Service, ปรึกษาประสานงาน  
นอกเหนือไปจากหนาที่ในการพัฒนาและจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแลว กนอ. ยังมีสวนรวมในดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ของประเทศดวย หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะสงเสริมและสนับสนุนการลงทุน

ภายในประเทศ จึงใหมีการพัฒนาโครงการเพื่อจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อตอบสนองตองานทางดาน

อุตสาหกรรม การพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เปนสวนหนึ่งหนึ่งในโครงการนั้นและยังเปนสวนหนึ่งของแผน

แมบทของทาเทียบเรือชายฝงทะเลตะวันออก ซึ่งอยูในการควบคุมดูแลของ กนอ. โดยคาดหวังที่จะใหพื้นที่ทางชายฝงทะเล

ตะวันออก (Eastern seaboard) เปนศูนยรวมดานอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต นอกจากนั้นการพัฒนาทาเรือ

อุตสาหกรรมยังเปนการสนับสนุนการประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม ใหสามารถรองรับจํานวนและขนาดของ

เรือ รวมทั้งอุปกรณของโรงงานอุตสาหกรรม สินคาเทกอง สินคาเหลว ตลอดจนรองรับเรือสินคาขนาดใหญ ทาเรือ

อุตสาหกรรมมาบตาพุดจึงเปนระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่ชวยสรางความไดเปรียบในการแขงขันดานการผลิต และ

เสริมสรางศักยภาพดานการสงออกของประเทศใหแข็งแกรงขึ้น ในปจจุบัน กนอ. เปนผูควบคุมดูแลทาเรืออุตสาหกรรมมาบ

ตาพุด ซึ่งเปนทาเรืออุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย และทาเทียบเรืออีก 2 แหงในพื้นที่ภาคตะวันออกของ

ประเทศ 

 ขอบเขตการใหบริการที่มีตอ SMEs 

ในระหวางป พ.ศ.2547 – 2549 ทาง กนอ. ไดกําหนดแผนการสนับสนุนผูประกอบการในธุรกิจ SMEs โดยจะ

สงเสริมใหมีการจัดตั้งนิคมสําหรับอุตสาหกรรมขนาดยอมโดยเฉพาะขึ้นในป 2547 สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลและกระทรวง

อุตสาหกรรมในขณะนั้น มีนโยบายที่จะสรางผูประกอบการ SMEs หนาใหมใหไดตามเปาหมาย 50,000 ราย โดยเฉพาะ

ผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายหลักของประเทศ 5 กลุมอุตสาหกรรม อันประกอบไปดวย กลุมอุตสาหกรรม

ยานยนต กลุมอุตสาหกรรมการบริการ กลุมอุตสาหกรรม ICT กลุมอุตสาหกรรมแฟชั่น และกลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส ดังนั้นจากนโยบายดังกลาว กนอ. จึงไดเสนอจัดตั้ง “โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอื้ออาทรเพื่อ SMEs” ขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสรางเสริมศักยภาพใหกับผูประกอบการ SMEs ในการลงทุนประกอบการและเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขัน เกิดการสรางเครือขายวิสาหกิจ สามารถเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรม 
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สรางพันธมิตรทางธุรกิจและการลงทุนใหเกิดการพัฒนาและเชื่อมโยงหวงโซแหงมูลคา (Value Chain) และสนับสนุนใหมี

การรวมกลุมกันของ SMEs เพื่อเพ่ิมอํานาจการตอรองและลดคาใชจายในการจัดหาวัตถุดิบและการตลาด 

โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอื้ออาทรน้ี ในทายที่สุดก็ไมไดมีการจัดตั้งเปนพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมสําหรับ SMEs 

โดยเฉพาะ แตทาง กนอ.ไดใชวิธีการแบงเอาพื้นที่บางสวนจากนิคมอุตสาหกรรมตางๆ ที่ยังพอมีพื้นที่เหลือ มาใหทาง

ผูประกอบการ SMEs เชาไปใช จึงทําใหโครงการนี้สามารถรองรับผูประกอบการ SMEs ไดอยางจํากัด ซึ่งเมื่อการดําเนิน

โครงการสิ้นสุดลงในป 2549 ก็ไมสามารถบรรลุตามเปาหมายที่ไดตั้งเอาไวได โดยนิคมอุตสาหกรรมที่เขารวมในโครงการ

นี้ อาทิเชน นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี จ.ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี 

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว (Wellgrow) จ.ฉะเชิงเทรา นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้ (Gateway City) จ.ฉะเชิงเทรา นิคม

อุตสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรีอยุธยา นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา นิคมอุตสาหกรรมสระบุรี จ.

สระบุรี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (บริเวณธุรกิจอุตสาหกรรม) จ.ระยอง นิคมอุตสาหกรรมภาคใต จ.สงขลา และนิคม

อุตสาหกรรมพิจิตร จ.พิจิตร เปนตน 

แลวในระหวางป 2550 ไดมีการแกไขรางพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เพื่อปรับปรุง

กฎเกณฑ และระเบียบวิธีการตางๆ ใหเปนไประเบียบขององคการการคาโลก (WTO) วาดวยเรื่องการอุดหนุนและมาตรการ

ตอบโตการอุดหนุนตองหาม (Prohibited Subsidies) นอกจากนี้การแกไขรางพ.ร.บ.คร้ังนี้ ยังมีการปรับปรุงหลักเกณฑ 

วิธีการดําเนินการ การใหสิทธิประโยชนของเขตประกอบการเสรีใหมีมาตรฐาน เชน การจัดตั้งเขตประกอบการเสรี 

ใบอนุญาตนําเขา และการคํานวณภาษี เปนตน ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานเดียวกับเขตปลอดอากร ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 

18) เพื่อสรางความเขาใจใหแกภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของมากขึ้น อีกทั้งยังใหสิทธิแกผูประกอบการบริการที่เปนคน

ตางดาวถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมได 

ในป 2550 - 2551 กนอ. มีแผนจะดําเนินงานโครงการตางๆ เพื่อใหสอดคลองตามแนวนโยบายของรัฐบาล โดยไดมีการ

กําหนดแผนโครงการตางๆเอาไวดังนี้ 

• โครงการภายใตแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน โดยในปงบประมาณ 2551  กนอ.จะดําเนินการทําการศึกษา
ความเหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

• โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต (Southern Seaboard) โดยในปงบประมาณ 2551จะดําเนินการ ทําการศึกษา
การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝงทะเลภาคใต (Southern Seaboard) 

• โครงการภายใตความมั่งคง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  โดยในปงบประมาณ 2551 กนอ.จะดําเนินการตอเนื่องจาก
ปงบประมาณกอนหนา โดยจะดําเนินการกอสรางศูนยบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ นิคมอุตสาหกรรมอาหาร
ฮาลาล (จังหวัดปตตานี) 

 การเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่น 

ในป 2550 กนอ. ไดรวมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน และสภาหอการคาไทย จัดตั้งศูนย

ปรึกษาการประหยัดพลังงาน Energy Saving Consultation Center (ESCC) ขึ้น มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะถายทอดเทคโนโลยีใน
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การอนุรักษพลังงาน การใชพลังงานทดแทน และใหคําปรึกษาดานการประหยัดพลังงานกับสถานประกอบการ รวมทั้งอํานวย

ความสะดวกดานขอมูล  วิชาการ  และการประชาสัมพันธดานการอนุรักษพลังงาน โดยเฉพาะกับกลุมสถานประกอบการที่เปน 

SMEs เชน กลุมวิสาหกิจสิ่งทอ อาหาร พลาสติก และสถานประกอบการที่อยูภายใตการกํากับดูแล ของ กนอ. ซึ่งมีอยูมากกวา 

3,000 แหง ทั่วประเทศเพื่อที่จะลดการใชพลังงานภาคอุตสาหกรรมของประเทศลงรอยละ 15 โดยโครงการนี้ทางกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานเปนผูใหเงินสนับสนุน 

 

2.1.8  สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 

 วิสัยทัศน 

เปนองคกรนําในการชี้นําและผลกัดันใหอตุสาหกรรมออยน้ําตาลทราย และอุตสาหกรรมตอเนื่อง เติบโตยั่งยืนและ

สรางความมั่นคงใหกับ เกษตรกรชาวไรออยและโรงงานน้ําตาล 

 พันธกิจ 

 สอน. เปนหนวยงานภายใตกลุม ภารกิจดานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ซึ่งมีพนัธกิจดังนี้ 

1. ช้ีนําทิศทาง และเตือนภัยอุตสาหกรรมออย น้ําตาลทราย และอุตสาหกรรมตอเนื่อง 
2. สนับสนุนอุตสาหกรรมออย น้ําตาลทราย และอุตสาหกรรมตอเนื่อง ใหสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน 

และมีการพัฒนาอยางยั่งยืนและมีดุลยภาพ 
3. กํากับดูแลใหอุตสาหกรรมออย น้ําตาลทราย และอุตสาหกรรมตอเน่ือง มีสวนสรางเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

คุณภาพชีวิตสังคมไทยที่ย่ังยืน 

 ผลการปฏบิตังิาน 

 ผลการดําเนินการโครงการ ประจําปงบประมาณ 2548 
1. โครงการพฒันาระบบสารสนเทศภมูิศาสตรสําหรบัอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย 
2. โครงการจดทะเบียนพ้ืนที่เพาะปลกูออย 

 ผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ปงบประมาณ 2549 

- ปริมาณเปรียบเทียบการใชไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงระหวางปงบประมาณ 2548 และ 2549 
2.1.9  สํานักงานสงเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

(ดังทีก่ลาวไปแลวหนาที่ 1) 

 

2.1.10  สถาบนัพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

(ดังทีก่ลาวไปแลวหนาที่ 15) 
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2.2  กระทรวงพาณิชย 

ประวตั ิ

"กระทรวงทาเตียน" ที่สื่อมวลชนมักจะเรียกขานเมื่อกลาวถึงกระทรวงพาณิชยนั้นก็เพราะสถานที่ตั้งของกระทรวง

พาณิชยอยูบริเวณทาเตียน สมรภูมิของยักษวัดแจงกับยักษวัดโพธิ์ตามตํานานที่คนไทยทราบกันดี 

ในเร่ืองน้ีจากบันทึกของขุนวิจิตรมาตรา (สง กาญจนาคพันธ) กลาวไววาเมื่อแรกเริ่มตั้งกระทรวงในสมัยรัชกาลที่ 

๕ นั้น เจากระทรวงหรือเสนาบดีมักจะใชบานของตัวเองเปนสถานที่ทําการของกระทรวง แตกระทรวงพาณิชยตั้งขึ้นใน

สมัยรัชกาลที่ ๖ ยังไมมีกระทรวงเปนของตัวเองกอนหนานั้น จึงไดกอตั้งอาคารขึ้นใหม ตามประวัติที่ขุนวิจิตรมาตราสืบคน

ไวเมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๓ ดังนี้ ตึกที่วาการกระทรวงพาณิชย (เศรษฐการ) สรางขึ้นในที่ดินแปลงหนึ่งเปนรูปสามเหลี่ยมชายธง 

มีถนนสามสายผานรายรอบทั้งสามดานคือ ถนนเขตต ถนนสนามไชย และถนนมหาราช แตเดิมนั้นที่ดินบริเวณนี้และพื้นที่

รอบๆ เปนที่ตั้งของวังตางๆ เชน วังกรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร วังกรมหลวงอดิศรอุดมเดช วังพระองคเจางอนรถ วังพระองค

เจาเปยก วังกรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ วังกรมหมื่นอมเรนทรบดินทร วังพระองคเจาลํายอง วังกรมหมื่นทิวากรวงษ

ประวัติ วังกรมหมื่นภูมินทรภักดี เปนตน 

ซึ่งบริเวณของตึกที่ทําการกระทรวงพาณิชยนั้นเปนพื้นที่ของวัง ๓ แหง คือ วังกรมหลวงอดิศรอุดมเดช วังกรม

หลวงบดินทรไพศาลโสภณ และวังกรมหมื่นทิวากรวงษประวัติ ตัวตึกกระทรวงพาณิชยสรางเปนสามชั้นโอโถงงดงาม ฝมือ

ทําอยางประณีตมีลวดลายเปนฝรั่งกลายๆ จัดวาเปนตึกสมัยใหมแปลกกวาที่ทําการอื่นๆ ช้ันลางตอนหนึ่งสรางเฉพาะสําหรบั

ใหเปนสํานักงานกลางมาตราชั่งตวง วัด โดยตรง ซึ่งเมื่อเสร็จแลวไดขนเอาแบบมาตรา (Standard) เครื่องช่ัง ตวง วัด จาก

กระทรวงเกษตราธิการมาติดตั้งเปนหลักสําคัญของกระทรวงที่วาดวยการคาขายมาจนถึงทุกวันนี้ 

ครั้นสภาพบานเมืองเจริญขึ้น รัฐบาลเริ่มมีนโยบายขยับขยายหนวยงานราชการออกไปยังชานเมืองมากขึ้น เพื่อลด

ปญหาความแออัดของตัวเมืองภายในเขตเกาะรัตนโกสินทร อาคารกระทรวงที่รับใชการพาณิชยไทยมานานกวา ๗๐ ป ก็

เร่ิมตนการเปล่ียนแปลงเพื่อไปสูอาคารใหม เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๒ คณะรัฐมนตรีไดมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๓๒ อนุมัติใหกระทรวงพาณิชยใชที่ดินราชพัสดุจํานวนเนื้อที่ ๔๘ ไรเศษ บริเวณตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง

นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สําหรับกอสรางอาคารที่ทําการกระทรวงพาณิชยแหงใหม ซึ่งก็คือกระทรวงพาณิชยในปจจุบัน 

วิสัยทัศน 

"เปนกระทรวงผูนําในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจการคาทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศใหเจริญเติบโตอยาง

ตอเนื่องและย่ังยืน   เพื่อใหประชาชนมีความอยูดีกินดีในทุกระดับ"  

พันธกิจ 

1. สรางรายไดเขาสูประเทศ 
2. สรางความแขง็แกรงใหระบบเศรษฐกิจการคาภายในประเทศ 
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3. สรางความเขมแข็งและพิทกัษผลประโยชนของผูบริโภค  
 

หนาทีก่ระทรวงพาณิชย 

 มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการคา ธุรกิจบริการ ทรัพยสินทางปญญา และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปน

อํานาจหนาที่ของกระทรวงพาณิชย หรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงพาณิชย 

บทบาทหนาที่หลัก 

 1. ภารกิจดานในประเทศ 

 - การดูแลราคาสินคาเกษตรและรายไดเกษตรกร 

    - ดูแลผูบริโภคภายใตกรอบกฎหมายของกระทรวงพาณิชย 

    - สงเสรมิและพัฒนาธุรกิจการคา ทั้งการคาสินคาและธุรกจิบรกิาร รวมทั้งธุรกิจประกนัภัย 

     - คุมครองดานทรัพยสินทางปญญา 

 2. ภารกิจดานตางประเทศ 

             - เจรจาการคาระหวางประเทศ ซึ่งประกอบดวยการเจรจาภายใตกรอบ WTO FTA อนุภูมิภาค ภูมิภาค ฯลฯ 

   - จัดระเบียบและบริหารการนําเขาสงออก รวมทั้งการขายขาวรัฐตอรัฐ การคามันสําปะหลัง สินคาขอตกลง

ตางๆ 

 - แกไขปญหา และรักษาผลประโยชนทางการคา เชน การดูแลเรื่อง GSP การเกบ็ภาษีตอบโตการทุมตลาด 

 - สงเสริมและเรงรัดการสงออก 

หนวยงานภายในกระทรวงพาณิชย 

1. สํานกังานรัฐมนตรี (OTM) 
2. สํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย (OPS) 
3. กรมการคาตางประเทศ (DFT) 
4.  กรมการคาภายใน (DIT) 
5.  กรมพฒันาธุรกจิการคา  (DBD) 
6.  กรมสงเสรมิการสงออก (DEP) 
7.  กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (DTN) 
8.  กรมทรัพยสนิทางปญญา (DIP) 
9.  องคการคลังสินคา  (PWO) 
10.  ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (SACICT) 
11.  สถาบนัวจิัยและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแหงชาต ิ(GIT) 
12. สํานกังานตางประเทศ 
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13. สํานกังานสวนภูมิภาค 
        
 
 
 
 
 

2.2.1 กรมการคาตางประเทศ  

ประวตั ิ

เมื่อ วันที่  5 พฤษภาคม  2485 กรมการคาตางประเทศ  ถือกําเนิดขึ้นโดยพระราชกําหนด  แกไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2484 พุทธศักราช 2485 ซึ่งตราไว ณ วันที่ 5พฤษภาคม 2485 

เปนปที่ 9 ในรัชกาลของสมเด็จพระเจาอยูหัว อนันทมหิดล และอยูในชวงที่รัฐบาลซึ่งมี จอมพลป.พิบูลสงคราม เปน

นายกรัฐมนตรีบริหารประเทศ ผูดํารงตําแหนง อธิบดีกรมการคาตางประเทศคนแรกคือนายวนิช ปานะนันท 

หนาทีค่วามรับผิดชอบของกรมการคาตางประเทศในยคุแรกน้ันมหีนาทีห่ลัก 2 ประการ คือ 

1. ทําหนาที่เปนสื่อระหวางรัฐบาลกับพอคา เพ่ือใหพอคาไดรวมมือกับรัฐบาลดําเนินการ อยางหนึ่งอยางใด ที่จะ

เปนประโยชนในดานการคากับตางประเทศ 

2. ทําหนาที่ใหความรู และเรื่องราวขาวสารในทางการคากับตางประเทศแกบรรดาพอคาทั้งปวงปจจุบัน กรมการคา

ตางประเทศ ไดปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสรางการแบงสวนราชการ ใหมอีกครั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 

พฤศจิกายน  พ.ศ.2541 ที ่เห็นชอบการปรับปรุง  บทบาทภารกิจและโครงสรางกระทรวงพาณิชย โดยกรมการคา

ตางประเทศในยุคใหมนี้มีวิสัยทัศน "เปนองคกรสงเสริม ปกปอง รักษาผลประโยชนทางการคา และบริการการสงออก

นําเขา ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด" ในการรองรับภารกิจใหมดังกลาว กรมฯ ไดมีคําสั่งเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2542 

กําหนดสวนราชการและหนาที่รับผิดชอบ ซึ่งมีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2542เปนตนไปโดยแบงสวนราชการ

ออกเปน 8 กอง 3 สํานัก ไดแก สํานักงานเลขานุการกรม กองคลัง กองการคาธัญพืช กองการคาสิ่งทอ กองการคาสินคา

ขอตกลง กองการคาสินคาทั่วไป กองตรวจสอบและมาตรฐานสินคา กองสิทธิประโยชน ทางการคา สํานักบริหารการนําเขา

และสงออก สํานักปกปองและรักษาผลประโยชนทางการคา และสํานักพัฒนานโยบายมาตรการและระบบสารสนเทศ ใน

การปรับปรุงโครงสรางครั้งนี้กรมฯ ไดโอนงานการเจรจาการคาสองฝายกับตางประเทศ และการเจรจาการคาในรูปแบบ

ของคณะกรรมการรวมทางการคา (JOINT TRADE COMMITTEE) ไปใหกรมเศรษฐกิจการพาณิชย เพื่อจัดตั้งเปนสํานัก

เจรจาการคาทวิภาค         
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วิสัยทัศน 

เปนองคกรหลักในการ กํากบั ดูแล สงเสริม ปกปองและรักษาผลประโยชนทางการคาของประเทศ 

พันธกิจ 

1. บรหิารจดัการการนําเขาสงออกและอํานวยความสะดวกทางการคา 

2. สงเสริมการคาและสรางโอกาสทางการตลาดสินคาสําคญั 

3. แกไขปญหาอุปสรรคและขอกดีกันทางการคา รวมทั้งปกปองและรกัษาผลประโยชนทางการคา 

 

หนาที ่

1. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสงออกไปนอกและการนําเขาในราชอาณาจักร ซึง่สนิคากฎหมายวาดวยมาตรฐาน 

สินคาขาออก กฎหมายวาดวยการสงเสริมสินคาขาออก กฎหมายวาดวยการปองกันการกระทําบางอยางในการขนสงสินคาชา

ออกทางเรือ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

2. ดําเนินการเกี่ยวกับการคาระหวางรัฐบาลตอรัฐบาล หรือระหวางรัฐบาลกับองคการคาในตางประเทศเพื่อประโยชน

ตอการสงสินคาออก 

3. ตดิตามและดําเนินการแกไขปญหาเกี่ยวกบัมาตรการ หรอืขอกดีกนัทางการคาของตางประเทศ เพื่อปกปองและ

รักษาผลประโยชนทางการคาของไทย 

4. จัดระเบียบและบริหารการนําเขาและสงออกสินคา 

5. ดําเนินการมิใหเกิดการเลือกปฏิบัติตอการสงออกสินคาไทย รวมทั้งดําเนินการใหไดมาซึ่งสิทธิประโยชนทาง

การคา และสงเสริม ใหภาคเอกชนใชสิทธิประโยชนทางการคา 

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ชองกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 

 

ประเด็นยทุธศาสตร ปงบประมาณ 2550  

1. การบรหิารจัดการสินคาเกษตรสําคัญ 

2. การอํานวยความสะดวกทางการคา 

3. การสงเสรมิและปกปองผลประโยชนทางการคา 
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2.2.2 กรมพัฒนาธรุกิจการคา 

 ประวตั ิ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา(Department of Business Development) เปนกรมที่ไดเปลี่ยนช่ือมาจากกรมเดิม คือ "กรมทะเบียน

การคา" (Department of Commercial Registration) ตามผลการปฏิรูปราชการ คร้ังใหญ ที่ใชบังคับมาตั้งแตวันที่ 3 ตุลาคม 2545 

ตามที่บัญญัติไวใน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 

ผลของการปรับปรุงระบบราชการในครั้งนั้น นอกจากทําให "กรมทะเบียนการคา" เปลี่ยนช่ือใหมเปน "กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา" แลวยังไดมีการปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสรางใหม เริ่มตั้งแตโอนงานดานชั่งตวง วัดไปขึ้นกับกรมการ

คาภายในกระทรวงพาณิชยพรอมกับการโอนงานดานน้ํามันเชื้อเพลิงใหกับกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงาน ในเวลา

เดียวกันนั้นก็รับโอนภารกิจดานการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งงานจดทะเบียนและ งานสงเสริมสมาคมการคาและ

หอการคามาจากกรมการคาภายในกับงานตามภารกิจใหม คือ งานดานสงเสริมธุรกิจ บริการและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมา

ปฏิบัติพรอมกับภารกิจเดิมคือ งานดานจดทะเบียนธุรกิจ การกํากับดูแลธุรกิจ และการใหบริการธรุกิจ อีกดวย 

 วิสัยทัศน 

 "เปนองคกรทีม่คีวามเปนเลิศในการใหบริการจดทะเบียน กํากบัดูแลบริการขอมูลธุรกิจ และพฒันาผูประกอบธุรกิจ

ใหเขมแข็งและยั่งยืน" 

 พันธกิจ 

1. จดทะเบียน กํากบัดูแล และบริการขอมูลธุรกิจใหไดรบัความสะดวกรวดเร็ว ถูกตอง และโปรงใส 
2. พัฒนาสงเสรมิธุรกิจดานการบรหิารจดัการ การตลาดใหมคีวามเขมแขง็ ย่ังยืน และมกีารบริหารจัดการทีด่ี 
3. พัฒนาบคุลากรใหมีจติสํานึกในการใหบรกิารและมคีวามคิดริเร่ิมสรางสรรคใน การพัฒนาธุรกิจ 

 เปาประสงค 

1. เพ่ือใหผูรบับรกิารไดรบัการจดทะเบียนและบรกิารขอมูลธุรกิจทีส่ะดวก รวดเร็ว ถูกตอง 
2. เพ่ือใหผูประกอบธุรกิจมีความรูความสามารถดานการบริหารจัดการและการตลาด 
3. เพ่ือใหธุรกจิมีการบรหิารจัดการที่ดีและโปรงใส 
4. เพ่ือใหบคุลากรมีจติสํานกึในการใหบริการและมีความคดิริเร่ิมสรางสรรคในการ พัฒนาธุรกจิ 

 กลยทุธ 

1. พัฒนาฐานขอมูลใหถูกตองสมบูรณเปนปจจบุัน 
2. วิเคราะหขอมูลเพื่อประกอบการตดัสนิใจ 
3. ศึกษาวิเคราะหโครงสรางธุรกจิและโอกาสทางการตลาด 
4. เพ่ิมชองทางการตลาดแกผูประกอบธุรกิจ 
5. พัฒนาธุรกิจเปาหมายใหมกีารบรหิารจดัการตามเกณฑมาตรฐาน 
6. ขยายและเพิ่มศักยภาพการใช IT ในการใหบรกิาร 



ภาคผนวก ข - 51 
 

7. เพ่ิมประสทิธิภาพการปฏบิตัิงานของบคุลากร 
8. ปรบัปรุงกฎระเบียบใหสอดคลองกบัสภาวะการณ 
9. พัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 โครงการเสริมสรางสมรรถนะ SMEs สูสากล 

 เปนโครงการที่กระทรวงพาณิชยทํางานรวมกับภาคเอกชน ซึ่งประกอบดวย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

สภาหอการคาแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมตลาดทุนไทย ธนาคารกรุงเทพ, กรุงไทย, ไทยพาณิชย, 

ทหารไทย, กสิกรไทย, นครหลวงไทย, ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย , ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

 1) พัฒนาและสงเสริมธุรกิจ SMEs ของไทยใหเขมแข็งและสามารถยกระดับขีดความสามารถไปสู Dynamic SMEs จนเติบโต

ขึ้นเปนบรรษัทขามชาติไดตอไปในอนาคต  

 2) เพื่อสรางมิติใหมของการทํางานรวมกันระหวางภาคเอกชนและภาครัฐในการสรางเสริมเศรษฐกิจของประเทศให

เขมแข็ง และเนนที่การพัฒนาภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมฐานราก  

 ที่ผานมากรมไดกําหนดจัดกิจกรรมสําหรับ SMEs กลุมเปาหมาย (มาจากการคัดเลือก SMEs ที่มีศักยภาพจํานวน 

100 รายจําแนกเปน 6 clusters เปนการนํารอง) โดย 

• จัดประชุมเตรียมความพรอมโครงการฯ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549 (ระหวาง ผูประกอบการ/ภาครัฐและผูแทน
ธนาคารที่เขารวมโครงการ) 

• จัดประชุมสัมมนาโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 - 5 กันยายน 2549 (ระหวางผูประกอบการ/ผูแทนสํานักงานสงเสริมการคา
ในตางประเทศ/ผูแทนธนาคารที่เขารวมโครงการ) 
2.2.3 กรมการคาภายใน 

 ประวตั ิ

 กรมการคาภายใน กอตั้งขึ้นตามพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม 

พุทธศักราช 2484 ตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 ซึ่งขณะนั้นอยูระหวางสงครามมหาเอ-เชียบรูพา ประเทศไทยไมอาจ

หลีกเลี่ยงผลภัยจากสงคราม ไดจึงจําเปนตองพรอมเตรียมรับปญหาทุกดานและโดยที่งานเศรษฐกิจสําคัญ เชน การพาณิชย 

อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร ยังรวมอยูในการดูเลของกระทรวงเดียว จึงไดยกฐานะกรมพาณิชยขึ้นเปนกระทรวงพิณิชย และตั้ง

กรมการคาภายในขึ้นในสังกัด ทําหนาที่ดูแลงานการคาภายในประเทศ 

 อํานาจหนาที ่

 กรมการคาภายในมีภารกิจเกี่ยวกับการเสริมสรางประสิทธิภาพการคาภายในประเทศโดยการกํากับดูแลสงเสริม

และพัฒนาเพื่อใหการคาภายในประเทศดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการแขงขันอยางเปนธรรมในระบบการคาเสรีและ

ผูบริโภคไดรับการพิทักษประโยชน โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
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1. ปฏิบัติงานและดําเนินการตามกฎหมายวาดวยราคาสินคาและบริการ กฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา 
กฎหมายวาดวยการซื้อขายสินคาเกษตราลวงหนา กฎหมายวาดวยการควบคุมโภคภัณฑ กฎหมายวาดวยการ
ควบคุมกิจการคลังสินกคาหรือกิจการอื่นที่มีสภาพคลายคลึงกันและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

2. จัดทําและประสานแผนกฏิบัติงานของกรมใหเปนไปตามนโยบาย แผนการปฏิบตัิราชการของกระทรวง รวมทั้ง
เรงรัด ติดตามประเมินผลการปฏบัติงานตามแผนปฏบัติการของกรมและดําเนินการเกี่ยวกับงานสถิติและประมวลผล 
พัฒนาระบบ และใหบริการขอมูลสารสนเทศการคาภายในประเทศ 

3. จัดระบบสงเสริมและพัฒนาการคา การตลาด และคลาดภายในประเทศใหเกิดความเปนธรรม 
4. จัดระเบียบและสงเสริมระบบการคาสินคาเพ่ือรักษาระดับราคาสินคาเกษตร 
5. สงเสริมการแขงขันทางการคาอยางเปนธรรม และปองกันการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจการคา 
6. จัดระบบราคาและปริมาณสินคาใหเกิดความเปนธรรม รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาผูบริโภคใหมีบทบาทในการ

พิทักษประโยชนของตนเอง 
7. จัดระบบและพัฒนาการชั่งตวงวัด ในเชิงพาณิชย 
8. จัดระเบียบเกี่ยวกับการคา การตลาด รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบและควบคุมการประกอบธุรกิจ 
9. พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และดําเนินการเกี่ยวกับมาตรการทางการคาเพื่อสงเสริมการคาที่เปนธรรม 
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 
 
2.2.4 กรมสงเสรมิการสงออก 

 ประวตั ิ

 การบริหารราชการมาแตเดิมนั้นไดมีการประกาศตั้ง "กองอุตสาหกรรม" สังกัดอยูกรมพาณิชยกระทรวงเศรษฐการตาม

พระราชกฤษฎีกาการจัดวางระเบียบ การสํานักงานและกรมในกระทรวงเศรษฐการ (ฉบับที่ 13) ตราไว ณ วันที่ 25 มกราคม 

2479 กองอุตสาหกรรมนี้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําหนาที่ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริม

สนับสนุนและคนควา ควบคุม คุมครอง การอุตสาหกรรมตางๆ ที่กระทําการอยูแลวและจะเกิดใหมใหดําเนินการตามแบบ

แผนและวิธีการที่ดี 

 ในขั้นแรกดําเนินการปฎิบัติหนักไปทางสงเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัว เชนการอบรมสงเสริมการทอผาแบบกี่

กระตุก การทํารม เครื่องเลน เคร่ืองจักสาน เครื่องปน เครื่องหนังและอุตสาหกรรมเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ตอมาในป พ.ศ. 2480 ไดมี

พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานและกรมในกระทรวงเศรษฐการ (ฉบับที่ 7) ตราไว ณ วันที่ 1 เมษายน 2481 และ

ใหปฎิบัติหนาที่ทั้งดานดานควบคุมโรงงานและสงเสริมการเผยแพรกิจกรรมอุตสาหกรรม พรอมทั้งบริหารรานจําหนายสนิคาที่

ผลิตไดในประเทศชื่อ "รานไทยอุตสาหกรรม" 

 ตอมาในป พ.ศ. 2484 การพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศไดขยายตัวเพิ่มขึ้น รัฐบาลเห็นความสําคัญจึงไดยกฐานะ

กองอุตสาหกรรมขึ้นเปนกรมอุตสาหกรรม ในกระทรวงเศรษฐกิจตามพ.ร.บ ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ.2484 และในป 
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2485 รัฐบาลสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรีไดประกาศพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2485 จัดตั้งกระทรวงอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมไดเปลี่ยนแปลงเปนกรมสงเสริม

อุตสาหกรรม สังกัดในกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2485 ไดมีนโยบายไปในทางที่จะสงเสริมใหเกิดการ

อุตสาหกรรมที่จําเปนทุกประเภทในประเทศ และการพัฒนาปรับปรุงแนวนโยบายของกรม 

 ปจจุบันกรมสงเสริมอุตสาหกรรมไดปรับโครงสรางองคกรใหม ไดกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักในการที่จะ

ดําเนินการและวางนโยบายที่จะบริหารสนับสนุน และพัฒนาสมรรถนะของอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดยอมรวมถึง

บุคลากรใหบรรลุแนวนโยบายที่วางไว 

 วิสัยทัศน 

 กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย เปนหนวยงานหลักที่ทําหนาที่ ผลักดันการสงออกของประเทศใหเติบโต

ตอเนื่อง เพื่อสรางรายไดเขาสูประเทศ และสรางความแข็งแกรงใหกับระบบเศรษฐกิจและสังคม อันจะนํามาซึ่งความมั่นคง

ของประเทศ วิสัยทัศนของกรมสงเสริมการสงออก คือ การเปนผูนําในการสรางรายไดจากการสงออกเพ่ือขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศใหเจริญเติบโต 

 พันธกิจ 

 ปจจุบันการคาระหวางประเทศมีพัฒนาการอยางรวดเร็วตามกระแสวิทยาการสมัยใหม จึงจําเปนอยางยิ่งที่องคกรที่

เกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศตองปรับบทบาทและภารกิจใหทันตอการเปลี่ยนแปลง กรมสงเสรมิการสงออกไดพฒันา

องคกรใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงพาณิชยดานการสงเสริมการ

สงออก ซึ่งเปนกระทรวงผูนําในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการคาทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ ใหเจริญเติบโตอยาง

ตอเน่ืองและย่ังยืน เพื่อใหประชาชนมีความอยูดีกินดีในทุกระดับ โดยมีภาคเอกชนเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือน ให

บรรลุเปาหมายที่กําหนด 

 ภารกิจที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ืองคือการพัฒนาและยกระดับนักธุรกิจและผูประกอบการไทยใหมีขีด

ความสามารถในการแขงขันมากขึ้นกวาเดิม และเนนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดผลทางธุรกิจอยางชัดเจน เพื่อเพ่ิม

โอกาสใหผูประกอบการไทยเขาไปมีบทบาทในธุรกิจระหวางประเทศเพิ่มขึ้น โดยพัฒนากลยุทธการตลาดใหมีความลึก

เขาถึงกลุมนักธุรกิจเปาหมายอยางแทจริงควบคูไปกับการจดักิจกรรมซึ่งถือเปนภารกิจสําคัญ เชน การจัดงานแสดงสินคาใน

ประเทศ การเขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศ การจัดงาน Thailand Exhibition, Thailand Outlet การจัดคณะผูแทน

การคา หรือการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายรวมกับหางสรรพสินคาในตางประเทศ เปนตน 

 กรมสงเสริมการสงออกยังมีบทบาทสําคัญในการสรางความ เขาใจแกภาคเอกชนถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่สามารถนํามาปรับใชกับการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศไดเปนอยางดี เนื่องจากเปนหลักการที่กลั่นกรองจากทางสาย

กลาง ความพอเพียงและความมีเหตุผล โดยอาศัยความรอบรู ความรอบคอบและความระมัดระวังในการนําวิชาการตางๆมา
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ใชในการวางแผนและดําเนินการ ควบคูไปกับสํานึกในหลักคุณธรรม เพื่อสรางสมดุลและระบบภูมิคุมกันพรอมตอการ

รองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมจากโลกภายนอก 

วตัถุประสงคการดําเนินงาน 

 เปนองคกรนําในการพัฒนาผูประกอบการเดิม เสริมสรางผูประกอบใหม  และพัฒนาสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และ

ขนาดยอม ใหมีขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดการคาโลก  โดยการสนับสนุนพัฒนาการดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ เพื่อ

พัฒนาผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมใหเปนกําลังสําคัญเพื่อเปนตัวเรงและกระตุนใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม และ

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไดอยางรวดเร็วย่ิงขึ้น 

 ลักษณะการดําเนินงาน 

1. ดําเนินมาตรการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาสมรรถนะของผูประกอบการและอุตสาหกรรมขนาดกลางและ

ขนาดยอมสาขาตางๆใหสอดคลองกับนโยบายและแผนสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมของ

ประเทศ และนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม 

2. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาเครือขายองคกรภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรการ

บริหารจัดการและการจัดบริหาร เพ่ืออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม      

3. เสนอความเห็นเพื่อการกําหนดนโยบายและมาตรการในการสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม 

และผูประกอบการ      

 ขอบเขตการใหบรกิารทีม่ีตอ SMEs 

1. คนหากลุมเปาหมายเขาสูกระบวนการสงเสริมพัฒนาใหเปนผูประกอบการใหม  เกิดการลงทุน และสามารถ

ดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่องมั่นคง 

2.  วิเคราะหธุรกิจ คนหาแนวทางเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการผลิต  การบริหารจัดการดานบุคลากร  

การเงิน และการตลาด 

3. สงเสริมวิสาหกิจชุมชน พัฒนารูปแบบ  บรรจุภัณฑ  และคุณภาพสินคาใหตรงกับความตองการของตลาด เพิ่ม

รายไดและสรางอาชีพใหกับราษฎรในชนบท 

4. ใหบริการเงินทุนหมุนเวียน เพื่อสงเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม เงินทุน  ปรึกษาแนะนํา

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของวิสาหกิจ  และเงินทุนพัฒนาบคุลากรเพ่ือเพิ่มสมรรถนะและทักษะ

ของชางและเจาหนาที่แตละระดับ 

5.  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาเครือขายองคกรภาครัฐ  และภาคเอกชน ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรและ

การจัดบริการเพ่ือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 การบริการ 

1. ใหบริการเพ่ือยกระดับความสามารถในการแขงขันดานการบริหาร,การจัดการ,การผลิต,การตลาด,การบัญชี ฯลฯ 
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2.  ฝกอบรม อาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม ถายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาตางๆ 

3. ประสานงานการรวมลงทุนระหวางนกัลงทนุไทยกบัชาวตางประเทศ 

4. บรกิารสรางตนแบบเครื่องจกัรอตุสาหกรรมและเคร่ืองทุนแรง 

5. บรกิารเพื่อพฒันารูปแบบผลติภัณฑ  

6. บรกิารเครื่องมือทันสมัยสําหรบัตรวจสอบคณุภาพของผลิตภณัฑ  

7. บรกิารเงินกูดอกเบี้ยต่ําเพ่ือเปนทนุหมนุเวียนการลงทุน 

8. สนับสนุนเงินสมทบจางที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรอตุสาหกรรม (TF) 

9. สนับสนุนเงินสมทบจางที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการผลติการจัดการและ   การตลาด (CF) 

10. บรกิารบมเพาะธุรกจิอตุสาหกรรม 

11. สนับสนุนดานการตลาดทั้งผูผลิต และผูซื้อ จัดทัศนะศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และตางประเทศเพื่อพัฒนาความรู

ผูประกอบการ 

12. สนับสนุนการคาธุรกิจอตุสาหกรรมผานอินเตอรเน็ต 

13. ใหบรกิารขอมลูอุตสาหกรรมในรูปของ หองสมุด,เว็บไซต,สื่อสิ่งพิมพ,  สื่อวดีีโอ ฯลฯ 

 การเชื่อมโยงกบัหนวยงานอืน่ 

 มีการเชื่อมโยงความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐทั้งภายในและตางประเทศ ตลอดจนภาคเอกชน และองคกรอิสระ 

ในดานการสนับสนุน สงเสริมพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

 แผนงานในอนาคต 

 ยึดแนวทางการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยกําหนดแผนการดําเนินงานหลักไว 8 แผนงาน คือ 

1. การเพ่ิมประสทิธิภาพและผลิตภาพใหกบั SMEs 

2. การพฒันาการรวมกลุมอตุสาหกรรม (Cluster) 

3. การสรางและพัฒนาผูประกอบการ 

4. สรางรูปแบบการสงเสรมิพฒันาอุตสาหกรรมและผูใหบรกิาร 

5. การพฒันาระบบการใหบรกิารและการสรางฐานขอมูลของผูประกอบการเชื่อมโยงกับทกุภมูิภาค 

6. การสนบัสนนุการพฒันาอตุสาหกรรมชนบท 

7. สนบัสนุนการประหยัดพลังงาน 

8. สรางปจจัยสนบัสนุนการใหบรกิาร 

 

 2.2.5 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 

 ประวตั ิ
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ในป พ.ศ. 2485 ไดมีพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมพุทธศักราช 2484 

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 (ซึ่งตอมาไดมีพระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกําหนดดังกลาว) ไดยกฐานะกรมพาณิชยใน

สังกัดกระทรวงการเศรษฐกิจเดิมขึ้นสูฐานะกระทรวง เรียกวา "กระทรวงพาณิชย" พรอมกับการจัดตั้งกรมในสังกัดกระทรวง

พาณิชย โดยกรมเศรษฐกิจการพาณิชย ไดมีการจัดตั้งขึ้นดวย ในคร้ังนั้นเรียกวา "กรมการสนเทศ" ซึ่งไดมีการโอนกองประมวล

สถิติพยากรณ จากสํานักนายกรัฐมนตรีมารวมไวในกรมการสนเทศดวย 

 วิสัยทัศน 

กาวทันกระแสการคาโลก เจรจาเชิงรุก เพ่ือประโยชนสงูสุดของประเทศ 

 พันธกิจ 

1. เจรจาการคาระหวางประเทศเพื่อขยายโอกาส ปกปอง และรักษาผลประโยชนทางการคา การลงทุน 
2. เสริมสรางความรูความเขาใจ และการมสีวนรวมของทกุภาคสวน 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการวิเคราะหขอมูล 
4. สรางและพฒันาระบบสารสนเทศดานการเจรจาการคา 
5. พัฒนาการบรหิารจัดการองคกร 

 

2.2.6  กรมทรพัยสินทางปญญา 

 ประวตั ิ

 ความเปนมาแตดั้งเดิมนั้น เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม งานเครื่องหมายการคาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมการผลิต เครื่องหมายการคาจึงไมมีบทบาทมากนัก ตอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ประเทศไทยมีการติดตอคาขาย

กับตางชาติมากขึ้น ในป พ.ศ. 2453 ไดมีการจัดตั้ง “ หอทะเบียนเครื่องหมายการคา ” ขึ้นในกระทรวงเกษตราธิการ และออก

กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายสินคา ในป พ.ศ. 2457  

 ครั้นเวลาผานไป งานเครื่องหมายการคาทวีความสําคัญขึ้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 จึงมี

พระบรมราชโองการให ตั้งกรมทะเบียนการคาขึ้น เมื่อป พ.ศ. 2466 โดยมีงานรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา และงาน ช่ัง

ตวงวัด  

 สวนงานดานสิทธิบัตรนั้น ไดมีการจัดตั้งหนวยงานดานสิทธิบัตรขึ้นในกรมทะเบียนการคา เมื่อป พ.ศ. 2506 โดย

เปนกองบริหารงานสิทธิบัตร และกองตรวจสอบและพิจารณาสิทธิบัตร และมีการประกาศใช พ.ร.บ. สิทธิบัตร เมื่อป พ.ศ. 

2522 

 ในสมัยตอมา งานดานทรัพยสินทางปญญาที่นับวันจะย่ิงมีบทบาทและทวีความสําคัญมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ

การคาระหวางประเทศ และในภาวะการคาเสรีของโลกเชนปจจุบัน การ แขงขันและการกีดกันทางการคาทวีความรุนแรง

มากขึ้น ประเทศมหาอํานาจไดนําเร่ืองทรัพยสินทางปญญามาเปนเคร่ืองตอรองในเวทีการคาโลก กระทรวงพาณิชยจึง
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เล็งเห็นความสําคัญและจําเปนในการรวบรวมงานที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญามารวมอยูดวยกัน โดยไดนํางานดาน

สิทธิบัตรและเครื่องหมายการคาที่อยูในความรับผิดชอบของกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย และงานลิขสิทธิ์ที่

อยูในความรับผิดชอบของกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ มารวมกันในหนวยงานเดียวกัน คือ กรมทรัพยสินทาง

ปญญา ซึ่งเปนหนวยงานใหมของกระทรวงพาณิชย กรมทรัพยสินทางปญญา กอตั้งเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2535 โดยมี

อัตรากําลังขาราชการ 144 คน ลูกจางประจํา 33 คน ในป พ.ศ. 2547 จัดเปนปที่กรมทรัพยสินทางปญญา ไดกอตั้งมาเปนเวลา 

12 ป  

 วิสัยทัศน  

 เปนองคกรนําในการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางการคาดวยทรัพยสินทางปญญา 

 หนาที่ 

 กรมทรัพยสินทางปญญา มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาและคุมครองสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา โดยการสราง

กลไกการบริการเพื่อการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนปกปองพิทักษสิทธิและสรางความเชื่อมั่นใหเกิด

ความคิดริเริ่มสรงสรรคผลงานใหมๆ อยางมีประสิทธิภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล เพ่ือใหสอดคลองและรองรับการพัฒนา

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยใหมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 

1. ปฏิบัติงานใหความคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร กฎหมายวาดวย

เครื่องหมายการคา กฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ กฎหมายวาดวยแบบผังภูมิของวงจรรวม กฎหมายวาดวยความลับทาง

การคา กฎหมายวาดวยสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

2. พัฒนาการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาสงเสริมการคิดริเริ่มสรางสรรคผลงานทรัพยสินทางปญญาใหมๆ

จากภูมิปญญาไทยและสรางมูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑจากทรัพยสินทางปญญา 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานทรัพยสินทางปญญา 

4. พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของกบัการคุมครองทรพัยสนิทางปญญาใหทนัสมัยและมปีระสทิธิภาพ 

5. สรางกลไกและสงเสริมในการปกปองและพิทักษสิทธิในทรัพยสินทางปญญาไทยทั้งภายในประเทศและ

ตางประเทศ และสรางวินัยทางการคา 

6. ดําเนินการเพื่อไกลเกล่ียและระงับขอพพิาทดานทรัพยสินทางปญญา 

7. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีก่ฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาทีข่องกรมหรอืตามทีก่ระทรวงหรือคณะรฐัมนตรี

มอบหมาย 

 

2.2.7  องคการคลังสินคา 

ประวัต ิ
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ในระหวาง สงครามโลกครั้งที่ 2 สินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปนแกการครองชีพไดมีราคาสูงขึ้นอยางรวดเร็ว จนทําให

เกิดความเดือดรอนแกประชาชนทั่วไป รัฐบาลในสมัยนั้นจึงไดมอบ หมายใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการหามาตรการแกไข

โดยรีบดวน โดยในการนี้กระทรวงพาณิชยได จัดตั้ง หอคลังสินคากลาง ในสังกัดของกรมการคาภายในขึ้น เมื่อป พ.ศ. 2485 

เพื่อใหเปนเครื่องมือดําเนินการรักษาระดับราคาสินคาอุปโภคบริโภคในทองตลาด มิใหสูงขึ้นจนเปนที่เดือดรอนแก

ประชาชนโดยทั่วไป 

ตอมาหนวยงานนี้ได เปลี่ยนชื่อ ใหสอดคลองกับการดําเนินการเปน"คลังสินคากลาง" และได ยกฐานะเปน "กอง

คลังสินคา" โดยพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการของกรมการคาภายใน พ.ศ. 2487 ในปเดียวกัน 

ตอมาในป พ.ศ. 2498 กระทรวงพาณิชยไดเห็นวาภารกิจของการคลังสินคา มีความสําคัญตอการพัฒนาการเกษตร จึงไดมี

นโยบายใหขยายคลังสินคาใหกวางขวางออกไป โดยจัดตั้งฉางขาวและคลังสินคา เพื่อใชเปนสถานที่รับซื้อจัดเก็บและรับ

ฝากขาว พืชผลทางการเกษตร ในทองที่จังหวัดตางๆ ดวย จึงไดเสนอใหเปลี่ยนกองคลังสินคาเปน "องคการคลังสินคา" ซึ่งมี

ฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงพาณิชย เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับธุรกิจ

เอกชน โดยกําหนดวัตถุประสงคไว คือ "ทํากิจการทั้งปวงเกี่ยวกับขาว พืชผลและสินคาตางๆ เพ่ือใหจํานวนผลผลิต คุณภาพ 

ราคา เหมาะสมแกประชาชนทั่วไป" ซึ่งรัฐบาลไดเห็นชอบดวย 

องคการคลังสินคาจึงไดจัดตั้งขึ้น โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการคลังสินคา พ.ศ. 2498 และไดรับโอนบรรดา

ทรัพยสิน สิทธิความรับผิดชอบ ธุรกิจ ตลอดจนพนักงานของกองคลังสินคามาดวย และองคการคลังสินคาก็รับผิดชอบ

ดําเนินการดังกลาวตั้งแตนั้นเปนตนมา 

วิสัยทัศน 

เปนผูนําในการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามนโยายายของรัฐและกระทรวงพาณิชย  

ภารกิจ 

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลงานแทรกแซงราคาสินคาเกษตร ใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายจาก
รัฐ 

2. ดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงพาณิชยเพื่อสนับสนุนกลไกทางการตลาด 
3. ใหบริการดานคลังสินคาและงานที่เกี่ยวเนื่อง เพ่ือสนับสนุนงานนโยบายของรัฐและกระทรวงพาณิชย 

การดําเนินกิจการคลังสินคา 

บทบาทที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งขององคการคลังสินคา ในการสนองนโยบายของรัฐบาลชวยเหลือเกษตรกรและ

ประชาชนทั่วไป  ก็คือ กิจการคลังสินคา ซึ่งองคการคลังสินคาไดดําเนินการในหลายรูปแบบ โดยใชทรัพยากรดาน

คลังสินคาทั้งหมดที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหมีผลประโยชนตอประชาชนอยางกวางขวางที่สุดเทาที่จะทาํได ดังนี้ 

1. เก็บรักษาขาว และพืชผลการเกษตร เพื่อเปนมูลภัณฑกันชน รักษาระดับราคา ชะลอการออกสูตลาดของพืช
เกษตรเพื่อการรักษาระดับราคาสินคาและชวยดึงราคาใหสูงขึ้น 
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2. ใหบริการดานคลังสินคาและอุปกรณแกภาครัฐบาลและภาคเอกชน ในการดําเนินธุรกิจตางๆ เพื่อการนําเขาและ
สงออก 

3. ใหบริษทั หางราน บคุคลทั่วไปและหนวยงานราชการเชาคลังสนิคาในอัตราที่เหมาะสม 
4. ใหบริการคลังสินคา เพื่อการรับฝาก รับจํานําสินคาสําหรับธุรกิจปกติและงานสนองนโยบายรัฐบาล(รวมถึงการ

ใหบริการคลังสินคาหองเย็น) 
5. ใหบรกิารทาเทียบเรือ เพ่ือการนําเขาและสงออก 

 

 

การดําเนินการดานการคา 

1. การคาภายในประเทศ 
การคาภายในประเทศสามารถแบงขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี ้

1.1 การจัดซื้อสนิคา 
1.1.1 การจัดซื้อสนิคาเกษตร 

ที่องคการคลังสินคาจดัซื้ออยูเปนประจํา ไดแก ขาวและสินคาอ่ืน ๆ เชน ขาวโพด ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง 

พริกไทย หอมหวัใหญ หอมแดง ฯลฯ 

การดําเนินการจัดซื้อมีทั้งการจัดซื้อเปนธุรกจิปกติขององคการคลังสนิคาเอง และเปนการจัดซื้อตาม

นโยบายเพื่อพยุงราคาสินคาเกษตรนั้น โดยองคการคลังสินคาจะมกีารประกาศแจงใหทราบเปนคร้ัง

คราว 

1.1.2 การจัดซื้อสนิคาโภคภัณฑ 
ที่องคการคลังสินคาจดัซื้อ จะเปนสินคาอุปโภคบริโภค ที่จําเปนตอการครองชีพสําหรบัประชาชน

โดยทั่วไป เชน ผงซักฟอก สบู ยาสีฟน นม น้ําตาล อาหารกระปอง เครื่องใชในครัวเรือน ฯลฯ 

1.2 การจําหนายสนิคา 
สินคาที่องคการคลังสินคาจําหนาย สวนใหญจะเปนขาวและสินคาโภคภัณฑ ซึ่งเปนการดําเนินธุรกจิการคา

ปกตขิององคการคลังสนิคา สวนสินคาอืน่นอกจากนี ้เชน มนัฝรั่ง กระเทียม ลําไย ฯลฯ เปนการเขาไป

แทรกแซงตลาดตามนโยบายของรัฐบาล ในระยะทีส่ินคาเหลานั้นขาดแคลนหรือมีราคาตกต่าํ ซึ่งเปนการ

จําหนายชั่วคราว โดยองคการคลังสินคามิไดมุงหมายทีจ่ะเขาไปดําเนินการแขงขันกบัเอกชนแตอยางใด 

2. การคาตางประเทศ 
การคาตางประเทศสามารถแบงขัน้ตอนในการดําเนินงาน ดังนี ้

2.1 การนําเขาสนิคา 
2.2 การสงออกสนิคา 
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2.3  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 ประวตั ิ

สืบเนื่องจากการประชุม คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ครั้งที่ 9/2519 มีมติใหแตงตั้ง คณะอนุกรรมการ 

วางนโยบาย และแผนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี โดยมี ศ.ดร.ชุบ กาญจนประกร เปนประธานอนุกรรมการ และ ศ.ดร.สงา 

สรรพศรี เปนรองประธาน โดยจัดทํารายงาน เรื่อง "การปฏิรูประบบบริหาร ราชการของรัฐ" เสนอแนะใหจัดตั้ง

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงานขึ้น ซึ่งประธานคณะกรรมการบริหาร สภาวิจัยแหงชาติ (นายสัญญา ธรรม

ศักดิ์) ไดเสนอตอนายกรัฐมนตรี (นายธานินทร กรัยวิเชียร) และรัฐบาลในสมัยนั้น ไดรับเร่ืองไวพิจารณา แตยังไมมีขอยุติก็ได

มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเสียกอน 

รัฐบาลตอมา คณะรฐัมนตรีโดย พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน เปนนายกรัฐมนตรีไดมอบใหคณะที่ปรึกษาระเบียบ

บริหาร ของนายกรัฐมนตรี ซึ่ง ดร.สมภพ โหตระกิตย รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน และมี ศ.ดร.สุธี สิงหเสนห เปน

ประธานอนุกรรมการ พิจารณา และคณะรัฐมนตรีไดเสนอรางพระราชบัญญัติแกไขประกาศคณะปฏิบัติ ซึ่งสภามีมติรับ

หลักการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ 96 ตอนที่ 40 มีผลใชเมื่อ 24 มีนาคม 2522 เปนตนมา และได

เปลี่ยนช่ือเปน กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2535 

ตอมาในสมัยรัฐบาล ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดมีการปฏิรูประบบราชการใหทันสมัยกับ

สถานะการปจจุบัน กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม จึงไดปฏิรูปเปน กระทรวง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เมื่อ 2 ตุลาคม 2545 ในบทบาทที่ชัดเจน ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งมีสถานที่ตั้งอยูที่ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400 (ตรงขามโรงพยาบาลรามาธิบดี) 

วิสัยทัศน 

"เปนองคกรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสรางเศรษฐกิจที่แขงขันไดบนสังคม

แหงความรู" 

หนาที่ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีหนาที่เกี่ยวกับการวางแผน สงเสริม และพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

โดยมีหนวยงานในสังกัดที่ดําเนินการวิจัยและพัฒนา และบริการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากนั้น ยังมีการ

สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดานกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ และเครื ่องมือตนแบบ  โดยไดมีการจัดตั้งคลินิก

เทคโนโลยีกับสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อการบริการและถายทอดเทคโนโลยีใหแกผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม 

SMEs เกษตรกร และชุมชน 

หนวยงานในสังกัด 
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 - สํานกังานรัฐมนตรี (สร.) 

 - สํานกังานปลัดกระทรวง (สป.) 

 - กรมวทิยาศาสตรบริการ (วศ.) 

 - สํานกังานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) 

 - สถาบันวิจัยวทิยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 

 - สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงชาต ิ(พว.) 

 - องคการพิพิธภัณฑวทิยาศาสตรแหงชาติ (อพ.) 

 - ศูนยปฏิบตักิารวิจัยเครื่องกาํเนิดแสงซินโครตรอนแหงชาต ิ(ศซ.) 

 - สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ (มว.) 

 - สํานกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ(องคการมหาชน) (สทอภ.) 

 - สํานกังานนวตักรรมแหงชาติ (นว.) 

 - สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (สวดช.) 

 - สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ(องคการมหาชน) (สทน.) 

 ลักษณะการดําเนินงาน ประเภทและขอบเขตการดําเนินงาน 

คลินิกเทคโนโลยี เปนโครงการความรวมมือระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัย/

สถาบันการศึกษา 111 แหง ครอบคลุมพื้นที่ 60 จังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือจัดตั้งคลินิกเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย โดยมี

เปาหมายเพื่อจะนําผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีอยูในกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัย/สถาบนัการศกึษา 

ไปสูกลุมเปาหมาย 3 กลุม ไดแก ชุมชนทองถ่ิน วิสาหกิจชุมชน และภาคอุตสาหกรรมซึ่งเปนวิสาหกิจขนาดเล็ก ซึ่งมี

วัตถุประสงค ดังนี้ 

(1)  เพื่อเปนตัวกลางการถายทอดเทคโนโลยี และเปนแหลงที่รวมขอมูลเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปญญา

ชาวบาน ตลอดจนสรางวิทยากรประจําเครือขายในสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย ที่จะเปนทั้งผูรับการถายทอดเทคโนโลยี

และผูถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือชุมชนและทองถิ่นนําไปใชใหเกิดประโยชน  

(2) เพื่อนําเทคโนโลยีไปพัฒนาในกระบวนการผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ทําให สินคามีมูลคาเพิ่ม

และมีมาตรฐาน  

(3)  เพื่อใหเกิดการวิจัยและพัฒนาตอยอดเทคโนโลยี ที่มีศักยภาพและเทคโนโลยีที่เปนภูมิ ปญญาไทยหรือการ

วิจัยและพัฒนาเพื่อการประยุกตใชในชุมชนและทองถิ่น  

(4)  เพื่อใหบทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขาไปผลักดันใหเกิดการพัฒนา เศรษฐกิจในชุมชนและ

เสริมสรางคุณภาพชีวิตในสังคม 

คลินิกเทคโนโลยีจะทําหนาที่ ดังตอไปนี้ 
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• ใหบริการคําปรึกษาดานเทคโนโลยีและบริการขอมูล ผลงานวิจัยและพัฒนาทั้งของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
และของมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา นวัตกรรมที่เปนผลงานวิจัยและพัฒนารวมกันของกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และสถาบันการศึกษา ตลอดจนภูมิปญญาไทยในทองถิ่น  

• เผยแพรความรูและสรางความเขาใจทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทางสื่อทองถิ่น เชน รายการวิทยุของ
สถาบันการศึกษา โทรทัศนในทองถ่ิน หนังสือพิมพทองถิ่น ใหเกิดสังคมวิทยาศาสตร การจัดนิทรรศการและจัดรถ
คลินิกเคลื่อนที่ (Mobile Unit)  

• ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน โดยการฝกอบรมในการสรางวิทยากรเพื่อการถายทอดเทคโนโลยีใหเพ่ิมทวีคูณ และการ
ฝกอบรมอบรมเพื่อการถายทอดเทคโนโลยีสูกลุมเปาหมาย  

• ทําการวิจัยและพัฒนาตอยอดรวมกัน เพื่อแกปญหาในทองถิ่น ปรับปรุงกระบวนการผลิต เพิ่มมูลคาสินคาและ
ผลิตภัณฑ  

• การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเรื่องโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  
• สงเสริมใหสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพมีหองปฏิบัติการเฉพาะทางและพัฒนาไปสูการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรใน

สถาบันการศึกษา  
 

 ขอบเขตการใหบริการที่มีตอ SMEs 

• กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงฯ เปนผู
ประสานกับสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยที่เครือขาย และรวบรวมรายชื่อและ รายละเอียดเทคโนโลยี (Technology 
Shopping List) โดยจําแนกเทคโนโลยีออกเปน 3 กลุม เชน เทคโนโลยีชุมชน เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต และ 
เทคโนโลยีที่ควรพัฒนาตอยอด ตามศักยภาพทางเทคโนโลยีศักยภาพของผูรับและผูถายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งลําดับ
ความสําคัญและรายชื่อวิทยากร เพื่อการใหบริการคําปรึกษาและถายทอดเทคโนโลยีในคลินิกเทคโนโลยี โดย
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาจเปนผูดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีแตละเร่ืองเองและ/
หรือถายทอดใหแกวิทยากรในสถาบันการศึกษาที่ประจําคลินิกเทคโนโลยี   

• สถาบันการศึกษาจัดตั้งคลินิกเทคโนโลยีขึ้นในสํานักงานอธิการบดี หรือสํานักงานคณบดี หรือหนวยงานที่ใหบริการ
ทางวิชาการแกประชาชน โดยมีรองอธิบดีฝายวิจัยและพัฒนาหรือผูบริหารระดับสูงเปนผูรับผิดชอบโครงการ มีระบบ
ประสานงานระหวางคณะตางๆเพื่อเสาะหาวิทยากรทีเ่ปนทั้งผูรับการถายทอดและผูถายทอดเทคโนโลยี โดยใชสถานที่
ในสถาบันการศึกษาเปนแหลงฝกอบรม  

• ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอยอด ปรับปรุงกระบวนการ และแกไขปญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนั้น หนวยงานเจาของ
เทคโนโลยีจะหาหรือรวมกับสถาบันการศึกษาเพื่อทําการวิจัยและพัฒนารวมกัน  

 
 การเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่น 

ในเดือนตุลาคม 2550 คลินิกเทคโนโลยีมีเครือขายทั้งสิ้น 52 เครือขาย โดยมีหนวยงานเขารวม 115 แหง 

ประกอบดวย มหาวิทยาลัยของรัฐ 17 แหง (16 เครือขาย) มหาวิทยาลัยราชภัฎ 12 แหง (12 เครือขาย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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ราชมงคลและเครือขาย 22 แหง (9 เครือขาย) หนวยงานภาคเอกชน 2 แหง (2 เครือขาย) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

และเครือขาย 50 แหง (1 เครือขาย) หนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 12 แหง (12 เครือขาย) ซึ่งมี

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนทั้งหมด 490 โครงการ คิดเปนงบประมาณ 153 ลานบาท ซึ่งไดรับการอนุมัติ 

 
2.3.1  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ 

 ประวัติ 

 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 เพื่อดําเนินการและใหการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม โดยเฉพาะในสาขา

เทคโนโลยีที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ ซึ่ง สวทช. มีการกําหนดนโยบายโดยคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติที่ประกอบดวยภาครัฐและภาคเอกชนฝายละเทาๆกัน โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเปนประธาน มีวิสัยทัศนในการเปนองคกรที่หมั่นเรียนรู มุงเสริมสรางความสามารถทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีของประเทศในสาขาที่มีความสําคัญย่ิงยวดตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 

 ลักษณะการดําเนินงาน ประเภทและขอบเขตการดําเนินงาน 

 สวทช. มีพันธกิจ 4 ประการ ไดแก 1) สนับสนุนและดําเนินการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม 2) สนับสนุนการ

พัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3) สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีสูภาคการผลิต และ 4) ริเริ่มและสราง

ความเขมแข็งแกโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่ง สวทช. มีนโยบายที่สอดรับกับพันธกิจ คือ 1) ตอง

ทํางานวิจัยซึ่งมุงใหเกิดผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศโดยเนนภาคการผลิต 2) เพิ่มมิติการพัฒนากําลังคนในทุก

กิจกรรมของ สวทช. 3) ใชการสรางขีดความสามารถทางเทคโนโลยีในภาคเอกชนและความสามารถในการพึ่งพาตนเองทาง

เทคโนโลยีเปนโจทยหลัก และ 4) ริเริ่มพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระดับชาติทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเนนความ

รวมมือกับหนวยงานอื่น ทั้งในภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน  

 ดังจะเห็นไดจากพันธกิจและนโยบายของ สวทช. ที่มุงเนนการสรางขีดความสามารถทางเทคโนโลยีในภาคเอกชน 

สวทช. จึงมีกิจกรรมที่สนับสนุนภาคเอกชนหลายดาน เชน ดานการเงิน ไดแก เงินกูดอกเบี้ยต่ํา และการรวมทุน ดาน

เทคโนโลยีและการจัดการ ไดแก บริการที่ปรึกษา ฝกอบรม เสาะหาเทคโนโลยี จัดการสิทธิเทคโนโลยี และรับรอง

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อขอยกเวนภาษี รวมไปถึงดานสถานที่และอุปกรณ ไดแก โรงงานตนแบบ หนวยบมเพาะ

เทคโนโลยี หองปฏิบัติการทดสอบ หองปฏิบัติการวิจัยเปด เปนตน 

 ขอบเขตการใหบริการที่มีตอ SMEs 

 กิจกรรมสนับสนุนภาคเอกชนของ สวทช. ขางตน เปนการสนับสนุนภาคเอกชนในหลายระดับ ซึ่งโครงการที่เนน

ใหการสนับสนุน SMEs มีดังตอไปนี้ 
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- โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program: ITAP) ซึ่งมีพันธ
กิจเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ SMEs ใหมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น มีนวัตกรรม และสงออกสินคาเพิ่มขึ้น
โดยใหบริการที่ปรึกษา จัดฝกอบรมและสัมมนาทางวิชาการ เสาะหาเทคโนโลยีจากในและตางประเทศ และบริการ
จับคูเจรจาธุรกิจเทคโนโลยี นอกจากนั้น ยังสงเสริมการทําธุรกิจในรูปเครือขายวิสาหกิจ (Industrial Cluster) โดย
เชื่อมโยงกลุมอุตสาหกรรมที่อยูในบริเวณใกลเคียงกับสถาบันการศึกษาวิจัย และหนวยงานภาครัฐที่ใหบริการแก 
SMEs โดยโครงการฯ จะสนับสนุนคาตอบแทนผูเช่ียวชาญ 100% เพ่ือวินิจฉัยปญหาทางเทคนิคและแนวทางการพัฒนา
ธุรกิจ และสนับสนุนคาใชจายในการดําเนินโครงการ 50% ของงบประมาณโครงการ ภายในวงเงิน 500,000 บาท  

 
- โครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมภาคเอกชน (Company Directed Technology Development Program: CD) 

ซึ่งใหความชวยเหลือดานการเงินในรูปเงินกูดอกเบี้ยต่ําแกภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อใช
เทคโนโลยีในการปรับปรุงผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตตามความตองการของบริษัท โดยใหกูสูงสุด 30 ลานบาท 
และไมเกิน 75% ของงบประมาณโครงการ อัตราดอกเบี้ยเทากับ (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป + 2.25)/2 ระยะเวลา
เงินกู 7 ป ระยะปลอดเงินตนไมเกิน 2 ป โครงการนี้รวมกับสถาบันการเงินในการสนับสนุนเงินกู ไดแก ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอรซีส ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารนครหลวงไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดยอม 

- ศูนยลงทุน (NSTDA Investment Center: NIC) มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหภาคเอกชนของไทยมีการลงทุนในกิจการ
ที่จะชวยเพิ่มพูนขีดความสามารถในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศโดยสวนรวม โดยจะสนับสนุน
ดานเงินทุน บุคลากร และการจัดการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเปาหมายการลงทุน คือ ธุรกิจที่บุกเบิก
ทางดานเทคโนโลยี ซึ่งโดยปกติจะมีความเสี่ยงสูง และภาคเอกชนไมพรอมที่จะลงทุน หรือธุรกิจที่ริเริ่มและสงเสริม
การวิจัยและพัฒนา หรือธุรกิจที่รับและถายทอดงานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งตองเปนโครงการที่สอดคลอง
กับนโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ หรือตรงกับนโยบายของ สวทช. และเปนโครงการที่มี
ศักยภาพเชิงพาณิชย โดยผูเสนอโครงการตองจัดทําแผนธุรกิจของโครงการรวมลงทุนอยางนอย 5 ป และหากเปน
โครงการขนาดใหญตองมีการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ ซึ่ง สวทช. จะลงทุนไมเกินรอยละ 50 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัทรวมทุน 

- สํานักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (Technology Licensing Office: TLO) ใหบริการรับดําเนินการเกี่ยวกับการขอจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เคร่ืองหมายการคา และจดแจงลิขสิทธิ์ดวยคาบริการที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมีการฝกอบรม
สัมมนาและเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาและการใชสิทธิเทคโนโลยี  

- สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา จัดตั้งขึ้นเพื่อใหการสนับสนุนภาคเอกชนที่ลงทุน
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหไดรับสิทธิประโยชนของการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกรมสรรพากร อันจะเปนการ
ชวยยกระดับความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ โดยเจาของโครงการวิจัยจะไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเปนจํานวนรอยละ 100 ของรายจายที่ไดจายไป
เปนคาจางเพื่อทําวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  
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- อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทยและเขตอุตสาหกรรมซอฟแวรประเทศไทย ซึ่งใหบริการพ้ืนที่สํานักงานใหเชาเพื่อทํา
วิจัยและพัฒนา และประกอบธุรกิจฐานความรู โรงงานตนแบบเพื่อขยายผลงานวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีชีวภาพ 
และที่ดินเปลาใหเชาระยะยาวเพื่อกอสรางศูนยวิจัย นอกจากนั้น ยังมีหนวยบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยีที่ใหการสนับสนุน
ในดานตางๆ เพื่อใหสามารถเริ่มและดําเนินธุรกิจเทคโนโลยีในชวงตนไดงายขึ้น โดยผูเชาพื้นที่ภายในอุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทยจะไดรับสิทธิประโยชนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน คือ ไดรับยกเวนอากร
ขาเขาเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการทําวิจัยและพัฒนา ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป และลดหยอนภาษี
เงินไดนิติบุคคลรอยละ 50 เปนเวลา 5 ป นับจากวันที่สิ้นสุดระยะการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล  

- หองปฏิบัติการวิเคราะหและทดสอบ ในสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคสและคอมพิวเตอร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาขาโลหะและวัสดุ และสาขานาโนเทคโนโลยี 

 
 ประสิทธิภาพการดําเนินงานและผลที่ไดรับ 

• โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ตั้งแตเริ่มดําเนินการจนถึงไตรมาส 2 ป 2550 ไดติดตอ
กับบริษัทมากกวา 5,000 ราย ซึ่งไดเขาไปวินิจฉัยปญหาประมาณ 1,600 ราย และใหบริการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยี 998 ราย 

- การดําเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย มีเอกชนเขามาใชพื้นที่ 51 ราย  และเขารับการบมเพาะธุรกิจ
เทคโนโลยี 14 ราย  เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย  เอกชนเขามาเชาพื้นที่เพื่อประกอบกิจการ จํานวน 53 ราย  
และเขารับการบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยีแลว จํานวน 35 ราย  ทั้งนี้  มีบริษัท/หนวยงานที่ขอใหเขตอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรประเทศไทยจัดบริการบมเพาะใหในสถานที่ของบริษัท/หนวยงานเองอีกจํานวน 59 ราย 
 
 การเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่น 

 ในการจัดทําโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) สวทช. ไดเขารวมกับเครือขาย

สวนภูมิภาค 9 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยพระ

จอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน สถาบันไทย-เยอรมัน มหาวิทายาลัยอุบลราชธานี 

และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และในการดําเนินโครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมภาคเอกชน สวทช. ก็ได

เขารวมโครงการกับสถาบันการเงิน 8 แหง เพื่ออาศัยเงินทุนจากสถาบันการเงินโดยใชกลไกการปลอยสินเชื่อของสถาบัน

การเงิน 

 

 

 

2.3.2  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

 ประวัต ิ
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 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) เปนรัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการ

ตามนโยบายพิเศษของรัฐ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เดิมมีช่ือวาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรประยุกตแหง

ประเทศไทย ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรประยุกตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2506 และไดเปลี่ยนมา

ใชพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 สืบเนื่องจากการจัดตั้ง

กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมในป 2522  

 วิสัยทัศน 

 วว. มีวิสัยทัศนในการเปนองคกรผลิตเทคโนโลยีเชิงพาณิชย เพ่ือเพิ่มทุนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยาง

ย่ังยืน โดยมีพันธกิจ ดังนี้ 

1)  วิจัย พัฒนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งสอดคลองนโยบายและแผนระดับชาติ และความตองการของ

อุตสาหกรรม พรอมทั้งนําผลงานสูการใชประโยชน เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจเชิงพาณิชยของประเทศ  

2)  บริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานวิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบ และอื่นๆ เพ่ือสนับสนุน การพัฒนา

มาตรฐานคุณภาพของทั้งหนวยงานและวิสาหกิจเอกชน 

3) สงเสริมสังคม พัฒนาความรูความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโนโลยี 

 ลักษณะการดําเนินงาน ประเภทและขอบเขตการดําเนินงาน 

 การดําเนินการของ วว. ประกอบดวย การวิจัยและพัฒนา ถายทอดเทคโนโลยี และบริการเทคนิคดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี โดยมีขอบเขตการดําเนินงานดังนี้ 

• การวิจัยและพัฒนา และมีเทคโนโลยีที่พรอมถายทอด ไดแก  
เทคโนโลยีอาหาร เชน การพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดยอมใหได
มาตรฐานสากล การพัฒนาผลิตภัณฑและการผลิตน้ํามะนาวพรอมปรุงและผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่อง ผลไมแชอ่ิม การ
ผลิตโปรตีนเขมขนจากหัวกุงในเชิงพาณิชย เทคโนโลยีการอบเกลือบริสุทธิ์  การผลิตอาหารพรอมบริโภค การพัฒนา
ผลิตภัณฑจากของเหลือใชของอุตสาหกรรมปลากระปอง การใชประโยชนของเหลือใชของอุตสาหกรรมกุงแชแข็ง 
และนวัตกรรมเครื่องจักรแปรรูปอาหาร เปนตน 
เภสัชและผลิตภัณฑธรรมชาติ เชน การผลิตสเตอรอยดจากวัสดุเหลือทิ้งอุตสาหกรรมปานศรนารายณ เจลแกปวด
บวมและอักเสบจากไพล ยาตานเชื้อราจากตะไคร เจลลางมือ การผลิตเคร่ืองดื่มและเม็ดอมจากสมุนไพร เปนตน 
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เชน การยืดอายุผลไมสดและระบบประกันคุณภาพผลไมเพ่ือการสงออก 
เทคโนโลยีการเกษตร เชน การผลิตปุยชีวภาพและปุยอินทรีย เครื่องอัดปุยอินทรียคุณภาพสูง เทคโนโลยีบล็อก
ประสาน สารปองกันและกําจัดแมลงจากสะเดา และการเพาะเห็ด เปนตน  
เทคโนโลยีชีวภาพ เชน โพรไบโอติกเพื่อเปนผลิตภัณฑอาหารเสริมของไก และเครื่องกล่ันแอลกอฮอลขนาดเล็กแบบ
เคลื่อนที่ เปนตน 
สิ่งแวดลอม นิเวศ และพลังงาน เชน เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีบําบัดน้ําเสียชุมชน และอุตสาหกรรม เคร่ืองกรอง
น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค เปนตน 
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เทคโนโลยีวัสดุ เชน เครื่องทําความสะอาดอัลทราโซนิกซทางการแพทย เครื่องทําหมอกไฮเทค เครื่องอัลทราโซนิกส
ไฮเทค และเครื่องสุวคนบําบัดอัลทราโซนิสกสปาไฮเทค เปนตน 
เทคโนโลยีวิศวกรรม เชน แขนกลอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมพลาสติก เครื่องตัดโลหะพลาสมา เคร่ืองผนึก
สูญญากาศสําหรับบรรจุหลอดแกแบบอุโมงค และเครื่องผนึกและเชื่อมดวยอัลทราโซนิกส เปนตน  

• การบริการเทคนิคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานของอุตสาหกรรมในการพัฒนาระบบ
การผลิตและพัฒนาคุณภาพสินคาใหเปนไปตามมาตรฐานโดยผานกระบวนการวิเคราะหทดสอบ รวมทั้งรับรอง
ระบบคุณภาพผลิตภัณฑ และระบบงาน โดยมีตัวอยางการใหบริการ ดังนี้ 
- การบริการวิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบ ตัวอยางอาหาร วัสดุกอสราง ยาง พลาสติก เคร่ืองใชไฟฟาน้ําดื่ม นํ้าจาก

อุตสาหกรรม เครื่องมือวัดที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม เชน อุณหภูมิ แสง เสียง น้ําหนัก ความยาว ความดัน ความ
หนาแนน เปนตน 

- การบริการวิเคราะห ทดสอบ สมบัติของวัสดุ โดยเฉพาะโลหะ และช้ินสวนวิศวกรรม 
- การบริการวิเคราะห ทดสอบ วัสดุบรรจุภัณฑ และบรรจุภัณฑ 
- การบริการวิเคราะหสาเหตุความเสียหายของวัสดุช้ินสวน อุปกรณ เครื่องจักร หมอไอน้ําในอุตสาหกรรมตางๆ  
- การบริการที่ปรึกษาระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 
- การบริการประเมินเพื่อรับรองระบบคุณภาพ ISO 9000, ISO 14000, HACCP เปนตน 

 
 

 ขอบเขตการใหบริการที่มีตอ SMEs 

 การบริการของ วว. ทั้งดานการวิจัยและพัฒนา ถายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งการบริการเทคนิคดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ลวนมีเปาหมายเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ SMEs ของไทย  

 ประสิทธิภาพการดําเนินงานและผลที่ไดรับ 

ในป 2550 วว. มีผลการดําเนินงาน แบงตามกิจกรรมดังนี้ 
1) ดานการวิจัยและพัฒนา การถายทอดเทคโนโลยี มีโครงการวิจัยและพัฒนาที่ดําเนินการ จํานวน 217 

โครงการ แบงเปน 
o โครงการที่ไดรับงบประมาณแผนดิน 143 โครงการ  
o โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนโครงการบริการวิจัยและที่ปรึกษาอีก 64 โครงการ  
โดย วว. ไดนําเทคโนโลยีจากการวิจยัและพัฒนาถายทอดสูภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและชนบทในรูป

ของการสรางเคร่ือง ตนแบบการพัฒนาเทคโนโลยี กระบวนการผลิต และ ผลิตภัณฑใหแกภาคอุตสาหกรรม และอบรม 
สาธิตแกเกษตรกร  

2) ในดานงานบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก  
o การใหบริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบผลิตภัณฑ สมบัติของวัสดุชิ้นสวนวิศวกรรมคุณภาพของ

วัสดุและบรรจุภัณฑ สอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตรดานตางๆ เชน ไฟฟา 
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อิเล็กทรอนิกส แสง อุณหภูมิและทางกล เปนตน แกภาครัฐ และอุตสาหกรรมทั้งในและนอกสถานที่ 
จํานวน 121,126 รายการ  

o งานบริการเปนหนวยตรวจ (Inspection Body) และสอบเทียบเครื่องมืออยางเปนระบบ โดยใหบริการ
เปนที่ปรึกษาตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทางดานการปรับปรุงคุณภาพถัง
แกสและวาลว และบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางกลและทางอุณหภูมิอยางเปนระบบ แกโรงงาน
อุตสาหกรรม จํานวน 5 บริษัท 5 โครงการ  

o งานบริการที่ปรึกษาจัดทําระบบคุณภาพหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 แกหองปฏิบัติ 
การทดสอบดานเคมีและสิ่งแวดลอม และหองปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน จํานวน 3 โครงการ รวม 21 หนวยงาน  

o ตรวจประเมนิเพื่อรับรองระบบคณุภาพ ISO 9001 : 2000, ISO 14001, GMP, HACCP จํานวน 42 
หนวยงาน ตรวจติดตามการรกัษาระบบคณุภาพ ISO 9001 : 2000, ISO 14001, GMP, HACCP จํานวน 72 
หนวยงาน  

o บริการรางมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมประเภทอุตสาหกรรมสีและวารนิช (vanish) รวม 6 
มาตรฐาน ใหแกสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 

2.3.3  สํานักงานนวัตกรรมแหงชาต ิ

 ประวัติ 

 สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (National Innovation Agency: NIA) ถูกจัดตั้งขึ้นในป 2546 เปนหนวยงานในกํากับของ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีระบบบริหารงานที่เปนอิสระจากระบบราชการ อยูภายใตการกํากับดูและของ

คณะกรรมการนวัตกรรมแหงชาติ ซึ่ง NIA ไดรับโอนเงินในสวนของกองทุนพัฒนานวัตกรรมมาเปนทุนประเดิมของ

สํานักงานฯ และทําหนาที่ในการบริหาร “เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี” ตามระเบียบ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี พ.ศ. 2546  

 สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติจึงมีพันธกิจหลักในการบริหารกองทุนพัฒนานวัตกรรมและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ

วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีควบรวมไปพรอมกัน ซึ่งตามเจตนารมณเดิมในการเสนอขอจัดตั้งสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ

นั้น ตองการที่จะยุบรวมกองทุนภายใตกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ที่มีพันธกิจสอดคลองกันเขาดวยกันคือ “กองทุนพัฒนา

นวัตกรรม” และ “เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี” แตเนื่องจากกองทุนพัฒนานวัตกรรมจัดตั้งขึ้นตาม

มติคณะรัฐมนตรี ขณะที่เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง การรวม

กองทุนทั้งสองเขาดวยกันจึงไมสามารถกระทําไดเนื่องจากขอจํากัดดานกฎหมาย 

 ลักษณะการดําเนินงาน ประเภท และขอบเขตการดําเนินงาน  

 NIA มีกรอบภารกิจในการบริหารกองทุนพัฒนานวัตกรรม และเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

โดยมีพันธกิจในการดําเนินงาน ดังตอไปนี้  
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1) ยกระดับความสามารถดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมยุทธศาสตรของประเทศ 
โดยการวิเคราะหและประเมินสถานภาพของอุตสาหกรรมและศักยภาพของนวัตกรรม ตลอดจนการแสวงหาและพัฒนา
นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ  

2) เชื่อมโยงเครือขายวิสาหกิจอยางมีบูรณาการ โดยใหการสนับสนุนทั้งทางดานวิชาการและการเงิน และเปน
หุนสวนพันธมิตรในการดําเนินงานทั้งในระดับนโยบาย และปฏิบัติ อันจะนําไปสูการสรางใหเกิด “ระบบนวัตกรรม
แหงชาติ” ขึ้นโดยเร็ว  

3) สนับสนุนดานวิชาการและการเงิน เพื่อชวยการพัฒนาโครงการในระยะหลังการวิจัย และพัฒนา หรือการตอ
ยอดจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐสูเชิงพาณิชย ไดแก การสนับสนุนการจัดทําตนแบบโรงงานนํารอง การทดสอบใน
กระบวนการผลิตจริง การวิเคราะหและประเมินทางการตลาด และการจัดทําแผนธุรกิจ เปนตน  

4) สนับสนุนการยกระดับทักษะความสามารถดานเทคนิคและการบริหารจัดการ ไดแก การจัดจางผูเชี่ยวชาญ 
การจัดการประชุมและสัมมนา และการพัฒนาความใฝรู  

5) สงเสริมเพื่อสรางความตื่นตัวดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมทั้งในระดับ
อุตสาหกรรม ระดับองคกร และระดับประชาชนทั่วไป  

6) บริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ตามระเบียบกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวา
ดวยเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี พ.ศ. 2546  

 
 ขอบเขตการใหบริการที่มีตอ SMEs 

1. การสนับสนุนดานวิชาการ (Technical Support) 

การสนับสนุนดานวิชาการเปนการชวยเหลือทางดานวิชาการและการประสานงาน เพื่อนําไปสูโครงการ

นวัตกรรม โดย NIA จะเปนผูสนับสนุนคาใชจายตามจํานวนจริงในรูปของเงินใหเปลา (grant) ภายในระยะเวลา 3 ป ไม

เกิน 5 ลานบาท ใหแกผูที่ NIA วาจางมาหรือเห็นชอบใหวาจางโดยผูขอรับการสนับสนุน ทั้งนี้คาใชจายขึ้นอยูกับขนาด

ของโครงการนวัตกรรมและความเห็นชอบของ NIA ซึ่งการสนับสนุนจะเปนการสนับสนุนคาใชจาย สําหรับกิจกรรมที่มี

ลักษณะดังตอไปนี้ 

- การพัฒนาขอเสนอโครงการนวัตกรรม (project proposal development) รวมทั้งการจัดทําแผนธุรกิจใหอยูใน
รูปแบบที่เหมาะสม โดยอาศัยการแนะนําของที่ปรึกษาโครงการ ในชวงกอนการพิจารณาอนุมัติโครงการ และการติดตาม 
ใหคําแนะนําในชวงหลังการอนุมัติโครงการ  

- การแสวงหาหรือการวิเคราะหเพื่อยืนยันความเปนไปไดของเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมนั้น  
- การศึกษาและวิเคราะหความเปนไปไดทางการตลาด ทางธุรกิจ และการลงทุนของโครงการนวัตกรรม  
- การวาจางผูเช่ียวชาญหรือที่ปรึกษาเพื่อถายทอดเทคโนโลยี หรือความรูเฉพาะ (know-how) รวมทั้งการ

ทดสอบหรือประเมินความเปนไปไดของความคิดทฤษฎีและขอมูลที่เกี่ยวของกับการนําเอาเทคโนโลยีหรือวิธีการใหม
มาใชในประเทศ  
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- การฝกอบรมเพื่อเพิ่มความรูหรือทักษะความชํานาญที่จําเปนตอการพัฒนาหรือการนําเอานวัตกรรมมาใช
ในทางปฏิบัติ  

- การปรับเปลี่ยนกระบวนการธุรกิจหรือสรางวัฒนธรรมองคกร หรือระบบการบริหารจัดการที่จําเปนตอการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการหรือเทคโนโลยีใหม  

- การชวยเหลือประสานงานในขั้นตอนตางๆ ของโครงการนวัตกรรม ซึ่งรวมทั้งการประชุมระดมสมอง การ
สืบคนขอมูลการตลาด การคา การสงออก การลงทุน การปกปองคุมครองทรัพยสินทางปญญา หรือการหาผูรวมทุนใน
ภาครัฐและเอกชน  

- การประเมินผลโครงการนวัตกรรมและเผยแพรตัวอยางความสําเร็จของโครงการ  
 
2. การสนับสนุนดานการเงิน (Financial Support) มี 4 รูปแบบ ไดแก 

1)  โครงการ “นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย” 

โครงการ “นวัตกรรมดี...ไมมีดอกเบี้ย” เปนการสนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของการสนับสนุนดอกเบี้ย

เงินกูในระยะเวลาหนึ่งใหแกโครงการนวัตกรรมที่อยูในระยะเริ่มตนสูกระบวนการผลิตจริง โดยอาจเปนโครงการที่เกิดจาก

การขยายผลของการสรางตนแบบ หรือการทดสอบนํารองและพัฒนาออกสูตลาดในระยะแรก โดยสถาบันการเงินที่ไดรับ

ความเห็นชอบจากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติจะเปนผูปลอยสินเชื่อเงินกูใหกับโครงการนวัตกรรมที่ไดรับการประเมิน

ความเปนนวัตกรรมจากคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม ทั้งนี้การสนับสนุนดังกลาวจะเปนการเขารวมรบัความ

เสี่ยงและผลักดันใหภาคเอกชนเกิดโอกาสในการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม โดย NIA จะเปนผูชําระดอกเบี้ยเงินกูแทนผู

ไดรับการสนับสนุนในระยะเวลาไมเกิน 3 ปแรก โดยใชกลไกในการปลอยสินเชื่อของสถาบันการเงินที่เขารวม ซึ่งโครงการ

นวัตกรรมตองไดรับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินดังกลาว อัตราดอกเบี้ยจะเปนไปตามที่ตกลงกันระหวาง

สถาบันการเงิน และหลักทรัพยค้ําประกันผูไดรับการสนับสนุนจะตองเปนผูรับผิดชอบ ซึ่งสํานักงานฯ สนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู

โครงการนวัตกรรมสูงสุดไมเกิน 5 ลานบาท ตอโครงการ โดยไดทําความตกลงกับสถาบันการเงิน 5 แหง คือ ธนาคารพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด และ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  

2)  โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเปนทุน” 

โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเปนทุน” เปนการสนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของเงินใหเปลาสําหรับโครงการ

นวัตกรรมที่อยูในระยะของการทดสอบยืนยันความเปนไปไดของเทคโนโลยีในขั้นตอนของการทําตนแบบหรือการนํารอง 

ซึ่งอาจตอยอดจากงานวิจัยและพัฒนา สิ่งประดิษฐ หรือสิทธิบัตรที่มีการรับรองและผานการประเมินทางเทคโนโลยี โดย

สํานักงานฯ สนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของเงินใหเปลาไมเกินรอยละ 75 ของคาใชจายโครงการ ในวงเงินไมเกิน 5 

ลานบาทตอโครงการ ซึ่งผูไดรับการสนับสนุนจะตองลงทุนในโครงการนวัตกรรมในรูปของเม็ดเงิน (in-cash) ไมต่ํากวารอย

ละ 25 ของคาใชจายโครงการ ระยะเวลาการสนับสนุนไมเกิน 3 ป  
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3)  โครงการ “ทุนเครือขายวิสาหกิจนวัตกรรม” 

โครงการ “ทุนเครือขายวิสาหกิจนวัตกรรม” เปนการสนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของเงินใหเปลาในการ

สนับสนุนโครงการนวัตกรรมที่มีลักษณะการพัฒนาโครงการในรูปแบบเครือขายวิสาหกิจ เชน กลุมอุตสาหกรรม สมาคม 

จังหวัดหรือกลุมจังหวัด ซึ่งครอบคลุมตั้งแตระดับการทําตนแบบ การทดสอบระดับนํารอง จนถึงการผลิตในเชิงพาณิชย 

โดยสํานักงานฯ สนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของเงินใหเปลา ในวงเงินไมเกิน 5 ลานบาทตอโครงการ ระยะเวลาการ

สนับสนุนไมเกิน 3 ป  

4) โครงการ “รวมลงทุนธุรกิจนวัตกรรม” 

โครงการ “รวมลงทุนธุรกิจนวัตกรรม” เปนการลงทุนรวมกับสถาบันรวมลงทุน เพื่อสนับสนุนใหเกิดการลงทุน

ในธุรกิจนวัตกรรมที่มีศักยภาพสูง และสามารถยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดย NIA จะรวมลงทุนกับ

สถาบันรวมทุนในโครงการนวัตกรรม โดยมีสัดสวนรวมกันระหวาง NIA และสถาบันรวมลงทุนไมเกินรอยละ 49 ของทุน

จดทะเบียนหลังการเขารวมลงทุน โดย NIA จะรวมลงทุนในสัดสวนไมเกินการรวมลงทุนของสถาบันรวมลงทุน วงเงินรวม

ลงทุนสูงสุดจํานวนไมเกิน 25 ลานบาทตอโครงการ  

 การเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่น 

การสนับสนุนของ NIA ลวนตองอาศัยหนวยงานเครือขาย เชน ในการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมดี...ไมมี

ดอกเบี้ย ตองอาศัยสถาบันการเงินเครือขาย 5 แหง และโครงการรวมลงทุนธุรกิจนวัตกรรมตองอาศัยรวมทุนกับสถาบันรวม

ทุน เชน สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง

ประเทศไทย เปนตน นอกจากนั้น สํานักงานฯ ยังไดรวมลงทุนในบริษัทสตางค ซึ่งเปนบริษัทเพื่อลงทุนในการจัดตั้งบริษัท

ใหมจากผลงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

2.3.4  กรมวิทยาศาสตรบรกิาร 

 ประวัต ิ

 กรมวิทยาศาสตรบริการ เปนหนวยงานทางวิทยาศาสตรที่เกาแกที่สุดในประเทศโดยเริ่มดําเนินงานตั้งแตป 2434 

โดยถูกจัดตั้งเปนหนวยวิเคราะหแร /สถานปฏิบัติการวิเคราะหแร ในสังกัดกรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา กระทรวงเกษตราธิ

การ ซึ่งถูกยกฐานะขึ้นเปนกรมวิทยาศาสตรในป 2475 และในป  2522 ไดมีการจัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ

การพลังงาน กรมวิทยาศาสตรจึงไดยายมาสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเปลี่ยนช่ือมาเปนกรมวิทยาศาสตรบริการ ในป 

พ.ศ. 2535  

 ลักษณะการดําเนินงาน ประเภท และขอบเขตการดําเนินงาน 
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 กรมวิทยาศาสตรบริการมีพันธกิจในดําเนินการกํากับดูแล และสงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เพื่อเสริมสรางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถในการแขงขันของประเทศ และการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ สังคมอยางยั่งยืน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

• การบริการดานวิทยาศาสตรปฏิบัติการวิเคราะหทดสอบ (Testing) ซึ่งใหบริการวิเคราะหทดสอบสมบัติทางเคมี ฟสิกส
เชิงกล และวิทยาศาสตรชีวภาพของวัตถุ ใหแกสวนราชการ เอกชนและประชาชนทั่วไป เพื่อนําขอมูลไปใช
ประกอบการดําเนินงานในดานตางๆ เชน การกําหนดมาตรฐานสินคาอุตสาหกรรม การจัดพิกัดภาษีศุลกากร การ
ประมูลซื้อขาย ตรวจรับสินคา การขอขึ้นทะเบียนอาหาร การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ การควบคุม/ปรับปรุงคุณภาพ
ผลิตภัณฑ การคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค การปองกันปญหามลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน  

• การพัฒนาระบบงานดานคุณภาพ และการรับรองความสามารถของหองปฏิบัติการ (Accreditation) โดยใหการรับรอง
ความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบที่มีที่ตั้งถาวรในประเทศไทย โดยมีขอบขายการรับรองฯ ในสาขาฟสิกส เคมี และ
วิทยาศาสตรชีวภาพ สําหรับอุตสาหกรรม ไดแก  น้ําตาล และผลิตภัณฑน้ําตาล  อาหารสัตว และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ 
ภาชนะบรรจุอาหาร และวัสดุที่เกี่ยวของ  ยางพารา และผลิตภัณฑยาง รองเทาและเครื่องหนัง ผลิตภัณฑพลาสติก เซรา
มิก และแกว เคมีภัณฑ (เฉพาะที่ไมไดใชทํายา) ปโตรเคมี (ขั้นกลางและขั้นปลาย) สิ่งแวดลอม และกระดาษ ผลิตภัณฑ
กระดาษและวัสดุที่เกี่ยวของ นอกจากนั้น ยังใหบริการทดสอบความชํานาญ (Proficiency testing: PT) ของ
หองปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบตามมาตรฐานสากล และจดัทําเครือขายขอมูลดานการทดสอบความชํานาญเพื่อ
สรางดัชนีช้ีวัดในการประเมินความสามารถหองปฏิบัติการ  

• การวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตรบริการดําเนินการศึกษาคนควา ทดลองในสาขาที่
หนวยงานมีศักยภาพ เชน เทคโนโลยีเซรามิก อาหาร เยื่อและกระดาษ และวัสดุ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต คุณภาพ
ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ ซึ่งความรูที่ไดจากงานวิจัย สามารถถายทอดเทคโนโลยีใหแกผูสนใจนําไปประกอบอาชีพ
ในการทําผลิตภัณฑใหม หรือนําไปปรับปรุงการผลิตเดิมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได ซึ่งจะชวยใหประเทศไทยสามารถ
พึ่งพาตนเองไดดานเทคโนโลยีการผลิตในระดับหนึ่ง และยังจะเปนแนวทางใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นๆ ใหสูงขึ้น
ตอไปดวย ซึ่งการดําเนินการดานนี้จะชวยเสริมสรางสมรรถนะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศให
เขมแข็งขึ้น โดยกรมวิทยาศาสตรบริการไดกําหนดแนวทางในการดําเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตรและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนและมีองคความรูใหมๆ ไปใชใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมและชนบท เปนผลใหเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเจริญขึ้น 

 การพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเนนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการวิเคราะหทดสอบ 

สอบเทียบและวิจัย เพื่อเพ่ิมจํานวนบุคลากรดานวิทยาศาสตรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพสูงพรอมปฏิบัติงานเขาสูระบบงาน

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศโดยการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งกรมวิทยาศาสตรบริการใหบริการจัดฝกอบรม

ดานเทคนิทางวิทยาศาสตรทั้งในและนอกสถานที่ หลักสูตรครอบคลุมการปฏิบัติงานที่ใชศาสตรดาน เคมี ฟสิกส และ 

ชีวภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการหองปฏิบัติการ ตามแนวทางมาตรฐานสากล ทําใหผูปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตรทั้งภาครัฐ

และเอกชนไดมีโอกาสเขารับการอบรมในหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานทางวิชาการของตนมากยิ่งขึ้น 

 ขอบเขตการใหบริการที่มีตอ SMEs 
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 กิจกรรมใหบริการตางๆ ของกรมวิทยาศาสตรบริการลวนเอื้อประโยชนตอ SMEs ในดานการวิเคราะห ทดสอบ 

สอบเทียบ และการพัฒนาระบบงานดานคุณภาพ นอกจากนั้น การวิจัย พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีสวนใหญมี

จุดมุงหมายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมโดยเฉพาะ เพื่อใหเกิดการนําองคความรูดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีไปใชใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน  

 การเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่น 

กรมวิทยาศาสตรบริการไดพัฒนาเครือขายเชื่อมโยงงานบริการตางๆ ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ

หนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ และหนวยงานอื่นนอกสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ  ในลักษณะศูนยบริการครบ

วงจร (one stop  shop for service)  เพื่อใหผูประกอบการมีชองทางเขาถึงบริการตางๆทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดสะดวก

และทั่วถึง  โดยสืบคนไดที่เว็ปไซต www.spin.dss.go.th นอกจากนี้  ไดดําเนินโครงการศูนยบริการเครือขายฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ (SPTN : Service Practice Training Network)  ซึ่งเปนเครือขายเชื่อมโยงขอมูลการใหบริการดานการฝกอบรมของ

หนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ และหนวยงานอื่นนอกสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ เพ่ือใหผูสนใจ

พัฒนาความรูความสามารถและทักษะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สืบคนที่เวปไซต www.sptn.dss.go.th  ซึ่งแสดงชื่อ

หลักสูตรฝกอบรม  กําหนดเวลา  คาธรรมเนียม ฯลฯ 

 

2.3.5  สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ  

 ประวัติ 

 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ อยูภายใตสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

พัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ พ.ศ. 2540 และเริ่มดําเนินการใน พ.ศ. 2541 โดยมีวิสัยทัศน คือ สถาบันมาตรวิทยา

แหงชาติเปนองคกรหลักของประเทศในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของชาติใหเปนที่ยอมรับในระดับสากลที่มีบทบาท

สําคัญตอการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางการคาระหวางประเทศ การคุมครองผูบริโภคในประเทศ และ

การอนุรักษสิ่งแวดลอม มีพันธกิจสําคัญคือ การพัฒนามาตรฐานการวัดแหงชาติใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล และ

ถายทอดความถูกตองของการวัดไปสูกิจกรรมการวัดตางๆ ในประเทศ รวมทั้งเผยแพรความรูความเขาใจดานมาตรวิทยาแก

สังคมไทย   

 ลักษณะการดําเนินงาน ประเภท และขอบเขตการดําเนินงาน 

 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติมีหองปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดในหลายสาขา  โดยมุงเนนหนวยวัดที่

ภาคอุตสาหกรรมมีความจําเปนสูง ไดแก สาขามวล สาขาอุณหภูมิ สาขาไฟฟาและความถี่ สาขามิติ สาขาแรงและแรงบิด 

สาขาความดันและสูญญากาศ สาขาเคมี สาขาปริมาตรและการไหล สาขาเสียงและการสั่นสะเทือน เครื่องมือวัดประมาณ

แอลกอฮอลในเลือดโดยวิธีเปาลมหายใจ รังสี ลม สนามแมเหล็ก เคร่ืองมือแพทย และสาขาแรง  นอกจากนั้น ยังมีบริการ
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ฝกอบรมการสอบเทียบ และการใหคําปรึษาดานการสอบเทียบเครื่องมือวัดสําหรับผูประกอบการสอบเทียบภาคเอกชน โดย

จะชวยวิเคราะหปญหาทางเทคนิคดานการวัด และใหคําปรึกษาและขอมูลตาง รวมทั้งเอกสารอางอิงทางเทคนิค 

 

 

 ขอบเขตการใหบริการที่มีตอ SMEs 

 การใหบริการทางเทคนิคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปจจุบันเปนเรื่องจําเปนตอผูประกอบการที่ตองการ

สงออก เพราะการแขงขันทางการคาเสรี มีการลดกําแพงภาษี แตเพิ่มมาตรการกีดกันที่ไมใชภาษี ทําใหผูประกอบการตอง

พัฒนาสินคาใหไดตามมาตรฐานที่ผูคากําหนดโดยอาศัยบริการเทคนิคทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซึ่งหนวยงานภาครัฐ

หลายหนวยงานรวมทั้งสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติไดใหการสนับสนุนในดานโครงสรางพ้ืนฐานและบริการ เชน การ

วิเคราะหทดสอบ การสอบเทียบ การรับรองระบบงาน แกผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ SMEs ซึ่งไมสามารถ

ซื้อเครื่องมือวิเคราะห/ทดสอบ หรือสอบเทียบไดดวยตนเอง โดยคิดคาบริการในราคาถูกกวาผูใหบริการภาคเอกชน 

 การเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่น 

 ภายใตแผนกลยุทธของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ในกลยุทธที่ 2 แผนงานที่ 2 แผนงานเรงถายทอดความถูกตองสู

กิจกรรมการวัด ระบุไววา ตองมีการสรางความรวมมือกับหนวยงานในระบบ MSTQ (Metrology, Standardization, Testing, and 

Quality System) หรืออาจกลาววาเปนระบบคุณภาพ ซึ่งหนวยงานที่อยูภายใตระบบ MSTQ ของประเทศไทยมีหลาย

หนวยงาน กระจัดกระจายอยูภายในหลายกระทรวง ประกอบดวย 4 ระบบยอย ไดแก  

1) มาตรวิทยา (Metrology) คือ โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ทําหนาที่สราง
หลักประกันความถูกตองของผลการวัดของเครื่องมือวัดตางๆ ภายในประเทศ ทั้งนี้ โดยผานระบบสอบกลับ (traceability) สู
มาตรฐานแหงชาติ และมาตรฐานนานาชาติในที่สุด มีหนวยงานรับผิดชอบ คือ สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ  

2) มาตรฐาน (Standards) การกําหนดคาของคุณสมบัติ มิติ ความทนทาน วิธีการดําเนินการ และอ่ืน ๆ เพื่อใช
เปนคามาตรฐานในการอางอิงและตรวจสอบคุณภาพได มีหนวยงานรับผิดชอบ  เชน  สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) และสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มอกช.) เปนตน 

3) การวิเคราะหทดสอบ (Testing) การวิเคราะห ทดสอบคุณสมบัติ สวนประกอบ ลักษณะตางๆ และอ่ืนๆ ของ
สินคา บริการ และกระบวนการผลิต เชน กรมวิทยาศาสตรบริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
เปนตน 

4) การรับรองคุณภาพ (Quality Assurance) ประกอบดวยองคประกอบยอย 2 สวน ไดแก การรับรองคุณภาพ 
(Certification) หมายถึง การตรวจสอบและใหการรับรองคุณภาพของสินคา บริการ และกระบวนการผลิตที่มีความ
ถูกตองสอดคลองอยางสม่ําเสมอตามที่กําหนดไวในมาตรฐานดานตาง ๆ  และการรับรองระบบงาน (Accreditation) หมายถึง 
การใหการยอมรับในความสามารถทางเทคนิคดานตาง ๆ เชน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สถาบันเฉพาะทาง เชน 
สถาบันอาหาร เปนตน 

 



ภาคผนวก ข - 75 
 

2.4  กระทรวงการคลัง 

หนาที่ 

มีภาระหนาที่ในการบริหารทางดานรายรับ และรายจายของรัฐบาล อํานาจหนาที่ของกระทรวงการคลังมีอยูอยาง

กวางขวาง  ดังนั้นกระทรวงการคลังจึงมีการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับภาษีอากรประเภทตางๆ เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี

สรรพสามิต และภาษีศุลกากร และรายไดของรัฐบาลตามแหลงรายได เชน ภาษีที่เกิดจากฐานรายได ฐานการบริโภค ฐาน

การคาระหวางประเทศ และอื่นๆ ตลอดจนรายไดที่ไมใชภาษี (เชน รายไดของรัฐวิสาหกิจ คาธรรมเนียม ฯลฯ) รายจายของ

รัฐบาลประเภทตางๆ (รายจายประจํา รายจายลงทุน จําแนกตามลักษณะงานและลักษณะเศรษฐกิจ)  ฐานการคลัง หนี้ของ

รัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ ฯลฯ 

นอกจากหนวยงานที่มีภาระหนาที่ในการจัดเก็บภาษี และบริหารการใชจายของรัฐบาลโดยตรงแลว  หนวยงาน

สําคัญที่มีภารกิจหนาที่ในการเก็บรวบรวม และวิเคราะหขอมูลของกระทรวงการคลัง คือ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

(สศค.) และสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง สศค.ถือไดวาเปนหนวยงานหลักในกระทรวงฯ ที่มีภารกิจในการจัดเก็บ

ขอมูล การวิเคราะหขอมูล และเสนอแนะนโยบาย ที่มีสวนเกี่ยวของกับเศรษฐกิจการคลังของประเทศ  สถาบันวิจัยนโยบาย

เศรษฐกิจการคลัง (สนค.) ซึ่งเปนสถาบันที่มีฐานะเปนสถาบันอิสระที่อยูในกํากับของ สศอ. มีการจัดเก็บขอมูลและมีผล

การศกึษาวิเคราะห ในเรื่องที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจการคลังของประเทศอยูจํานวนมาก  นอกจาก ผลการศึกษาตางๆ  สนค. มี

การจัดทําแบบจําลองเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Model) ของประเทศไทย และมีการเผยแพรขอมูลและสถิติพ้ืนฐาน

เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย ซึ่งมีความครอบคลุมขอมูลพื้นฐานของประเทศไทยหลายดาน เชน ขอมูลเกี่ยวกับรัฐบาล การศึกษา 

สาธารณสุข สิ่งแวดลอม ประชากร การคมนาคม และขอมูลทางเศรษฐกิจดานตางๆ  

หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ประกอบดวย 

  - สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง    

  - สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง    

  - กรมสรรพากร     

  - กรมสรรพสามิต     

  - กรมศุลกากร    

  - กรมบัญชีกลาง     

  - สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ     

  - กรมธนารักษ     

  - สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   

 
2.4.1  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  
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 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะและออกแบบนโยบายและมาตรการดานการคลัง 

ระบบการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มีคุณภาพตอกระทรวงการคลัง เพื่อสงเสริมการพัฒนาอยาง

ย่ังยืนรวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเสริมสรางความรู

ความเขาใจและการยอมรับในนโยบายและผลงานของกลุมเปาหมาย บุคคล และหนวยงานทั่วไปทั้งในประเทศและตางประเทศ 

โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังนี้  

 ดานนโยบายการคลังและนโยบายภาษีอากร 
 มหีนาที ่เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกบัการคลังและภาษีอากร เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายของรฐับาล 

 ดานนโยบายการเงิน นโยบายการออม และการลงทนุ 
 มหีนาที ่เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกบัระบบการเงิน การออม การลงทุน และการพฒันา
ตลาดทนุ ตลอดจนวางแผนและดําเนินการเกี่ยวกบัความรวมมือทางการเงินและการธนาคารระหวางประเทศ และองคกร
ระหวางประเทศ เพื่อใหเหมาสมกบัสถานการณและเปาหมายในเชิงนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกจิจลุภาคของ
ประเทศ  

 ดานนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกจิระหวางประเทศ 
 ทําหนาที ่เสนอแนะและออกแบบนโยบาย และมาตรการเกีย่วกบัเศรษฐกจิมหภาคและเศรษฐกิจระหวางประเทศ รวมทั้ง
วางแผนประสานและดําเนนิการเกี่ยวกบัความรวมมอืทางการเงินและการคลังระหวางประเทศ และองคกรระหวางประเทศ 
เพื่อใหเปนไปตามขอผกูพนัระหวางประเทศและสอดคลองกบันโยบายของรัฐบาลและกฎหมายที่เกี่ยวของ  

 ดานอื่นๆ 
 ทําหนาที ่ปฏบิัตกิารอื่นใดตามทีก่ฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานกังานหรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรมีอบหมาย 

ลักษณะการดําเนินงาน แบงออกเปนดานการคลังกบัการเงิน 

ดานการคลัง 

• ดานมาตรการบรหิารการคลงั  มกีารประมาณการรายไดรัฐบาลปงบประมาณ 2551 เพ่ือเปนฐานในการพิจารณา
กําหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายจายแผนดนิ  การกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายจายแผนดินปงบประมาณ 
2551  การพจิารณาใหความเห็นตอการขออนุมตัิโครงการ แผนการปฏบิตัิงาน และการของบประมาณสวนเพิ่มใน
ระหวางปงบประมาณของสวนราชการตาง ๆ  การขยายบทบาท สศค. สูภูมิภาค เพื่อประชาสมัพนัธภารกิจของ 
สศค. ใหสวนภูมิภาคไดรูจกัมากขึน้  โครงการยกระดบัความโปรงใสทางการคลัง 

• ดานการจัดสรรรายไดและปฏิรูปโครงสรางรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)  มกีารดําเนินการแกไข
พระราชบัญญัตกิําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  ศกึษาแนวทางการปฏิรูปโครงสรางรายไดของ อปท.   



ภาคผนวก ข - 77 
 

• ดานภาษทีี่ดนิและสิง่ปลกูสราง  มกีารทบทวนรางกฎหมายที่ดนิและสิ่งปลูกสรางใหเหมาะสมยิง่ขึ้น 

• ดานการดําเนนิงานของศูนยขอมูลการคลังทองถิ่น  สศค. ไดจดัตั้งศนูยขอมูลการคลังทองถ่ิน  ในปงบประมาณ 2550 
ภายใตความรวมมอืของกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น ศนูยขอมูลการคลังทองถิ่นไดขอความรวมมอืจาก อปท. 
นําสงขอมูลประมาณการรายรบัปงบประมาณ 2547 - 2550 เขา 
สูระบบฐานขอมูล 

• ดานมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการประกอบรถยนตโดยสารที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในประเทศ  โดย
กระทรวงการคลังไดยกเวนอากรเปนการชั่วคราว จนถึงวันที ่31 ธันวาคม 2551 ใหกบัช้ินสวนและอุปกรณตาง ๆ    

• มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการประกอบรถยนตที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในประเทศ  โดยยกเวนอากรขาเขาใหกบั
ช้ินสวนและอปุกรณตาง ๆ  และมีผลบังคบัใชตั้งแตวันที่ 11 เมษายน 2550 เปนตนไป 

• การปรับปรุงโครงสรางพิกดัอัตราศุลกากรเพื่อใหความชวยเหลือผูประกอบการผลิตในประเทศในบาง
ภาคอุตสาหกรรม 

• การปรับลดอัตราอากรขาเขาเหล็กกลาทีม่ีคณุลักษณะพิเศษทางไฟฟา 
 

 ดานการเงิน 

• พัฒนาแผนแมบทการเงินระดับฐานราก สศค. ไดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทํารางแผนแมบทการเงินระดับ
ฐานรากเพื่อเปนกรอบแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาองคกรการเงินระดับฐานรากใหมีเสถียรภาพ ย่ังยืน และมี
ประสิทธิภาพ เปนเคร่ืองมือของชุมชนในการพัฒนาขีดความสามารถทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมของทองถิ่น 

• การจัดทํารางแผนแมบทการเงินการคลังเพื่อสังคม   

• การปฏิบตัิตามมาตรฐานสากลดานการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนบัสนนุทางการเงินแก
การกอการราย 

• การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการปฏบิตัติามมาตรฐานบัญชีการเงินระหวางประเทศฉบับที่ 39 

• มาตรการสนับสนุนดานการเงินแก SMEs ผานสถาบันการเงินเฉพาะกิจและธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อสงเสริมและ
ชวยเหลือ SMEs ใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดมากขึ้น เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and 
Medium Enterprises : SMEs) เปนวิสาหกิจสวนใหญในระบบเศรษฐกิจมีความสําคัญตอการฟนฟูเศรษฐกิจ และใน
ปจจุบัน SMEs เขาถึงแหลงเงินทุนไดคอนขางยาก  มาตรการสนับสนุนดานการเงินแก SMEs ไดดําเนินการมาอยาง
ตอเนื่องตั้งแตเร่ิมวิกฤตเศรษฐกิจในป 2542 

• จนถึงปจจุบัน โดยการจัดทําแผนและกําหนดเปาหมายในการสนับสนุนดานการเงินแก SMEs ซึ่งไดดําเนินการ
ผานชองทางของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 5 แหง ประกอบดวย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง
ประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ในกรณีบสย. เปนการค้ํา
ประกันสินเชื่อแก SMEs โดยธนาคารแหงประเทศไทยไดใหการสนับสนุนวงเงินเพื่อสนับสนุนSMEs ดวย 
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• เรื่องมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก  โดยการเปดโอกาสใหประชาชนในระดับฐานรากสามารถเขาถึงแหลงทุนเพื่อ
ประกอบอาชีพ เพ่ิมรายได และยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งเปนเคร่ืองมือหนึ่งที่จะสรางความเขมแข็ง และสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับประชาชนระดับฐานราก  กระทรวงการคลังไดหารือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 4 แหง ไดแก ธนาคารออมสิน 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
(ธพว.) และธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) เพ่ือรวมกันจัดทําโครงการพิเศษเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานราก โดย
ไดมีการกําหนดเปาหมายในการใหสินเชื่อเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การดําเนินการนั้นพบวา 
ธนาคารออมสินไดมีโครงการสินเชื่อใหม 3 โครงการ เริ่มโครงการตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม 2550 วงเงิน 

5,000 ลานบาท ประกอบดวย สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดประจําตั้งแต 15,000 บาทขึ้นไป สินเชื่อเพื่อการอุปโภค
บริโภคเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนในการดํารงชีวิต และสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบทสําหรับวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ ธนาคาร
ออมสินไดขยายเปาหมายโครงการที่มีอยูเดิม 2 โครงการ วงเงิน 10,700 ลานบาทไดแก สินเชื่อธนาคารประชาชน และโครงการ
สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมอาชีพ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดมีการใหสินเชื่อใหมเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจและการสราง
งานในชนบท 4 โครงการ วงเงิน 26,000 ลานบาทดําเนินการตั้งแต 1 เมษายน 2550 ถึง 31 มีนาคม 2551 (ป 2550 จํานวน 
18,844 ลานบาท มกราคม ถึงมีนาคม2551 จํานวน 7,156 ลานบาท) โดยเปนสินเชื่อเพื่อสรางมูลคาเพิ่มดานการเกษตร 
สนับสนุนผูประกอบการรายยอยในชนบท สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งเพื่อการ
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศน ซึ่งคาดวาเกษตรกรจํานวนไมนอยกวา 550,000 ราย และองคกรชุมชนไมนอยกวา14,000 แหง 
จะไดรับประโยชนจากมาตรการนี้ 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) ไดมีการใหสินเชื่อใหม 2 โครงการ 
ดําเนินการระหวางเดือนเมษายน ถึงเดือนธันวาคม 2550 วงเงิน 4,000ลานบาท เพ่ือเปนเงินทุนสําหรับ SMEs ในการฟนฟู
ธุรกิจ ขยายกิจการ และเสริมสรางสภาพคลอง พัฒนาเครื่องจักร กระบวนการผลิต และบริการ รวมทั้งสินเชื่อเพื่อสรางความ
คลองตัวในการรับจางทํางานใหแกภาครัฐบาล 

ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) มีการใหสินเชื่อที่อยูอาศัยเพื่อชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูดอยโอกาสใหมีที่อยูอาศัย
เปนของตนเอง กอใหเกิดการสรางงาน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบดวยโครงการสินเชื่อใหม 2 
โครงการ ไดแก โครงการสินเชื่อที่อยูอาศัย ธอส. – อปท. วงเงิน 1,000 ลานบาท สําหรับป 2550 และโครงการเรงรัดสินเชื่อราย
ยอยไมเกินรายละ 300,000 บาท จํานวน 4,500 ลานบาท รวมวงเงินสินเชื่อโครงการใหมทั้งสิ้น 5,500 ลานบาท  

 
2.4.2  กรมสรรพากร 

 ประวตั ิ

 กรมสรรพากรอยูภายใตสังกดักระทรวงการคลัง มีวสิัยทศัน คือ ระบบงานมาตรฐานสากลเพื่อบริการประชาชน 

เกบ็ภาษทีั่งถึง เปนธรรม 

วิสัยทัศน 

ระบบมาตรฐานสากล เพื่อบริการประชาชน และเก็บภาษีทั่วถึงเปนธรรม 
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หนาที่ 

กรมสรรพกร มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การเสนอแนะและการใชนโยบายทางภาษีอากร เพื่อใหไดภาษีตาม

เปาหมายอยางทั่วถึงและเปนธรรม เปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเกิดความสมัครใจในการเสียภาษี  

ในการดําเนินงานไดแบงออกเปน 3 ยุทธศาสตร 1. สรางฐานภาษทีี่ย่ังยืน 2. ใพฒันาระบบ ICT เชิงรุก  3. มุงสู

องคกรเชิงวทิยาการ จากลกัษณะการดําเนนิงานของกรมสรรพกรนั้น จะเนนไปทีก่ารเกบ็ภาษีใหไดตามเปา และการออก

กฎหมายทีบ่รสิทุธ์ิยุติธรรม 

  ลักษณะการดําเนินงาน 
กรมสรรพากรมีภารกิจหลกัคือการเก็บภาษีเงินไดนิตบิุคคล ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีมูลคาเพิ่ม 

  ขอบเขตการใหบริการที่มีตอ SMEs 

นอกจากการเก็บภาษี กรมสรรพากรยังมีมาตรการเพื่อสงเสริม SMEs ในดานที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เชน 

• มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยอนุญาตใหหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาเบื้องตนของ
ทรัพยสินประเภทเครื่องจักรและอุปกรณของเครื่องจักรที่ใชสําหรับการวิจัยและพัฒนา ในวันที่ไดทรัพยสินนั้นมาใน
อัตรารอยละ 40 ของมูลคาตนทุนสําหรับมูลคาตนทุนสวนที่เหลือใหหักตามเงื่อนไขและอัตราที่กําหนด และยกเวน
ภาษีเงินได สําหรับเงินไดของบริษัท และหางหุนสวนนิติบุคคล เปนจํานวนรอยละ 100 ของรายจายที่ไดจายไปเปน
คาจางเพื่อทําการวิจัยและพัฒนาใหแก หนวยงานของรัฐ หรือเอกชนตามที่กําหนด ซึ่งผูประกอบการสามารถหัก
รายจายสําหรับคาจาง เพ่ือทําการวิจัยและพัฒนาไดตามปกติและยังไดรับยกเวนเงินไดเปนจํานวนรอยละ 100 ของ
รายจายที่ไดจายไปเปนคาจางเพื่อทําการวิจัยและพัฒนา 

• มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยใหสิทธิประโยชนตอวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ดังนี้ 

- ลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับผูประกอบการขนาดยอมที่มีทุนจดทะเบียนชําระแลวในวันสุดทายของรอบ
ระยะเวลาบัญชีไมเกิน 5 ลานบาท จากรอยละ 30 เหลือรอยละ 15 สําหรับกําไรสุทธิ ไมเกิน 1 ลานบาท และรอย
ละ 25 สําหรับกําไรสุทธิ 1-3 ลานบาท สําหรับกําไรสุทธิในสวนที่เกินกวา 3 ลานบาทยังคงเสียภาษีในอัตรารอย
ละ 30  

- ใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมหักคาเสื่อมราคาเบื้องตนในวันที่ไดทรัพยสินประเภทคอมพิวเตอร 
อาคาร และเครื่องจักรในอัตราพิเศษ  

- ยกเวนภาษีเงินไดจากเงินปนผล หรือผลประโยชนที่ไดจากการโอนหุนที่นิติบุคคลรวมลงทุน (Venture Capital: 
VC) ไดรับจากการถือหุนใน SMEs และยกเวนภาษีเงินไดจากเงินปนผลและผลประโยชนจากการโอนหุนที่ใหแก
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสําหรับเงินไดที่ไดรับจาก VC ที่ไดรับยกเวนภาษี 
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  วิธีการเขาถึงบริการ 

การใชสิทธิประโยชนตามมาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ผูประกอบการตองย่ืนคําขอเปน

ผูวิจัยและพัฒนาจากกรมสรรพากร แลวจึงขอรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติกอนการหักภาษี โดยสามารถติดตอไดที่สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยและ

พัฒนา  

  การเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่น 
ในการดําเนินมาตรการภาษี เพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  กรมสรรพากรไดรวมมือกับ

กระทรวงวิทยาศาสตรโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือเปนหนวยรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา 

เนื่องจากในชวงแรกเกิดความสับสนในการตีความคําวา “การวิจัยและพัฒนา” ดังนั้น กรมสรรพากรจึงไดหาหนวยงานที่มี

ความเชี่ยวชาญดานการวิจัยและพัฒนามาทําหนาที่ในการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา 

  แผนงานในอนาคต 

สมาคมไทยผูประกอบธุรกิจเงินรวมลงทุนไดรองขอตอกระทรวงการคลังใหมีการแกไขกฎเกณฑการยกเวนภาษี

เงินไดจากเงินปนผลและผลประโยชนจากการโอนหุนของ VC และผูลงทุนใน VC เนื่องจากในปจจุบัน ไมมีนิติบุคคลใดได

ใชสิทธิประโยชนดังกลาวอยางแทจริง ในปจจุบัน กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรและสํานักงานเศรษฐกิจการคลังอยู

ระหวางพิจารณาขอเรียกรองดงักลาว 

 

 

 

2.4.3  กรมสรรพสามิต 

วิสัยทัศน 

บูรณาการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐาน โปรงใส และเปนธรรม ดวยระบบงานที่ทันกับสมัย เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมอยางยั่งยืน   

  พันธกิจ  

  จัดเก็บรายไดอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนไปตามเปาหมาย   

  ประเด็นยทุธศาสตร  

  1. จดัเก็บภาษีเพื่อเสริมฐานะการคลังที่ย่ังยืน   

  2. สรางความเปนธรรม และความพึงพอใจใหผูรบับรกิาร   

  3. บรหิารจัดการองคกรใหมมีาตรฐานและทันกบัสมัยตามหลกัธรรมาภิบาล   
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2.4.4   สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ประวัติ 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหกรมบัญชีกลางยกฐานะแผนกรัฐวิสาหกิจในกองรายไดเปนกองรัฐวิสาหกิจ ตาม

พระราชกฤษฎกีาแบงสวนราชการกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ.  2520 เพื่อรับผิดชอบดูแลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

ตางๆไดกวางขวางและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเนนการควบคุมและกําหนดนโยบายดานการเงินการบัญชี และการบริหารงาน

บุคคลของรัฐวสิาหกจิ  

ตอมาเนื่องจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไดปรับเปลี่ยนภารกิจจากการควบคุมและปฏิบัติการมาเปนการกํากับ

ดูแล ใหคําปรึกษา แนะนําสงเสริมและสนับสนุน ตลอดจนกระจายอํานาจดานการเงินการคลังไปใหสวนราชการตาง ๆ และสวน

ภูมิภาคมากขึ้น นอกจากนี้ ไดรวมหนวยงานที่มีภารกิจความรับผิดชอบในลักษณะใกลเคียงกัน เปนสวนราชการเดียวกัน โดย

มีฐานะสูงกวากอง จึงปรับปรุงการแบงสวนราชการภายในกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเสียใหม เพื่อใหการปฏิบัติ

ราชการเกิดความคลองตัวมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสอดคลองกับสภาพงานดังกลาว และเนื่องจากการแบงสวนราชการภายใน

กรมใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามนัยมาตรา 8 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 "กอง

รัฐวิสาหกิจ" จึงเปลี่ยนฐานะเปน "สํานักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ"  ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2538  

ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ ภาครัฐไดใหความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนารัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งจะ

นําไปสูการเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันใหแกรัฐวิสาหกิจ และเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกทรัพยสินของรัฐ ดังนั้นสํานัก

รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ (สรส.) ซึ่งเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ในการกํากับ ดูแลการดําเนินนโยบายการบริหารและ

พัฒนารัฐวิสาหกิจใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล จึงเปนหนวยงานที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เพ่ือใหสํานักรัฐวิสาหกิจ 

และหลักทรัพยของรัฐมีความสามารถมากขึ้นในการปฏิบัติภารกิจดังกลาวใหสัมฤทธิ์ผล จึงไดยกฐานะ “สํานักรัฐวิสาหกิจและ

หลักทรัพยของรัฐ” เปน “สํานักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ”  มีฐานะเปนหนวยงานระดับกรม ตามพระราชบัญญัติ 

หนาที ่

สํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ มีภาระหนาที่ ในการเสนอแนวทาง มาตรการ ในการพัฒนาและเพิม่

มูลคารัฐวสิาหกจิ  กํากบั ดูแล วิเคราะหและติดตามประเมนิผลรัฐวสิาหกจิเพื่อใหดําเนินการตามนโยบายของรัฐ  บริหารจัดการ

หลักทรพัยของรัฐใหเกิดผลตอบแทนทีคุ่มคา 

ลักษณะการดําเนินงาน มกีารแบงยทุธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 4 ยุทธศาตร   

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับการบริหารจัดการรัฐวสิาหกิจเพื่อใหเปนองคกรท่ีมพีลัง โดยใชกลยุทธ ดังตอไปนี ้

1. สรางมูลคาเพ่ิมและสรางความแข็งแกรงทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ โดยปรับปรุงการบริหาร จัดการ ของรัฐวิสาหกิจ 

และพลิกฟนกิจการรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน โดยมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจอยางเปนระบบ

และเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลและการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจเปนบริษัทหรือบริษัทมหาชน หรือระดมทุนในตลาด
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หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแหงชาติขึ้นเพื่อเปนองคการกลาง มีหนาที่ดูแล และพัฒนาการ

บริหารจัดการรัฐวิสาหกิจอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

2. ยกระดับมาตรฐานการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ โดยการสรรหาผูบริหารที่เปนมืออาชีพยกระดับการคัดเลือก

ผูบริหารจาก Directors’ Pool และการติดตามประเมินผลผูบริหาร รวมทั้งการสนับสนุนใหมีการจัดสัมมนาและฝกอบรมที่

เหมาะสมใหกับผูบริหารรัฐวิสาหกิจ 

3. พัฒนากฎหมายและผอนคลายกฎระเบียบเกี่ยวกับรัฐวิสาหกจิ เพื่อใหการบรหิารจดัการมปีระสทิธิภาพและมี

ความคลองตวัมากขึน้ 

โดยมีโครงการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแหงชาติ เพื่อภาครัฐโดยกระทรวงการคลังมีแนวทางการเพิ่มมูลคารัฐวิสาหกจิ

ที่ชัดเจนโดยการตั้งบรรษัทวิสาหกิจแหงชาติ ซึ่งจะทําใหภาครัฐมีทางเลือกในการบริหารเงินลงทุนโดยมีการบริหารจัดการ

และติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง ทําใหรัฐสามารถจัดสรรเงินลงทุนเพื่อลงทุนในโครงการใหม ๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และลดสัดสวนการลงทุนในกิจการที่ไมมีความจําเปน นอกจากนี้ ภาครัฐยังมีทางเลือกในการใชแหลงเงินทุน

ในการลงทุนดานยุทธศาสตรที่นอกเหนือจากการพึ่งพาการสนับสนุนงบประมาณโดยตรงจากภาครัฐและการกอหนี้

สาธารณะ ทั้งนี้การจัดตั้งบรรษัทฯ จะมีสวนชวยทําใหกระบวนการสรางความชัดเจนของโครงการบริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจมีความรวดเร็วย่ิงขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ปรับโครงสรางการกํากับดูแลรฐัวิสาหกิจ และสภาพแวดลอม โดยใชกลยุทธ 

สนับสนุนและผลักดันใหกระทรวงเจาสังกัดของรัฐวิสาหกิจ จัดใหมีกลไกการกํากับดูแลที่เกี่ยวของกับการบริการ

โครงสรางพื้นฐาน โดยแยกบทบาทการเปนผูกํากับดูแล (Regulator) และบทบาทของการเปนผูใหบริการ (Operator) อยาง

ชัดเจน รวมทั้งสนับสนุนใหมีกฎหมายประกอบกิจการรายสาขาเพื่อมิใหมีการใชอํานาจผูกขาดโดยไมเปนธรรมทั้งตอ

ผูบริโภคและผูประกอบการ 

โดยมีโครงการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ โดยมีการการยุบเลิกองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ    (ร.ส.พ.) การยุบ

เลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย (บบส.) การจัดตั้งบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทไทยเดินเรือทะเล จํากัด (บทด.) และกลุมบริษัท

เจาของเรือไทย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การเสรมิสรางธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกจิ โดยใชกลยุทธ 

1. ยกระดับมาตรฐานระบบธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจใหเทียบเทามาตรฐานสากล โดยปรับปรุงและกําหนดแนว

ทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล รวมทั้งการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานฯ 

และแกไขกฎระเบียบ 

2. พัฒนาระบบการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ โดยการกําหนดหลักเกณฑและจัดทําคูมือการกํากับดูแลที่ดีให

รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติเพื่อความโปรงใสและเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสีย 



ภาคผนวก ข - 83 
 

3. ประชาสัมพันธตอสาธารณะและผูเกี่ยวของเกี่ยวกับการพัฒนารัฐวิสากิจ โดยเผยแพรขอมูล และจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนารัฐวิสาหกิจแกประชาชนทั่วไป 

โดยมีโครงการนําระบบการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐศาสตรมาใชในรัฐวิสาหกิจระยะที่ 1  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัตงิานของ สคร. โดยใชกลยุทธ 

1. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหสอดคลองกับกลยุทธและยุทธศาสตรที่กําหนดไวอยางเปนระบบ โดย

สนับสนุนใหขาราชการอบรมในหลักสูตรตางๆ และจัดอบรม/สัมมนาในหลักสูตรที่สําคัญและจําเปน เพื่อเพิ่มพูนความรู 

พัฒนาทักษะและองคความรูใหมๆ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และให สคร.เปลี่ยนแนวการทํางานจากหนวยงานกํากับ

ดูแลเชิงรับ เปนหุนสวนการพัฒนาเชิงรุก 

2. บริหารจัดการความรูอยางมีระบบ สรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยน และถายทอดความรูระหวางบุคลากรของ 

สคร. 

3. สรางบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทํางานที่ดี มีการวางแผนพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากร 

รวมทั้งการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนธรรม โปรงใส และสรางระบบแรงจูงใจที่เหมาะสม 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลรัฐวิสาหกจิ โดยการพัฒนาระบบการจัดการเอกสาร ระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบฐานขอมูลตางๆ การเชื่อมโยงและการใชขอมูลเพื่อใชวิเคราะหไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งการมีเว็บไซตที่เปนแหลงขอมูลและเปนชองทางในการประชาสัมพันธและสื่อสารระหวางประชาชน

กับ สคร. 

 

 

 

 

 

2.5  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประวัต ิ

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยมีสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด ไดแกสํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวง 

กรมไปรษณียโทรเลข กรมอุตุนิยมวิทยา สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร

แหงชาติ (องคการมหาชน) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณียไทย 

จํากัด 
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 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และยุทธศาสตรที่สอดคลองกับ

แผนบริหารราชการแผนดินและกรอบนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ไดแถลงตอรัฐสภา เพื่อนํานโยบายไปสูการปฏิบัติได

อยางมีประสิทธิภาพ มีกรอบทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจน และเกิดผลเปนรูปธรรม โดยไดกําหนดยุทธศาสตร รวม 9 

ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 : สรางโอกาสใหกับชุมชนและผูดอยโอกาสในการเขาถึงองคความรูและสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอด

ชีวิต 

        ยุทธศาสตรที ่2 : สงเสริมการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปนธรรมและ ทัว่ถึง 

       ยุทธศาสตรที่ 3 : สนับสนุนการพัฒนาโครงขายการสื่อสารโทรคมนาคมใหเปนศูนยกลางของเครือขาย 

 อินเทอรเน็ตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

       ยุทธศาสตรที่ 4 : สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา และการใชอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

 สื่อสารบนพื้นฐานของเทคโนโลยีไทย 

      ยุทธศาสตรที่ 5 : ปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ สิทธิประโยชน และมาตรการตางๆ เพื่อใหเอื้ออํานวยตอ 

 การพัฒนาและใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

      ยุทธศาสตรที่ 6 : สงเสริมและพัฒนาบุคลากรไทยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมี  

 ศักยภาพเพียงพอเพื่อการแขงขันในระดับสากล 

 ยุทธสาสตรที่ 7 : สนบัสนนุการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให เกิดเทคโนโลยี 

 ไทยทีส่รางคณุคาตอเศรษฐกจิ และสังคม 

        ยุทธศาสตรที ่8 : สรางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปนกระทรวงตนแบบในการ  นํา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการบรหิารและบรกิารภาครัฐ 

        ยุทธศาสตรที ่9 : เรงรัดการบูรณาการฐานขอมูลเพื่อสนบัสนุนการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 และการสื่อสาร เพื่อใหเกิดระบบการบรกิารและการบรหิารงานของรัฐ 

 วิสัยทัศน 

สนับสนุน สงเสริมและผลักดันศักยภาพของประเทศไทย ใหกาวไปสูผูนําดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในภูมิภาคอาเซียนภายในป 2551 

 พันธกิจ 

1. กําหนดการบริหารจัดการกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหสอดคลองกับนโยบายเทคโนโลยี

สารสนเทศ พ.ศ. 2544-2553 (IT 2010) และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ พ.ศ. 2545-2549 

2. วิเคราะหแนวทาง การวางแผน และประสานงานในฐานะศูนยกลางการประสานแผน ปฏิบัติการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารรวมกับหนวยงานภาครัฐ-เอกชน ตลอดทั้งองคกรภายในและตางประเทศ 
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3. ศึกษา วิจัย และพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีศักยภาพ สูการแขงขันในเวทีโลก 

4. พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสรางรายได พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมสังคมไปสู

สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู (Knowledge-Based Society) อยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน 

5. สนองนโยบายรัฐบาลในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาภาครัฐ (e-

Government) ภาคการผลิต (e-Industry) ภาคการพาณิชย (e-Commerce) ภาคการศึกษา (e-Education) และภาคสังคม (e-

Society) 

 

 

 โครงสรางกระทรวงฯ 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 หมวด 10 มาตรา 24 ไดระบุวากระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการวางแผน สงเสริม พัฒนาและดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร การอุตุนิยมวิทยา และการสถิติ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มาตรา 25 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีสวนราชการ ดังนี้ 

1. สํานกังานรฐัมนตรี 

2. สํานกังานปลัดกระทรวง 

3. กรมอตุนุิยมวิทยา 

4. สํานกังานสถิติแหงชาต ิ

5. กรมไปรษณียโทรเลข (ปจจุบันแปรสภาพเปนสํานกังานคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหงชาต)ิ 

 นอกจากนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังมีหนวยงาน องคการมหาชนและรัฐวิสาหกิจ ใน

สังกัดอีก 4 แหงประกอบดวย 

1. สํานกังานสงเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาต ิ(องคการมหาชน) 

2. บริษทั ทีโอท ีจํากัด (มหาชน) 

3. บริษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

4. บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

 

 

 

2.5.1  กรมอุตุนิยมวิทยา 
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 วิสัยทัศน 

 เปนองคกรชํานาญการดานอตุุนิยมวทิยาทีป่ระชาชนมคีวามพึงพอใจในบรกิาร พรอมสนองตอบการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 พันธกิจ 

       1. พยากรณอากาศและเตือนภัยธรรมชาติอยางมปีระสิทธิภาพครอบคลมุพืน้ที่ทั่วประเทศ 

       2. ใหบรกิารสารสนเทศและองคความรูดานอุตุนิยมวทิยาเพื่อประโยชนสูงสดุของผูใชและประชาชน 

 อํานาจหนาที ่

 1. ตรวจเฝาระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศและปรากฏการณธรรมชาติ 

 2. พยากรณอากาศและเตือนภัยธรรมชาติอยางเปนสากล 

 3. ใหบริการดานอุตนุิยมวทิยาแกกจิการตางๆ โดยระบบเทคนคิทีท่นัสมัย 

 4. ศึกษาวจิัย และพัฒนาดานอุตุนิยมวทิยา ภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวทิยาภูมิฟสกิส และเทคนิค  วิศวกรรมที่เกี่ยวของ 

 5. รวมมือและประสานงานดานอุตนุิยมวทิยากบัประชาชน องคกรและหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ ทั้ง ในประเทศและ

ตางประเทศ 

 6. ปฏบิตัิราชการอื่นใดตามทีก่ฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรหีรือ  คณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 

 

 

 

 

 2.5.2  สํานักงานสถติิแหงชาติ 

ราชการสถิติของประเทศไทย ไดกําเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2457 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหตั้ง "กรมสถิติพยากรณ" ขึ้นในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ตามประกาศในราชกิจจา
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นุเบกษา เลม 31วันที่ 14 มีนาคม 2457  ในปพ.ศ.2545ไดมีการออกกฏกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานสถิติแหงชาติ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2545 โดยกําหนดใหมีราชการบริหารสวนกลาง และราชการบริหาร

สวนภูมิภาค และไดระบุอํานาจหนาที่ของศูนย สํานัก กองตางๆ และสํานักงานสถิติจังหวัด ใหเหมาะสมกับสภาพงาน 

 วิสัยทัศน 

เปนองคกรหลักในการบริหารจัดการดานสถิติของประเทศ และเปนศูนยกลางขอมูลสถิติที่ไดมาตรฐานสากล 

เพ่ือใหประเทศไทยไดมีขอมูลสถิติที่มีคุณภาพสําหรับใชในการตัดสินใจ 

 ยุทธศาสตร 

 1. ประเทศมขีดีสมรรถนะในการผลติสถิตทิี่ไดมาตรฐานสากล 

 2. ประเทศมกีารบูรณาการขอมูลสถติ ิ

 3. ประเทศมีศนูยกลางขอมูลสถิตทิีใ่ชอางองิไดครบถวนทุกดาน  

 ภารกิจ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารออกกฎกระทรวงไว โดยใหสํานักงานสถิติแหงชาติ มีภารกิจเกี่ยวกับการเปนแหลงอางอิงทางสถิติ

ระดับประเทศ โดยเปนที่ปรึกษาดานวิชาการสถิติ และดําเนินการเกี่ยวกับสถิติ เพื่อคาดการณแนวโนมทางเศรษฐกิจสังคมของ

ประเทศ รวมทั้งจัดทําสถิติเพื่อสนับสนุน ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสนับสนุนการ

ตัดสินใจของรัฐตามนโยบายเรงดวน โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

1. จัดทําแผนงานและผังรวมสถิติของประเทศ 

2. จัดทําและสงเสริมใหมีการใชมาตรฐานสถิติตามหลักสากล 

3. ผลิตและวิเคราะหขอมูลสถิติพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจและสังคม ในระดับมหภาคดวยวิธีสํามะโนหรือสํารวจ และ

ใหบริการขอมูลสถิติทุกสาขาของประเทศ 

4. ผลิตและวิเคราะหขอมูลสถิติที่ใชในการสนับสนุนนโยบายเรงดวนของรัฐ และขอมูลสถิติที่สําคัญ ที่ไมมีหนวย

สถิติใดจัดทํา 

5. ใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทําขอมูลสถิติใหกับหนวยสถิติของประเทศ 
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6. ประสานงานกับองคกรระหวางประเทศในดานวิชาการสถิติ 

7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงาน หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 

 

 2.5.3  สํานักงานสงเสรมิอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาต ิ 

 ประวตั ิ

 จัดตั้งเมื่อ 24 กนัยายน พ.ศ. 2546 

 วตัถุประสงค 

 "ตามมาตรา 7 แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ(องคการมหาชน) 

พ.ศ.2546 ใหสํานักงานมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้" 

1. เปนหนวยงานหลักในการวางแผนและกําหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรของประเทศใหสอดคลองกบั
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. ส ง เสริม อุตสาหกรรมซอฟต แวร  โดยมุ ง เนนการสนับการพัฒนาบุคลากร  การตลาด  การลงทุน  
กระบวนการผลิต และการใหบริการที่ไดมาตรฐานสากล รวมถึงการสรางแรงจูงใจในการลงทุนทางดาน
อุตสาหกรรมซอฟตแวร โดยการเสนอแนะมาตรการทางดานภาษี และสิทธิประโยชนตางๆ ตอคณะรัฐมนตรี 

3. สนับสนุนการคนควาวิจัย การถายทอดเทคโนโลยี และจัดใหมีกฎระเบียบและมาตรการที่จําเปนตอการสงเสริม
อุตสาหกรรมซอฟตแวร 

4. สงเสริมใหเกิดการคุมครองดานทรัพยสินทางปญญาสําหรับซอฟตแวร 
5. เปนหนวยงานหลักในการประสานงานและแกปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการทางดานอุตสาหกรรมซอฟตแวรใหมี

บริการแบบเบ็ดเสร็จ 

วิสัยทัศน 

"SIPA รวมพลังนําอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยไปตลาดโลก" 

พัธกิจ 

1. มุงสงเสริมการพัฒนาบุคลากร องคกร ดานซอฟตแวรใหไดมาตรฐาน 
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2. มุงสงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ นวัตกรรม และบริการดานซอฟตแวรใหไดมาตรฐานสากล 
3. มุ งประสานความรวมมือกับพันธมิตร  พัฒนาเครือขายการตลาด  และการประชาสัมพันธ 

ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
4. มุ ง ป ร ะส าน ง านและแก ป ญห า เ กี่ ย ว กั บ ก า รดํ า เ นิ นก า รท า งด า นอุ ต ส าหกร รมซอฟต แ ว ร ใ ห มี 

บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
5. มุงสงเสริมการใชผลิตภัณฑซอฟตแวรของคนไทยในทุกกลุมอุตสาหกรรม 
6. มุงสงเสริมใหเกิดการคุมครองดานทรัพยสินทางดานปญญาสําหรับซอฟตแวร 

 

2.6  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ประวตั ิ

กระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับการสถาปนา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2435 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ พระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 การเกษตรในประเทศไทยนั้นไดรับการสงเสริมและพัฒนามาตั้งแตครั้งอดีต ซึ่งมีหลักฐาน

ปรากฏเดนชัด เมื่อเขาสูสมัยสุโขทัย จนกระทั่งมีการตั้งกรมนาขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา และมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร นับจากกระทรวงเกษตรพนิชการ มาเปนกระทรวงเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรพาณิชยการ กระ

ทรวงเศรษฐการ กระทรวงเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรจนมาสู กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในปจจุบัน 

 

 วิสัยทัศน 

 "ดูแลเกษตรกรใหมีความเปนอยูอยางพอเพียงและผาสุก" 

 พันธกิจ 

1. วิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตร 

2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการผลิตทางการเกษตร 

3. สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและอาหารใหไดมาตรฐานสากล 

4. สงเสริมสถาบันเกษตรกร สนับสนุนเกษตรกรใหพึ่งพาตนเองไดมีคุณภาพชีวติที่ดี อาชีพมั่นคง 

 ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ในหมวด 7 มาตรา 18 และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมปา

ไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปเปนกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการปรับปรุงอํานาจ

หนาที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืช 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ.2546  ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณไวดังนี้ 
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"กระทรวงเกษตรและสหกรณมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรม การจัดหาแหลงน้ําและพัฒนาระบบ

ชลประทาน สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สงเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและสินคา

เกษตรกรรม และราชการอื่นที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือสวนราชการที่

สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ" 

 การจัดองคกรการบริหารงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

การจัดองคการการบริหารและแบงสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกําหนดไวใน

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไป

เปนกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการปรับปรุงอํานาจหนาที่และกิจการของกรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

พ.ศ.2546  หมวด 7 มาตรา 19 ดังนี้ 

          1. สํานักงานรัฐมนตร ี

          2. สํานักงานปลัดกระทรวง 

          3. กรมชลประทาน 

          4. กรมตรวจบญัชีสหกรณ 

          5. กรมประมง 

          6. กรมปศสุตัว 

          7. กรมพัฒนาที่ดิน 

          8. กรมวชิาการเกษตร 

          9. กรมสงเสริมการเกษตร 

          10. กรมสงเสริมสหกรณ 

          11. สํานกังานการปฏิรูปที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรม 

          12. สํานกังานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ

          13. สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

          14. กรมการขาว 

  หนวยงานรัฐวิสาหกจิซึ่งมกีารจัดองคกรการบรหิารในรูปรัฐวสิาหกจิ ประกอบดวย  

          1. องคการสงเสริมกจิการโคนมแหงประเทศไทย 

          2. องคการสวนยาง 

          3. องคการสะพานปลา 

          4. องคการตลาดเพื่อการเกษตร 
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          5. สํานักงานกองทนุสงเคราะหการทําสวนยาง 

   องคการมหาชน ประกอบดวย  

          6. สํานักงานพฒันาการวิจัยการเกษตร 

          7. สํานักสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)  

   ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ 

          8. บริษทั หองปฏบิตักิารกลางตรวจสอบผลิตภณัฑเกษตรและอาหาร จํากัด 

 

 

ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 1 ขจดัความยากจนของเกษตรกร 

ยุทธศาสตรที่ 2 การปรบัโครงสรางภาคการเกษตร  

 ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจดัการทรัพยากรเกษตร 

 ยุทธศาสตรที่ 4 การเพ่ิมประสทิธิภาพระบบการบรหิารจดัการ 

 การเตอืนภัยเกษตรกร 

ศูนยปองกนัและแกไขปญหาดานการเกษตร 

 เตือนภัยเศรษฐกิจ 

o เตือนภัยสินคาเกษตร เชน ราคาสินคาเกษตร พยากรณผลผลิตเกษตร ขอมูลการผลิตและการคา ดุลการ

นําเขา-สงออกสินคาเกษตร 

o ผลพยากรณผลผลิตการเกษตร 

o ขาวราคาสินคารายวัน 

o ปจจัยการผลติ 

 เตือนภัยธรรมชาติ 

o สถานการณน้าํ 
o ขอมูลลุมน้ํา 
o ขอมูลพายุ 
o เตือนภัยสภาพอากาศ 

o เตือนภัยเกี่ยวกบัดนิ 

o เตือนภัยศัตรูพชืระบาด 

o โรคสตัว 
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o ไขหวัดนก 

 

2.6.1  กรมประมง 

 ประวตั ิ

ในป พ.ศ. 2896  กรมการประมงไดแบงสวนราชการใหม โดยไดเพิ่มกองคุมครองขึ้นอีก 1 กอง ตามประกาศใช

พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2496 กระทรวงเกษตรไดเปลี่ยนนามกรมตางๆ คือ กรมกสิกรรม  กรม

ประมง กรมปศุสัตว  ในป พ.ศ.2500 กรมประมงไดยายที่ตั้งจากที่ทําการเดิมในขณะนั้น คือตึกกระทรวงศึกษาธิการเดิมไป

ตั้งรวมอยูกับกระทรวงเกษตร ณ ถนนราชดําเนินจากการประเมินผลของการพัฒนาการประมงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแหงชาติทําใหทราบวา ยังเปนอุปสรรคสําคัญทําใหการพัฒนาการประมงไมอาจบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว  

ดังนั้นเพื่อเปนการสนับสนุนและการชวยเหลือ โครงการพัฒนาการประมงใหสามารถดําเนิน ไดอยางราบรื่นและสอดคลอง

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ  พ.ศ.  2518 ตราพระราชกฤษฎีกาการแบงสวนราชการ

กรมประมงขึ้นใหม อันเปนผลใหกรมประมงตองมีหนาที่ความรับผิดชอบกวางขวางมายิ่งขึ้น  กลาวคือไดรับมอบหมาย ให

มีหนาที่ในการศึกษา วิจัย ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  คนควาและทดลองเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การบํารุงพันธุ

สัตวน้ํา การรวบรวมขอมูล สถิติ ความรูเกี่ยวกับการประมง การอนุรักษชลสมบัติ การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณการ

ประมง ผลิตภัณฑสัตวน้ํา อุตสาหกรรมสัตวน้ํา รวมทั้งการสํารวจแหลงประมง ตลอดจนการสงเสริมและเผยแพรการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การจับสัตวน้ํา งานอาชีพการประมงอ่ืนๆ  และการควบคุมกิจการประมงใหเปนไปตามกฏหมายและ

สอดคลอง กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 วิสัยทัศน   

 “ผูประกอบการดานประมงมั่นคง สินคาและผลิตภัณฑประมงรุงโรจน” 

 พันธกิจ 

1. วิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีแกผูประกอบการ เพื่อใหเกิดความมั่นคงในอาชีพประมง 

2. บริหารจัดการทรัพยากรประมงและสิ่งแวดลอม โดยคงความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 

3. สงเสริมและพัฒนามาตรฐานสินคาประมงใหไดมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันไดในตลาดโลก 

4. ฟนฟูทรัพยากรประมง และสรางจิตสํานึกใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเพื่อใหเกิด

ผลผลิตดานการประมง 

 อํานาจหนาที ่

ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2545 ใหกรมประมงมีภารกิจ

เกี่ยวกับการศึกษา วิจัยและพัฒนาดานการประมง เพื่อการจัดการทรัพยากรประมง ควบคุมการทําประมง และการผลิตสัตว
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น้ําและผลิตภัณฑประมงที่มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยใหมีปริมาณเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ และสามารถแขงขัน

ในตลาดโลกได ตลอดจนใชทรัพยากรประมงและทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องอยางยั่งยืน โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

1. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการประมง กฎหมายวาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย กฎหมาย

วาดวยการจัดระเบียบกิจการแพปลา กฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา และกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวของ 

2. ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง การปรับปรุงพันธุ การผลิตการขยายพันธุสัตวนํ้า ปลา

สวยงาม พรรณไมน้ํา อาหารสัตวน้ํา สุขภาพสัตวน้ํา เครื่องมือประมงและวิชาการดานอื่นที่เกี่ยวของ 

รวมทั้งกําหนดและรับรองมาตรฐานแหลงเพาะเลี้ยงและแหลงผลิตใหมคีุณภาพและถูกสุขอนามัย 

3. ศึกษา คนควา วิจัย รวมทั้งการสํารวจและวิจัยแหลงทําการประมงทั้งในและนอกนานน้ําไทย เพ่ือเพิ่มความ

อุดมสมบูรณและบริหารจัดการการใชประโยชนของทรัพยากรสัตวน้ํา 

4. กําหนดมาตรการในการทําการประมงและการใชประโยชนจากสัตวน้ํา ควบคุม ปองกัน และปราบปราม

การทําการประมงในแหลงน้ําจืดและทะเล การคาสัตวน้ําใหเปนไปตามกฎหมาย 

5. ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการเก็บรักษา การแปรรูปสัตวน้ํา การวิเคราะหตรวจสอบรับรอง

คุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําใหไดมาตรฐานและถูกสุขอนามัยและสุขลักษณะ 

6. ศึกษาวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีดานการประมง สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว

น้ํา การทําการประมง การแปรรูปสัตวน้ํา และอาชีพที่เกี่ยวของใหมีความมั่นคงและเปนความสําคัญตอ

เศรษฐกิจของประเทศ แกผูประกอบการ เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ 

7. ดําเนินการเกี่ยวกับการประมงระหวางประเทศในดานวิชาการ สํารวจและวิจัยแหลงทําการประมงนอก

นานน้ําไทย การลงทุนดานการประมงในตางประเทศและกิจการดานตางประเทศที่เกี่ยวของ 

8. พัฒนาระบบขอมูลดานการประมง จัดระบบการสํารวจ การจัดเก็บและการใชประโยชนขอมูล และบริการ

สารสนเทศแกผูประกอบการ เกษตรกรและผูสนใจทั่วไป 

9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม  หรือตามที่กระทรวงหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

2.6.2  กรมปศุสัตว 

 ประวตั ิ

 ในป พ.ศ.2447  ไดเร่ิมกิจการทางสาขาสตัวแพทยขึ้นในกรมชางไหม กระทรวงเกษตราธการ 

 พ.ศ.2451  ไดเปลี่ยนช่ือ "กรมชางไหม" เปน "กรมเพาะปลูก" 
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 พ.ศ.2476  หลังการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองแผนดิน พ.ศ. 2475 ไดแยกกระทรวงพาณิชยและคมนาคม

ออกเปนกระทรวงคมนาคม และกระทรวงเกษตรพาณิชยซึ่งตอมากระทรวงเกษตรพาณิชยไดเปลี่ยนเปนกระทรวงเศรษฐ

การ 

 พ.ศ.2477  กรมตรวจกสิกรรม ไดเปล่ียนช่ือเปน "กรมเกษตร" ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนช่ือเปน "กรมเกษตรและการ

ประมง" โดยกิจการบํารุงพันธุสัตว การรักษาและปองกันโรคสัตวไดรวมกันยกฐานะเปน"กองอุตสาหกรรมสัตวพรรณ" 

ประกอบดวย 8 แผนก คือ แผนกวิชาโรคสัตว แผนกวัคซีน และซีรั่ม แผนกปราบโรค แผนกดานกักกันสัตว แผนกสัตวใหญ 

แผนกสุกร แผนกเปดไก และแผนกอาหารสัตว 

 5 พฤษภาคม 2485  ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง "กรมปศุสัตวและสัตวพาหนะ สังกัดกระทรวงเกษตราธิการและมี" 

การแบงสวนราชการเปน 4 กอง คือ สํานักงานเลขานุการ กองสัตวบาล กองสัตวรักษ และกองสัตวศาสตร 

 8 มีนาคม 2495  ไดเปลี่ยนช่ือจาก "กรมปศุสัตวและสัตวพาหนะ" เปน "กรมการปศุสัตว" สังกัดกระทรวงเกษตร ซึ่ง

เปล่ียนจาก กระทรวงเกษตราธิการ แบงสวนราชการเปน 7 กอง ในสวนกลางและ 3 หนวยงาน ในสวนภูมิภาค ในปลายป 

2495 ไดยายที่ตั้งกรมจากขางปอมพระสุเมรุ ถนนพระอาทิตย มาอยู ณ สถานที่ปจจบุัน ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 

 26 ธันวาคม 2496  กรมการปศุสัตว ไดเปล่ียนช่ือเปน "กรมปศุสัตว" สังกัดกระทรวงเกษตร 

 11 มิถุนายน 2537  ไดมีพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณเปน ๑๖ กอง 

ในสวนกลาง และ 2 หนวยงาน ในสวนภูมิภาค 

 วิสัยทัศน  

 “ องคกรผูนําดานปศุสตัว ที่มคีุณภาพ และโปรงใส ” 

 พันธกิจ 

 วิจัย พฒันาและถายทอดเทคโนโลยีดานปศุสตัว พฒันาประสทิธิภาพการผลิตใหไดมาตรฐาน ควบคุม กํากบั ดูแลตาม

กฎหมาย 

 กลยทุธ  

 การสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร  การพฒันาสูครัวโลก การเพิ่มผลิตภาพการผลติ 

 

 

 หนาที ่

1. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว กฎหมายวาดวยการควบคุมควบคุมการบําบัดโรคสัตว กฎหมายวา

ดวยการบํารุงพันธุสัตว กฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว กฎหมายวาดวยสถาน พยาบาลสัตว 

กฎหมายวาดวยโรคพิษสุนัขบา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
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2. ดําเนินการผลิตและจัดหาชีวภัณฑและเวชภัณฑ เพื่อใชในการปองกันและกําจัดโรคสัตว ตลอดจน ผลิตและจัดหา

น้ําเชื้อเพื่อใชในการผสมเทียม 

3. ดําเนินการดานปรับปรุงและขยายพันธุสัตว ดานสุขภาพสัตว และดานบําบัดโรคสัตว ตลอดจนการ แปรรูปเนื้อสัตว

เปนผลิตภัณฑตาง ๆ 

4. สงเสริมใหเกษตรกรทําการเลี้ยงสัตวที่มีความสําคญัตอเศรษฐกิจของประเทศ 

5. ควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว ผลิตภัณฑ และผลิตผลจากสัตวเพื่อใหไดมาตรฐานสากล 

6. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือ คณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 

 นโยบายพัฒนาปศุสัตว 

จําแนกตามจุดเนนที่สําคัญ กรมปศุสัตว ดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ภายใตนโยบายดานเศรษฐกิจในเรื่องการ

เกษตรกรรม โดยสนับสนุนใหการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางทฤษฏีใหมเปนทางเลือกสําคัญสําหรับเกษตรกรรายยอย 

ในขณะที่ขยายโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ และยกระดับคุณภาพผลผลิต โดยอาศัยเทคโนโลยี การจัดการ และการ

เช่ือมโยงกับระบบตลาด โดยมีแผนการดําเนินงานตามนโยบายตอเนื่องและนโยบายใหม ดังนี้ 

• นโยบายตอเนื่อง 

1. การถายทอดเทคโนโลยีดานปศุสัตว สงเสริมความเขมแข็งของเกษตรกรผูเล้ียงสัตวรายยอยใหมีการรวมกลุมการ

ผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ดวยการถายทอดเทคโนโลยีดานปศุสัตว เพื่อใหสามารถนํา

ความรู ไปประกอบอาชีพเสริมสรางรายไดและมีอาหารโปรตีนเสริมในครัวเรือน ภายใตกิจกรรมถายทอด

เทคโนโลยีเพื่อสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร จํานวน 65,600 ราย สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

จํานวน 3,400 ราย / 500 โรงเรียน คาราวานแกจนโดยพัฒนาอาสาเกษตรดานปศุสัตว จํานวน 11,400 ราย สงเสริม

อาชีพการเล้ียงปศุสัตวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 211 กลุม ( แพะเนื้อ 170 กลุม แพะนม 15 กลุม และ 

โคเนื้อ 26 กลุม ) และบริการสัตวของเกษตรกรตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 76 จังหวัดๆละ 12 ครั้ง 

2. ความปลอดภัยดานอาหาร ( Food Safety ) ยกระดับคุณภาพผลผลิตดานปศุสัตวใหมีคุณภาพไดมาตรฐานและคุมครอง

ผูบริโภคสินคาปศุสัตว โดยดําเนินการควบคุม กํากับ ดูแล กระบวนการผลิตตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา ควบคุม

ปจจัยการผลิตที่นําเขาทั้งในระดับฟารมและโรงงาน พัฒนาฟารมและโรงงานดานปศุสัตวใหไดมาตรฐาน และ

ตรวจวิเคราะหคุณภาพผลผลิตสินคาปศุสัตว ภายใตกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว มี

เปาหมายตรวจสอบรับรองฟารมเลี้ยงสัตว 24,590 ฟารม ตรวจสอบรับรองโรงงาน 1,330 โรงงาน และตรวจ

วิเคราะหสินคาปศุสัตว 208,000 ตัวอยาง 

3. การพัฒนาสุขภาพสัตว ดําเนินการควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว เฝาระวังโรคสัตวติดตอสูคน โดยเฉพาะการ

ปองกันโรคไขหวัดนกจะมีความเขมขนมากขึ้น โดยการตรวจสอบโรคในทุกพื้นที่เสี่ยง การปรับปรุงระบบการเลี้ยง
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สัตวปกใหมีความปลอดภัย การแบงโซนพื้นที่ควบคุม 5 โซน การควบคุมการเคลื่อนยายสัตวดวยระบบเครือขาย 

การเฝาระวังสอบสวนและควบคุมโรค และการประชาสัมพันธใหเกษตรกรและประชาชนไดรับทราบขอมูล 

รวมทั้งการบูรณาการแผนระหวางหนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานอื่น ภายใตกิจกรรม 

ควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว และกิจกรรมแกไขปญหาโรคไขหวัดนก 

4. การวิจัยและพัฒนา ดําเนินการศึกษาวิจัยพัฒนาดานการปรับปรุงพันธุสัตว พันธุพืชอาหารสัตว เพื่อใหไดพันธุสัตวและ

พันธุพืชอาหารสัตวที่มีคุณภาพ สามารถลดตนทุนการผลิต และ เพ่ือลดการพึ่งพาการนําเขาพอ – แมพันธุสัตวจาก

ตางประเทศ รวมทั้งการอนุรักษสายพันธุสัตวพื้นเมืองและความหลากหลายทางชีวภาพ และวิจัยดานสุขภาพสัตว 

โดยพัฒนาวิธีวิเคราะหการตรวจตัวอยาง การชันสูตรโรคสัตว ฯลฯ รวมถึงผลักดันใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การผลิตปศุสัตวอินทรีย โดยดําเนินการภายใตกิจกรรมพัฒนาพันธุสัตว เปาหมายผลิตปศุสัตวพันธุดี 1.929 ลานตัว 

กิจกรรมพัฒนาพันธุพืชอาหารสัตว เปาหมายผลิตพันธุพืชอาหารสัตว 9,600 ตัน กิจกรรมวิจัยปศุสัตว จํานวน77 เรื่อง 

และกิจกรรมพัฒนาการเกษตรอินทรีย เปาหมายถายทอดความรูและสงเสริมกระบวนการผลิต ปศุสัตวอินทรีย

ใหกับเกษตรกร 4,000 ราย 

• นโยบายใหม สนับสนุนใหมีการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาศูนยเครือขายการเรียนรู

การเล้ียงสัตวและถายทอดความรูใหเกษตรกร ภายใตกิจกรรมศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน มีเปาหมายจัดตั้ง

ศูนยเรียนรูดานปศุสัตว จํานวน 300 ศนูย และถายทอดความรูใหเกษตรกร 9,000 ราย 

 

2.6.3  กรมพัฒนาที่ดิน  

 วิสัยทัศน 

 “พฒันาที่ดินใหสมบรูณ เพิม่พูนผลผลิต ในทิศทางใชประโยชนอยางยั่งยนื บนพืน้ฐานความพอเพียง” 

 พันธกิจ 

 เพื่อใหการพัฒนาที่ดินในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มุงสูการพัฒนาที่ดิน อุดมสมบูรณ เพิ่มพูนผลผลิต สูชีวิต

พอเพียง เห็นควรกําหนดพันธกิจของการพัฒนาที่ดิน ดังนี้ 

 1. วิจัย พัฒนาใหบริการ และถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน พรอมทั้งกําหนดเขตการใชที่ดินที่เหมาะสมเพื่อ

การผลิต และใหบริการขอมูลเชิงพ้ืนที่ดานตางๆ ที่ถูกตองทันสมัย 

 2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการพัฒนาที่ดิน การฟนฟูปรับปรุงบํารุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใช

ประโยชนที่ดินอยางย่ังยืน 

 3. พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร และกลุมเกษตรกร ใหมีความรูความเขาใจการพัฒนาที่ดินเพื่อเปนรากฐานการ

ดําเนินชีวิตอยางพอเพียง 

 อํานาจหนาที ่
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หนาทีข่องกรมพฒันาที่ดินตราพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมพฒันาที่ดิน พ.ศ. 2537 

 1. ศึกษา สํารวจ จําแนก วิเคราะห และวิจัยดินและที่ดิน ทําสํามะโนที่ดิน ติดตามสถานการณสภาพการใชที่ดิน เพ่ือ

กําหนดนโยบายและวางแผนการใชที่ดิน และเพื่อการพัฒนาที่ดิน 

 2. ใหบริการดานการวิเคราะห ตรวจสอบและใหคําแนะนําเกี่ยวกับดิน น้ํา พืช ปุย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน 

 3. ถายทอดผลการศึกษา คนควา วิจัย และใหบริการดานการพัฒนาที่ดินแกสวนราชการที่เกี่ยวของ และเกษตรกร 

 4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฏหมายกําหนด ใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดิน หรือที่กระทรวง หรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

2.6.4  กรมวิชาการเกษตร 

 ประวตั ิ

กรมวิชาการเกษตรไดรับการสถาปนาขึ้นเปน หนวยงานหนึ่งในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 

2515 แตกอนที่จะ มาเปนกรมวิชาการเกษตร ในปจจุบัน หนวยงานนี้มี ประวัติความ เปนมาที่ยาวนาน นับยอนหลังไปเมื่อ

วันที่ 30 กันยายน 2446 ไดมีการจัดตั้งกรมชางไหม ขึ้นใน กระทรวงเกษตราธิการ ซึ่งถือเปนการกําเนิดกรมวิชาการเกษตร 

พ.ศ. 2449 เปลี่ยนช่ือกรมชางไหม เปนกรมเพาะปลกู  

พ.ศ. 2474 เปลี่ยนช่ือกรมเพาะปลกู เปน กรมตรวจกสกิรรม  

พ.ศ. 2476 เปลี่ยนช่ือกรมตรวจกสกิรรม เปนกรมเกษตร  

พ.ศ. 2478 เปลี่ยนช่ือกรมเกษตร เปน กรมเกษตรและการประมง  

พ.ศ. 2484 แยกกรมเกษตรและการประมงเปน 2 กรม คือกรมเกษตรและกรมการประมง  

พ.ศ. 2495 เปลี่ยนช่ือกรมเกษตร เปน กรมการกสกิรรม  

พ.ศ. 2496 ยกฐานะกองการขาวและการทดลอง ซึ่งอยูภายใต สังกดัของกรมการกสกิรรม จัดตั้งเปนกรมการขาว แยกออกมา

จาก กรมการกสกิรรม  

พ.ศ. 2497 เปลี่ยนช่ือกรมการกสกิรรม เปนกรมกสิกรรม  

พ.ศ. 2515 รวมกรมการขาว กบั กรมกสิกรรมสถาปนาเปน กรมวิชาการเกษตร 

 

 ภารกิจ 

กรมวิชาการเกษตร  มีภารกิจเกี่ยวกับพืช  โดยการศึกษา  วิจัย  และพัฒนาพืช  ใหไดพืชพันธุดี  เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีการ

ผลิตพืชสูกลุมเปาหมายทั้งภาครัฐ  เอกชนและเกษตรกร ตลอดจนบริการ วิเคราะห ทดสอบ  ตรวจสอบ  รับรอง  และ

ใหคําแนะนําเกี่ยวกับดิน  น้ํา  ปุย  พืช  วัสดุการเกษตร  ผลผลิตและผลิตภัณฑพืช   เพื่อใหบริการการสงออกสินคาเกษตรที่มี

คุณภาพ  โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไป 
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1. ศึกษา  คนควา  วิจัย  ทดลองและพัฒนาวิชาการเกษตรดานตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับพืช 

2. ใหบริการดานการวิเคราะห   ทดสอบ   ตรวจสอบ   รับรองและใหคําแนะนําเกี่ยวกบัเรื่องดิน  น้ํา  ปุย  พืช  วัสดุ

การเกษตร ผลผลิตและผลิตภัณฑพืช  การบรกิารสงออกสินคาเกษตร  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

3. ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแกเจาหนาที่  สวนราชการ  เกษตรกร  และเอกชนที่เกี่ยวของ 

4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมวิชาการเกษตรหรือตามที่กระทรวงหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 วิสัยทัศน 

กรมวิชาการเกษตรเปนองคกรนําดานการวิจัยและพัฒนาพืช  เครื่องจักรกลการเกษตร   และเปนศูนยบริการ

ตรวจสอบ  รับรองมาตรฐานสินคาเกษตรในระดับสากล  โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 ลักษณะการดําเนินงาน ประเภทและขอบเขตการดําเนินงาน 

 จากกฏกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2545 ไดระบุถึงภารกิจ

หลักของกรมสงเสริมการเกษตร ไวดังตอไปนี้ 

1. สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร  

2. ฝกอาชีพเกษตรกร และใหบริการทางการเกษตร  

3. พัฒนา สงเสริม และประสานการถายทอดความรูดานการผลิต และการจัดการผลผลิต ประมง และปศุสัตว แก

เกษตรกร  

4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดเปนอํานาจหนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตร หรือตามที่กระทรวง หรือ 

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

โดยมีพันธกิจของหนวยงาน คือ 

1. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานดานการสงเสริมการเกษตรและถายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสินคาและบริการทาง

การเกษตร 

2. สงเสริมและพัฒนาครอบครัวและสถาบันเกษตกรใหเข็มแข็ง พึ่งพาตนเองได  

3. สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใหมีขีดความสามารถในการผลิตสินคาและบริการทางการเกษตรตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

 4. การใหการแกไขปญหาตามความตองการของเกษตรกรและชุมชนเกษตรกรอยางพอเพียง 

 ขอบเขตการใหบริการที่มีตอ SMEs 

ในป 2548 กรมสงเสริมการเกษตรไดตั้งสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ขึ้นเพื่อรองรับ

ภารกิจตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ที่รางขึ้นเนื่องจากการที่ทางรัฐบาลเห็นวา ชุมชนมีการรวมตัว
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กันเพื่อประกอบธุรกิจในระดับรากหญาอยูมากมาย (สมาชิกตั้งแต 7 คนขึ้นไป) ซึ่งเปนธุรกิจที่ยังมีขนาดไมใหญพอที่จะเปน 

SMEs หรือสหกรณ แตวาเปนธุรกิจที่สามารถจะชวยเหลือภาคเศรษฐกิจของประเทศไดในระดับหนึ่ง แตกลุมดังกลาวมักจะ

ประสบปญหา คือไมเปนที่ยอมรับของหนวยงานรัฐหรือเอกชนอื่นๆ เนื่องจากยังไมมีกฎหมายที่จะรับรองสถานภาพ อีกทั้ง

การสนับสนุนจากภาครัฐก็ยังไมตรงกับความตองการที่แทจริงเนื่องจากขอมูลและความตองการของกลุมเปาหมายไมชัดเจน 

รัฐบาลจึงกําหนดใหมีการออกกฎหมายมารองรับการประกอบการของกลุมดังกลาว โดยสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ

สงเสริมวิสาหกิจชุมชนเปนหนวยงานภายในที่ขึ้นตรงตออธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งตามพระราชบัญญัติสงเสริม

วิสาหกิจชุมชน ไดกําหนดใหกรมสงเสริมการเกษตรทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจ

ชุมชนรับผิดชอบงานดานธุรการ งานประชุมการศึกษาขอมูล และกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการ โดยสํานักงาน

เลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนโดยมีหนาที่ความรับผิดชอบโครงสรางและเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ดังนี้  

 เปนสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนและคณะกรรมการประสานนโยบายกองทนุเพือ่
พัฒนากิจการวิสาหกิจ 

 รับผิดชอบการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือขาย การเพิกถอนและการตอทะเบียนวิสาหกจิชุมชน 
 ประสานงานสงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกับสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนมอบหมาย 
 

 ประสิทธิภาพการดําเนินงานและผลที่ไดรับ 

ป 2548 สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร ซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร ไดริเร่ิมโครงการ

นํารองพัฒนาเครือขายปาลมน้ํามันในเขตพื้นที่จังหวัดภาคใต โดยใชแนวทางการพัฒนาแบบเครือขายวิสาหกิจเปนเครื่องมือ 

และไดเลือกเครือขายปาลมน้ํามันจังหวัดชุมพรเปนจุดเร่ิมตน แลวเตรียมขยายผลตอไปที่จังหวัดกระบี่และสุราษฎรธานี 

ภายใตกรอบระยะเวลาสนับสนุนรวม 3 ป ซึ่งจากการดําเนินงานที่ผานมานั้น ทําใหเกิดแนวคิดการรวมตัวเปนเครือขาย

ปาลมน้ํามันทั้งในระดับจังหวัดและในระดับภาคใต เกิดขอตกลงรวมในเบื้องตนของเหลาผูประกอบการธุรกิจปาลมน้ํามัน 

ในการมุงเนนที่จะพัฒนาคุณภาพการผลิตปาลมน้ํามันตั้งแตระดับตนน้ําจนถึงปลายน้ํา รวมทั้งไดมีการเสนอขอตกลงรวม

ของเครือขายตอผูวาราชการจังหวัด เพ่ือนําไปกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรจังหวัด และเกิดความรวมมือระหวางโรงงานกับ

สวนราชการในการจัดอบรมความรูแกเกษตรกรในจังหวัดชุมพร สงผลใหเกิดแนวคิดที่จะนําเอาวิธีการการพัฒนาเครือขาย

วิสาหกิจไปใชกับพืชชนิดอื่นๆ และมีองคกรทั้งจากภาครัฐและเอกชนเขารวมดําเนินการในลักษณะภาคีความรวมมือเพื่อ

การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจภาคการเกษตรไดแก กรมสงเสริมอุตสาหกรรม องคกรรวมมือไทยเยอรมัน (GTZ) เปนตน  

ตอมาในป 2549 กรมสงเสริมการเกษตรมีแผนงานขยายผลการพัฒนาเครือขายปาลมน้ํามันในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต 

โดยดําเนินการแสวงหาความรวมมือจากภาคสวนตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดเวทีเครือขายอยางตอเนื่อง โดยให

สํานักงานเกษตรทั้ง 3 จังหวัด คือ จังหวัดชุมพร กระบี่ และสุราษฎรธานี ทําหนาที่เปนผูประสานงาน นอกจากนี้ยังได

ดําเนินการนําเอาแนวทางการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจไปใชกับพืชเศรษฐกิจสําคัญอ่ืนๆ และมีแผนการพัฒนาความรูเรื่อง
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เครือขายวิสาหกิจ ใหแกเจาหนาที่ผูเกียวของทั้งในสวนกลางและภูมิภาคจํานวนรวม 75 คน โดยมีที่ปรึกษาจากสถาบันคีนัน

ฯทําหนาที่เปนวิทยากรหลักและดําเนินการ รวมถึงการกําหนดแนวทางการสรางความรวมมือกับหนวยงานที่สนใจ เพื่อให

เกิดเปนภาคีความรวมมือในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจของกลุมสินคาเกษตร และการกําหนดใหเครือขายวิสาหกิจเปน

ชองทางหนึ่งของระบบสงเสริมการเกษตรทั้งระบบ 

ซึ่งนอกจากการสนับสนุนกลุมการผลิตในระดับชุมชนดังที่กลาวมา กรมสงเสริมการเกษตรยังมีการสงเสริมเครือขาย

วิสาหกิจชุมชนโดยสนับสนุนการจัดตั้ง การประกอบการ การตลาด การสรางความสัมพันธและความรวมมือกันระหวาง

เครือขายหรือภาคธรุกิจอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อขยายเครือขายและสรางความมั่นคงใหแกกิจการวิสาหกิจชุมชนตอไป1 

 

2.6.5  กรมสงเสริมการเกษตร 

 ประวตั ิ

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2504 กระทรวงเกษตรไดเสนอโครงการจัดตั้งกรมสงเสริมการ เกษตร ไปยังคณะรัฐมนตรี

แยกเปน 2 แผน แผนที่หนึ่ง ขอจัดตั้งสํานักงานสงเสริมการเกษตร ซึ่งถือวาเปนแผนขั้นเตรียมการกอนจัดตั้งกรม คือเตรียม

ทั้งการวางแผนงาน วางอัตรากําลังคน ปรับปรุงวิชาการ เปล่ียนทัศนคติเจาหนาที่ ตลอดจนรูปบริหาร และการแกไข

พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวงทบวงกรม เพื่อจัดตั้งกรมในแผนขั้นที่ สอง ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ไดมีมติเมื่อวันที่ 27 

กันยายน พ.ศ. 2504 เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรเสนอ 

ตอมาก็ไดมีคําสั่งกระทรวงเกษตรตั้งสํานักงาน สงเสริมการเกษตรขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2505 เพื่อ

เตรียมการตางๆ ดังไดกลาวมาแลว และก็ไดปฏิบัติการ ในรูปงานสงเสริมการเกษตรตามแนวใหมไปพลางพรอมกันนั้น ก็

ไดรายงานผลกาวหนาตอคณะรัฐมนตรีเปนครั้งคราว จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได

พิจารณา รายงานของสํานักงานสงเสริมการเกษตรแลวมีคําสั่งวา นาจะตั้ง เปนกรมได และไดเสนอใหคณะรัฐมนตรีได

ทราบ ระยะนี้อธิบดีทุกกรม ก็ตองรับภาระหนักในการประชุมปรึกษา เพื่อใหไดสถาบันที่เหมาะสมและ ทันสมัย และพรอม

ที่จะตองช้ีแจงเจาหนาที่วิเคราะหจากหนวยงานตาง ๆ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน สํานักงบประมาณ 

กระทรวง การคลัง สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ และคณะที่ปรึกษา ระเบียบบริหารทั้งระดับอนุกรรมการและ

กรรมการใหญ การแกไข ปรับปรุง ช้ีแจง โตตอบได ดําเนินการอยางคอยเปนคอยไป ผลที่สุดก็ผานการพิจารณา ของคณะที่

ปรึกษาระเบียบบริหาร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2509 แตใหเรียก ช่ือ กรมแพรขยายการเกษตร โดยโอนงานสงเสริม

                                                            
1
ขอมูลเมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2549 ปรากฏวามีวิสาหกิจชุมชนที่อนุมัติการจดทะเบียนแลว 20,078 แหง และเครือขายวิสาหกิจชุมชน 23 แหง 

โดยประเภทของวิสาหกิจชุมชนแบงออกไดเปน ออมทรัพยชุมชน 1,142 แหง รานคาชุมชน 476 แหง สุขภาพ 150 แหง ทองเที่ยว 79 แหง 

ซอมเครื่องจักรกล 17 แหง และอื่นๆ 799 แหง  
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การเกษตรจากทุกกรมใน สังกัดกระทรวงเกษตรมารวมอยูในกรมนี้ สวนเจาหนาที่ใหเรียกพนักงานแพร ขยายจังหวัดและ

อําเภอ เมื่อผานการพิจารณาของคณะที่ปรึกษาระเบียบบริหาร แลว ประธานคณะที่ปรึกษาระเบียบบริหารก็ไดนําเสนอตอ 

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี แตขอความในหนังสือช่ือกรมไดเปล่ียนไปจาก กรมแพรขยายการเกษตร เปนกรมบริการ เกษตร 

สวนเจาหนาที่ในสวนภูมิภาคใหยุบกสิกรรมจังหวัด - อําเภอ เปน เกษตร จังหวัด เกษตรอําเภอ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติ

เห็นชอบดวยในหลักการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 และตอมา กระทรวงเกษตรไดเสนอรางพระราชบัญญัติ 

ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม เพื่อขออนุมัติและขอใหคณะที่ปรึกษากฎหมายชวย พิจารณากอนสงสภารางรัฐธรรมนูญใน

ฐานะรัฐสภา พรอมกันนั้นก็ไดขอเปลี่ยนช่ือ กรมบริการเกษตร เปน กรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ไดรับ

หลักการ รางพระราชบัญญัติและอนุมัติใหแกไขชื่อไดตามที่กระทรวงเกษตรเสนอ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2510 

 วิสัยทัศน 

กรมสงเสริมการเกษตร เปนองคกรที่มุงมัน่พฒันาเกษตรกร ใหมีอาชีพและรายไดทีม่ั่นคง ชุมชนเขมแข็งและพึ่งพา

ตนเองดไอยางยั่งยืน 

 พันธกิจ 

1. ถายทอดเทคโนโลยี ดานการผลิตการเกษตร 

2. สงเสริมพฒันาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร 

3. ใหบริการและสงเสริมการเกษตร 

 ภารกิจ 

1. การสงเสรมิและพฒันาเกษตร และองคกรเกษตรกร 

2. การดําเนินการสงเสริมและประสานงานการถายทอดความรูการผลติ และจัดการผลผลิตพืช ประมง  

ปศุสตัว 

3. การดําเนินการฝกอบรมอาชพีเกษตรกร 

4. การดําเนินการใหบรกิารทางการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร 

5. การดําเนินการผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุพืชเศรษฐกิจ 

6. การดําเนินการผลิตและเผยแพรเอกสาร คําแนะนํา และสือ่สิ่งพมิเพื่อใชในการสงเสริมการเกษตร 

7. กํากบั ดแูล การดําเนินงานสถานีวทิยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร (ปชส.8) 

8. การดําเนินการเกี่ยวกบัการประสานงานการชวยเหลือเกษตรผูประสบภัยธรรมชาต ิ

9. การดําเนินการดานความรวมมือในการเชื่อมโยงและพฒันาระบบสงเสริมการเกษตร 

10. การกาํหนดระบบและดําเนินการเกี่ยวกบัวสิาหกจิเกษตร 

 

2.6.6  กรมสงเสริมสหกรณ 
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 ประวตั ิ

หนวยราชการที่รับผิดชอบงานสหกรณ เริ่มจากเปนแผนกหนึ่งในกรม พาณิชยและสถิติพยากรณ กระทรวงพระ

คลังมหาสมบัติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2458 เหตุที่จัดตั้งแผนกสหกรณขึ้นในสวนราชการแหงนี้ เพราะวา กรมพาณิชย และ

สถิติพยากรณ มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจในสวนภูมิภาค และการจัดตั้งสหกรณในระยะแรกก็ไดอาศัยเงินกู

จาก แบงกสยามกัมมาจลทุน- จํากัด(ธนาคารไทยพาณิชยในปจจุบัน) โดยกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเปน ผูค้ําประกันอยู 

จึงจําเปนที่จะตองใหกระทรวงพระคลังมหาสมบัติทําการควบคุม และดูแลผลการดําเนินงานของสหกรณอยางใกลชิด 

ในขณะนั้นมี พระราชวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ทรงดํารงตําแหนงอธิบดีและ นายทะเบียนสหกรณเปนพระองคแรก 

ใน พ.ศ. 2515 ไดมีคําสั่งคณะปฏิวัติฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2515 

ยกเลิก พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2506 ตั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณขึ้นและยกเลิกกระทรวงพัฒนา การ

แหงชาติ พรอมนี้ไดมีคําสั่งคณะปฏิวัติฉบับที่ 217 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2515 ใหโอน

อํานาจหนาที่ในสวนที่เกี่ยวกับการ สงเสริมการสหกรณของสํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ กรมสหกรณ ที่ดิน 

กรมสหกรณพาณิชยและธนกิจ เปนกรมสงเสริมสหกรณ สังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ โดยมี พันเอกสุรินทร ชล

ประเสริฐ ดํารงตําแหนงอธิบดีกรม สงเสริมสหกรณและนายทะเบียนสหกรณเปนคนแรก 

ใน พ.ศ. 2515 ไดมีคําสั่งคณะปฏิวัติฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2515 

ยกเลิก พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2506 ตั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณขึ้นและยกเลิกกระทรวงพัฒนา การ

แหงชาติ พรอมนี้ไดมีคําสั่งคณะปฏิวัติฉบับที่ 217 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2515 ใหโอน

อํานาจหนาที่ในสวนที่เกี่ยวกับการ สงเสริมการสหกรณของสํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ กรมสหกรณ ที่ดิน 

กรมสหกรณพาณิชยและธนกิจ เปนกรมสงเสริมสหกรณ สังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ โดยมี พันเอกสุรินทร ชล

ประเสริฐ ดํารงตําแหนงอธิบดีกรม สงเสริมสหกรณและนายทะเบียนสหกรณเปนคนแรก 

 วิสัยทัศน 

เปนองคกรทีมุ่งสงเสริมและคุมครองสหกรณและกลุมเกษตรกรใหมคีวามเขมแข็ง และเปนทีพ่ึ่งของมวลสมาชกิ 

 พันธกิจ 

พันธกิจที่ 1 สรางองคความรูเพื่อสงเสริม เผยแพรเกี่ยวกบัอุดมการณ หลักการและวธิีการสหกรณ  

พันธกิจที่ 2 คุมครองระบบสหกรณใหเขมแข็งและเปนไปตามกฎหมายสหกรณ  

พันธกิจที่ 3 พฒันาขดีความสามารถในการบรหิารจดัการ การดําเนินธุรกจิและเทคโนโลยีใหแกสหกรณและกลุมเกษตรกร  

พันธกิจที่ 4 เสริมสรางโอกาสการเขาหาแหลงทนุใหแกสหกรณและกลุมเกษตรกร  

พันธกิจที่ 5 ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพ่ือการครองชพี 

 อํานาจหนาที ่
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กรมสงเสริมสหกรณ มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริม เผยแพร ใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณ หลักการและวิธีการ

สหกรณใหแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนทั่วไป สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณใหมีความ

เขมแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรูในการเพิ่มขีดความสามารถในดานการบริหารการจัดการ การดําเนินธุรกิจอยางมี

ประสิทธิภาพ และมีการเชื่อมโยงธุรกิจ สหกรณสูระดับสากล เพื่อใหสมาชิกสหกรณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางดาน

เศรษฐกิจและสังคม 

 โดยกําหนดใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

 (1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสหกรณกฎหมายวาดวยการจัดทีด่ินเพื่อการครองชพีเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการ

นิคมสหกรณและกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวของ 

 (2) ศึกษา วิเคราะห วจิัย เพื่อพัฒนาระบบสหกรณ 

 (3) สงเสริม เผยแพร และใหความรูเกี่ยวกบัอุดมการณ หลักการ และวิธกีารสหกรณใหแกบุคลากรสหกรณ กลุม

เกษตรกรและประชาชนทั่วไป 

 (4) สงเสริม สนับสนนุ และคุมครองระบบสหกรณ 

 (5) ศึกษา วิเคราะห เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาสหกรณใหกบัคณะกรรมการพฒันาการสหกรณแหงชาต ิ

 (6) ศึกษา วิเคราะห ความตองการของตลาดสินคาสหกรณและสรางเครือขายการเชื่อมโยงธุรกจิระหวางสหกรณกบั

สหกรณสหกรณกับเอกชนทัง้ในประเทศและตางประเทศ 

 (7) ปฏิบตัิการอื่นใดตามทีก่ฎหมายกาํหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณหรือตามทีก่ระทรวงหรอื

คณะรัฐมนตรมีอบหมาย 

 

2.6.7  กรมชลประทาน 

 ประวตั ิ

งานชลประทาน   เริ่มขึ้นอยางจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  

ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ได ทรงพระกรุณา โปรดเกลาฯ ใหจัดตั้ง 

"กรมทดน้ํา"  ขึ้นแทนกรมคลอง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2457 และทรงแตงตั้ง นายอาร ซี อาร วิล  สัน เปนเจากรมทดน้ํา  

รวมทั้งจัดสรางโครงการชลประทาน ปาสักใต โครงการสรางเขื่อนทดน้ําขนาดใหญ คือ เขื่อนพระราม 6 ขึ้นที่ตําบลทา

หลวง อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สามารถชวยเหลือ พื้นที่เพาะปลูกไดประมาณ 680,000 ไร ซึ่งนับเปน

โครงการชลประทานขนาดใหญ  แหงแรกใน ประเทศไทย 

ซึ่งกอสรางดวยหลักวิชาการ  ที่ถูกตองและทันสมัยตามหลักเทคโนโลยีการพัฒนา แหลงน้ําสมัยใหมอยางแทจริง    

และนับจากนั้นเปนตนมา ไดเริ่มกอสรางโครงการชลประทานกระจาย ไปทั่วทุกภาคของประเทศ ทั้งภาคเหนือภาคกลาง 

ภาคใต  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนการจัดการ หาน้ําเพื่อการเกษตร และเพื่อการอุปโภคบริโภค  งานกอสราง
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โครงการชลประทานไดขยายออกไป อยางกวางขวาง เพ่ือรองรับการขยายตัวทางการผลิต  และความตองการบริโภค

ภายในประเทศ 

จนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดมีพระราชดําริวา หนาที่ของกรมทดน้ํา มิไดปฏิบัติงานอยู

เฉพาะแตการทดน้ําเพียงอยางเดียว   งานที่กรมทดน้ําปฏิบัติอยูจริงในขณะนั้น มีทั้งการขุดคลอง การทดน้ํา  รวมทั้งการสง

น้ําตามคลองตาง ๆ  อีกทั้งการสูบนํ้าเพื่อชวยเหลือการเพาะปลูก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนช่ือจาก กรมทดน้ํา 

เปน กรมชลประทาน  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2470โดยใหมีหนาที่รับผิดชอบงานการขุดคลอง การทดน้ํา  การสงน้ํา และการ

สูบน้ําชวยเหลือ พื้นที่เพาะปลูกอยางทั่วถึง 

ในสมัยรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัย ในการศึกษาและ

พระราชทานแนวพระราชดําริอันเปนประโยชนอยางย่ิง ในการพัฒนาแหลงน้ํามาตลอด  เชน โครงการอางเก็บน้ําเขาเตา ที่

อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อันเปนโครงการพัฒนาแหลงนํ้า อันเนื่องมาจากพระราชดําริแหงแรก  ที่กรม

ชลประทานกอสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2506 ซึ่งในรัชการของพระองคไดทรงมีพระราชดําริใหกรมชลประทานดําเนินงานพัฒนา

แหลงน้ําทั่วประเทศมาแลวประมาณ 2,000 โครงการ 

 วิสัยทัศน 

"น้ําสมบูรณ  สนับสนุนการผลิต  เสริมสรางคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่งคั่ง" 

 พันธกิจ 

     1. เปนหนวยงานหลักในการพัฒนาแหลงน้ําตามศักยภาพของลุมน้ําใหเพียงพอ  

                 2. จัดการน้ําใหกับผูใชน้ําทุกประเภทอยางทั่วถึง เปนธรรม และยั่งยืน  

                 3. เสริมสรางใหประชาชนมีสวนรวม เพ่ือใหการและบริหารจัดการน้ํา ทุกระดับอยางบูรณาการ  

                 4. ดําเนินการปองกันและบรรเทาภัยทางน้ํา  

 ยุทธศาสตร 

1. การจัดหาน้ําเพื่อการเกษตรอยางเพียงพอ มุงเนนพื้นที่เกษตรกรรมมีระบบชลประทานอยางทั่วถึง โดยมีโครงการ

กอสราง ชลประทานขนาดใหญ โครงการกอสรางชลประทานขนาดกลาง โครงการพัฒนา แหลงน้ําเพื่อชุมชนและ

ชนบท ทั้งนี้ตองมีการจัดเตรียมความพรอม เพื่อการกอสรางแหลงน้ําที่มีประสิทธิภาพ  

2. การพัฒนาระบบปองกันภัยจากน้ํา เพื่อสนับสนุนใหการพัฒนาการปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยการกอสรางอาคารเพื่อปองกันและบรรเทาภัยจากน้ํา รวมทั้งโครงการระบบเตือนภัย ที่มี

ประสิทธิภาพสูง 

3. การบริหารจัดการและการมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพ กรมชลประทานใหความสําคัญตอ ความเปนอยูของเกษตร

ทุกระดับ เกษตรกรไดรับการบริการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการพัฒนาประสิทธิภาพ โครงการชลประทาน 

และเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน รวมทั้งการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การบริหาร กระบวนการ 
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2.6.8 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 ประวตั ิ

 พ.ศ. 2495  มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง "กองเศรษฐกิจการเกษตรและที่ดิน" ขึ้นในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง แบง

งานออกเปน 2 แผนก คือ แผนกการใชที่ดิน และแผนกคนควาและสถิติ พ.ศ. 2497  มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงชื่อ เปน 

"กองเศรษฐกิจการเกษตร" แบงงานออกเปน 3 แผนก คือ แผนกเศรษฐกิจการผลิต แผนกประมวลสถิติการเกษตรและแผนก

สํารวจคนควา พ.ศ. 2500 มีพระราชกฤษฎีกาปรับปรุงกองเศรษฐกิจการเกษตร โดยจัดตั้งแผนกเพิ่มอีก 2 แผนก คือ แผนก

ควบคุมโครงการและแผนกวิภาคผลิตผลเกษตรกรรม พ.ศ. 2515 มีประกาศคณะปฏิวัติปรับปรุงสวนราชการ ในสํานักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยแยก "แผนกควบคุมโครงการ" ออกจากกองเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อยกฐานะขึ้นเปน 

"กองแผนงาน" พรอมกับมีการกําหนดการแบงเขตเกษตรเศรษฐกิจของไทยออกเปน 19 เขตพ.ศ. 2416  คณะรัฐมนตรีมีมติ

ใหตั้ง "ศูนยสถิติการเกษตร" ขึ้นในกองเศรษฐกิจการเกษตร ทําหนาที่ในการเก็บรวบรวมขอมูลทางเกษตรทุกชนิด พ.ศ. 2520  

มีคําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณแบงงานและจัดอัตรากําลังขาราชการ ลูกจาง ในกองเศรษฐกิจการเกษตรใหม โดยแบง

ออกเปน 4 ฝาย คือ ฝายประสานงานเศรษฐกิจการเกษตร ฝายนโยบายและวางแผนพัฒนาการเกษตร ฝายวิจัยเศรษฐกิจ

การเกษตร และศูนยสถิติการเกษตร 24 มีนาคม 2522 มีพระราชบัญญัติยกฐานะ กองเศรษฐกิจการเกษตรขึ้นเปน "สํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร" ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และไดมีพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ สํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร ออกเปน 6 กอง ไดแก สํานักงานเลขานุการกรม กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร กอง

ประเมินผล กองแผนงาน กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และศูนยสถิติการเกษตร พ.ศ. 2530 คณะรัฐมนตรีมีมติใหแบงงาน

เขตเกษตรเศรษฐกิจออกเปน 24 เขต พ.ศ. 2539  

 วิสัยทัศน 

 เปนองคกรนําในการวางแผนและจัดทํายุทธศาสตรใหภาคเกษตรเติบโตอยางมีคุณภาพและแขงขันได ยึดประโยชน

สวนรวมและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 พันธกิจ 

1) จัดทําและบรกิารขอมูลสารสนเทศการเกษตร  
2) จัดทําและรายงานสภาพเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศและตางประเทศ  
3) จัดทําและเสนอยุทธศาสตร มาตรการและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ  
4) ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการและการใชจายงบประมาณของกระทรวงเกษตรฯ 

 

2.6.9  สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

 ประวัติ 
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นับตั้งแตประเทศไทยเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (World Trade Organization : WTO) ในฐานะผูรวมกอตั้งรวมกับ

ประเทศอื่นๆ อีก 80 ประเทศ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2537 มีการบังคับใชความตกลงดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

(Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS ) ที่กําหนดกติกาใหประเทศตางๆ ใชมาตรการ

ดานมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร ควบคุมการสงออกนําเขาสินคาเกษตรและอาหาร ทําใหกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ตระหนักถึงความสําคัญในการแขงขันทางการคาสินคาเกษตรและอาหารในตางประเทศที่จะทวีความรุนแรงมาก

ขึ้น 

ดวยเหตุนี้ จึงไดมีการปรับโครงสรางองคกรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยในป พ.ศ. 2540 ไดจัดตั้ง 

สํานักงานมาตรฐานและตรวจสอบสินคาเกษตร (สมก.) เปนหนวยงานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เพื่อเปนศูนยกลางในการประสานงานและพัฒนามาตรฐานสินคาเกษตรของประเทศใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล โดย

รวมมือกับหนวยงานตางๆภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ มุงการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในการนําเขาและสงออก

สินคาเกษตร 

จนกระทั่งพระราชบัญญัติปรับปรุงโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม มีผลบังคับใชเมื่อป 2545 สํานักงานมาตรฐาน

สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) จึงไดรับการจัดตั้งขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ตามกฎกระทรวงแบงสวน

ราชการ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2545 โดยอาศัยอํานาจตาม

ความในมาตรา 8 ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 เปนหนวยงานระดับกรม 

ภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 วิสัยทัศน 

กําหนดและรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารเพื่อใหผูผลิตและผูประกอบการไดรับความเปนธรรม และเปน

ที่ยอมรับในสากล 

 พันธกิจ 

1. กําหนดมาตรฐานและระบบการผลิตสินคาเกษตรและอาหาร 

2. ตรวจสอบและใหการรับรองมาตรฐานสินคา และมาตรฐานระบบการผลิตในไรนาและโรงงานแปรรูป รวมทั้งให

การรับรององคกรภาครัฐและเอกชนในการรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารเพื่อการสงออก 

3. ติดตามและประเมินผล แผนงานและมาตรการดานความปลอดภัยอาหาร 

4. เจรจาดานเทคนิคในระดับทวิภาคีและองคการระหวางประเทศ เพ่ือสรางความเปนธรรมจากการใชมาตรการที่มิใช

ภาษีเปนขอกีดกันทางการคา 

5. เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศและระบบการตรวจสอบยอนกลับทางดานมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหาร 

 

 อํานาจหนาที ่
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มีภารกิจเปนหนวยงานกลางเกี่ยวกับมาตรฐานสินคาเกษตร สินคาเกษตรแปรรูป และอาหารของประเทศ โดยการ

กําหนดมาตรฐานและการรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร สินคาเกษตรแปรรูป และอาหาร ตั้งแตระดับไรนาจนถึงผูบริโภค 

การเจรจาเพื่อแกไขปญหาทางการคาเชิงเทคนิค เพื่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพสินคาเกษตรและอาหารของไทยใหสินคา

เกษตรและอาหารของไทย มีคุณภาพไดมาตรฐาน สามารถแขงขันไดในเวทีโลก โดยกําหนดอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

1. กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร สินคาเกษตรแปรรูป และอาหาร 

2. กํากับ ดูแล และเฝาระวังความปลอดภัยดานอาหาร 

3. ออกใบอนุญาตและรับรองผูรับรองมาตรฐานและผูประกอบการเกี่ยวกับมาตรฐานและฉลากคุณภาพ 

สินคาเกษตร สินคาเกษตรแปรรูปและอาหาร 

4. ประสานงานและรวมเจรจาแกไขปญหาดานเทคนิค มาตรการที่มิใชภาษี และการกําหนดมาตรฐาน 

ระหวางประเทศ 

5. เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศดานมาตรฐานสนิคาเกษตร สินคาเกษตรแปรรูปและอาหาร 

6. ทําหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร สินคาเกษตรแปรรูปและอาหาร 

7. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงาน หรือตามที่ที่กระทรวงหรือ 

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

2.6.10  สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

 ประวตั ิ

หลังเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ไดมีกลุมชาวไรชาวนา นักศึกษา นักการเมือง เดินขบวนเรียกรองหลายคร้ัง 

สาเหตุสําคัญมาจาก ปญหาที่ดินทํากินและการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน รัฐบาลในสมัย ฯพณฯ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ 

จึงไดแกไขปญหาดังกลาว โดยประกาศใชพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 6 

มีนาคม พ.ศ. 2518 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

"ปจจุบันปรากฎวา เกษตรกรกําลังประสบความเดือดรอน เนื่องจากตองสูญเสียสิทธิในที่ดินและกลายเปนผูเชา

ที่ดินตองเสีย คาเชาในอัตราสูงเกินควร ที่ดินขาดการบํารุงรักษา จึงทําใหอัตราการผลิตผลเกษตรกรรมอยูในระดับต่ํา 

เกษตรกรไมไดรับความเปนธรรม และเสียเปรียบจากการเชาที่ดิน จึงเปนความจําเปนอยางยิ่งที่รัฐจะตองดําเนินการแกไข 

ปญหาดังกลาวโดยดวนที่สุด โดยวิธีการปฏิรูปที่ดิน เพื่อชวยใหเกษตรกรมีที่ดินทํากินและใหการใชที่ดินเกิดประโยชนมาก

ที่สุด 

ผลจากการประกาศใชพระราชบัญญํติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2518 เรียกโดยยอวา ส.

ป.ก. โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุง สิทธิการถือครองที่ดิน การกระจายสิทธิในที่ดิน ทั้งในที่ดิน

ของรัฐและที่ดินของเอกชน ที่มีมากเกินความจําเปน ใหไปสูเกษตรกรที่ไมมีที่ดินทํากินพรองทั้งพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
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พัฒนาอาชีพ ปรับปรุง สงเสริม และสนับสนุน ปจจัยการผลิตที่จําเปนตาง ๆ และใหมีการจัดตั้งกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรรม เพื่อเปนทุนหมุนเวียน และใชจายเพ่ือการปฏิรูปที่ดิน เพื่อใหเกษตรกรมีรายได และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดี

ขึ้น 

 วิสัยทัศน 

 จัดที่ดิน สรางมูลคาที่ทํากิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร คุมครองที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

 พันธกิจ 

1. จัดที่ดินและทีอ่ยูอาศัยใหเกษตรกร  
2. ฟนฟูสภาพแวดลอม และการใชประโยชนทรัพยากรในเขตปฏิรูปทีด่ิน  
3. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสงเสรมิการเรียนรู  
4. สนบัสนุนเงินทุนเพื่อพฒันาอาชีพเกษตรกร  

 ภารกิจการดําเนินงาน 

ส.ป.ก.กําหนดภารกิจการดําเนินงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไว 3 ประการ ดังนี้ 

1. งานจัดที่ดิน 

เปนการสนับสนุนใหเกษตรกรไดเปนเจาของที่ดินภายใตกฏหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยดําเนินการ

ในที่ดิน 2 ประเภท ไดแก ที่ดินของรัฐ และที่ดินเอกชน 

o ในที่ดินของรัฐ  ส.ป.ก. จะทําการสํารวจรังวดั และสอบสวนสิทธิในที่ดิน เจรจากระจายสิทธิ ลดเนื้อที่และ

แบงแยกที่ดิน (กรณีมีที่ดินกินสิทธิตามกฎหมาย) เพื่อนํามาจัดใหเกษตรกรเชาหรือเชาซื้อ หรือเขาทํา

ประโยชนตามที่เกษตรกรไดย่ืนคํารองไว ซึ่งเกษตรกรจะไดรับสิทธิตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน ไดรับหนังสือ

รับมอบที่ดิน (ส.ป.ก.4-28) และหนังสืออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) และมี

โอกาสเปนเจาของที่ดินตอไป โดยที่ดินของรัฐ ไดแก ปาสงวนแหงชาติที่เสื่อมสภาพ ที่จําแนกเปนที่

จัดสรรตามมติคณะรัฐมนตรี ที่สาธารณประโยชนที่ราษฎรเลิกใชรวมกัน ที่สาธารณสมบัติแผนดิน และที่

รกรางวางเปลาที่อยูนอกเขตปาไมถาวร 

o ในที่ดินเอกชน ส.ป.ก.จะนําที่ดินที่จัดซื้อหรือเวนคืนมาจัดสรรแกเกษตรกรผูเชา หรือผูไรที่ทํากิน หรือผูมี

ที่ดินเล็กนอยไมเพียงพอแกการครองชีพที่ไดขึ้นทะเบียนไว ซึ่งเกษตรกรจะตองเชา หรือเชาซื้อจาก ส.ป.ก. 

และมีโอกาสเปนเจาของที่ดินตอไป โดย ส.ป.ก.จะจัดซื้อ หรือเวนคืนที่ดินจากเจาของที่ดินที่มีที่ดินเกิน

กวาพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตกรรมกําหนด 

2. งานพฒันา 
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ดําเนินงานในสวนที่ไมซ้ําซอนกับหนวยงานอื่นๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยใหการสนับสนุนเกี่ยวกับ

การกอสรางปรับปรุง ซอมแซมเสนทางคมนาคมและแหลงน้ํา เพื่อยกระดับสภาพความเปนอยูตามความจําเปน 

และเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 

3. งานเพิ่มรายได 

เปนการดําเนินงานปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบการผลิตและโครงสรางทางการเกษตร จัดตั้งสหกรณการเกษตร

ปฏิรูปที่ดิน จัดหาสินเชื่อและปจจัยการผลิต พัฒนาและสงเสริมอาชีพดานการเกษตรและนอกการเกษตร การให

เกษตรกรมีสวนรวมในการรักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และอื่นๆ ใหเปนไปตามระเบียบ และมติของ คปก. 

สงเสริมใหมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งในที่ดินสาธารณะ ที่ดินชุมชน และที่ดินที่จัดให

เกษตรกร โดย ส.ป.ก.จะประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกษตกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามสภาพของ

ทองที่นั้นๆ สอดคลองกับความตองการของเกษตรก 

 อํานาจหนาที ่

ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 มาตรา 8 กําหนดให ส.ป.ก. มีอํานาจหนาที่

ดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดความหมายของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ใน

มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัตินี้ หมายถึง การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตวมตลอดถึง

การจัดที่อยูอาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนําที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อ หรือเวนคืนจากเจาของที่ดิน ซึ่ง

มิไดทําประโยชนในที่ดินนั้นดวยตนเอง หรือมีที่ดินเกินสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อจัดใหแกเกษตรกรผูไมมีที่ดินของ

ตนเอง หรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กนอยไมเพียงพอแกการ ครองชีพ และสถาบันเกษตรกรไดเชาซื้อ เชา หรือเขาทําประโยชน 

โดยรัฐใหความชวยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและ

การจําหนายใหเกิดผลดีย่ิงขึ้น 

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จีงเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับการจัดระบบการถือครองที่ดิน โดยปรับปรุง

ที่ดินและกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน พัฒนาเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิต 

รวมถึงสงเสริมการตลาดเพื่อเพ่ิมรายได โดยประสานกับสวนราชการทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

2.6.11  กรมการขาว 

 วิสัยทัศน 

เปนองคกรนําในการวิจัยและพฒันาขาวเพื่อความย่ังยืนของประเทศและสรางความมัน่คงใหแกเกษตรกรทํานา รวมทั้งเปน

ผูนําดานการสงออกขาวของโลก 
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 ภารกิจ 

 1. ศึกษา วิเคราะห และเสนอแนะเพื่อจัดทาํยุทธศาสตรขาวของประเทศรวมทั้งดําเนินความรวมมอืกบัตางประเทศ
ในเรื่องขาว 
 2. ดําเนินการเกี่ยวกบัการ อนุรักษพนัธกุรรมและคุมครองพันธุขาว 
 3. ศึกษา วจิัย ทดลองพฒันาเกี่ยวกบัพนัธุ เทคโนโลยีการผลิต การอารกัขาวทิยาการหลังการเกบ็เกี่ยวและการแปร
รูปและมาตรฐานขาว 
 4. ดําเนินการผลิตและสงเสริม สนบัสนุนเกี่ยวกบัเมล็ดพันธุขาว 
 5. สงเสริม สนับสนนุ และถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจดัการขาวรวมทั้งอนุรกัษและสงเสรมิวฒันธรรม 
และภูมปิญญาทองถิ่นเกี่ยวกับขาว 
 6. ดําเนินงานเกี่ยวกบัการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานขาว 
 7. สงเสริมและสนบัสนุนการสรางมูลคาเพิ่ม การพฒันาระบบการจัดการสินคาการแปรรปูขาวและผลิตภณัฑ และ
สนบัสนุนการตลาดขาว  
 การบริการขอมูล 

o บอรดเตือนภัยศัตรูขาว 

o บอรดขาวการคาขาว 

 

2.6.12  สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องคการมหาชน) 

 ประวตั ิ

จากผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 สงผลใหรัฐบาลมีมาตรการคุมเขมในเร่ืองการใชงบประมาณ ทําใหโครงการ

ตางๆ ที่ไดดําเนินการไปบางแลว และที่จะตองดําเนินการตอเนื่องไมสามารถดําเนินการตอได รัฐบาลจึงเห็นชอบใหมีการ

จัดหาเงินกูจากตางประเทศมาดําเนินการตอ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขผูกพัน (Policy Matrix) 

โครงการเงินกูเพื่อปรับ โครงสรางภาคเกษตร ในสวนที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมขีดความสามารถใน การแขงขันเพื่อการ

สงออก เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2542 

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนหนวยงานอิสระในการดําเนิน งาน

จัดการกองทุน ตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรโดยมีผลบังคับใชตั้งแต วันที่ 15 มีนาคม 2546 

เปนตนไป (มีทุนดําเนินการขั้นตน 3,000 ลานบาท) ปปป 

 วิสัยทัศน 

สํานกังานหลกัในการพฒันาการวิจัยการเกษตรเชิงพาณชิย เพ่ือเพ่ิมขดีดวามสามารถในการแขงขนัของชาติ ( การวิจัย 

หมายถึง วิจัย พัฒ นา และ วศิวกรรม) 

 พันธกิจ 
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• พันธกิจของ สวก.  
• สงเสริมและสนับสนนุ การวจิัยการเกษตรเชิงพาณิชย  
• สงเสริมและสนับสนนุการพฒันาบคุลากรดานการวิจัยการเกษตร  
• สงเสริมและสนับสนนุการพฒันาขอมูล และสารสนเทศดานการวจิัยการเกษตรเชิงพาณิชย  

 
2.6.13  สํานักงานสงเคราะหการทําสวนยาง 

 ภารกิจหลัก 

สํานักงานกองทุนสงเคราะหการสวนยาง ( สกย.) เปนรัฐวิสาหกิจประเภทสงเสริมที่ไมแสวงหากําไร สังกัด 

กระทรวงเกษตร และสหกรณ ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503 ตอมาไดมีการ

ปรับปรุงแกไขในป 2505 2518 และ 2530 รวม 3 ครั้ง มีวัตถุประสงค เพื่อดําเนินกิจการ ใหการสงเคราะหการทําสวนยาง 

และการสงเคราะหปลูกแทนดวยไมยืนตนชนิดอื่นที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

 ภารกิจพิเศษ 

ที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล นอกเหนือจาก พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง แลว รัฐบาลยังมอบ

นโยบาย ให สกย. ชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ใหรวมตัว จัดตั้งสหกรณกองทุนสวนยาง โดยจัดสรร งบประมาณ สราง 

โรงผลิตยางแผนผึ่งแหง / รมควัน ใหกับกลุมเกษตรกร เพื่อแปรรูปผลผลิต เปนยางแผนรมควัน หรือ อบแหง สําหรับกลุม

เกษตรกรที่รวมตัวกัน ไมมากพอ ที่จะจัดตั้งสหกรณ รัฐก็ให สกย. จัดสรางโรงเรือนผลิตยางแผนดิบคุณภาพดี ให นอง

จากนั้นรัฐยังมอบหมาย ให สกย. จักตลาดประมูลยางระดับทองถิ่น เพื่อใหเกษตรกร และพอคามาซื้อขายผลผลิต ที่ได

คุณภาพมาตรฐา และราคาที่เปนธรรม 

 วัตถุประสงคในการจัดตั้ง 

1. สงเสริมใหเกษตรกรปลูกยางพันธุดีหรือไมยืนตนทดแทนยางเกา และสงเสริมใหเกษตรกร ที่ไมมียางมากอน ไดปลูก

สรางสวนยางพันธุดี โดยใหทุนสงเคราะหรวมทั้งคําแนะนําทางวิชาการ เพ่ือใหมีผลผลิตและรายเพิ่มขึ้น 

2. พัฒนาคุณภาพผลผลิตใหเปนที่ยอมรับของตลาด โดยใชเทคโนโลยีเหมาะสม 

3. พัฒนาระบบและกลไกลตลาดใหเกษตรกรชาวสวนยางไดรับความเปนธรรมในดานราคา 

4. จัดตั้งและพฒันาองคเกษตรกรชาวสวนยาง ใหเขมแข็งมีศักยภาพในการพัฒนาและอํานาจตอรองที่สูงขึ้น 

 

2.6.14  องคการตลาดเพื่อเกษตรกร 

 ประวตั ิ



ภาคผนวก ข - 112 
 

องคการตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ไดจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการตลาดเพื่อเกษตรกร  พ.ศ. 2517 เมื่อ

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2517 เปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ  โดยรัฐบาลจายใหเปนทุนประเดิมหาสิบลาน

บาท และมีวัตถุประสงคหลัก คือ 

1. ชวยเหลือเกษตรกรดานการตลาดสินคาเกษตร เพื่อสรางมูลคาเพ่ิมใหแกเกษตรกร 

2. จัดหาและจําหนายปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ราคาเปนธรรม  และตรงตามเวลาที่ตองการใหแกเกษตรกร 

3. ชวยเหลือเกษตรกร / สถาบันเกษตรกร ในการเจรจา การจําหนาย การตลาด และการเก็บรักษาซึ่งผลผลิต หรือ

ผลิตภัณฑทางการเกษตร 

การดําเนินการภายใต การควบคุมดูแลของคณะกรรมการ องคการตลาดเพื่อเกษตรกร ประกอบดวย 

o ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานกรรมการ 

o ผูแทนสํานักงบประมาณ และผูแทนกระทรวงการคลัง เปนกรรมการ 

o และกรรมการอื่นอีกไมเกิน 7 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง โดยในจํานวนนี้ใหมีสถาบันเกษตรกรไมนอย

กวา 2 คน และผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ 

 วิสัยทัศน 

"เปนองคกร ที่บริหารจัดการดานการตลาดอยางเปนธรรม เพื่อนําไปสูความผาสุกของเกษตรกร" 

 พันธกิจ 

1. ปรับปรุงพัฒนา และบริหารตลาดกลาง / คลังสินคา 

2. จัดหา / จําหนาย ปจจัยการผลิต ผลผลิตทางการเกษตร ที่มีคุณภาพ ราคาเปนธรรม 

3. สรางชองทางการจําหนายสินคา โดยความรวมมือกับเกหษตรกร สถาบันเกษตรกร เพื่อเช่ือมโยงเครือขายใหเปน

ระบบ ครบทุกภูมิภาค 

4. พัฒนาใชประโยชน พื้นที่ที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

5. สรางระบบสารสนเทศ เพื่อใหบริการดานขอมูลขาวสารแก เกษตรกร ภาคอื่นของสังคม 

6. ปรับปรุงพัฒนาความรู และขีดความสามารถของพนักงานใหสามารถดําเนินธุรกิจ ไดอยางมีประสิทธิผล 

7. ดําเนินการสนองนโยบายเรงดวนของรัฐบาล 

 

2.6.15  องคการสะพานปลา 

 ประวตั ิ

ในอดีตการขนถายและจําหนายสินคาสัตวน้ําเค็มของกรุงเทพฯ มีศูนยรวมอยูที่ถนนทรงวาด อําเภอสัมพันธวงศ 

กรุงเทพฯ สวนการจําหนายสัตวน้ําจืดมีศูนยรวมอยูที่หัวลําโพง ริมคลองผดุงกรุงเกษม สถานที่ทั้งสองแหงดังกลาวคับแคบ

และสกปรก ทําใหการดําเนินธุรกิจไปอยางไมสะดวก ในป พ.ศ.2491 องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ได
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สงคณะผูเช่ียวชาญ ประกอบดวย Dr. K.F. VASS และ Dr. J. REUTER มาศึกษาภาวะการประมงของประเทศไทยตามคํารอง

ขอของรัฐบาล ซึ่งคณะผูเช่ียวชาญดังกลาวไดเสนอวาระบบตลาดปลาที่มีอยูเดิมยังขาดหลักการดําเนินงานทางวิชาการและ

ขาดการสงเคราะหในดานสังคมและเศรษฐกิจ สมควรที่รัฐบาลจะเขาดําเนินการแกไขปรับปรุงในดานตางๆ 6 ประการ ดังนี ้

o บริการเกี่ยวกับการขนสงสัตวน้ําไปสูตลาด (การขนสง)  

o บริการเกี่ยวกับการเกบ็สินคาสัตวน้ําที่สะพานปลา (หองเย็น)  

o การจัดระบบเลหลังสินคาสัตวนํ้า (ตลาดกลางหรือสะพานปลา)  
o จัดองคการใหชาวประมงกูยืมเงินทุนและออมสิน (สินเชื่อการเกษตร)  

o บริการเกี่ยวกับการขายวัตถุดิบและอุปกรณการประมง (เคร่ืองมือและอุปกรณ) 

o บริการเกี่ยวกับการสงเสริมการประมง แนะนําทางวิชาการและอื่นๆ ตลอดจนบริการเกี่ยวกับปวยเจ็บ 

(วิชาการและสวัสดิการ)  

 จากขอเสนอดังกลาวขางตน เพื่อดําเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจการประมงดานการตลาด กรมประมง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงไดจัดทําโครงการเสนอรัฐบาล เมื่อรัฐบาลรับหลักการและเห็นชอบใหดําเนินการแลว กรม

ประมงจึงไดเร่ิมงานในการกอสรางสะพานปลาของรัฐขึ้นที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยา ตําบลยานนาวา อําเภอยานนาวา กรุงเทพฯ 

ในป พ.ศ. 2492 ตอมาไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.2496 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2496 

อันเปนกฎหมายในการจัดตั้งองคการสะพานปลา องคการสะพานปลาจึงไดถือกําเนิดตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา 

 วิสัยทัศน 

เปนองคกรหลักในการบรหิารจัดการการใหบรกิารขนถายสัตวน้ําและตลาดสัตวน้ําที่ไดมาตรฐานระดับสากล ถูก

สขุลักษณะ และสงเสริมอาชีพประมง 

 พันธกิจ 

1. ใหบริการตลาดสินคาสตัวน้ําทีม่คีณุภาพมาตรฐานและเปนธรรม 

2. สงเสริมฐานะสวัสดกิารของชาวประมง สนับสนนุและพัฒนาอาชีพการประมง 

3. ปรบัระบบโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของสะพานปลาและทาเทียบ เรือประมงใหเพียงพอ ได

มาตรฐาน ถูกสขุอนามัย และไมกระทบสิ่งแวดลอม และยกระดบัมาตรฐานการดูแลรักษาสตัวน้ําใหถูกสขุลักษณะ

เพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภค 

4. เพ่ิมประสทิธิภาพการบรหิารฐานะการเงินทีม่ั่นคงขององคกร 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมปีระสทิธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได 

 

2.6.16  องคการสวนยาง 

 ประวตั ิ
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ในระหวางป 2482 – 2484 หัวหนากองการยาง (พระยาอนุวัติวนรักษ) ซึ่งขณะนั้นกองการยางยังสังกัดอยูในกรมปาไม

ไดรับเงินจํานวนหนึ่งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ใหไปซื้อที่ดินสวนยางในตําบลนาบอน และตําบลชางกลาง 

อําเภอทุงสง และอําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรากฏวาซื้อไดประมาณ 6 – 7 แหง รวมเนื้อที่ประมาณ 450 ไร และ

รบัฝากขายอีกหลายแปลงเนื้อที่ประมาณ 170 ไร ขณะที่ออกหาซื้อที่ดินสวนยาง พระยาอนุวัติวนรักษ ไดสํารวจพบสวนยางปลูก

ใหม อายุประมาณ 1 – 2 ป เปนจํานวนหลายพันไร ปลูกติดตอกันอยูในพื้นที่ที่บุกเบิกใหม ปรากฏวาตอมาที่ดินปลูกสรางสวน

ยางใหมเหลานี้ เปนที่ดินชาวจีนเชื้อสายฮกจิวเปนผูบุกเบิกโดยไมชอบดวยกฎหมาย คนจีนเหลานี้เคยไดรับใบเหยียบย่ํา

สําหรับที่ดินดังกลาวมากอนแลว แตใบเหยียบยํ่าหมดอายุ (2 ป) ไปหลายปแลวเพิ่งจะมาหักลางถางพงบุกเบิกปลูกยางเมื่อ  1-2 

ปมานี้เอง อายุของตนยางเปนพยานไดชัดแจง พระยาอนุวัติ วนรักษ จึงไดรวมมือกับที่ดินจังหวัด ดําเนินการสอบสวนและขับ

ไลผูบุกรุกที่ดินเพื่อความเรียบรอยของที่ดินและปาแหงนี้ ทางราชการจึงไดออกพระราชกฤษฎกีากาํหนดเขตหวงหามทีด่นิใน

ทองที่ ตําบลชางกลาง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พุทธศักราช 2484 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2484 หวงหามที่ดิน

ดังกลาวไวเพื่อการเกษตร รวมเนื้อที่ในเขตพระราชกฤษฎีกาประมาณ 12,000 ไร ในเนื้อที่ดังกลาวปรากฏวามีตนยางออน

ปลูกอยูแลวประมาณ 6,000 ไร นอกจากนี้ยังมีสภาพเปนปาอยู สวนยาง 6,000 ไร ดังกลาวนี้ไดตกมาอยูในความดูแลของ

กองการยาง กรมปาไม กรมปาไมไดพิจารณาเห็นวาที่ดินแหงนี้เหมาะกับการใชประโยชนในการขยายกิจการดานสวนยาง

ใหกวางขวางย่ิงขึ้น จึงไดกําหนดแผนงานที่จะดําเนินการในสวนยางแปลงนี้ใหเกิดประโยชนแกราษฎรชาวสวนยางเทาที่จะ

ทําได 

นับตั้งแตป 2493 เปนตนมา องคการสวนยางไดดําเนินการและขยายงานออกไปหลายประการ เชน ทดลองสราง

สวนโกโกในเนื้อที่ 300 ไร (แตทําได 4 ป ก็ตองเลิกไปเพราะพื้นที่ไมเหมาะกับการปลูกโกโก) สรางสวนยางพันธุดีเพิ่มเติม

ในเนื้อที่วางเปลาประมาณ 5,500 ไร สรางสวนกาแฟ ในเนื้อที่ 700 ไร สรางโรงงานผลิตกระแสไฟฟาจากน้ําตก เพ่ือนํา

พลังงานไฟฟามาใชในโรงงานผลิตยางและแสงสวาง และไดสรางโรงงานผลิตยางเครปจากเศษยาง 

ตอมาในป 2504 กระทรวงเกษตรไดตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนยาง เพื่อใหองคการสวนยางมีฐานะเปน

นิติบุคคล และเปล่ียนซื่อจาก “องคการสวนยางนาบอน” เปน “องคการสวนยาง” ดําเนินกิจการและบริหารงานภายใน

ขอบเขตของวัตถุประสงคที่บัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนยาง พ.ศ.2504 เปนรัฐวิสาหกิจในสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 วัตถุประสงคในการจัดตั้งองคการสวนยาง 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนยาง พ.ศ. 2504 ไดกําหนดวัตถุประสงคของ องคการสวนยางไวดังนี้ 

1. ประกอบเกษตรกรรม ซึ่งมีการทําสวนยางพาราเปนสําคัญรวมทั้งการสรางแปลงเพาะและแปลงขยายพันธุยางพารา 

2. ผลิตยางแผนรมควัน ยางเครปขาว น้ํายางขน ยางผง ยางแทง ยางชนิดอืน่ ๆ และสารประกอบของยางพารา 

3. ประดิษฐหรือผลิตวัตถุจากยางพารา 

4. ผลิตและจําหนายพลังงานเพื่อประโยชนแกกสิกรรม และกิจการ ซึ่งเปนวัตถุประสงคขององคการสวนยาง 
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5. ประกอบการคาและธุรกิจเกี่ยวกับผลิตผล ผลิตภัณฑ และวัตถุพลอยไดที่เกิดจากกิจการตามขอ 1,2,3 และ 4 และเครื่องมือ

เครื่องใช เครื่องจักรกล และอุปกรณเกษตรกรรม 

6. อํานวยบริการแกรัฐและประชาชนเกี่ยวกับยางพารา 

 วิสัยทัศน 

เปนรัฐวิสาหกิจหลักดานธุรกิจยางพาราครบวงจรอยางมีประสิทธิภาพและเปนกลไกภาครัฐในการพัฒนายางและเพิ่มมูลคา

ยางของประเทศ 

 

 ภารกิจ 

o ดําเนินธุรกิจยางและปจจัยในการผลิตยางครบวงจร 

o ลงทุนกับเอกชนในการประกอบการอุตสาหกรรมยาง และไมยาง 

o อํานวยบริการแกรัฐ และประชาชนเกี่ยวกับยางพารา 

 

2.6.17  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องคการมหาชน) 

 ประวตั ิ

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2535 ใหจัดตั้งหนวยงานระดับกองขึ้นในสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เพื่อทําหนาที่เปนหนวยเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการและประสานงานโครงการหลวง และปฏิบัติงาน
สนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงในดานตาง ๆ  

ตอมาไดมีพระรากฤษฎีกาแบงสวนราชการ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2535 ใหจัดตั้งกองพัฒนาเกษตรที่สูงเปนสวนราชการภายในสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณขึ้นตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกลาว พ.ศ. 2545 กองพัฒนาเกษตรที่สูงไดรับการยกฐานะเปนสํานักพัฒนาเกษตรที่สูง ตามกฎกระทรวง
แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2545 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545  

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2547 คณะรัฐมนตรีไดมีมติ ใหจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ขึ้นในรูปแบบองคการ

มหาชน เพื่อใหมีการบริหารจัดการที่มีความคลองตัว และมีการประสานความรวมมือของภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของเขา

ดวยกันไดดีย่ิงขึ้น โดยมีภารกิจสําคัญในการสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนางานโครงการหลวง และขยายผลการ

ดําเนินงานโครงการหลวงไปยังพื้นที่สูงสวนใหญของประเทศ เกิดการนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับบริบท สภาพทาง

เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน รวมทั้งการกระตุนใหเกิดจิตสํานึกในการพึ่งพาตนเอง สามารถ

ผสมผสานองคความรูจากโครงการหลวงกับภูมิปญญาทองถิ่นไดอยางเหมาะสมกอใหเกิดกระบวนการเรียนรู และ

นวัตกรรมของชุมชน ตลอดจนสงเสริมการมีสวนรวมในการฟนฟูปาตนน้ําลําธาร 

ตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) โดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เลมที่ 122 ตอนที่ 95 วันที่ 14 ตุลาคม 2548 และใหมีผลบังคับใชตั้งแต วันที่ 15 ตุลาคม 2548 และเมื่อวันที่ 21 
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กุมภาพันธ 2549 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหโอนกิจการทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของสํานักพัฒนาเกษตรที่สูง 

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณไปเปนของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)  

 วิสัยทัศน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง  เปนองคกรที่ทําหนาที่ในการขับเคล่ือนการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน  เนน

สนับสนุนภารกิจของโครงการหลวง    เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางบูรณาการและเกิดความสมดุลทั้งทางดานเศรษฐกิจ  สังคม 

และสิ่งแวดลอม 

 พันธกิจ 

1. สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของโครงการหลวง 

2. รักษาและพัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งรักษาคุณคาและสรางประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ

บนพื้นที่สูง 

3. สงเสริมการถายทอดองคความรูและพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีความเขมแข็งภายใต

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคลองกับแนวทางของโครงการหลวงรวมทั้งการสนับสนุนกระบวนการมีสวน

รวมของชุมชนในการฟนฟูและรักษาสิ่งแวดลอม 

4. เสริมสรางเครือขายความรวมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง ทั้งภายในและตางประเทศ 

 

2.6.18  บริษัท หองปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร จํากัด  

 ประวัติ 

     สินคาเกษตรและอาหารเปนภาคการผลิตที่สําคัญของประเทศ ทั้งในดานการสงออกเพื่อสรางรายไดเขาประเทศ 

และการเชื่อมโยงกับเกษตรกร ซึ่งเปนผูผลิตภาคสําคัญที่สุดของประเทศ ปจจุบันการคาขายสินคาเกษตร มีความซับซอนและ

มีปญหาอุปสรรคมากมาย โดยเฉพาะการใชมาตรการดานภาษี(Non-tariff Barrier: NTB) โดยเฉพาะมาตรการดานสุขอนามัย หรือ

มาตรการดานสิ่งแวดลอม เพื่อคุมครองผูผลิตและผูบริโภคในประเทศของตน ในขณะที่ประเทศไทยยังมีศักยภาพดานการ

ตรวจสอบคุณภาพสินคาจํากัด ทั้งในเชิงปริมาณและขีดความสามารถเชิงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการวิเคราะห

ทดสอบตรวจสอบ โดยหนวยตรวจสอบปจจุบันของประเทศทั้งของภาครัฐและเอกชนยังมีกําลัง (Capacity) ไมเพียงพอใน

การใหบริการตรวจสอบไดรวดเร็วและเพียงพอตอความตองการ ซึ่งทวีเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเรว็ 

    บริษัท หองปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร จํากัด จัดตั้งขึ้นตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2546 โดยมีเปาหมายเพื่อสรางความความเขมแข็งและตอบสนองความตองการของประเทศ เกี่ยวกับ

คุณภาพผลิตภัณฑเกษตรและอาหารใน 3 สวน ที่สําคัญคือ  
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    - การขยายขีดความสามารถในการตรวจสอบผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร เพื่อการสงออกที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อตอบสนองความตองการที่มีแนวโนมสูงขึ้น ทั้งในดานปริมาณรายการที่ตองการ การ

ตรวจสอบและความซับซอนของการตรวจสอบ โดยการใหบริการที่เบ็ดเสร็จ รวดเร็วและคลองตัว  

    - การเพิ่มขีดความสามารถ และขยายขอบเขตการตรวจสอบสินคาเกษตร และอาหารนําเขาโดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาที่มี

ความเสี่ยงสูง เพื่อเปนหลักประกันสําหรับการนําเขาวัตถุดิบเพ่ือผลิตเปนอาหารแปรรูปเพื่อการสงออก รวมทั้งการคุมครอง

ผูบริโภคภายในประเทศใหไดบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ การปองกันการแพรระบาดของโรคพืช ปศุสัตวและประมง จาก

ตางประเทศเขาสูประเทศไทย  

    - เพิ่มขีดความสามารถของประเทศในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร เพื่อเปนขอมูล

สําหรับสนับสนุนการเจรจาทางการคาและการแกไขขอเสียเปรียบของประเทศในการตอรอง หรือแกไขขอกลาวหาดาน

คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร  

 วัตถุประสงค 

    1. เพื่อบริการตรวจสอบวิเคราะหสินคาเกษตรและอาหารทั้งนําเขาและสงออก เนนการใหบริการ  

แกภาคธุรกิจ ดวยความเชื่อมั่นในการตรวจสอบและรับรอง และสามารถใหบริการไดอยางรวดเร็ว  

    2. เพื่อพัฒนามาตรฐานอางอิง (Reference Standard Material) สําหรับการยืนยันความถูกตองแมนยํา  

ของการตรวจวิเคราะห  

    3. สรางความมั่นใจในสินคาเกษตรและอาหารของประเทศไทยทั้งทางดานมาตรฐานและความปลอดภัย  

 วิสัยทัศน 

    - เปนหนวยตรวจสอบที่ไดมาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนการสงออกและคุมครองผูบริโภคในประเทศ  

    - เปนหองปฏิบัติการอางอิงทางวิชาการของประเทศ(Reference Lab) เพ่ือสนับสนุนการเจรจาทางการคา และการพัฒนา

ระบบเครือขายหองปฏิบัติการ  

    - เปนหนวยงานประสานเครือขายขอมูลคุณภาพสินคาเกษตรและอาหารที่มีความสมบูรณและทันเหตุการณ สามารถใช

เปนขอมูลทางวิทยาศาสตรและขอมูลแจงเตือนภัย  

 พันธกิจ 

    - ใหเปนบริการตรวจสอบสินคาเกษตรและอาหารนําเขาและสงออกของประเทศโดยใหบริการครอบคลุมพื้นที่ทั่ว

ประเทศ  

    - สรางความเปนเลิศทางวิชาการดานการตรวจสอบสินคาเกษตรและอาหาร รวมทั้งพัฒนาเครือขายหองปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการบริการตรวจสอบ  

 

 2.7  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
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 วิสัยทัศน  

1. สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการการตลาดและการทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพเพื่อสรางรายไดเขาสูประเทศ 
2. บูรณาการ ประสานงานการขับเคล่ือนนโยบายและการบริหารจัดการการทองเที่ยว กีฬา และนันทนาการ ใหมีเอกภาพ 

เชื่อมโยงอยางเปนระบบกับทุกภาคสวนและเปนสวนสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอมของประเทศใหเกิดสมดุล ย่ังยืน 

3. พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจบริการทองเที่ยวใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานการทองเที่ยว
ของภูมิภาค 

4. พัฒนาบคุลากรดานการทองเที่ยว กฬีา วทิยาศาสตรการกฬีา และนันทนาการใหไดมาตรฐานสากล 
5. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาดานพลศึกษา กีฬา นันทนาการ การออกกําลังกาย และวิทยาศาสตร

การกีฬา 
6. สงเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลักดันการนํานโยบายและแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติไปสุการปฏิบัติ 

รวมทั้งกําหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนในทุกภาคสวนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   

 พันธกิจ   

1. สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการการตลาดและการทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพเพื่อสรางรายไดเขาสูประเทศ 
2. บูรณาการ ประสานงานการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการการทองเที่ยว กีฬา และนันทนาการ ใหมีเอกภาพ 

เชื่อมโยงอยางเปนระบบกับทุกภาคสวนและเปนสวนสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอมของประเทศใหเกิดสมดุล ย่ังยืน 

3. พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจบริการทองเที่ยวใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานการทองเที่ยว
ของภูมิภาค 

4. พัฒนาบคุลากรดานการทองเที่ยว กฬีา วทิยาศาสตรการกฬีา และนันทนาการใหไดมาตรฐานสากล 
5. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาดานพลศึกษา กีฬา นันทนาการ การออกกําลังกาย และวิทยาศาสตร

การกีฬา 
6. สงเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลักดันการนํานโยบายและแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติไปสุการปฏิบัติ 

รวมทั้งกําหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนในทุกภาคสวนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

ภารกิจหนาทีต่ามกฏหมาย 

 มาตรา 14  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว การกีฬา การศึกษาดานกีฬา นันทนาการ และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

มาตรา 15  กระทรวงการทองเที่ยวและกฬีา มสีวนราชการ ดังตอไปนี ้
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1. สํานกังานรัฐมนตรี 
2. สํานกังานปลดักระทรวง 
3. สํานกังานพัฒนาการกฬีาและนันทนาการ 
4. สํานกังานพัฒนาการทองเทีย่ว 
5. สถาบนัการพลศึกษา 

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

1. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
2. การกฬีาแหงประเทศไทย 

  

 2.7.1  สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว 

 ประวัติ  

 สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว เปนสวนราชการระดับกรมสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 5 หมวด 5 ตั้งแตวันที่ 3 ตุลาคม 2545 

 วิสัยทัศน 

1. ประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวที่ย่ังยืน มีคุณภาพและไดมาตรฐานระดับโลก  

2. อุตสาหกรรมภาพยนตร ของประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขันระดับ นานาชาติ และเปนหนทางสําคัญของการ

นํารายไดเขาสูประเทศ  

 พันธกิจ 

1. สราง สงเสริม อนุรักษ ฟนฟู หรือ พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีความย่ังยืน  

2. สงเสริมการมีสวนรวม และ เสริมสรางขีดความสามารถดานการทองเที่ยวใหแกทุกภาคสวน  

3. พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว ใหเปนเครื่องมือในการสรางรายไดใหแกประชาชน  

4. พัฒนา ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมทองเที่ยว  

5. สรางความมั่นใจ อํานวยความสะดวก และ ใหความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว  

6. พัฒนาความรวมมือระหวางประเทศดานการทองเที่ยว  

7. สงเสริม สนับสนุนการถายทําภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย  

8. สงเสริม สนับสนุน อุตสาหกรรมภาพยนตรของประเทศไทย 

 อํานาจหนาที่  

 สํานกังานพฒันาการทองเทีย่ว มีภารกิจ เกี่ยวกบั การทองเที่ยว ในการพัฒนามาตรฐาน การบรกิารดานการ

ทองเที่ยว และแหลงทองเที่ยว รวมทั้งการสนบัสนุนการ ประกอบธุรกจินําเที่ยวและมคัคุเทศก ใหอยูในระดบัมาตรฐาน เพื่อ
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กอใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และเพื่อกอใหเกิดการทองเที่ยวแบบยั่งยืน โดย ใหอํานาจหนาที่

ดังตอไปนี ้

1. ศึกษา วิเคราะห วิจัย รวบรวมขอมูลสถิติดานการทองเที่ยว และแนวทาง การดําเนินการพัฒนาการทองเที่ยว ให

สอดคลองกับนโยบาย และแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ  

2. จัดทําแผนพัฒนาบริการการทองเที่ยว รวมทั้งประสานสงเสริม และสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามแผนที่กําหนด  

3. จัดทําแผนพัฒนาทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก รวมทั้งประสาน สงเสริมและสนับสนุน ใหมีการปฏิบัติ 

ตามที่กําหนด  

4. จัดทําแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยว รวมทั้งประสาน สงเสริมและสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามแผนที่กําหนด  

5. ดําเนินการตามกฎหมาย วาดวยธุรกจินําเที่ยว และมคัคุเทศก และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  

6. ติดตามประเมนิผลงานดานพัฒนาการทองเที่ยว  

7. สงเสริม สนบัสนุนกจิการภาพยนตร ทั้งภาคการผลติ การบรหิารและกจิการที่เกี่ยวของ  

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด ใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงาน หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย  

 

 

 

 

 2.7.2  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

 ประวัติ  

 การสงเสริมการทองเที่ยวไดเริ่มขึ้นอยางชัดเจนใน พ.ศ. 2479 เมื่อ กระทรวงเศรษฐการ เสนอโครงการบํารุง

อุตสาหกรรมทองเที่ยวในประเทศสยามตอคณะรัฐมนตรี ในการเสนอโครงการนี้ กระทรวงเศรษฐการไดเสนอใหจัดเปนรูป

ของสมาคมการทองเที่ยว คณะรัฐมนตรีประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2479 มีมติรับหลักการของการบํารุง

อุตสาหกรรมทองเที่ยว แตไมรับหลักการในการจัดตั้งใหเปนรูปสมาคม ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง 

ดําเนินงานโดยใหกระทรวงเศรษฐการ เปนเจาของเรื่อง กระทรวงเศรษฐการไดมอบงานนี้ใหกรมพาณิชย เปนผูจัดทําเพราะ

กรมพาณิชยมีแผนกสงเสริมพาณิชย และทองเที่ยวอยูกระทรวงเศรษฐการไดดําเนินการเรื่องนี้ตอมาจนเมื่อสงครามโลกครั้ง

ที่ 2 เกิดขึ้น และสํานักงานถูกระเบิด จึงเลิกกิจการไปชั่วคราว 

 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2492 คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเห็นควรปรับปรุงหนวยงานทองเที่ยวขึ้นใหม จึงไดมีมติให

กรมโฆษณา การยกรางโครงการปรับปรุงหนวยงานสงเสริมการทองเที่ยวเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา ในการประชุม เมื่อ

วันที่ 19 ตุลาคม 2492 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหกรมโฆษณาการพิจารณาสงเสริมการทองเที่ยว กรมโฆษณาการไดทําความ
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ตกลงกับกระทรวงเศรษฐการ ซึ่งในสมัยนั้นมีช่ือวา กระทรวงพาณิชยและคมนาคม ขอโอนกิจการสงเสริมการทองเที่ยว 

จากกระทรวงพาณิชยและคมนาคมมาอยูกับกรมโฆษณาการ สํานักนายกรัฐมนตรี และใหเรียกสวนงานนี้วา "สํานักงาน

สงเสริมการทองเที่ยว" ตอมากรมโฆษณาการไดพิจารณาเห็นวากิจการสงเสริมการทองเที่ยวกําลังตื่นตัวในประเทศไทยมาก 

จึงไดจัดตั้งสํานักงานสงเสริมการทองเที่ยวใหมีฐานะเทียบเทากอง เรียกวา "สํานักงานทองเที่ยว" โดยพระราชกฤษฎีกาจัด

วางระเบียบราชการกรมโฆษณาการในสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2493  

 ใน พ.ศ. 2502 เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดแบงสวนราชการ กรม

ประชาสัมพันธ พ.ศ. 2502 โดยตัด "สํานักงานทองเที่ยว" ออก แลวจัดตั้งขึ้นเปนองคการอิสระ เรียกวา "องคการสงเสริมการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย" มีช่ือยอวา "อ.ส.ท." โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมการทองเที่ยว พ.ศ. 2502    

 องคการสงเสริมการทองเที่ยว ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมการทองเที่ยว พ.ศ. 2502 นั้น 

มีหนาที่สงเสริมการทองเที่ยวเปนสวนใหญ ตอมาอุตสาหกรรมทองเที่ยวไดขยายตัวอยางกวางขวางรวดเร็ว จําเปนตอง

ปรับปรุงอํานาจหนาที่ของ อ.ส.ท. ใหมีขอบเขตการปฏิบัติงานกวางขวางยิ่งขึ้นทั้งในดานการพัฒนา อนุรักษทรัพยากร

ทางการทองเที่ยว และ การสงเสริมเผยแพร จึงไดมีการนําเสนอรางพระราชบัญญัติ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และ ราง

พระราชบัญญัติจัดระเบียบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว เพ่ือให หนวยงานการทองเที่ยวของรัฐ มีอํานาจหนาที่และ

รับผิดชอบในการพัฒนาสงเสริมเผยแพร และ ดําเนินกิจการ เพื่อเปนการริเริ่มใหมีการพัฒนาแหลงทองเที่ยว ตลอดจน

คุมครองใหความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวดวย สภานิติบัญญัติแหงชาติซึ่งทําหนาที่รัฐสภาในการประชุมครั้งที่ 41 วันศุกรที่ 

20 เมษายน 2522 ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ แลวปรากฏวา รางพระราชบัญญัติจัดระเบียบธุรกิจ เกี่ยวกับ

อตุสาหกรรมทองเที่ยวไมผานการพิจารณา สวนพระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดผานการพิจารณาประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ 96 ตอนที่ 72 วันที่ 4 พฤษภาคม 2522 จัดตั้ง "การทองเที่ยวแหงประเทศไทย" ขึ้น มี

ช่ือยอวา "ททท." 

 ภารกิจตามกฎหมาย 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  

มาตรา 8  ททท. มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

 1. สงเสริมการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว ตลอดจนการประกอบอาชีพของคนไทยในอุตสาหกรรม

ทองเที่ยว 

 2. เผยแพรประเทศไทยในดานความงามของธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม 

การกีฬาและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ตลอดจนกิจการอยางอื่นอันจะเปนการชักจูงใหมีการเดินทางทองเที่ยว 

 3. อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว 

 4. สงเสริมความเขาใจอันดีและความเปนมิตรไมตรีระหวางประชาชนและระหวางประเทศโดยอาศัยการทองเที่ยว 

 5. ริเริ่มใหมีการพัฒนาการทองเที่ยว และเพื่อพัฒนาปจจัยพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว 
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 มาตรา 9 ให ททท. มีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงคตามมาตรา 8 และอํานาจเชนวานี้ให

รวมถึง 

 1. ใหคําปรึกษา แนะนํา รวมมือและประสานงานกับสวนราชการ องคการ สถาบัน นิติบุคคลและเอกชน ทั้งภายใน

และภายนอกราชอาณาจักร 

 2. สงเสริม รวมมือ หรือดําเนินการในการฝกอบรมและใหการศึกษาวิชาการตาง ๆ เพื่อสรางบุคลากรใหได

มาตรฐานและเพียงพอในอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

 3. สงเสริมการทัศนศึกษา 

 4. สํารวจและรวบรวมหลักฐานตาง ๆ จากสวนราชการ องคการ สถาบัน นิติบุคคลและเอกชนผูประกอบ

อุตสาหกรรมทองเที่ยวเพื่อประโยชนในการจัดทําสถิติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

 5. สํารวจ กําหนดพ้ืนที่และสถานที่เปนสถานที่ทองเที่ยวและทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่ตองสงวนไวเปนของรัฐ

และใหอยูในความควบคุมดูแลของ ททท. โดยใหจัดทําเปนพระราชกฤษฎีกา 

 6. สํารวจ วางแผนและดําเนินการ จัดสราง สงเสริม อนุรักษ ฟนฟู บูรณะ หรือพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวตลอดจน

ทรัพยากรทางการทองเที่ยวและคุณภาพสิ่งแวดลอม  ทั้งนี้ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการนั้น ๆ 

 7. ประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวเทาที่จําเปน รวมตลอดถึงการลงทุนหรือรวมทุนเพื่อเปนการริเริ่มใหมีการ

พัฒนาการทองเที่ยวหรือพัฒนาปจจัยพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว 

 8. กูหรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร 

 9. ใหกูหรือใหยืมเงินโดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสินเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

 10. ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนหรือรวมทุนในกิจการอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

 11. ถือกรรมสิทธ์ิ หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ สรางซื้อ จัดหา ขาย จําหนาย เชา ใหเชา เชาซื้อ ให

เชาซื้อ ยืม ใหยืม รับจํานํา รับจํานอง ทําการแลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสินทั้งในและนอก

ราชอาณาจกัร ตลอดจนรับทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 

 12. กระทํากิจการอยางอ่ืนบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของ ททท. 

 

 

 2.8  กระทรวงแรงงาน   

ภาระหนาที่ในการพัฒนาแรงงานใหมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู จัดเตรียมกําลังคนใหมีความ

พรอมและพอเพียงตอความตองการทางเศรษฐกิจทุกภาคสวน เสริมสรางใหแรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี 

พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและบุคลากรดานแรงงานใหมีประสิทธิภาพ 

หนวยงานในสังกัดประกอบดวย 
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• สํานกังานรัฐมนตรี 

• สํานกังานปลกักระทรวงแรงงาน 

• กรมการจัดหางาน 

• กรมพฒันาฝมอืแรงงาน 

• กรมสวัสดกิารคุมครองแรงงาน 

• สํานกังานประกันสังคม 

โดยหนวยงานทีม่ีบทบาทในการชวยเหลือหรือใหการสงเสริม SMEs ทีโ่ดเดนเปนรูปธรรมไดแก กรมพฒันาฝมือ

แรงงาน ดังนัน้ในที่นีจ่ะขอกลาวถึงเฉพาะกรมพฒันาฝมือแรงงานเทานั้น ซึ่งรายละเอียดมีดังตอไปนี ้

 

 2.8.1  กรมพฒันาฝมือแรงงาน 

 บทบาทและหนาที่หลัก คือการบริการฝกอบรม และสงเสริมและประสานการพัฒนาฝมือแรงงานทั้งกับภาครัฐและ

เอกชน  สําหรับการจัดฝกอบรมจะเนนการฝกอบรมใน 3 ลักษณะ คือ การฝกเตรียมเขาทํางาน  การฝกยกระดับฝมือ การฝก

เสริมทักษะ สวนกิจกรรมที่ดําเนินการในปจจุบัน ไดแก ฝกอบรมฝมือแรงงาน เชน การฝกเตรียมเขาทํางาน การฝกยกระดับ

ฝมือ การฝกเสริมทักษะ  ฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร เพื่อใหเปนผูสามารถจัดการฝกอบรม ตลอดจนดําเนินการฝกอบรมได

อยางเหมาะสม และเปนระบบ  ใชมาตรการจูงใจภาคเอกชน โดยใชมาตรการจูงใจภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา

ฝมือแรงงาน พ.ศ.2545 กําหนดใหนายจาง/เจาของสถานประกอบการซึ่งมีการจัดฝกอบรมฝมือแรงงาน ไดรับการยกเวนและ

ลดหยอนภาษีอากร รวมทั้งไดรับสิทธิประโยชนดานตาง ๆ   จัดตั้งกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อเปนแหลงเงินทุน

หมุนเวียนในการใชจายเกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนาฝมือ แรงงาน  กําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน แหงชาติ ทดสอบ

มาตรฐานฝมือแรงงาน ทดสอบฝมือคนหางานเพื่อไปทํางานตางประเทศ แขงขันฝมือแรงงาน  จัดฝกอบรมระยะสั้นเพื่อให

ความรูในการประกอบอิสระในหลักสูตรตาง ๆ เชน การเขียนแผนธุรกิจ การตลาด การทําบัญชี  E-commerce การเขาถึงแหลง

ทุน  เช่ือมโยง ผูประกอบอาชีพอิสระใหกับหนวยงานเครือขาย ไดแก ศูนยใหคําปรึกษาทางการเงินสําหรับ รัฐวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย เพื่อให

คําปรึกษา แนะนําในการเริ่มประกอบธุรกิจ และการแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ 

 ลักษณะการดําเนินงานกรมพัฒนาฝมือแรงงาน มีสวนสําคัญตอการดําเนินงานของสถานประกอบการตางๆ 

โดยเฉพาะ SMEs ที่มีขอจํากัดในดานการฝกอบรมแรงงาน ซึ่งการที่กรมพัฒนาฝมือแรงงานจัดใหมีกิจกรรมตางๆเกี่ยวกับ

การฝกอบรมแรงงาน และการใชมาตรการจูงใจโดยการยกเวนและลดหยอนภาษีอากรตลอดจนการดําเนินงานในดานอื่นๆ 

ที่เอื้ออํานวยประโยชนใหแกสถานประกอบการ ทําให SMEs ไดรับประโยชนอยางมากในการพัฒนาฝมือแรงงานของ

ตนเอง เนื่องจากการยกเวนและลดหยอนภาษีอากร จึงทําใหมีเงินทุนมาใชในการฝกอบรมบุคลากรมากขึ้น และนอกจากนี้
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กรมพัฒนาฝมือแรงงานยังเปนสื่อกลางในการเชื่อมโยง SMEs เขากับแหลงเงินทุนตางๆอีกดวยทําให SMEs มีความสะดวก

รวดเร็วในการหาแหลงเงินทุนไดมากขึ้น 

 

 2.9  กระทรวงมหาดไทย 

 ประวัต ิ

 ลักษณะงานอันเปนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยนั้น มีหลักฐานปรากฎในประวัติศาสตรการปกครองของไทยมา

ตั้งแตโบราณกาลแลว นับตั้งแตกรุงสุโขทัยเปนปฐมราชธานี เมื่อราว พ.ศ. ๑๘๐๐ มาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีการจัด

ระเบียบการปกครองฝายพลเรือนในรูป " จตุสดมภ " (เมือง วัง คลัง นา) โดยใหกรมเมือง มีหนาที่ในการปกครองทองที่ 

รักษาสันติสุข บังคับบัญชาบรรดาพลเรือน ตราบจนถึงรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถราว พ.ศ. ๒๐๐๖ ได

กําหนดใหมีกรมมหาดไทย ดูแลบริหารราชการฝายพลเรือนสืบทอดมาจึนถึงยุคกรุงรัตนโกสินทรตอนตน 

       การกอตั้งกระทรวงมหาดไทยเมื่อป พ.ศ. ๒๔๓๕ กลาวไดวา เปนการรวบรวมงานมหาดไทยมาอยูในที่เดียวกันอยาง

ชัดเจนเปนครั้งแรก สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงเลาไวเมื่อครั้งดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยวา ใน

ยุคสมัยนั้นระเบียบการปฏิบัติงานตางๆขาดความชัดเจน งานที่ปฏิบัติก็ยังเหลื่อมซอนกันกับหนวยงานอื่นๆ รวมตลอดจน

วิธีการปฏิบัติงานก็ลาสมัย จนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวตองทรงมีพระราชดําริเปนยุติใหสมเด็จฯ กรมพระ

ยาดํารงราชานุภาพ ฟนราชการมหาดไทยทั้งกระทรวง เลยทีเดียว 

  นับตั้ งแต เข าดํ ารงตํ าแหนง เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  สมเด็จฯ  ไดทรงทําการปรับปรุงงานของ

กระทรวงมหาดไทยหลายประการอาทิ แกไขระเบียบการปฏิบัติงาน ยกเลิกประเพณีที่ใหเจาหนาที่ตองไปเสนอราชการที่

บานเสนาบดี เลิกประเพณีที่เสนาบดีเอาตราตําแหนงไปไวที่บานกําหนดระเบียบการออกตรวจราชการหัวเมือง ใหมีการ

จัดสรางศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่งไดริเริ่มแนวคิดการทํางานของกระทรวงมหาดไทยที่มุงเนนให

บานเมืองอยูเย็นเปนสุข โดยการทํานุบํารุงบานเมืองเสียแตยามปกติ ไมตองรอใหเกิดปญหาเสียกอนจึงคอยดําเนินการรวม

ตลอดจนการจัดตั้งกรมตางๆ ขึ้น และรวมการบังคับบัญชาหัวเมืองตางๆ ซึ่งเดิมกระจายอยูถึง ๓ กระทรวง ใหมาขึ้นอยูกับ

กระทรวงมหาดไทยเพียงแหงเดียว เพ่ือใหเปนไปตามพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

แผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของกระทรวงมหาดไทย   

หนวยงานราชการ 

1. สํานักงานรัฐมนตรี : Office of the Minister  

2. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย : Office of the Permanent Secretary for Interior 

3. กรมการปกครอง : Department of Provincial Administration  

4. กรมการพัฒนาชุมชน : Community Development Department 

5. กรมที่ดิน : Department of Lands 
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6. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย : Department of Disaster Prevention and Mitigation 

7. กรมโยธาธิการและผังเมือง : Department of Public Works and Town and Country Planning  

8. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น : Department of Local Administration  

 

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ  

1. การไฟฟานครหลวง : Metropolitan Electricity Authority 

2. การไฟฟาสวนภูมิภาค : Provincial Electricity Authority  

3. การประปานครหลวง : Metropolitan Waterworks Authority 

4. การประปาสวนภูมิภาค : Provincial Waterworks Authority  

5. องคการตลาด : Marketing Organization  

              ภารกิจและอํานาจหนาที่  

 1. ดานการเมืองการปกครอง กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอํานวยการเลือกตังองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองทุกระดับ สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข การปกครอง และการบริหาร หนวยราชการสวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และการรักษาความมั่นคง

ของชาต ิ

 2. ดานเศรษฐกิจ กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพและความเปนอยูของประชาชน 

ซึ่งจะตองประสานและรวมมือกันอยางใกลชิดกับสวนราชการตาง ๆ ของกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้

ยังรับผิดชอบการจัดตั้งกลุมเกษตรกร การคุมครองผูเชานา การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรขนาดเล็กนอกเขตชลประทาน 

และการชลประทานราษฎร เปนตน 

 3. ดานสังคม กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชน และการรักษาความสงบเรียบรอย

ของสังคม เปนตน 

 4. ดานการพัฒนาทางกายภาพ กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดชุมชนการจัดที่ดิน การ

ใหบริการขั้นพ้ืนฐานในชนบท การจัดผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และการใหบริการสาธารณูปโภคในเขตเมือง เปนตน  

   

 

 2.9.1  กรมการพัฒนาชุมชน 

 ประวัติ  

 กรมการพัฒนาชุมชน เปนหนวยราชการระดับกรมของกระทรวงมหาดไทย กอตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2505 ตาม

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ฉบับที่ 10 พ.ศ.2505 โดยโอนกิจการบริหารของ สวนพัฒนาการทองถิ่น กรม
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มหาดไทยเดิมเปนกิจการ บริหารของกรมการพัฒนาชุมชน ในขณะที่กิจการบริหารของกรมมหาดไทยไดโอนเปน กรมการ

ปกครองในปจจุบันตามพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งปรับปรับปรุงใหม พ.ศ.2505  

         และเนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชน และกรมการปกครอง  มีรากฐานมาจาก  กรมมหาดไทย เหมือนกันมี

ความสัมพันธกันในทางจิตใจในทางการงาน  ที่ตองปฏิบัติ ใหบรรลุผลตามนโยบายของกระทรวงรวมกัน 

กระทรวงมหาดไทยจึงมี หนังสือดวนมากที่ 1890/2505 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2505 สั่งการไปยังผูวาราชการจังหวัด ทุก

จังหวัด ใหรับทราบ คําสั่งที่ 1358/2505 เรื่องระเบียบวาดวยความสัมพันธและปฏิบัติงาน รวมกันของกรมการปกครองและ

กรมการพัฒนาชุมชน  

 วิสัยทัศน     

 กรมการพัฒนาชุมชนเปนหนวยงานในการสงเสริมการบริหารจัดการชุมชนใหเขมแข็งอยางย่ังยืน 

 พันธกิจ     

 1. สรางพลังชุมชน 

 2. สรางระบบจัดการความรู 

 3. สรางระบบการบริหารจัดการชุมชน 

 อํานาจหนาที ่

                กฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 มีผลบังคับใช 

ตั้งแตวันที่ 9 ตุลาคม 2545 กําหนดใหกรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจสําคัญเกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการเรียนรู การมี

สวนรวมของประชาชน และสงเสริมงานวิสาหกิจชุมชนตามอํานาจหนาที่   ดังนี้ 

 1.  กําหนดนโยบาย แนวทาง แผน และมาตรการในการพัฒนาชุมชนเพ่ือเสริมสรางศักยภาพ และความเขมแข็งของ

ชุมชน                 

 2. สงเสริมศักยภาพของประชาชน ผูนําชุมชน องคกรชุมชน และเครือขายองคกรชุมชนเพื่อใหมีสวนรวมและเกิด

การรวมกลุมใหสามารถพึ่งตนเองได                 

 3. สงเสริมกระบวนการเรียนรูของประชาชน ผูนําชุมชน องคกร ชุมชน และเครือขายองคกรชุมชน เพื่อพัฒนาและ

แกไขปญหาของชุมชน                 

 4. สงเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน                 

 5. พัฒนาระบบขอมูลเพื่อการวางแผนและการบริหารการพัฒนา                 

 6. วิจัยและพัฒนารูปแบบ และวิธีการพัฒนาชุมชน ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนและสภาพพื้นที่                 

 7. ฝกอบรมและพัฒนาผูนําชุมชน องคกรชุมชน และเครือขายองคกรชุมชน รวมทั้งใหความรวมมือในการฝกอบรม

ดาน การพัฒนาชุมชนแกหนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศ                 

 8. ปฏิบัติราชการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม หรอืตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรี  
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 2.10  กระทรวงสาธารณสุข 

 ประวัต ิ

 25 ธันวาคม 2431 พระพุทธเจาหลวงทรงตั้ง “กรมการพยาบาล” ขึ้น เพื่อใหควบคุมดูแลกิจการศิริราชพยาบาลสืบ

แทนคณะกรรมการสรางโรงพยาบาลวังหนา ซึ่งพนหนาที่ไปเมื่อการจัดตั้งเสร็จแลว กรมพยาบาลมีหนาที่จัดการศึกษาวิชา

แพทย ควบคุมโรงพยาบาลอื่น ๆ และจัดการปลูกฝเปนทานแกประชาชน สันนิษฐานวา กรมพยาบาลขึ้นตรงตอองคสมเด็จ

พระเจาอยูหัว เพราะพระองคเจาศรีเสาวภางคราชเลขาธิการสวนพระองค ทรงเปนอธิบดี คร้ันพระองคเจาศรีเสาวภางค

สิ้นพระชนม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2432 กรมพยาบาลก็ยายมาสังกัดในกระทรวงธรรมการ เร่ิมมีแพทยประจําเมืองขึ้นในบาง

แหง มีการนํายาตําราหลวงออกจําหนวยในราคาถูกและตั้งกองแพทยไปปองกันโรคระบาด 

 พ.ศ. 2448 (ร.ศ. 124) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระปยมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยุบ

กรมพยาบาลและตําแหนงอธิบดีกรมพยาบาล อธิบดีกรมพยาบาลคนสุดทายคือ พระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นวิวิธวรรณ

ปรีชา และใหโรงพยาบาลอื่นที่สังกัดกรมพยาบาลไปขึ้นอยูในกระทรวงนครบาล ยกเวนโรงศิริราชพยาบาล คงใหเปนสาขา

ของโรงเรียนราชแพทยาลัย สวนกองโอสถศาลารัฐบาล กองทําพันธุหนองฝ กองแพทยปองกันโรคและแพทยประจําเมือง 

ยังคงสังกัดอยูในกระทรวงธรรมการตามเดิม 

 30 มีนาคม 2451 กระทรวงมหาดไทยไดขอโอนกองโอสถศาลารัฐบาล กองทําพันธุหนองฝ กองแพทยปองกันโรค 

และแพทยประจําเมืองมาอยูในบังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งในชั้นแรกใหสังกัดอยูในกรมพลําภังค 

 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2455 พระยามหาอํามาตยาธิบดี (เส็ง วิริยศิริ) ไดเดินทางไปประเทศฟลิปปนส และพบเห็น

การรักษาพยาบาลปองกันโรค ตลอดจนวิธีปลูกฝ จึงไดถวายรายงานขึ้นนํากราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว เกี่ยวกับความเห็นวาควรจะรีบจัดวางการปองกันโรคสําคัญ 4 อยาง คือ โรคฝดาษ อหิวาตกโรค กาฬโรค และไข

พิศม กระทรวงมหาดไทย จึงไดขอพระบรมราชานุญาตตั้งกรมพยาบาลขึ้น มีเจากรมพยาบาลคนแรกคือ พระยาอมรฤทธิ

ธํารง (ฉี บุนนาค) 

 ตอมากระทรวงมหาดไทยมีความประสงคจะปรับปรุง กิจการของกรมพยาบาลใหกวางขวางและกาวหนายิ่งขึ้น จึง

นําความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ขอพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนช่ือกรมพยาบาล

เปนกรมประชาภิบาล และไดรับพระบรมราชานุญาตตามสําเนาพระราชหัตถเลขา ลงวันที่ 19 ธันวาคม พุทธศักราช 2459  

 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461 ไดประกาศตั้งกรมสาธารณสุข โดยเปลี่ยนจากกรมประชาภิบาล และทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอ กรมหมื่นชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมมหาวิทยาลัยเปนอธิบดีกรมสาธารณสุข กรม

สาธารณสุขอยูในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2485 จึงไดมีการสถาปนากรมสาธารณสุขขึ้นเปนกระทรวง

สาธารณสุข 
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 พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวของที่ไดประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาตอนที่ 16 เลม 59 วันที่ 

10 มีนาคม 2485 กระทรวงสาธารณสุขจึงถือเอาวันที่ 10 มีนาคม เปนวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ตอมากระทรวง

สาธารณสุขไดเปล่ียนวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขเปนวันที่ 27 พฤศจิกายน ซึ่งเปนวันสถาปนากรมสาธารณสุขใน

กระทรวงมหาดไทย เมื่อ พ.ศ. 2461 และไดนําเร่ืองเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาแลวเห็นชอบดวย จึงเปนอันวา วันสถาปนา

กระทรวงสาธารณสุขไดเปลี่ยนจากวันที่ 10 มีนาคม เปนวันที่ 27 พฤศจิกายน ตั้งแต พ.ศ. 2509 เปนตนมา 

 อํานาจหนาที่และสวนราชการของกระทรวงสาธารณสุข  

 ตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2545 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต

วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยในสวนของกระทรวงสาธารณสุข มีดังนี้  

 1. มาตรา 42 กระทรวงสาธารณสุข มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพอนามัย การปองกัน ควบคุม และ

รักษาโรคภัย การฟนฟูสมรรถภาพของประชาชน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวง

สาธารณสุขหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

 2. มาตรา 43 กระทรวงสาธารณสุข มีสวนราชการดังตอไปนี้  

 (1) สํานักงานรัฐมนตรี  

 (2) สํานักงานปลัดกระทรวง  

 (3) กรมการแพทย  

 (4) กรมควบคุมโรค  

 (5) กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  

 (6) กรมวิทยาศาสตรการแพทย  

 (7) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

 (8) กรมสุขภาพจิต  

 (9) กรมอนามัย  

 (10) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

 ภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข  

 กระทรวงสาธารณสุขมี 3 กลุมภารกิจ(Cluster) ดังนี้  

 2.1 กลุมภารกิจดานพัฒนาการแพทย มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการดานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ 

โดยการศึกษา วิจัย พัฒนาและถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ ตลอดจนการ

จัดระบบความรูและสรางมาตรฐานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเพื่อนําไปใชในระบบบริการสุขภาพ ซึ่งจะ

สงผลใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ  
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 2.2 กลุมภารกิจดานพัฒนาการสาธารณสุข มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการดานสงเสริมสุขภาพ การควบคุมและ

ปองกันโรค โดยการศึกษา วิจัย พัฒนา และถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค เพื่อ

นําไปใชในระบบบริการสุขภาพ ซึ่งจะสงผลใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ  

 2.3 กลุมภารกิจดานสนับสนุนงานบริการสุขภาพ มีภารกิจเกี่ยวกับการสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยบริการ

สุขภาพ โดยพัฒนาระบบและกลไกที่เอื้อตอการจัดบริการสุขภาพ ระบบสุขภาพของประชาชน และการคุมครองผูบริโภค

ดานบริการสุขภาพและดานผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อใหประชาชนสามารถดูแลตนเองและไดรับบริการจากหนวยบริการที่มี

คุณภาพและไดมาตรฐาน  

 

 2.10.1  สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 ประวัติ 

พ.ศ. 2465 มีการควบคุมยาเปนครั้งแรก โดยมี พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษขึ้น และ มีการ
จัดตั้ง กองยาเสพติดใหโทษ สังกัดกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ. 2484 มกีารจัดตั้ง แผนกอาหาร นกองสขุภาพ กรมสาธารณสขุกระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ. 2485 โอนกองบริโภคสงเคราะห ของกรมประชาสงเคราะห มารวมกับแผนกอาหาร และ
ยาของกรมสาธารณสุข แลวจัดตั้งเปนกองอาหารและยา กรมสาธารณสุข (ตอมา
เปลี่ยนเปน กรมอนามัย) กระทรวงสาธารณสุข มีหนวยงาน 3 แผนก ดวยกัน คือ 
แผนกอาหาร, แผนกยา, แผนกทะเบียนและสถิติ 

พ.ศ. 2496  โอนกองอาหารและยา จากกรมอนามัย ไปสังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงฯ พ.ศ. 
2508 ขยายงานเดิมของกองควบคุมอาหารและยา โดยแบงหนวยงานออกเปน 5 
แผนก ไดแก แผนกวิชาการ, แผนกยาเสพติดใหโทษ, แผนกทะเบียน, แผนกควบคุม
การโฆษณา และแผนกสารวัตร 

พ.ศ. 2515 โอนจากสํานักงานปลัดกระทรวงฯ ไปสังกัดกรมสงเสริมสาธารณสุข ไดมี การ
ปรับปรุงงาน ให กวางขวาง และแบงหนวยงานออกเปน 6 ฝายงาน ไดแก งาน
วิชาการ, งานสารวัตรอาหารและยาสวนภูมิภาค , งานยาเสพติดใหโทษ และ
วัตถุมีพิษ, งานทะเบียน อาหารและยา, งานสารวัตรอาหารและยาสวนกลาง, งาน
โฆษณาและศูนยรวมขาว  

พ.ศ. 2517 เปลี่ยนฐานะ กองควบคมุอาหารและยา เปนสํานกังานคณะกรรมการอาหาร และยา 
กระทรวงสาธารณ สุข  

 

 วิสัยทัศน 

   1) ผูบริโภคอุดมปญญา มีพฤติกรรมการบริโภคอยางเหมาะสม    
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   2) ผูประกอบการมีศักยภาพในการนําเสนอ (ผลิต นําเขา และจําหนาย) ผลิตภัณฑ สุขภาพและขอมูลที่ถูกตองตอ

สังคม    

   3) ผูมีสวนไดสวนเสียใหความรวมมือในการพัฒนา แลกเปลี่ยนองคความรูดาน ผลิตภัณฑสุขภาพ และนําไปใช

อยางตอเนื่อง    

   4) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนองคกรแหงการเรียนรู มีระบบคุณภาพ บุคลากรมีศักยภาพสูง และมี

คุณธรรม    

 

 อํานาจหนาที ่

       1.  ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยอาหาร กฎหมายวาดวยยา กฎหมายวาดวยเครื่องสําอาง กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

กฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท กฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ กฎหมายวาดวยเครื่องมือแพทย 

กฎหมายวาดวยการปองกันการใชสารระเหย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

        2.  พัฒนาระบบและกลไก เพื่อใหมีการดําเนินการบังคับใชกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ 

        3.  เฝาระวังกํากับและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑสถานประกอบการ และการโฆษณา รวมทั้งผลอันไม

พึงประสงคของผลิตภัณฑตลอดจนมีการติดตามหรือเฝาระวังขอมูลขาวสารดานผลิตภัณฑสุขภาพจากภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศ 

         4.  ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และระบบงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

         5.  สงเสริมและพัฒนาผูบริโภคใหมีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง เหมาะสม ปลอดภัย และ

คุมคา รวมทั้งเพื่อใหผูบริโภคนั้นมีการรองเรียน เพื่อปกปองสิทธิของตนได 

          6.  พัฒนาและสงเสริมการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ  โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ  

ภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายประชาคมสุขภาพ 

           7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตามที่

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

         2.10.2  กรมควบคุมโรค 

 ประวตั ิ



ภาคผนวก ข - 131 
 

 กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ เปนหนึ่งในหนวยงานราชการที่มคีวามสําคญัตอการพฒันาสขุภาพของ
ประชาชน ที่มุงเนนการเปนผูนําดานวิชาการและเทคโนโลยีการปองกนัและควบคมุโรคของประเทศและระดบันานาชาต ิ 
 

 พันธกิจ 
 วิจัย พฒันา และถายทอดองคความรูเทคโนโลยีการปองกันควบคมุโรคทีไ่ด มาตรฐาน และสามารถประยุกตใชได
อยางมปีระสทิธิภาพ ใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชน ตลอดจนหนวยงานระดับนานาชาติ  

 ภารกิจ 

1. ศึกษา คนควา วิจัย พฒันาและกําหนดมาตรฐานทางวิชาการและเทคโนโลยีตลอดจนการพัฒนาบคุลากรดาน
ปองกนัควบคมุโรคและภัยทีค่กุคามสขุภาพ  

2. เผยแพรความรูทางวิชาการดานปองกันควบคมุโรคและภัยที่คกุคามสขุภาพใหหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชน  
3. ควบคุม กาํกบั นิเทศ และประเมินผลดานควบคมุโรค  
4. ใหบริการรักษาและฟนฟูสภาพผูปวยเฉพาะโรค  
5. ประสานนโยบายและแผนปองกนัควบคุมโรคและภัยทีค่กุคามสขุภาพ  
6. พัฒนาเครือขายการปองกันควบคมุโรคตลอดจนการเฝาระวังโรคกบัหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกรทองถิ่น  
7. สรางเครือขายความรวมมือกบันานาประเทศหรือองคกรระหวางประเทศในการปองกนัควบคมุโรคและปญหา

สขุภาพระหวาง 
 

 2.11  กระทรวงศึกษาธิการ 

 ประวัติ 

 เดิมกระทรวงศึกษาธกิารชื่อวา กระทรวงธรรมการ ซึ่งพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา

สถาปนาขึ้นเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2435  

 โครงสรางกระทรวงประกอบดวย หนวยงานในสังกัด ดังตอไปนี้ 

1. สํานักงานรัฐมนตรี 

2. สํานักงานปลัดกระทรวง 

3. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

6. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ภาระหนาที่ 
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 กระทรวงศึกษาธิการมีภาระหนาที่ เรงรัดการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเสริมสรางโอกาสในการศึกษาใหแกประชาชน 

โดยยึดหลักคุณธรรมนําความรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาระบบบริหาร

จัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

  

 2.11.1 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 วิสัยทัศน 

          สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนองคกรหลักในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหประชาชน

อยางทั่วถึง ตลอดชีวิต มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน  และจัดการองคความรูตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและอาชีพ

อิสระ  สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 พันธกิจ 

 1. ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพทุกระดับอยางทั่วถึงและเสมอภาค 

 2 .สรางการบริหารและจัดการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน  

 3. วิจัย สรางนวัตกรรม พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี  เพื่อการประกอบวิชาชีพและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน

ปรับปรุง 5 ก.พ. 2550 

 อํานาจหนาที่ 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีภาระหนาที่ คือ ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพทุกระดับอยางทั่วถึง

และเสมอภาค  สรางการบริหารและจัดการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน  วิจัย สรางนวัตกรรม พัฒนาและถายทอด

เทคโนโลยี  เพื่อการประกอบวิชาชีพและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 

 2.11.2  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 อํานาจหนาที ่

 1. ศึกษา วิเคราะห วิจัย ปญหาและแนวทางการพัฒนาการอุดมศึกษาและจัดทําขอเสนอนโยบายและมาตรฐานการ
อุดมศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการอุดมศึกษาใหสอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
แผนการศึกษาแหงชาติและพันธสัญญาที่เปนไปตามขอเสนอตกลงระหวางประเทศ 

 2. วิเคราะห หลักเกณฑ และแนวทางการสนับสนุนทรัพยากร จัดตั้ง จัดสรรงบประมาณอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษา
และวิทยาลัยชุมชนตามหลักเกณฑและแนวทางที่กําหนด 

 3. ประสานและสงเสริมการดําเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยและศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผูพิการ ผูดอยโอกาส
ในระบบอุดมศึกษาและการประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม และเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ 
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 4. เสนอแนะการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและยกเลิกสถาบันอดุมศกึษาและวทิยาลัยชุมชน 

 5. พัฒนาระบบและดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการอุดมศึกษา รวมทั้งการรวบรวมขอมูล
และจัดทําสารสนเทศดานการอุดมศึกษา 

 6. ดําเนินงานฝายเลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการ ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

 7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาหรือ
ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

  

 

 

 

 

 2.12  กระทรวงคมนาคม 

 วิสัยทัศน 

 มุงมั่นพัฒนาระบบการขนสงและจราจรใหสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันเวลา ทําใหประชาชน
ทุกระดับสามารถเขาถึงระบบการคมนาคมขนสงสาธารณะไดอยางเทาเทียมกัน พัฒนาใหเกิดการเชื่อมโยงโครงขาย
คมนาคมขนสงทุกระบบเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการเสริมสรางศักยภาพของประเทศ สูการเปนศูนยกลาง
การคมนาคมขนสงและจราจรในภมูิภาค  

 พันธกิจ 

 พัฒนาระบบ กลไก และบุคลากรในองคกร รวมทั้งวางแนวนโยบายการพัฒนา กอสรางและควบคมุการขนสงทาง
บก ทางน้ํา ทางอากาศ ใหมีบรกิารที่เพียงพอ มปีระสิทธิภาพ ทั่วถึง คุมคา และยุติธรรม  

 ยุทธศาสตร 
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การใชประโยชนจากภาคคมนาคมเพื่อเปนเครื่องมือผลักดันในการสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจ และนําไปสูความเปนศูนยกลางการขนสงของภูมิภาค รวมทั้งรองรับการขับเคล่ือนยุทธศาสตรรายพื้นที่   

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การใหความสําคัญตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และระบบการขนสงที่มีมาตรฐาน 
สะดวก ปลอดภัย และเสริมสรางความมั่นคงของชาติ  

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การรักษาปริมาณและมาตรฐานคุณภาพของบริการพื้นฐานในการขนสงและพัฒนาระบบ
ขนสงสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมปริมาณการใชขนสงสาธารณะอยางปลอดภัยและพอเพียง  

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การใหความสําคัญในการพัฒนาระบบการขนสงที่สงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
และรักษาสิ่งแวดลอม  

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการภาครัฐ และการบริการ ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี  

 

 

 หนวยงานในสังกัด 

• หนวยงานราชการ 

1) สํานักงานรัฐมนตรี 
2) กรมขนสงทางน้ําและพาณิชนาวี 
3) กรมขนสงทางบก 
4) กรมขนสงทางอากาศ 
5) กรมทางหลวง 
6) กรมทางหลวงชนบท 
7) สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 

• หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

1. การรถไฟแหงประเทศไทย 
2. การทาเรือแหงประเทศไทย 
3. การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
4. การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
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5. องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
6. สถาบันการบินพลเรือน 
7. บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
8. บริษัท ขนสง จํากัด 
9. บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
10. บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด 
11. บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 

 

 

 

 

 

 2.12.1  กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี  
 ประวัติ 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทางราชการไดทําสัญญาจางกัปตัน จอหน บูช (John buch) ชาวอังกฤษ  มา

เปนผูริเริ่มงานฝายเจาทา มีการลงนามในสัญญาระหวางไทยกับอังกฤษ เมื่อวันวันศุกรที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2402 กรมเจาทาจึง

ถือเอาวันที่ 5 สิงหาคมของทุกป เปนวันคลายวันสถาปนากรมเจาทา ในป พ.ศ. 2545 ไดมีการปฏิรูปราชการเพื่อใหการทํางาน

มีความเหมาะสมกับสภาพของงาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2545 ตอมาไดรวมสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมกิจการพาณิชยนาวี ใหเปนหนวยงานในสังกัดกรมเจาทา แลวเปล่ียนช่ือจากกรมเจาทา เปนกรมการ

ขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี สังกัดกระทรวงคมนาคม  

 บทบาทและหนาที ่

มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนา ระบบ การขนสงทางน้ําและการพาณิชยนาวี ใหมีการเชื่อมตอกับระบบการ 

ขนสงอื่น ๆ ทั้งการขนสงผูโดยสารและสินคา ทาเรือ อูเรือ กองเรือไทย และกิจการเกี่ยวเนื่อง เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และ ปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุนภาคการสงออกใหมีความเขมแข็ง  

วิสยัทัศน  
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พัฒนาระบบการคมนาคมขนสงทางน้ําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ มีการจัดการดาน

สิ่งแวดลอมที่ดี ตลอดจนสนับสนุนใหมีการกระจายการขนสงทางน้ําอยางเหมาะสม และมีความเชื่อมโยงอันเปนการเพิ่ม

ศักยภาพในการแขงขันดานการคาและบริการสงผลใหคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 

พันธกิจ 

     1. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย กฎหมายวาดวยเรือไทย กฎหมายวาดวยเรือโดนกัน กฎหมาย

วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  

     2. ศึกษาและวิเคราะหเพ่ือพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการขนสงทางน้ํา  

     3. ดําเนินการจัดระเบียบการขนสงทางน้ําและกิจการพาณิชยนาวี  

     4. รวมมือและประสานงานกับองคการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในประเทศ และตางประเทศในดานการขนสงทางน้ํา

การพาณิชยนาวีและในสวนที่เกี่ยวกับอนุสัญญา และความตกลงระหวางประเทศ  

     5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร 

     1. การพัฒนาใหมีบริการ โครงสรางพื้นฐานการขนสงทางน้ําในเชิงยุทธศาสตรในฐานะปจจัยผลักดันในการสรางความ

เขมแข็งทางเศรษฐกิจและการสรางความเขมแข็งของพื้นที่ เพื่อเช่ือมโยงความตองการขนสงจากประเทศเพื่อนบานและ

ระบบโลจิสติกส  

     2. ความจําเปนในการรักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพบริการขนสงทางน้ําเพื่อบรรเทาปญหาดานการจราจรและ

ยกระดับคุณภาพชีวิต 

     3. การตระหนักถึงมาตรฐานดานความปลอดภัยในระบบการขนสงทางน้ํา 

     4. รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการมุงพัฒนาระบบราชการใหมีประสิทธิภาพ และประโยชนสูงสุดจากเงินลงทุนและ

ทรัพยสินสาธารณะ 

  นโยบายของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.

2550 - 2554)  

1) ใหความสําคญักบัการพัฒนาโครงสรางสิ่งอํานวยความสะดวกพืน้ฐานทั้งเพื่อการขนสงสนิคา และผูโดยสาร ใหมี

การกระจายบริการพืน้ฐานใหทัว่ถึงและเพียงพอ นําไปสูการกระจายความเจริญไปสูสวนภูมิภาค และสรางโอกาส

ใหกบัประชาชนทุกระดบัในสังคม อันเปนการยกระดบั คุณภาพชวีติของประชาชนตลอดจนเปนการสงเสริม

สนบัสนุน การทองเที่ยวทางน้ํา 

2) ดําเนินการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงทางน้ําและกิจการพาณิชยนาวี ทั้งระบบ โดยระบบการขนสงทางน้าํ

เปนการขนสงที่สามารถขนสงไดคราวละมาก ๆ ซึ่ง เปนการขนสงที่ มีตนทุนต่ําและประหยัดพลังงาน โดยสอดคลอง

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 แผนพัฒนา โลจิสติกส ของกระทรวงคมนาคม และแผน พัฒนา
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ระบบการขนสง ตอเนื่องหลายรูปแบบ (Multi-Modal Transport) ในการสนับสนุน การใชรูปแบบและวิธีการ 

บริหารจัดการขนสงเพื่อประหยัด พลังงานรวมทั้งการปรับเปลี่ยน การใชพลังงานในภาคขนสงไปสูรูปแบบที่มี

ตนทุนต่ํา สามารถแขงขัน กับตางประเทศได 

3) บูรณะและพัฒนารองน้ํา โดยการขุดลอกรองน้ํา การสรางเขื่อนกันทรายและคลื่น เขื่อนปองกันการกัดเซาะ และ

เขื่อนปองกันตลิ่งพัง รวมทั้งจัดหาสิ่งอํานวยความปลอดภัย ในการใชรองน้ํา เพื่อใหสามารถใชเปน เสนทางสัญจร

ไดโดยสะดวก และปลอดภัย รวมทั้งเปนการชวยรักษาสภาพทางชลศาสตรและชวยใหการระบายน้ําเปนไปดวยดี 

อันเปนการชวยบรรเทา ปญหาอุทกภัยและภัยแลงไดอีกทางหนึ่ง 

4) สงเสริม  สนับสนุน และพัฒนากิจการพาณิชยนาวี และกิจการเกี่ยวเนื่องเพื่อใหการพาณิชยนาวีของไทย

เจริญกาวหนาสามารถสนองความตองการของประเทศและสามารถ แขงขัน ทางเรือระหวางประเทศได อันไดแก 

การขนสงทางทะเลโดยเพิ่มศักยภาพของกองเรือไทย การเดินเรือ กิจการทาเรือ กิจการอูเรือ การผลิตบุคลากรดาน

พาณิชยนาวี กิจการของผูรับ จัดการขนสงสินคาระหวางประเทศและการประกอบการโลจิสติกส กิจการสถานี

บรรจุแยก สินคาและลานคอนเทนเนอร ตลอดจน การประกันภัยทางทะเล และรวมไปถึงการกําหนด มาตรการและ

แนวทางในการแกไข ปญหากิจการพาณิชยนาวี 

5) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกการขนสงสินคาและผูโดยสารที่ตองใชระบบการขนสง เชื่อมตอโดยการพัฒนาจุด

เชื่อมตอระบบโครงขายขนสงสาธารณะทางน้ําและทางบก เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนยิ่งขึ้น รวมทั้ง

เปนการลดตนทุนการขนสงใหต่ําลง และสามารถแขงขันการคาและบริการกับตางประเทศ  

6) จัดหาเรือและระบบเครื่องมืออุปกรณใหทันสมัยเปนไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุน ใหมีการตรวจตรา กํากับ

ดูแล การสัญจรทางน้ําใหเกิดความปลอดภัย รวมทั้งรักษาสภาพแวด ลอมทางน้ําดวย  

7) เรงรัดปรับปรุง ศึกษา และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย เพื่อนํามาชวยในการ

พัฒนาระบบงานการขนสงทางน้ําใหไดมาตรฐาน ลดขั้นตอน ที่ยุงยากซ้ําซอน และเพิ่มความคลองตัวในการ

ปฏิบัติงาน รวมทั้งการกาวไปสูการใหบริการแบบ One-stop-service เพ่ือใหสามารถบริการประชาชนไดอยางสะดวก

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

8) ปรับปรุง กฏระเบียบ ขอบังคับและจัดระบบการบริหารจัดการที่เกี่ยวของกับการขนสง ทางน้ําใหเปนไปตาม

มาตรฐานสากล ทั้งในดานประสิทธิภาพ ในการแขงขันทางเศรษฐกิจ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม  

9) พิจารณากําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการบริหารทาเรือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของโดยพิจารณาอัตรา

คาธรรมเนียม อัตราคาเชา ในอัตราที่เหมาะสม สงผลใหอัตราคาบริการการขนสงทางน้ําลดต่ําลง ซึ่งจะเปนการ

สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการขนสง ทางน้ํา อีกทั้งเปนการชักจูงใหเอกชนที่จะมาลงทุนในการบริหารทาเรือ

และผูประกอบการ หันมาใชการขนสงทางน้ํา ซึ่งเปนการขนสงที่สามารถขนสงไดคราวละมาก ๆ ทําใหตนทุนสินคา
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ลดต่ําลงสามารถแขงขันกับตางประเทศได ตลอดจนเปนการประหยัดพลังงาน และ ประหยัดคาใชจายในการนําเขา

น้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศได 

10) พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในดานตาง ๆ ใหทันสมัย สามารถนํามาใช ในการปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนใหมีการฝกอบรม และการศึกษา โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชใน

การปฏิบัดิงานได รวมทั้งการอบรม ดานคุณธรรมและจริยธรรม  

11) รณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ โดยเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อใหบรรลุ 

  วัตถุประสงคในการพัฒนาการขนสงทางน้ํา 

  

 2.12.2  กรมการขนสงทางบก  
ประวัต ิ

เมื่อการขนสงทางบกไดมีการวิวัฒนาการและขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ ตามความเจริญของบานเมืองทางราชการจึงไดตั้ง

หนวยงานขึ้นควบคุมดูแล ใหเปนระเบียบเรียบรอยโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ไดโปรดเกลา

ฯใหตั้งกระทรวงคมนาคมขึ้น ในปพ.ศ.2425 และใหรวมหนาที่เกี่ยวกับการขนสงทางรถไฟ การขนสงทางบก การขนสงทาง

น้ํา และการสื่อสารขาว มารวมไวในกระทรวงคมนาคม อยางไรก็ตาม กิจการดานขนสงทางบกก็ยังไมมีหนวยงานที่มีหนาที่

รับผิดชอบ โดยตรงแมแตพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงและกรม พ.ศ. 2476 ก็มิไดกําหนดใหมีหนวยงาน ที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการขนสงทางบกโดยตรงอีกเชนกัน จนกระทั่งในปลายป พ.ศ.2476   จึงไดมีพระราชบัญญัติวาดวยระเบียบราชการ  

บริหารแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2476(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2476 ) กําหนดใหมีกรมการ

ขนสงขึ้น ในกระทรวงเศรษฐการ ซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการเศรษฐกิจแหงชาติ รวมทั้งหนาที่ในราชการ สวน คมนาคมดวย แตก็ยัง

ไมมี  หนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการขนสงทางบกเพราะตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสํานักงานและกรมใน

กระทรวงเศรษฐการ พ.ศ. 2476 ไดกําหนดสวนราชการของกรมการขนสงไวเพียง 2 กอง คือ สํานักงานเลขานุการกรม และ

กองการบินพลเรือน ทั้งนี้ เพ่ือเปนการขยาย กิจการบินพาณิชยของประเทศจวบจน กระทั่งวันที่ 11 สิงหาคม 2484 รัฐบาล

ในสมัยน้ันซึ่งมี ฯพณฯจอมพลแปลก   พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี ไดประกาศใชพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม พ.ศ. 2484 สถาปนา"กรมการขนสง" ขึ้นเปนสวนราชการระดับกรมสังกัดกระทรวงคมนาคม   โดยมีที่ทําการ

รวมอยูใน กระทรวงคมนาคม ณ ตําบลทาชางวังหนา อําเภอพระนคร   (ที่ตั้งโรงละครแหงชาติในปจจุบัน) 

 อํานาจหนาที ่

 ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2545 ไดกําหนดอํานาจหนาที่

ของกรมการขนสงทางบกดังนี้ 
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 กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดระบบ การจัดระเบียบการขนสงทางบก โดยการ

กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสานและวางแผน ใหมีการเชื่อมตอกับระบบ

การขนสงอ่ืนๆ เพ่ือใหระบบการขนสงทางบกเกิดความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย โดยใหมีอํานาจหนาที่

ดังตอไปนี้ 

     (1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก กฎหมายวาดวยรถยนต กฎหมายวาดวยลอเล่ือน  แ ล ะ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  

     (2) ดําเนินการแกไข ปองกัน และสงเสริมสวสัดิภาพการขนสงทางบก 

     (3) สงเสริมและพฒันาเครือขายระบบการขนสงทางบก 

     (4) ดําเนินการจัดระเบียบการขนสงทางบก 

     (5) รวมมือและประสานงานกับองคการและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ  

           ในดานการขนสงทางบก  และในสวนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหวางประเทศ 

     (6)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให เปนอํานาจหนาที่ของกรม  หรือตามที่กระทรวงหรือ

 คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

 2.12.3  กรมการขนสงทางอากาศ  
ประวัต ิ

ในป พ.ศ. 2468 ประเทศไทยไดจัดตั้งกองบินพลเรือน กรมบัญชาการกระทรวงพาณิชยและคมนาคม และจากนั้น

การบินพลเรือนของประเทศไดมีหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบมาโดยตลอด 

ในปพ.ศ. 2476 ไดมีการเปลี่ยนจากกองบินพลเรือนเปนกองการบินพาณิชย สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง

เศรษฐการ 

พ.ศ. 2491 แยกการบินพลเรือน ออกจากการบินทหาร และโอนกิจการใหกระทรวงคมนาคม ป พ.ศ. 2497 ยกฐานะ

เปน สํานักงานการบินพลเรือน (ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมการขนสง) สังกัดกรมการขนสง กระทรวง

คมนาคม 

พ.ศ. 2506 ยกฐานะเปน กรมการบินพาณิชย ตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2506 เมื่อ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2506  

3 ตุลาคม 2545 เปลี่ยนช่ือเปน “กรมการขนสงทางอากาศ” ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 

2545 

วิสัยทัศน  

    มุงสงเสริมการขนสงทางอากาศที่ปลอดภัยดวยการกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ    
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 พันธกิจ    

1) สงเสริม พัฒนาและกํากับดูแล การขนสงทางอากาศของประเทศ  

2)  จัดใหมี และดําเนินกิจการทาอากาศยาน  

3)  ยกระดับมาตรฐานดานความปลอดภัยของบริการขนสงทางอากาศ  

 หนาที ่

หนาที่และความรับผิดชอบของกรมการขนสงทางอากาศ    

1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ กฎหมายวาดวยความผิดบางประการ ตอการเดินอากาศ และกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวของ   

2)  ศึกษา วิเคราะห เพื่อพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการบินพลเรือนของประเทศ   

3)  สงเสรมิและพฒันาเครือขายระบบการขนสงทางอากาศ อุตสาหกรรมการบนิและการบนิพลเรือน   

4)  ดําเนินการจัดระเบียบการบนิพลเรือน   

5)  กําหนดมาตรฐาน กํากับ ดูแลและตรวจสอบการดําเนินการดานการบินพลเรือน   

6)  จัดใหมแีละดาํเนินกจิการทาอากาศยานในสังกดักรม   

7)  รวมมือและประสานงานกับองคการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งในประเทศ และตางประเทศในดานการบิน 

พลเรือน และในสวนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหวางประเทศ   

8)  ปฎิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย   

 

 2.12.4  กรมทางหลวง  
 ประวัต ิ

 วันที่ 1 เมษายน 2455 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ไดตั้ง กรมทางขึ้น ตอมา

ไดเปล่ียนช่ือ เปน กรมทางหลวง ปจจุบันสังกัดกระทรวงคมนาคม 

 หนาที ่

 กรมทางหลวง มีภารกิจตามอํานาจหนาที่ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานทางหลวงใหมีโครงขายสมบูรณ

ครอบคลุมทั่วประเทศและเชื่อมโยง กับตางประเทศ เสนอนโยบายและแผนพัฒนาทางหลวง ควบคุมและดําเนินการกอสราง

บูรณะและบํารุงรักษาทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิน และทางหลวงสัมปทาน ศึกษา วิเคราะห วัจัยและพัฒนา จัดทํา

มาตรฐานและขอกําหนดเกี่ยวกับงานทาง พัฒนาบุคลากรและเทศโนโลยีที่เกี่ยวของในระดับสากล ตลอดจนกํากับตรวจตรา 

ควบคุมทางหลวงและงานทางในความรับผิดชอบ ใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่ออํานวยความสะดวกรวดเร็วและ

ปลอดภัยในทางหลวงทั่วประเทศ เอ้ือประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง ความมั่นคง และการปองกัน 
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 2.12.5  กรมทางหลวงชนบท  
ประวัติ 

ตามมาตรา 20 อนุ 7 แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2545 กําหนดใหมีกรมทางหลวง

ชนบทในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยใหโอนกิจการ อํานาจ หนาที่ ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง 

และอัตรากําลังบางสวน ที่มีประสบการณ ความเชี่ยวชาญดานการกอสรางทางและสะพาน จากกรมโยธาธิการ และจาก

กรมการเรงรัดพัฒนาชนบท สังกัดกระทรวงมหาดไทย มารวมกันกอตั้งเปน “กรมทางหลวงชนบท” เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 

2545 ตั้งแตนั้นมา 

วิสัยทัศน 

 "พัฒนา เพิ่มคุณคา เติมตอ โครงขายทางใหสมบูรณอยางพอเพียงและยั่งยืน  เพื่อประโยชนสุขของประชาชน" 

พันธกิจ  

พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพ่ือสนับสนุนการคมนาคมขนสง การทองเที่ยว การพัฒนาเมือง

อยางบูรณาการและยั่งยืน แกไขปญหาจราจร โดยสรางทางเชื่อม (Missing   Link) ทางเล่ียง (Bypass) และทางลัด (Shotcut) 

รวมทั้งเปนพี่เลี้ยง (Mentors) การพัฒนาทางหลวงทองถ่ินใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตลอดจนพัฒนาองคกร ตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 

 

 

หนาที่ 

กรมทางหลวงชนบท มีขอบเขตอํานาจหนาที่รับผิดชอบดังนี้    

1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยทางหลวง เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับทางหลวงชนบทรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของเชน 

การกอสรางถนน,สะพาน,เสนทางลัด-ทางเลี่ยง เปนตน 

2) วิจัยและพัฒนางานกอสราง บูรณะ และบํารุงรักษาทางหลวงชนบท  

3) ดําเนินการจัดทํามาตรฐานและขอกําหนดทางหลวงชนบท  ตลอดจนกํากับและตรวจสอบเพื่อใหมีการดําเนินการ

ตามเกณฑมาตรฐานและขอกําหนด    

4) ดําเนินการฝกอบรมและจัดทําคูมือ  ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับวิศวกรรมงานทางแกหนวยงานที่

เกี่ยวของ เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมมือและประสานงานดานงานทางกับองคกรและหนวยงานอื่นที่

เกี่ยวของทั้งในและนอกประเทศ   

5) ปฏิบัติการอื่นใดตามกฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายจาก

ขอบเขตอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบดงักลาว  กรมทางหลวงชนบทไดกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ 
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ในการดําเนินงานโดยสอดคลองกับนโยบายการบริหารราชการแผนดินตามที่รัฐบาลไดกําหนดไว  เชน  

โครงการพระราชดําริ โครงการสนับสนุนพัฒนาถนนผังเมือง โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร Logistics  เปน

ตน 

 

2.12.6  สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร  

 ประวัต ิ

ในการปฏิรูประบบราชการเมือ่ป พ.ศ. 2545 นั้น รฐับาลไดจัดตั้งสาํนกังานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 

(สนข.) ขึ้น ในกระทรวงคมนาคมดวยการโอนอํานาจหนาทีข่องสํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (สจร.) 

อํานาจหนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ในสวนของสํานกันโยบายและแผนการขนสงและสื่อสาร(บางสวน) และ

อํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี (บางสวน) 

สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและจัดทําแผนการขนสง

การจราจร และความปลอดภัยจากการขนสง ประสานแผนดานการขนสงทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ การจราจร และความ

ปลอดภัย จากการขนสงใหสอดคลองกับแผนหลักดานการขนสงและจราจร เพ่ือให นโยบายดานการขนสงและจราจร มีความ

เปนเอกภาพ 

ปจจุบัน "สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร" (สนข.) มีผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการ

ขนสงและจราจรเปนหัวหนาสวนราชการและทําหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ จัดระบบ 

การจราจรทางบก (คจร.) 

วิสัยทัศน  

สนข. เปนหนวยงานที่มีความเปนเลิศในการบริหารจัดการ ดําเนินบทบาทในการใหคําปรึกษาที่สําคัญใหกับรัฐบาล 

ในการกําหนดนโยบายการพัฒนาการขนสงและจราจร และเปนหนวยงานที่นํานโยบายไปสูการปฏิบัติภายใตระบบการ

บริหารแผนยุทธศาสตรที่มีประสิทธิผล โดยองคกรที่มีประสิทธิภาพ มีฐานความรูบุคลากรที่มีศักยภาพ และดําเนินงานโดยมุง

เปาหมายและประโยชนของประชาชนเปนหลักสําคัญ 

อํานาจหนาที่ 

อํานาจหนาที่ของ สนข. ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ สนข. กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 

2545 มีอํานาจหนาที่ ดังนี้  

(1)  ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะนโยบายวางแผนและประสานแผนการขนสง และจราจรรวมทั้งวิเคราะหแผนงาน

โครงการและงบประมาณของกระทรวงคมนาคมใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแหงชาตินโยบายรัฐบาล 

(2)  ศึกษา วิเคราะห จัดทําแผนแมบทดานการขนสงและจราจร และประสานแผนปฏิบัติการ รวมทั้งจัดทํานโยบาย

ของกระทรวงเสนอรัฐมนตรี  
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(3) กํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ และงบประมาณ  

(4) พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการนโยบายการขนสงและคณะกรรมการจัดระบบการจราจร เพื่อใหมี

การปรับปรุง แกไข หรือออกกฎหมายเกี่ยวกับการขนสงและจราจรของประเทศ หรือกฎหมายอื่นที่มีผลกระทบตอการ

จัดระบบการขนสงและจราจรใหเหมาะสม  

(5) ศึกษา วิเคราะหและวิจัย เพื่อจัดทํารายงานและแนวโนมของการขนสงและจราจรทั้งในดานเศรษฐกิจและความ

ปลอดภัย รวมทั้งจัดทําระบบขอมูลและสารสนเทศของการขนสงและจราจร  

(6) รวมมือและประสานงานกับองคการ หรือหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของในการกําหนดทาทีและมาตรการใน

องคการระหวางประเทศ และระหวางภูมิภาคที่เกี่ยวกับการขนสงระหวางประเทศ  

(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานหรือตามที่กระทรวงหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

อํานาจหนาที่ สนข. ตามกฎหมาย คจร. มาตรา 10 และพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอน

อํานาจหนาที่ของสวนราชการฯ มาตรา 40 กําหนดให ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร เปน

กรรมการและเลขานุการ คจร. และให สนข. มีอํานาจหนาที่ ดังนี้  

(1)  ศึกษา สํารวจ วิเคราะหสภาพการจราจรทางบก เพื่อวางแผนหลัก เสนอแนวนโยบาย และกําหนดมาตรฐานที่

เกี่ยวกับการจัดระบบการ จราจร ตลอดจนมาตรการในการแกไขปญหาการจราจรใหคณะกรรมการพิจารณา  

(2) วิเคราะหและกล่ันกรองความเหมาะสมดานเทคนิค เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการผังเมืองของแผนงานและ

โครงการเสนอตอ คณะกรรมการ  

(3) รวบรวมระบบขอมูลดานการจราจร เพื่อเผยแพรหรือจําหนายแกหนวย ราชการและภาคเอกชน  

(4) พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการใหมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบกหรือ

กฎหมายอื่นที่มีผลกระทบ กระเทือนตอการจัดระบบการจราจรทางบกใหเหมาะสมกับสถานการณ  

(5) พิจารณาจัดทําโครงการศึกษา ฝกอบรม และเผยแพรความรูที่เกี่ยวกับการจัดระบบการจราจรทางบก  

(6) ปฏิบัติการและประสานงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานนโยบายและ

แผนการขนสงและจราจร หรือ ตามที่คณะกรรมการมอ 

    

2.12.7  การรถไฟแหงประเทศไทย 

 ประวัต ิ

ในป พ.ศ.2439 การกอสรางทางรถไฟสาย กรุงเทพฯ - นครราชสีมา สําเร็จบางสวนพอที่จะเปดการเดินรถได ดังนั้น 

ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงเสด็จพระราชดําเนินมาทรงประกอบพระราชพิธี
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เปดการเดินรถไฟ ระหวาง สถานีกรุงเทพ - อยุธยา และเปดใหประชาชนเดินทาง ไดตั้งแตวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2439 เปนตนไป 

ซึ่งการรถไฟฯ ไดถือเอา " วันที่ 26 มีนาคม " เปน วันสถาปนากิจการรถไฟ สืบมาจนถึงปจจุบัน 

ภารกิจ 

    "จดัดําเนินการและนํามาซึ่งความเจริญของกจิการรถไฟ เพ่ือประโยชนแหงรัฐและประชาชนและดําเนินธุรกิจ  

อันเกี่ยวเนื่องกบัการขนสงทางรถไฟและธุรกิจอืน่ๆ ซึ่งเปนประโยชนแกกจิการรถไฟ โดยมุงดําเนนิกิจการรถไฟอยางมี

คุณคา แกปญหาขาดทุนสทุธิ และเนนการดําเนินงานในเชิงธุรกิจ"  

 

2.12.8  การทาเรือแหงประเทศไทย  

 ประวัติ 

การทาเรือแหงประเทศไทย (กทท.) เปนรัฐวิสาหกิจสาธารณูปการในสังกัดกระทรวงคมนาคม กอตั้งขึ้นตาม

พระราชบัญญัติการทาเรือแหงประเทศไทย พุทธศักราช 2494 มีวัตถุประสงค เพื่อจัดดําเนินการและนํามาซึ่งความเจริญของ

กิจการทาเรือ เพื่อประโยชนแหงรัฐและประชาชน ปจจุบัน การทาเรือแหงประเทศไทยรับผิดชอบบริหารทาเรือที่สําคัญ 

ไดแก ทาเรือกรุงเทพ ทาเรือแหลมฉบัง ทาเรือเชียงแสน ทาเรือเชียงของ และทาเรือระนอง 

วิสัยทัศน 

การทาเรือแหงประเทศไทย เปนองคกรหลักในการบริหารจัดการทาเรือทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยจะเปนทาเรอื

ที่ทันสมัยระดับโลก (World Class) มีกิจการตอเนื่อง เปนประตูการคาของประเทศใน อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS: Greater 

Mekong Sub-region) และเปนศูนยกลางการขนสงทางทะเลแหงหนึ่งของเอเชีย (Hub Port of Asia) 

ภารกิจ 

1) บริหารและพัฒนาทาเรือใหเปนโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ที่สําคัญ เพ่ือเปนปจจัย เสริมสรางความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศอยางยั่งยืน (Sustainable Competitiveness)  

2) รวมทุนกับภาครัฐ ภาคเอกชนในกิจการทาเรือและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อพัฒนาระบบการขนสงและการขนถาย

สินคา ใหมีโครงขายเชื่อมโยง (Logistics Chain) ระหวางทาเรือ และสงเสริมการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  

3) เตรียมความพรอมการเขาสูธุรกิจแบบเอกชนตามนโยบายรัฐบาล  

 

2.12.9  การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย   

 ประวัต ิ

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย หรือ รฟม. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชน

แหงประเทศไทย พ.ศ. 2543 ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2543 โดยมีผลบังคับใชในวันที่ 2 

ธันวาคม 2543 เปนตนไป  
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 การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย หรือ รฟม. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชน

แหงประเทศไทย พ.ศ. 2543 ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2543 โดยมีผลบังคับใชในวันที่ 2 

ธันวาคม 2543 เปนตนไป โดยใชช่ือภาษาอังกฤษวา MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND (MRTA) 

 เดิม รฟม. มาจาก องคการรถไฟฟามหานคร  ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการรถไฟฟามหานคร พ.ศ 

2535 โดยมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2535 โดยใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา METRO POLITAN RAPID TRANSIT 

AUTHORITY มีวัตถุประสงคในการจัดระบบขนสงมวลชน ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยการสรางหรือจัดใหมีดวย

วิธีการใดๆ ซึ่งการขนสงโดยรถไฟฟา และดําเนินการหรือใหบริการ อันเกี่ยวกับการขนสงโดยรถไฟฟาดังกลาว กับดําเนินธุรกิจ

ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชนของ รฟม. 

 พระราชบัญญัติฉบับใหมดังกลาวยังใหอํานาจหนาที่ รฟม. เพิ่มขึ้นหลายอยาง เชน มีอํานาจกําหนด "เขตปลอดภัย

ระบบรถไฟฟา" เพื่อ คุมครองอุโมงคและสิ่งกอสรางใตดิน และกําหนดเขต "ระบบรถไฟฟา" เพื่อคุมครองดูแลคนโดยสาร

รถไฟฟา และระบบรถไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังให รฟม. สามารถหารายไดทางอื่นนอกจากคาโดยสาร 

และพัฒนาอสังหาริมทรัพยไดตามความจําเปน เพื่อประโยชนแกการใหบริการรถไฟฟา และมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการ

รถไฟฟา ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้ง ยังอาจดําเนินกิจการรถไฟฟาในจังหวัดอ่ืนตามที่จะไดมีพระราชกฤษฎีกา

กําหนดใหอํานาจ 

 วิสัยทัศน   

          เปนหนวยงานชั้นนําที่จัดใหมีบริการรถไฟฟาขนสงมวลชนที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา ในราคาที่เหมาะสม 

เพ่ือเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ” 

 ภารกิจ   

          "จัดใหมีและใหบริการระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน  ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และไดมาตรฐานสากล  ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อลดปญหาการเดินทาง และบรรเทาปญหาการจราจรติดขัด และเพื่อคุณภาพชีวิตและ

คุณภาพสิ่งแวดลอม 

 นโยบายคณะกรรมการ รฟม.  

          ในการดําเนินงานของ รฟม. มีคณะกรรมการ รฟม. เปนผูกําหนดนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ รฟ

ม. ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานของ รฟม. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล และประสบ

ความสําเร็จตามภารกิจคณะกรรมการ รฟม. จึงไดกําหนดนโยบายการดําเนินงานของ รฟม. ไว ดังนี้  

1) เรงดําเนินงานโครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ใหสามารถเปดบริการไดตามเปาหมายที่กําหนด  

2) ดําเนินงานโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนตางๆ ตามแผนแมบทที่ไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหแลวเสร็จทัน

ตามเปาหมายที่กําหนด ทั้งนี้ใหเรงดําเนินงานโครงการรถไฟฟามหานคร สายสีน้ําเงิน ชวงหัวลําโพง-บางแค เพื่อ
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แกไขปญหาการเดินทางและการจราจรดานฝงธนบุรี และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการสายเฉลิมรัชมงคล 

เปนลําดับตอไป  

3) ใหเอกชนมีสวนรวมในการลงทุน และ/หรือดําเนินงานโครงการตางๆ ใหมากที่สุดเพื่อลดภาระการลงทุนของ

ภาครัฐ  

4) พัฒนาและใหบริการระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และประสานกับระบบขนสง

อื่นๆ โดยคํานึงถึงความสะดวกและความพึงพอใจของผูใชบริการ  

5) เรงสรางรายไดเพิ่มเติมเพื่อลดภาระของรัฐบาลโดยการขยายโครงขายการใหบริการ และบริหารทรัพยสินใน

รูปแบบของการพัฒนาอสังหาริมทรัพยหรือธุรกิจอื่นตามความจําเปน รวมทั้งดําเนินการบริหารหนวยงานอยางมี

ประสิทธิภาพ  

6) ทําการศึกษาวิจัย และพัฒนาการดําเนนิงานในดานตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ  

7) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานและบริหารงาน เพื่อใหเปนหนวยงานช้ันนําที่มีประสิทธิภาพสูง มี

ระบบการทํางานที่รวดเร็ว  

8) ดําเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (good governance) และคํานึงถึงผลประโยชนของผูบริโภคและสังคมสวนรวม  

9) เสริมสรางภาพลักษณองคการ และดําเนินการประชาสัมพันธเชิงรุกอยางตอเนื่อง  

10) ดําเนินการเพื่อใหมีอํานาจตามกฎหมายอยางสมบูรณและเพียงพอเพื่อคุมครองผูโดยสารและระบบรถไฟฟาขนสง
มวลชน โดยการตรากฎหมายอนุบัญญัติ (by-laws) ที่ตองออกเพื่ออนุวัตรการตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟา

ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543  

11) ดําเนินงานโดยใชวัสดุที่ผลิตในประเทศ และใชบุคลากรไทยใหมากที่ 

 

2.12.10  การทางพิเศษแหงประเทศไทย  

 ประวตั ิ

เปนรัฐวิสาหกิจที่กอตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2515 ให

ดําเนินการในรูปของรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีวัตถุประสงคที่จะดําเนินการกอสรางหรือจัดใหมีทางพิเศษ 

บํารุงรักษาทางพิเศษ จัดดําเนินการหรือควบคุมธุรกิจเกี่ยวกับระบบการขนสงมวลชน ตลอดจนดําเนินงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ

ทางพิเศษ เพื่ออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วในการจราจรและการขนสงเปนพิเศษ ชวยขจัดปญหาและอุปสรรคใน

สวนที่เกี่ยวกับเสนทางคมนาคม โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรุงเทพมหานคร 

 

2.12.11  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ   

 ประวตั ิ
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พระยาภักดี นรเศรษฐ (นายเลิศ เศรษฐบุตร) เปนผูริเริ่มกิจการรถเมลเมื่อราวป พ.ศ. 2450 วิ่งจากสะพานยศเส 

(กษัตริยศึก) ถึงประตูน้ําสระปทุม แตเนื่องจาก ใชมาลากจึงไมรวดเร็วทันใจ และไมสามารถใหความสะดวกแกผูโดยสารได

เพียงพอ ตอมาในป พ.ศ. 2456 พระยาภักดีฯ จึงไดปรับปรุงกิจการใหม รวมทั้งเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินรถ โดยนํารถยนต

ย่ีหอฟอรดมาวิ่งแทนรถเดิม ที่ใชมาลาก และขยายเสนทางใหไกลขึ้น จากประตูน้ําสระปทุมถึงบางลําพู(ประตูใหมตลาด

ยอด) 

 วิสัยทัศน 

สงมอบคุณภาพบรกิารสอดประสานโครงขายขนสงพฒันาองคกรใหมัน่คงสรางนวตัฯเสริมสงสูสากล 

 ภาระกิจ 

             องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 

2519 ทําหนาที่ดูแลและรับผิดชอบการใหบริการรถโดยสารประจําทางในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกลเคียงและ

ประกอบการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกันหรือตอเนื่องกับการประกอบการขนสงบุคคล ตลอดจนเปนผูควบคุมและดูแลผูประกอบการเดิน

รถเอกชนที่ใหบริการรถประเภทรถโดยสารขนาดใหญ (ทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ) รถมินิบัสรถในซอย และรถตู

โดยสารปรับอากาศ 

   นโยบาย 

       1. ใหการสนับสนุนนโยบายการดําเนินกงานและการปฏิรูปองคกร ที่เกี่ยวของกับระบบขนสงสาธารณะ ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

       2. ปรับปรุงองคกรใหสามารถดําเนินการตามภารกิจหลักไดอยางมีประสิทธฺภาพ สามารถเลี้ยงตัวเองไดใน

อนาคต 

       3. บูรณาการดานเสนทางการเดินรถและพัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถใหประสาน และสอดคลองกับ

พัฒนาระบบขนสงมวลชนโดยคํานึงถึงประชนชนผูใชบริการเปนหลัก 

      4. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและพัฒนาองคกรในทุกดานโดยยึดหลัก ตามระบบบริหารกจิการ บานเมอืง

และสังคมที่ดี (Good Govemance) 

      5. สนับสนุนและมีสวนรวมในการแกไขปญหารการจราจรและสิ่งแวดลอมภายในเมือง รวมถึงการสงเสริมและ

สนับสนุนการนําพลังงานสะอาดมาใชในระบบขนสงมวลชน 

      6. พัฒนาระบบการจัดเก็บคาโดยสารใหมีประสิทธิภาพในรูปแบบที่ทันสมัยและสามารถเชื่อม ตอกับระบบ

ขนสงสาธารณะอื่นๆ 

      7. นําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชเพ่ือเสริมสรางประสทิธิภาพดานการบริหารจัดการ ขององคกร 

      8. พัฒนาดานการตลาดใหเปนที่ยอมรับของผูใชบริการที่ย่ังยืนพรอมทั้งสงเสริม การประชาสัมพันธในเชิงรุก 
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2.12.12  สถาบันการบินพลเรือน  

 ประวตั ิ

  สถาบันการบินพลเรือน จัดตั้งขึ้นในลักษณะของโครงการความรวมมือระหวางกองทุนพิเศษสหประชาชาติ 

(United Nations Special Fund :UNSF) องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization : 

ICAO) และรัฐบาลไทย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2504 ภายใตช่ือ ศูนยฝกการบินพลเรือนในประเทศไทย เปนโครงการ

ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ.2504-2508 ) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากิจการบินพลเรือนระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกให

เจริญรุดหนาทันกับเทคโนโลยีตามที่องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศกําหนดไว ในภาคผนวกแหงอนุสัญญาวาดวย

การบินพลเรือนระหวางประเทศตอมาในป พ.ศ. 2509 รัฐบาลไทยไดรับมอบศูนยฝการบินพลเรือนในประเทศไทยมา

ดําเนินการ โดยใหมีฐานะเปนสถานฝกอบรมอยูในความรับผิดชอบของกรมการบินพาณิชย (ปจจุบันคือกรมขนสงทาง

อากาศ) กระทรวงคมนาคม ตั้งแต วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2509 และในป พ.ศ. 2530 รัฐบาลไดมีพระราชกฤษฎีกาแบงสวน

ราชการกรมการบินพาณิชยใหม โดยไดจัดตั้งศูนยฝกการบินพลเรือนในประเทศไทย (มีฐานะเปนหนวยงานระดับกอง) ใน

กรมการบินพาณิชย กระทรวงคมนาคม เพื่อใหการปฎิบัติราชการเกิดความคลองตัว มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพ

งานในขณะนั้น ดวยความสําคัญของการผลิตและพัฒนาบุคลากรดวนการบิน อันเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม

การบินของประเทศ ซึ่งสงผลตอเนื่องไปยังการพัฒนาประเทศชาติโดยรวม และเพื่อใหการบริหารงานของภาครัฐมีความ

คลองตัวและมีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงไดตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ.2535 แปรสภาพ 

ศูนยฝกการบินพลเรือนในประเทศไทย เปน สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม 

 

2.12.13  บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  

ประวัติ 

เปนหนวยงาน ในสังกัด กระทรวง คมนาคม ดําเนิน กิจการ ดานการบินพาณิชย ในประเทศ และระหวางประเทศ ใน

ฐานะ สายการบินแหงชาติ ดําเนินการ ขนสงผูโดยสาร พัสดุ และไปรษณียภัณฑ ทางอากาศ ทั้งภายใน และตางประเทศ รวมถึง 

กิจการอื่น ที่เกี่ยวของ และ สนับสนุนกัน เชน การบริการภาคพื้น ศูนยซอมบํารุง ทางอากาศยาน คลังสินคา กิจการทัศนาจร 

โรงแรม ภัตตาคาร ครัวการบิน เปนตน  

 

2.12.14  บริษัท ขนสง จํากัด  

 วิสัยทัศน  

 เปนผูนําในการใหบริการขนสงผูโดยสารทางถนนแบบครบวงจรโดยมีมาตรฐานระดับสากล และใชระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยหลักในการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 ภาระกิจ 
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 1. พัฒนาการบริการอยางตอเนื่องเพ่ือใหไดมาตรฐานสากล โดยมุงเนนในดานความปลอดภัย ความสะดวกสบาย 

ความตรงตอเวลา และความทันสมัย ที่สอดคลองกับความตองการของตลาด ทั้งธุรกิจเดินรถและธุรกิจบริหารสถานี 

 2. สรางความประทับใจและตอบสนองความตองการผูใชบริการ จัดบริการเดินรถใหมีลักษณะโครงขายที่ครอบคลุมทั่ว

ประเทศและเชื่อมตอระหวางประเทศ พัฒนาสถานีและศูนยซอมบํารุงในลักษณะที่ครบวงจร 

 3. รักษาสิทธิที่พึงมีของผูโดยสาร รวมถึงใหการคุมครองชีวิตและทรัพยสินของ ผูโดยสารและบุคคลที่สาม โดย

ยกระดับมาตรฐานในการกํากับดูแลทั้งรถบริษัทและผูประกอบการถรวม 

 4. บริหารกิจการโดยยึดถือประโยชนผูถือหุนและผูที่มีสวนไดสวนเสีย  

 ขอบเขตการดําเนินธุรกิจของบริษัทขนสง จํากัด 

 บริษัทขนสง จํากัด เปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวงคมนาคม ดําเนินการในดานการบริการขนสงผูโดยสาร

โดยรถประจําทางระหวางกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดตาง ๆ ระหวางจังหวัดและภายในจังหวัดและใหเอกชนเขามามีสวน

ดําเนินการในรูปของรถรวมเอกชน วิ่งในเสนที่ บขส. ไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสง 

 จากการที่รัฐบาลไดมอบหมายใหบริษัทขนสง จํากัด ทําหนาที่เปนแกนกลางในการจัดระเบียบการเดินรถทั้งของ

บริษัทเองและรถรวมใหเปนระเบียบ รวมทั้งการใหบริการดานสถานีขนสงผูโดยสารทําใหสามารถแบงขอบเขตการดําเนินงาน

ธุรกิจได เปน 3 ธุรกิจคือ 

 1. การเดินรถบริษัท 

 2. รถรวมเอกชน 

 3. สถานีขนสง 

 1. การเดินรถบริษัท 

 เสนทางที่ บขส.วิ่งเองมีเพียงสวนนอยในขณะที่เสนทางที่ บขส. วิ่งรวมกับรถรวมมีถึงเกือบ 100 เสนทางโดยเสนทางที่ 

บขส.ว่ิงเองนั้น สวนใหญจะเปนเสนทางระยะทางไกลใชเวลาเดินทางมากตลอดจนวิ่งในเสนทางตามนโยบายของรัฐ สวน

เสนทาง บขส. วิ่งรวมกับรถรวมนั้น เปนเสนทางที่ผูโดยสารนิยมใชบริการเปนจํานวนมาก และ บขส. มีรถโดยสารใหบริการ

ไมเพียงพอ จึงเปดโอกาสใหรถรวมเขามาวิ่ง ขณะเดียวกัน บขส. ก็วิ่งในเสนทางนั้น ๆ ดวยเพื่อใหเปนแบบอยางแกรถรวม 

ในการใหบริการและเปนการรักษาระดับคุณภาพการใหบริการแกผูโดยสาร 

 สําหรับเสนทางที่ บขส. เปดโอกาสใหรถรวมเอกชนเดินรถโดยลําพังสวนใหญจะเปนเสนทางในรถหมวด 3 และ

หมวด 4 ซึ่งเปนเสนทางระหวางจังหวัดและภายในจังหวัด การดําเนินงานและการใหบริการของ บขส. เพื่อใหเหมาะสม

กับแตละทองถิ่นทําไดยาก บขส. จึงใหสิทธิเดินรถแกเอกชน ซึ่งสวนใหญเปนคนในทองถิ่น ดําเนินการแทน ซึ่งจะสามารถ

ทราบและตอบสนองตอความตองการของผูโดยสารไดดีกวา นอกจากนั้น บขส. ยังมีปญหาเรื่องรถโดยสารไมเพียงพอ จึง

ใหรถรวมเอกชนดําเนินการแทน โดย บขส. จะทําหนาที่วางกฎระเบียบและควบคุมดูแลการใหบริการรถรวมเอกชนอีกตอ
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หนึ่ง ซึ่งเอกชนที่นํารถเขามาวิ่งจะตองมีการทําสัญญากับ บขส. และเสียคาธรรมเนียมในการนํารถเขามาวิ่งในเสนทางของ 

บขส. โดยเสียเปนคาธรรมเนียมแรกเขา คาธรรมเนียมรายป และคาธรรมเนียมรายเที่ยว 

 2. รถรวมเอกชน 

 ภายหลังจากการดําเนินการรวมรถเอกชนใหเขามาอยูในการดูแลของ บขส. ในป 2502 แลวนั้น บขส. สามารถจัด

ระเบียบ การเดินรถทั้งของบริษัทเองและรถรวมใหอยูในระเบียบที่ดีเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอทุกฝาย ที่เกี่ยวของรวมทั้ง

มีการสนับสนุนใหเกิดการรวมตัวระหวางเจาหนาที่ของรถรวมรายยอยใหอยูใน รูปของหางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด เพื่อ

เปนการพัฒนาคุณภาพการใหบริษัทของรถบริษัทและรถรวมใหมคีวามเจริญ กาวหนามากขึ้นจนในปจจุบันมีเอกชนเขารวม

เปนบริษัทรถรวมประมาณ 7,455 คัน 

ในการพิจารณาเพิ่มรถ จัดรถเขาเดินในเสนทางที่ไดรับอนุญาตขิง บขส. นั้น มีหลักปฏิบัติดังนี้ 

 1. การปรับปรุงจํานวนเที่ยว จํานวนรถใหอยูในดุลยพินิจของฝายจัดการและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

ทราบและนําเสนอกรมการขนสงทางบกพิจารณาอนุมัติตอไป 

 2. ในการเพิ่มจํานวนรถ ใหจัดรถของบริษัทเพ่ิมกอน หากบริษัทไมมีนโยบายหรือไมเพิ่มรถ บริษัทก็พิจารณาให

สิทธิกับเจาของรถรวม โดยในการพิจารณาใหสิทธิเอกชนเขามาเดินรถในเสนทางที่ไดรับอนุญาตของ บขส. นั้น บขส. มี

หลักเกณฑในการพิจารณา ซึ่งสรุปสาระสําคญัไดดังนี้ 

 2.1 บขส. จะพิจารณาการใหสิทธิของ บขส. ที่ถูกกระทบจากเสนทางใหมโดยตรงเปนอันดับแรก ถาไมมีรถรวมรายใด

ถูกกระทบโดยตรง บขส. จะพิจารณาวาจะนํารถบริษัทเขามาวิ่งในเสนทางนี้หรือไม ถาไมวิ่งจะใหสิทธิการรวมเอกชนก็จะ

พิจารณาในขอตอไป 

 2.2 ใหสิทธิแกรถรวมเอกชนที่ถูกผลกระทบโดยออมจากเสนทางที่เปด 

 2.3 พิจารณาใหสิทธิแกรถโดยสารที่ไมมีสิทธิวิ่ง แตนํารถมาวิ่งในเสนทางประจํา 

 2.4 เจาของรถรวมที่ไดรับการพิจารณาจะตองไมมีหนี้สินคางชําระกับบริษัท และจะตองเปนผูที่ปฏิบัติตามกฎระเบยีบ

ของบริษัทเกี่ยวกับการจัดการเดินรถและสัญญารถรวมดวยดี 

 3. สัญญารถรวมและคาธรรมเนียม เสนที่ บขส. ไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงจากกรมการขนสงทางบก บขส.

สามารถใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานไดโดย บขส.จะทําสัญญาใหเอกชนนํารถโดยสารเขาวิ่งในเสนทางที่

ไดรับอนุญาต ซึ่งสัญญาที่จัดทําขึ้น จะมีอายุ 1 ป และสามารถตออายุสัญญาไดทุกป ตราบใดดที่รถรวมไมไดกระทําผิด

สัญญา โดยเอกชนที่นํารถเขามารวมว่ิงกับรถของ บขส. 

 รถรวมเอกชนที่วิ่งในแตละเที่ยว บขส. จะเรียกเก็บคาธรรมเนียม 1 ที่นั่ง ตอคันตอเที่ยว คาธรรมเนียมรายเที่ยวที่ 

บขส.เรียกเก็บจากรถรวมนั้น เนื่องจาก บขส. ตองมีคาใชจายตาง ๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการจัดระเบียบการเดินรถ การ

สรางสถานี รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ เพ่ือใหบริการแกรถรวม ทําให บขส.ตองการเรียกเก็บคาธรรมเนียม

รายเที่ยวดังกลาวจากรถรวม 
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 4. สถานีขนสงผูโดยสาร (Bus Terminal) เปนสถานที่ที่รถโดยสารจากหลาย ๆ สายมาจอดในบริเวณเดียวกันและมี

บริการตาง ๆ จัดไวให เชน ที่พักผูโดยสาร หองสุขา หองอาหาร เปนตน ไวสําหรับการบริการผูโดยสาร มีการเก็บคาใช

สถานีตามประเภทของรถโดยสารตามขอกําหนดของกรมการขนสงทางบก โดยกรมการขนสงจะทาํหนาที่กํากับดูแลสถานี

ขนสงตาง ๆ ทั่วประเทศ 

 ในปจจุบัน บริษัทขนสง จํากัด มีสถานีขนสงผูโดยสารที่ไดรับใบอนุญาตประกอบการจากกรมการขนสงทางบก

จํานวน 7 แหง แบงเปน กทม. จํานวน 3 แหงคือ สถานีขนสงผูโดยสารหมอชิต 2, สถานีขนสงผูโดยสารเอกมัย, สถานีขนสง

ผูโดยสารสายใต ถ.บรมราชชนนี และสถานีในสวนภูมิภาค 4 แหงคือ สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดสุพรรณบุรี, อําเภอภู

เขียว จังหวัดชัยภูมิ, อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณและจังหวัดสุราษฏรธานี 

 นอกจากการบริการสถานีขนสงผูโดยสารจํานวน 7 แหงแลว บริษัทฯ ยังมีที่ทําการสถานีเดินรถในสวนภูมิภาคอีก

จํานวน 117 สถานี  

  

 

2.12.15  บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)   

 วิสัยทัศน  

 ทาอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.จะเปนทาอากาศยานชั้นนําที่มีการใหบริการที่เปนเลิศและสามารถ

รักษาความเปนศูนยกลางการขนสงทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

 ภารกิจ   

      ภารกิจของ ทอท. คือ การประกอบ และสงเสริมกิจการทาอากาศยาน รวมทั้งดําเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวกับ หรือ

ตอเนื่องกับการประกอบกิจการทาอากาศยานไดแก  

     - กจิการตั้งสนามบิน หรอืที่ขึ้น-ลงช่ัวคราวของอากาศยาน   

     - การจัดตั้งเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ   

     - การใหบริการชางอากาศ   

     - การบริการตางๆ เกี่ยวกับอากาศยานสินคา พัสดุภัณฑ ผูโดยสารและลูกจางของผูประกอบธุรกิจในการเดินอากาศ

รวมถึงการใหบริการหรือสิ่งอํานวยความสะดวกอันเกี่ยวกับ หรือตอเนื่องกับกิจการดังกลาว  

      ภารกิจดานการบริการเปนภารกิจสําคัญอยางยิ่งสําหรับการดําเนินกิจการทาอากาศยาน ซึ่งหัวใจสําคัญของการ

บริการที่ ทอท. ยึดถือมาโดยตลอดคือความพึงพอใจของผูใชบริการทาอากาศยาน ดังนั้น ทอท. จึงไดจัดบริการหลักที่สําคัญไว

หลายประการสําหรับผูใชบริการ เชน บริการโครงสรางพื้นฐานของทาอากาศยาน บริการสิ่งอํานวยความสะดวกภายในและ

ภายนอกอาคารผูโดยสาร บริการดานการรักษาความปลอดภัย บริการรถโดยสารรับจางสาธารณะ เปนตน และตลอดเวลาที่

ผานมา ทอท. ไดปรับปรุงและพัฒนาการบริการดานตางๆ ใหเปนไปอยางเพียงพอ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และได
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มาตรฐานทาอากาศยานระหวางประเทศเนื่องจากทาอากาศยานของ ทอท. เปนสถานที่ซึ่งทําหนาที่เปนสะพานเชื่อม

เศรษฐกิจระหวางประเทศไทยกับนานาชาติ รวมทั้งเปนหองรับแขกของชาติในการตอนรับผูเดินทางจากทั่วโลก ซึ่งจะ

สามารถนํารายไดเขาสูประเทศปละเปนจํานวนมาก ตลอดจนสรางความประทับใจใหผูเดินทางมาเยือนตั้งแตกาวแรกที่เขาสู

ประเทศไทย  

 

2.12.16  บริษัท ไทยเดินเรือ จํากัด   

 ประวตั ิ

บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด (บทด.) เปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 
พ.ศ. 2483 ขณะนั้นเปนระยะที่เกิดสงครามในยุโรประหวางฝายสัมพันธมิตรกับฝายอักษะ จึงทําใหความตองการขนสงทาง
ทะเลสําหรับภูมิภาคนี้มีเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลจึงมีดําริใหจัดตั้งบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด  
 หนาที ่

เปนสายการเดินเรือแหงชาติ มีวัตถุประสงค ในการดําเนินงาน เพื่อบริการ ขนสงทางทะเล ระหวางประเทศ 

ใหบริการ ดานคลังสินคา และทาเรือใหเชา และเชาเรือ เพื่อประกอบ กิจการ ขนสงทางทะเล และยังทําหนาที่ เปนตัวแทน 

ของบริษัทเรือ และนายหนา ในกิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ กับการขนสงทางน้ํา นอกจากนี้ ยังมีหนาที่สําคัญ ตอประเทศชาติ คือ 

เพื่อหารายได และเงินตรา ตางประเทศ ใหแกรัฐ สงวนเงินตรา ตางประเทศ และบรรเทาปญหา การขาดดุล ชําระเงิน ปองกันมิให 

การขนสงสินคา ทางทะเล ระหวางประเทศ หยุดชะงัก เมื่อเกิดความไมสงบ สนับสนุน การขนสง ใหแกกองทัพ เพื่อความมั่นคง 

ของชาติ เปนแกนกลาง ของสายการเดินเรือไทย ในการสนับสนุน นโยบาย สงเสริม พาณิชยนาวี ของรัฐ เพื่อพัฒนา การขนสง

ทางน้ํา ใหเปนตัวเสริม วงจรพาณิชย การสงออก และนําเขา ฝกอบรม คนไทย ใหมีความรู ความสามารถ ในการเดินเรือ ย่ิงขึ้น  

 

2.12.17  บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด   

 ประวตั ิ

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง บริษัท Aeronautical Radio Inc. (ARINC) จากสหรัฐอเมริกา บริษัท International 

Aeradio Ltd. (IAL) จากอังกฤษ และสายการบินตางๆ ที่ทําการบินมายังประเทศไทย ไดรวมกันขออนุมัติรัฐบาลไทยจัดตั้ง 

บริษัท การบินแหงสยามจํากัด AERONAUTICAL RADIO OF SIAM LTD. หรือ AEROSIAM ในป พ.ศ.2491 เพื่อดําเนิน

กิจการบริการควบคุมจราจรทางอากาศ และสื่อสารการบินตามมาตรฐาน และขอเสนอแนะขององคการการบินพลเรือนระหวาง

ประเทศ (International Civil Aviation Organization) ภายใตสัญญาที่ไดรับจากรัฐบาลไทย 

 หนาที ่

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด (บวท.) มีอํานาจ ในอันที่จะ ปฎิบัติหนาที่ ตามที่ไดรับมอบหมาย จาก

รัฐบาล ตามขอตกลง ในสัญญา ระหวางรัฐบาล และบริษัทฯ คือ หนาที่ รับผิดชอบ ในการดําเนินการ และบํารุงรักษา การ
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วิทยุ สื่อสาร ระหวาง สถานี พื้นดิน จุดถึงจุด อากาศ - พื้นดิน - อากาศ เกี่ยวกับ การบิน ระหวาง ประเทศ และ/ หรือ ในประเทศ 

การสื่อสาร ทางวิทยุ เกี่ยวกับ ความสะดวก ทางอุตุนิยมวิทยา เครื่องชวย การเดินอากาศ การจัด จราจร สําหรับ เครื่องบิน ที่บนิ

ดวย เครื่องวัด ประกอบ การบิน และบริการอื่นใด ที่เกี่ยวของ ตามความตองการ ของผูดําเนิน การเดินอากาศ เพื่อใหการขนสงทาง

อากาศ ในและตางประเทศ ไดดําเนินไป ดวยความปลอดภัย สม่ําเสมอ และมีสมรรถภาพ โดยไมคิดกําไร และไมลําเอียง อัน

เปนภารกิจตามขอผูกพันที่รัฐบาลไทย มีอยูตอองคการ การบินพลเรือน ระหวางประเทศ ในฐานะภาคี ประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. สถาบนัการเงนิ 

 

3.1  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 ลักษณะของหนวยงาน 
 ธนาคารพาณิชย 
 ประวัติ 

ธนาคารกรุงเทพในฐานะผูบุกเบิกวงการธนาคารไทย เปนดั่งสัญลักษณที่สะทอนถึงการพัฒนาความกาวหนาของ
ประเทศที่มีมายาวนาน ธนาคารไดเติบโตและพัฒนาเคียงคูมากับคนไทยและธุรกิจตางๆ จนถึงวันนี้ ธนาคารกรุงเทพมี
ช่ือเสียงเปนที่ยอมรับในดานความมีเสถียรภาพที่มั่นคงและเปนเพื่อนคูคิดของลูกคาเสมอมา ธนาคารกรุงเทพกําลังเดินหนา
ตอไปดวยฐานลูกคาอันแข็งแกรง สรางสรรคนวัตกรรมในรูปของผลิตภัณฑและบริการใหมๆอยางตอเนื่อง และเสริมสราง
ช่ือเสียงใหเปนที่ยอมรับในฐานะธนาคารที่พรั่งพรอมดวยความมั่นคงและเปนที่นาเชื่อถือ เพื่อพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง
ดานสิ่งแวดลอมทางการเงินและเพื่อยืนหยัดความเปนผูนําในวงการธนาคารไทยตอไปในอนาคต 
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 ภาระหนาท่ี 
 ธนาคารกรุงเทพ มุงมั่นที่จะ มอบบริการดานการเงินที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาทุกกลุมของ
ประเทศ พรอมทั้งกาวเปนธนาคารระหวางประเทศผูนําแหงภูมิภาคเอเชีย เพื่อบรรลุความมุงหมายดังกลาว ธนาคารได
พัฒนาคุณภาพบุคลากร พรอมทั้งนําเอาเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัยไดมาตรฐานสากลมาใช เพื่อมั่นใจวาลูกคาทุกคน
จะไดรบับริการที่ดีที่สุด 
 กิจกรรมและลักษณะ ขอบเขตการดําเนินงาน 
 1. บริการสินเชื่อ SMEs 
  

คุณสมบัติผูขอสินเชื่อเอสเอ็มอ ี
 คุณสมบัติขั้นตน ดังตอไปนี้  

1. เปนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทุกประเภท  
2. มีสินทรัพยถาวรสุทธิดังนี้ 
3. ไมจําเปนตองเปนลูกคาของธนาคารมากอน 

 
 
 
 
 

ประเภทธุรกิจ 
สินทรัพยถาวรสุทธิ 
ขนาดยอม ขนาดกลาง 

การผลิต ไมเกิน 50 ลานบาท 50-200 ลานบาท 
บริการ ไมเกิน 50 ลานบาท 50-200 ลานบาท 
คาสง ไมเกิน 50 ลานบาท 50-100 ลานบาท 
คาปลีก ไมเกิน 30 ลานบาท 30-60 ลานบาท 

 
คุณสมบัติ SMEs สําหรับโครงการค้ําประกันสินเชื่อของบสย. 

 ผูประกอบกิจการ SMEs จะตองเปนบุคคลทั่วไป หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย และจะตองประกอบธุรกิจในประเทศ
ไทย กิจการ SMEs ทุกประเภท (การผลิต บริการ คาสงและคาปลีก) ที่มีสินทรัพยถาวรในวันที่ขอกูไมเกิน 200 ลานบาท 
ที่ดินที่ตั้งกิจการพรอมสิ่งปลูกสรางที่เปนธุรกิจหลักตองนํามาเปนหลักประกันใหกับธนาคาร สําหรับกรณีที่ดินของกิจการ
พรอมสิ่งปลูกสรางเปนที่เชาจะตองจดทะเบียนสิทธิการเชาตั้งแต 3 ปขึ้นไป แตมีขอยกเวน คือ 

- กรณีเปนสัญญาเชาที่ดินจากหนวยงานของรัฐ สัญญา เชาจะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 1ป 
- กรณีเปนสัญญาเชาที่ดินจากเอกชน สัญญาเชาจะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 2 ป 
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 ผูขอกูตองลงทุนเองไมนอยกวา 20% ของเงินลงทุนทั้งหมดของกิจการ ตองมีบุคคลค้ําประกันตอ บสย. สําหรับการ
ค้ําประกันสินเชื่อทุกโครงการ อาจเปนบุคคลเดียวกับที่ค้ําประกันใหผูขอกูตอธนาคาร หรือเปนบุคคลอื่นที่ บสย.พิจารณา
แลววาสามารถเชื่อถือได 
 เอกสารประกอบการยื่นกู 
 1. กรณีเปนบุคคลธรรมดา   

- สําเนาบัตรประชาชน ของผูกู ผูค้ําประกัน และเจาของทรัพยสินทั้งหมด   
- สําเนาทะเบียนบาน ของผูกู ผูค้ําประกัน และเจาของทรัพยสินทั้งหมด   
- สําเนาใบสําคัญการสมรส ของผูกู ผูค้ําประกัน และเจาของทรัพยสินทั้งหมด   (ถามี) 
- สําเนาบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชยในประเทศ (ธนาคารใดก็ได) ยอนหลัง 6 เดือน (เฉพาะผูกู)   
- สําเนาทะเบียนการคา หรือทะเบียนพาณิชย กรณีเหมาจายรายป (เฉพาะผูกู)   
- สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษี และหลักฐานการชําระภาษี (เฉพาะผูกู)   
- สําเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพยที่เสนอเปนหลักประกัน  
- สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ   
- แผนธุรกิจ หรือ โครงการ   
- แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ และทรัพยสินทั้งหมด   
- จดหมายจากผูขอกู และเจาของทรัพยสินทั้งหมด ยืนยันวาทรัพยสินที่นํามาเปนหลักประกันใหกับ
ธนาคารนั้น ไมมีภาระผูกพันใดๆ ทั้งที่มีอยูแลว และจะมีตอไปในอนาคต 

 2. กรณีเปนนิติบุคคล  
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย ที่มีรายละเอียดของวัตถุประสงค และ
ขอบังคับของบริษัท (ไมเกิน 1 เดือน)   
- หนังสือบริคณหสนธิ (ไมเกิน 3 เดอืน)   
- สําเนาแสดงรายการภาษีเงินไดประจําป   
- รายงานการประชุมของบริษัท เรื่องการขอกูยืมเงิน   
- ทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี)   
- แผนธุรกิจ หรือ โครงการ   
- สําเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพยที่เสนอเปนหลักประกัน  
- สําเนางบการเงินยอนหลัง ไมนอยกวา 3 ป   
- แผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบการ และทรัพยสินทั้งหมด   
- สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบาน ของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม ผูค้ําประกัน และเจาของ
ทรัพยสินทั้งหมด   
- จดหมายจากผูขอกู และเจาของทรัพยสินทั้งหมด ยืนยันวาทรัพยสินที่นํามาเปนหลักประกันใหกับ
ธนาคารนั้น ไมมีภาระผูกพันใดๆ ทั้งที่มีอยูแลว และจะมีตอไปในอนาคต 

 2. โครงการสนับสนุนการปรับปรุง/ฟนฟูสภาพเครื่องจักรแกเอสเอ็มอี 



ภาคผนวก ข - 156 
 

 สินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพ่ือการปรับปรุงหรือฟนฟูสภาพเคร่ืองจักรสําหรับลูกคาเอสเอ็มอี  
 ธนาคารกรุงเทพจับมือสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) สนับสนุนลูกคาเอสเอ็มอีของ
ธนาคารเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ดวยวงเงินกูพิเศษเพิ่มเติมจากสินเชื่อเดิม เพ่ือใชในการปรับปรุง หรือฟนฟู
สภาพเครื่องจักร โดยทานจะไดรับสวนลดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 จากอัตราดอกเบี้ยปกตินานถึง 5 ป ซึ่งจะชวยลดคาใชจาย
ดอกเบี้ยใหทานไดเกือบรอยละ 40 เมื่อคิดจากอัตรา MRR ที่รอยละ 7.75 ในปจจุบัน  
 ผูประกอบการสามารถกูสินเชื่อโครงการนี้ได 

- เพื่อวัตถุประสงคดังนี้ เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักร  
- เพื่อการปรับปรุง ซอมบํารุง ติดตั้ง ทดแทนชิ้นสวน ระบบตางๆ รวมทั้งการขยายหรือปรับแตงช้ินสวน อุปกรณ 
ระบบ โดยยังใชโครงสรางเครื่องจักรเดิม  
- เพื่อการติดตั้งเครื่องจักร หรือระบบควบคุมการทํางานที่เกี่ยวของในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม  

 เงื่อนไขการใหสินเชื่อ 
- เปนลูกคาเอสเอ็มอีของธนาคารกรุงเทพ และมีโครงการปรับปรุงหรือฟนฟูสภาพเครื่องจักรที่ใชในกระบวนการ
ผลิต  
- สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) สนับสนุนดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3 เปนเวลา 5 ป 
สูงสุดไมเกินรายละ 5 ลานบาท  
- ผูกูเปนผูออกคาใชจายในสวนของคาวิเคราะหและประเมินโครงการ คาประเมินหลักทรัพย คาธรรมเนียมการใช
สินเชื่อ และคาธรรมเนียมอื่นๆ (ถามี) รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยสวนที่เกินจากรอยละ 3 ในชวง 5 ป แรก  และอัตรา
ดอกเบี้ยทั้งจํานวนหลังจาก 5 ปไปแลว 

 3. สินเชื่อโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน  
 เพิ่มคาใหสินทรัพยของทาน ธนาคารกรุงเทพชวยสรางโอกาสและเพิ่มคาใหแกทรัพยสินทางปญญาและสินทรัพย
ของทานเพื่อธุรกิจกาวไกล   
 โครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน   

ธนาคารกรุงเทพพรอมสนับสนุนและเปดโอกาสใหผูประกอบการที่มีศักยภาพในการเติบโตเชนทานไดใช
สินทรัพยอยางคุมคา และแปลงเปนเงินทุนเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน ขยายธุรกิจ ปรับปรุงกิจการ หรือ พัฒนาผลิตภัณฑ
ใหแกกิจการของทาน ดวยสินเชื่อตามโครงการแปลงสนิทรัพยเปนทุนที่ตอบสนองเจตนารมณและนโยบายภาครัฐ  
 เพียงทานมีสินทรัพยในครอบครองซึ่งรวมถึงทรัพยสินทางปญญาหรือทรัพยสินที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานของ
รัฐบาลตามกฎหมายใชเปนหลักประกันการกูยืมเงิน ทานจะไดรับวงเงินสินเชื่อขึ้นอยูมูลคาสินทรัพยและศักยภาพของธุรกิจ
ทาน   
   สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน   
 ทานสามารถใชมูลคาเพิ่มจากสินทรัพยใน 5 ประเภทตอไปนี้เพื่อแปลงเปนทุนโดยใชเปนหลักประกันการกูยืม
ไดแก  

- สิทธิการเชาที่ราชพัสดุ หรืออาคารจากกรมธนารักษ   
- ทรัพยสินทางปญญา ไดแก เคร่ืองหมายทางการคา สิทธิบัตร   
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- เครื่องจักรของผูประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและธุรกิจชุมชน   
- สิทธิใหนําสินคามาจําหนายในแผงคาในโครงการตลาดนัดสวนจตุจักร  
- สินทรัพยอื่นๆ ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร 

4. สินเชื่อเงินกูบัวหลวงเพื่อ SMEs  
สินเชื่อเพ่ือความเติบโตที่ย่ังยืน  ธนาคารกรุงเทพพรอมสนับสนุนผูประกอบการเอสเอ็มอีสรางความเติบโตอยาง

มั่นคงและยืนยาว หากทานประสงคที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ ขยายกิจการ หรือเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต 
ตลอดจนลงทุนธุรกิจใหม ธนาคารกรุงเทพจะเปนแหลงเงินทุนที่ชวยเกื้อหนุนทานดวยขอเสนอพิเศษดวยบริการสินเชื่อ
เงินกูดอกเบี้ยต่ําที่ใหโอกาสทานเลือกผอนไดตั้งแต 3-7 ป สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมทุกประเภท   
  หลากหลายทางเลือกสินเชื่อ  

บริการสินเชื่อเงินกูบัวหลวงเพื่อ SMEs ชวยสนับสนุนใหทานลงทุนในสินทรัพยถาวรตางๆที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินธุรกิจ ดวยวงเงินกูตั้งแต 1-100 ลานบาท ดวยอัตราดอกเบี้ยลอยตัว MRR ตอป เปนเวลา 2 ป หลังจากนั้น คิดอัตรา
ดอกเบี้ยปกติตามระเบียบของธนาคาร อัตราดอกเบี้ยขางตนมีผลใชจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550          
 นอกจากนี้ ทานยังสามารถขอสินเชื่อเงินกูบัวหลวงเพ่ือ SMEs เพื่อใชเปนเงินกูโครงการโดยจะไดรับอัตราดอกเบี้ย
พิเศษสําหรับธุรกิจบางประเภท 
 5. สินเชื่อธุรกิจ  

ทางเลือกสินเชื่อธุรกิจเพื่อทุกความตองการ  
ธนาคารกรุงเทพมีบริการสินเชื่อธุรกิจอยางครบครันตั้งแตการใหสินเชื่อเพ่ือเงินทุนหมุนเวียน ไปจนถึงสินเชื่อเพื่อ

การลงทุนในธุรกิจใหมหรือการซื้อสินทรัพยถาวร พบขอเสนอสินเชื่อดวยอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อชวยใหธุรกิจของทาน
เติบโตกาวไกล  
 5.1 สินเชื่อจํานอง  

สินเชื่อธุรกิจโดยใชหลักทรัพยจํานองค้ําประกันสินเชื่อที่ธนาคารกรุงเทพ เพื่อที่ทานจะสามารถนําเงินไปลงทุนใน
ธุรกิจใหม หรือซื้อทรัพยสินถาวร เพื่อพัฒนาประสิทธิผลของธุรกิจของทาน ทานสามารถผอนชําระสินเชื่อไดนานถึง 10 ป  
 5.2 วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D)  

เมื่อใดก็ตามที่ทานตองการเงินทุนหมุนเวียน วงเงินเบิกเงินเกินบัญชีของธนาคารกรุงเทพ สามารถอุดหนุนทานได 
โดยที่ธนาคารจะอนุญาตใหทานสามารถเบิกเงินไดเกินกวาจํานวนเงินฝากที่มีอยูในบัญชีของทาน   

5.3 สินเชื่อซื้อลดเช็คการคา (CBD)   
ธนาคารรับซื้อเช็คการคาลงวันที่ลวงหนาจากทานในอัตราสวนลด เพื่อใหทานมีทุนหมุนเวียนไปใชจาย โดย

กําหนดระยะเวลาใชคืนไมเกิน 90 วัน  
 6. สินเชื่อในโครงการสนับสนุนของรัฐบาล 

6.1 โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเทคโนโลยี  
 หากทานมีโครงการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ หรือเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือใหผลิตภัณฑมีคุณภาพหรือปรับปรุง
ขบวนการผลิตเดิม ธนาคารกรุงเทพรวมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช) พรอมสนับสนุน
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โครงการของทานดวยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ําและวงเงินกูสูงสุดถึง 30 ลานบาท แตไมเกินรอยละ 75 ของมูลคาลงทุนทั้ง
โครงการเพื่อชวยทานสรางสรรคนวัตกรรมตอไป   
 
 6.2 โครงการค้ําประกันสินเชื่อของ บสย.  
 หากทานกําลังประสบปญหาเนื่องจากมูลคาของสินทรัพยมีไมเพียงพอเปนหลักประกันในการกูยืมเงินกับสถาบัน
การเงิน เราสามารถชวยทานได ดวยโครงการค้ําประกันสินเชื่อของ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) 
ดวยวงเงินค้ําประกันสูงถึง 40 ลานบาท หากทานตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอเจาหนาที่ธนาคาร ทานอาจจะได
วงเงินสินเชื่อมากกวาที่ทานคิด  
  6.3 สินเชื่อโครงการรับซื้อตั๋วสัญญาใชเงินตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทย 
 เพื่อเสริมสภาพคลองใหกับผูประกอบการ SMEs ทุกประเภท ธนาคารกรุงเทพรวมกับธนาคารแหงประเทศไทย
พรอมใหความชวยเหลือทานดวยสินเชื่อ SMEs อัตราดอกเบี้ยต่ําเพียง MLR - 2.75% ตอป เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนใน
รูปตั๋วสัญญาใชเงินโดยมีใบสรุปคาใชจายแลวไมเกิน 4 เดือนมาประกอบการขายตั๋ว โดยอายุสัญญาไมเกิน 5 ป  
  6.4 สินเชื่อโครงการ นวัตกรรมดี... ไมมีดอกเบี้ย  
 เพื่อสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผูประกอบการไทย ธนาคารกรุงเทพรวมกับสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 
(สนช.) ยินดีสนับสนุนเงินทุนเพื่อการลงทุนและขยายผลในทางธุรกิจ หากทานมั่นใจวาทานมีนวัตกรรมเชิงพาณิชยที่จะชวย
ตอยอดความเติบโตทางธุรกิจ แมวาทานจะเปนผูประกอบการใหม เราก็พรอมที่จะสนับสนุนทานดวยเงินกูในวงเงินสูงสุด 
100 ลานบาท ปลอดดอกเบี้ยจํานวนไมเกิน 5 ลานบาทเปนเวลา 3 ป หากทานตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอ 
สํานักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ หรือเขาไปเยี่ยมชมเว็บไซต www.nia.or.th   
 7. สินเชื่อบัวหลวงประหยัดพลังงาน  
 ธนาคารกรุงเทพเพิ่มทางเลือกสําหรับสินเชื่อใหมเพื่อสนับสนุนผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ลงทุนเพื่อประหยัดพลังงานและลดตนทุน หากทานคือผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่กําลังอยูในภาวะ
กดดันเร่ืองพลังงานที่ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น ธนาคารกรุงเทพสามารถชวยทานไดดวยสินเชื่อบัวหลวงประหยัดพลังงาน  
  ธนาคารเสนอสินเชื่อบัวหลวงประหยัดพลังงาน ดวยอัตราดอกเบี้ยต่ําในอัตรา MLR-1% ระยะเวลา 5 ป หลังจากนั้น
คิดอัตรา MLR เพ่ือการลงทุนสําหรับปรับปรุงอุปกรณและเครื่องจักรในโรงงานตลอดจนการปรับสภาพทางกายภาพของ
กิจการเพื่อประโยชนในการประหยัดพลังงาน หรือนําผลิตผลทางการเกษตรหรือวัสดุเหลือใชหรือน้ําทิ้งมาใชเพื่อมาผลิต
พลังงานทดแทนน้ํามัน ทานสามารถขอกูในวงเงินจํานวนตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไปโดยไมจํากัดวงเงินกูสูงสุด ระยะเวลาผอน
ชําระ 3-7 ป  
 อัตราดอกเบี้ยขางตน มีผลอนุมัติจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550  
 8. สินเชื่อรวมใจพัฒนา SMEs  
  บริการ 'สินเชื่อรวมใจพัฒนา SMEs’ ทางเลือกสําหรับผูประกอบการเอสเอ็มใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ดวย
ขอเสนอพิเศษอัตราดอกเบี้ยต่ําพรอมทางเลือกการผอนชําระ   
 ทานสามารถใชบริการ สินเชื่อรวมใจพัฒนา SMEs สรางโอกาสการลงทุนเพื่อเสริมความแข็งแกรงของกิจการให
เจริญเติบโตยิ่งขึ้น ดวยเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มสภาพคลองในการบริหารกิจการสูงถึง 100 ลานบาท ซึ่งทานสามารถเลือก
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สินเชื่อทั้งในรูปเงินสดและสัญญาค้ําประกัน ตามความเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของทาน รับขอเสนออัตราดอกเบี้ย MRR 
คงที่เปนเวลา 2 ป ปที่ 3 เปนตนไปคิดอัตราดอกเบี้ยตามระเบียบของธนาคาร  
 

3.2  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
  
 ลักษณะของหนวยงาน 
 ธนาคารพาณิชย 
  ประวัติ 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด เร่ิมเปดดําเนินการครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2509 โดยการควบกิจการของธนาคาร
เกษตร จํากัด และธนาคารมณฑล จํากัด ซึ่งเปนธนาคารพาณิชยที่มีรัฐบาลเปนผูถือหุนใหญทั้งคู เขาเปนธนาคารเดียวกันตาม
นโยบายของรัฐบาล และไดใชช่ือใหมวา "ธนาคารกรุงไทย จํากัด" ใชช่ือภาษาอังกฤษวา "Krung Thai Bank Limited" ใช
สัญลักษณ "นกวายุภักษ" ซึ่งเปนเคร่ืองหมายของกระทรวงการคลัง เปนสัญลักษณประจําของธนาคารจนถึงปจจุบัน 

ในระยะแรกของการกอตั้งธนาคารกรุงไทย จํากัด ไดใชสถานที่สํานักงานใหญของธนาคารเกษตร จํากัด ซึ่งตั้งอยูที่ 
ถนนเยาวราช เปนที่ทําการสํานักงานใหญ และมีสาขารวม 81 แหง พนักงาน 1,247 คน สินทรัพยรวม 4,582.10 ลานบาท 
และทุนจดทะเบียน 105 ลานบาท วัตถุประสงคของการรวมธนาคารทั้งสองใหเปนธนาคารของรัฐ ที่มีฐานะทางการเงินที่
มั่นคง สามารถคุมครองผูฝากเงิน และบริการลูกคาไดกวางขวางขึ้น ตลอดจนสามารถ อํานวยประโยชนตอการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไดมากขึ้นดวย ผลการดําเนินงานของธนาคาร ไดขยายตัวเติบโตขึ้นมาเปนลําดับ ทําใหอาคารสํานักงาน
ใหญเดิมคับแคบไมสะดวก และไมคลองตัว ในการปฏิบัติงาน ธนาคารจึงไดยายที่ทําการสํานักงานใหญมาตั้งอยู ณ อาคาร
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2525 และไดใชเปนที่ทําการสํานักงานใหญมาจนถึงปจจุบัน ในเดือนมีนาคม 
2530 ธนาคารกรุงไทย ไดรับมอบหมายใหเขาไปชวยบริหารงาน ในโครงการ 4 เมษา ตอจากธนาคารแหงประเทศไทย โดยเนน
การบริหารในเชิงธุรกิจ ตอมาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2530 ธนาคารกรุงไทยไดรับโอนสินทรัพยและหนี้สินของธนาคารสยาม 
จํากัด มาบริหารตามนโยบายของกระทรวงการคลัง เนื่องจากการดําเนินธุรกิจของธนาคารสยาม มีปญหาหลายดานที่ไม
สามารถแกไขไดในระยะเวลาอันสั้น ทําใหเปนภาระที่รัฐจะตองจัดการใหความชวยเหลือ ซึ่งไมทราบวาจะสิ้นสุดเมื่อใด 
และหลังจากการรวมกับธนาคารสยาม จํากัด แลวธนาคารกรุงไทยจะกลายเปน ธนาคารพาณิชยของรัฐเพียงแหงเดียว มี
สินทรัพยมากเปนอันดับสองของประเทศ สามารถจะสนองตอบนโยบาย การเงินการคลังของประเทศ และสามารถแสดง
บทบาทความเปน "ธนาคารนํา" (Lead Bank) ได 
  ภาระหนาที่ 
 ธนาคารกรุงไทย มุงมั่นที่จะเปนธนาคารแสนสะดวก (The Convenience Bank) สําหรับลูกคารายยอย ภาคธุรกิจ 
ภาครัฐ และสถาบัน เปนสถาบันการเงินช้ันนําของประเทศ ที่มุงเนนการใหบริการที่เปนเลิศ  สามารถสรางผลตอบแทนที่ดี
ไดอยางยั่งยืน สงเสริมการสรางทุนทางปญญา  และยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
  กิจกรรมและลักษณะ ขอบเขตการดําเนินการ 
 2.5 บริการสินเชื่อ SMEs 
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 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูใหการสนับสนุนแกผูประกอบการ SMEs ตามนโยบายหลักของรัฐบาล 
นอกจากความชวยเหลือดานการเงินเปนพิเศษแลว ยังรวมมือกับองคกรเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งไดปรับ
บทบาท ภารกิจ และปรับกลยุทธที่ชัดเจน ใหพรอมรับกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะเกิดขึ้นเพ่ือชวยเหลือผูประกอบการ 
SMEs อยางเต็มประสิทธิภาพทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ ใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาพการณทางเศรษฐกิจ และสภาพของ
ธุรกิจไทย อันจะชวยใหภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีการฟนตัวไดอยางรวดเร็ว โครงการดาน SMEs ที่ ธนาคารสนับสนุนมี
ดังนี ้

1. SME BAHT EFFECT  
2. โครงการสินเชื่อ SME-KTB  
3. SME-PTT  
4. SME - NGV  
5. SME - Terrorist 
6. SME - Tsunami  
7. SME – Soft Loan  
8. KTB-DEDE Energy Phase II 
9. KTB-Energy Saving 
10. P/N Small BOT 
11. SME-MFP 
12. KTB - EFCM 
13. Environmental Fund  
14. Risk Participation  
15. Local Area Development Loan  
16. KTB-Inter Trade   
17. KTB-bird flu Loan  
18. Shrimps Exporter Project 
19. Thai Kitchen to The World Loan 

  1. SME BAHT EFFECT  
 โครงการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอมที่ไดรับผลกระทบจากการ
แข็งคาของเงินบาท  [ SME-BAHT EFFECT] โดย ธปท.จะใหผูประกอบการกูยืมเงินผานธนาคารพาณิชย โดยมีตั๋วสัญญา
ใชเงินของผูประกอบกิจการเปนประกัน 
  วัตถุประสงค   
 เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและเสริมสภาพคลองทางการเงินแกผูประกอบกิจการผลิตขนาดกลางและขนาดยอมที่
ไดรับผลกระทบจากการแข็งคาของเงินบาท 
 คุณสมบัติของผูมิสิทธิ์ในการกู 
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 เปนผูประกอบการที่เปนบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล 
 ประกอบกิจการ การผลิตทั้งขนาดกลางและขนาดยอมที่มีคุณสมบัติของ SMEs ที่ไดรับผลกระทบจากการแข็งคา
ของเงินบาทอยางแทจริง ตรวจสอบได 
 เปนผูประกอบการที่เปนหนี้ปกติ และ NPL ที่ยังมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ แตขาดสภาพคลองในการดําเนิน
กิจการ 

ประเภทสินเชื่อ 
เงินกูโดยตั๋วสัญญาใชเงิน [P/N SME-BAHT EFFECT]  ตามแบบที่ ธปท.กําหนด ตั๋วแตละฉบับมีกําหนดไมเกิน 

120 วัน  และตองไมเกินระยะเวลาการใหความชวยเหลือตามระเบียบ คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 อัตราดอกเบี้ย  
ประเภทผูประกอบกิจการที่ ไดรับ
ผลกระทบจากการแข็งคาของเงินบาท 

ธปท. เรียกเก็บจากธนาคาร ธนาคารเรียกเก็บ 

1. ผูประกอบกิจการที่เปนหนี้ปกติ รอยละ 1 ตอป ไมเกินรอยละ MLR-2.25 ตอป 
2. ผูประกอบกิจการที่เปน NPL  รอยละ 
1 ตอป 

รอยละ 1 ตอป ไมเกินรอยละ MLR+1 ตอป 

หลักประกัน  
 ตามระเบียบธนาคาร 
 ระยะเวลาโครงการ 
 เร่ิมตั้งแต วันที่ 3 สิงหาคม 2550 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2553  
  2. โครงการสินเชื่อ SME-KTB  
 โครงการสินเชื่อ SME-KTB เปนโครงการที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ใหการสนับสนุนแกผูประกอบการ 
SMEs ตามนโยบายหลักของรัฐบาล นอกจากความชวยเหลือดานการเงินเปนพิเศษแลว ยังรวมมือกับองคกรเครือขายทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งไดปรับบทบาท ภารกิจ และปรับกลยุทธที่ชัดเจน ใหพรอมรับกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะ
เกิดขึ้นเพื่อชวยเหลือผูประกอบการ SMEs อยางเต็มประสิทธิภาพทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ ใหเหมาะสม สอดคลองกับ
สภาพการณทางเศรษฐกิจ และสภาพของธุรกิจไทย อันจะชวยใหภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีการฟนตัวไดอยางรวดเรว็ 
  วัตถุประสงค  
 เพ่ือสนับสนุนสินเชื่อสําหรับการลงทุนใหม ขยายกิจการ และเสริมสภาพคลองแกผูประกอบการ SMEs 
 คุณสมบัติของผูกู  
 ภาคการผลิตและการบริการ  
  มีการจางงานไมเกิน 200 คนสินทรัพยถาวรไมรวมที่ดินไมเกิน 200 ลานบาท 
 ภาคการคา  
  คาสง มีการจางงานไมเกิน 50 คน สินทรัพยถาวรไมเกิน 100 ลานบาท 
  คาปลีก มีการจางงานไมเกิน 30 คน สินทรัพยถาวรไมเกิน 60 ลานบาท 
 อัตราดอกเบี้ย  
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  รอยละ MRR ตอป 
 วงเงินและประเภทสินเชื่อ  
  ไมจํากัดวงเงิน 
 อายุโครงการ  
  จนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงหรือประกาศยกเลิก 

3. SME-PTT  
 หากทานตองการทุนหมุนเวียนในการสั่งซื้อและ/หรือชําระคาน้ํามันและ/หรือน้ํามันหลอล่ืนจากบริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) ธนาคารพรอมสนับสนุนสินเชื่อใน โครงการสินเชื่อแกสถานีบริการน้ํามันและ/หรือผูแทนจําหนายน้ํามันหลอล่ืน
ของ ปตท. (SME-PTT) 
  วัตถุประสงค 
 เพื่อเปนทุนหมุนเวียนในการสั่งซื้อและ/หรือชําระคาน้ํามันและ/หรือน้ํามันหลอล่ืนจากบริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) รวมทั้งใหบริการการชําระคาน้ํามัน และ/หรือน้ํามันหลอล่ืนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

คุณสมบัติของผูกู 
 ตองเปนผูประกอบการคาน้ํามันและ/หรือผูแทนจําหนายน้ํามันหลอล่ืนใหแกบริษัท ปตท.  จํากัด (มหาชน) มาไม
นอยกวา 2 ป 
 ตองไดรับการรับรองจากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) วาเปนคูคาและ/หรือเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑของ 
ปตท. เทานั้น โดยมีปริมาณการสั่งซื้อผลิตภัณฑจากปตท.ดังนี้ 
 กรณีเปนสถานีบริการน้ํามันตองมียอดจําหนายมากกวา 200,000 ลิตร/เดือน ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา (ไมนอยกวา 5 
ลานบาท/เดือน) 
 กรณีเปนผูแทนจําหนายน้ํามันหลอล่ืนตองมียอดจําหนายมากกวา 20,000 ลิตร/เดือน ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา (ไม
นอยกวา 1 ลานบาท/เดือน)  
 ใหความรวมมือกับธนาคารในการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของและจําเปนตอการอํานวยสินเชื่อ 
 กรณีเปนลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ตองไดรับการปรับปรุงโครงสรางหนี้ และปฏิบัติตามเงื่อนไขไมนอย
กวา 1 ป โดยใหถือปฏิบัติตามนโยบายสินเชื่อของธนาคาร 
 อัตราดอกเบี้ย  
  รอยละ MOR ตอป 

เงื่อนไขการใชวงเงิน 
  ใหใชเฉพาะการโอนเงินเขาบัญชีหรือหักบัญชีชําระคาน้ํามัน และ/หรือน้ํามันหลอล่ืนจากบริษัท ปตท. 
จํากัด(มหาชน) 
  ไมใหเบิกเปนเงินสด หรือโอนชําระเพ่ือการอื่น ไมมีการใชเช็คและบัตร ATM โดยชําระผานระบบ Teller 
Payment หรือ Tele Banking หรือ Internet Banking 
 หลักประกัน 
 กรณีสถานีบริการน้ํามัน 
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  กลุมเกรด A ใชบุคคลค้ําประกัน รวมกับกรรมการผูจัดการ 100% ของวงเงินกู รวมกับกรรมการผูจัดการ 
  กลุมเกรด B ใชบุคคลค้ําประกัน รวมกับกรรมการผูจัดการ 100% ของวงเงินกู  รวมกับกรรมการผูจัดการ 
และใหเรียกหลักประกันอื่นไมนอยกวา 50%ของวงเงินกู 
 กรณีผูแทนจําหนายน้ํามันหลอล่ืน/ผลิตภัณฑ ปตท.ใหใชหลักประกันเชนเดียวกับกลุมเกรด B 

ประเภทสินเชื่อ   
  เบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft) วงเงินตอรายสูงสุดไมเกิน 2 ลานบาท และตองไมเกิน 50% ของยอดซื้อเฉล่ีย
ตอเดือน 
 อายุโครงการ  
  จนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงหรือประกาศยกเลิก  
 4. SME - NGV  
  วัตถุประสงค  
  เพ่ือเปนคาใชจายแกเจาของยานยนตที่ตองการดัดแปลง และ/หรือ ติดตั้งอุปกรณ NGV เพื่อใชกาซ
ธรรมชาติแทนการใชน้ํามัน 
 คุณสมบัติผูกู  
 กรณีบุคคลธรรมดา  

- เปนเจาของรถยนตที่นํามาติดตั้งอุปกรณ NGV หรือเปนคูสมรส หรือบิดา/มาตรดาเจาของรถยนตที่
นํามาติดตั้งอุปกรณ NGV 

- มีเงินเดือน หรือรายไดประจําที่แนนอน และหนวยงานตนสังกัดจายเงินเดือนผานธนาคารกรุงไทย 
- มีรายไดไมต่ํากวา 10,000 บาท/เดือน และเมื่อหักภาระหนี้อื่น ๆ คงเหลือเพียงพอผอนชําระเงินกูเพื่อ

ติดตั้ง NGV 
- มีอายุงานไมต่ํากวา 1 ป และอายุเมื่อรวมกับระยะเวลาการกูตองไมเกิน 60 ป 

 อัตราดอกเบี้ย  
  คงที่รอยละ 5 ตอป 
 วงเงินกู  
  ตามราคาประเมินของบริษัทติดตั้งอุปกรณ NGV แตไมเกิน 100,000 บาท/คัน 
 ระยะเวลาผอนชําระ  
  ไมเกิน 3 ป (36 งวด ) 
 หลักประกัน  
  ไมตองมีหลักประกัน 
 
 กรณีนิติบุคคล  

- จดทะเบียนนิติบุคคลและประกอบธุรกิจมาไมนอยกวา 5 ป 
- ผลประกอบการลาสุดมีกําไรไมนอยกวา 2 ปติดตอกัน 
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อัตราดอกเบี้ย  

  คงที่รอยละ 4 ตอป 
 วงเงินกู  
  ตามความเหมาะสมแตไมเกินวงเงินรวมตามใบ เสนอราคาของบริษัทติดตั้งอุปกรณ NGV 
 ระยะเวลาผอนชําระ  
  วงเงินกูไมเกิน 100,000 บาท ผอนชําระไมเกิน 3 ป 
  วงเงินกูเกิน 100,000 บาท ผอนชําระไมเกิน 5 ป 
 หลักประกัน  
  ใชหลักทรัพยค้ําประกัน และใหกรรมการผูจัดการหรือผูมีอํานาจลงนามค้ําประกันรวมดวย 
 อายุโครงการ  
  ใหสินเชื่อครบวงเงิน 500 ลานบาท หรือจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก 
 การติดตอขอใชบริการ    

- ขอรับใบสมัครและย่ืนไดที่บริษัทติดตั้ง NGV ตามรายชื่อที่ ปตท.กําหนด 
- นําใบสมัครติดตั้ง NGV และใบประเมินราคาคาติดตั้งอุปกรณ NGV พรอมเอกสารประกอบการขอ

สินเชื่อมายื่นขอกูไดที่สาขาของธนาคารทุกสาขา 
 5. SME - Terrorist 
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย พรอมใหความชวยเหลือสนับสนุนสินเชื่อแกผูประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
ในโครงการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตฯ (SME-Terrorist) เพื่อให
ผูประกอบการนําไปชําระหนี้เดิม (Refinance) และเพื่อเปนทุนหมุนเวียนในการฟนฟูกิจการ  
 วัตถุประสงค  
  โครงการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบกิจการ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตที่ไดรับความ
เสียหายหรือไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ เปนโครงการที่ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ใหความ
ชวยเหลือ แกผูประกอบกิจการที่ไดรับความเสียหาย หรือไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ไดแก ยะลา ปตตานี และนราธิวาส โดย ธนาคารับซื้อตั๋วสัญญาใชเงิน (P/N Soft Loan) จากผูประกอบกิจการ เพื่อให
ผูประกอบการนําไปชําระหนี้เดิม (Refinance) และเพ่ือเปนทุนหมุนเวียนในการฟนฟูกิจการ 
 คุณสมบัติของผูกู  
 เปนผูประกอบการรายใหม หรือรายเดิมที่มีภาระสินเชื่อกับธนาคาร 
 มีสถานประกอบการตั้งอยูใน จังหวัด ยะลา ปตตานี และนราธิวาส และไดรับความเสียหาย / ผลกระทบจาก
เหตุการณความไมสงบ 
 ไดรับการยืนยันจาก ธปท. ใหเปนผูประกอบการที่พึงเชื่อถือได 
 
 เงื่อนไขการใชวงเงิน (P/N Soft Loan)  
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 ตั๋วสัญญาใชเงิน ภาคการผลิตมีกําหนดอายุไมเกิน 360 วัน กิจการอ่ืนๆ ไมเกิน 180 วัน และสามารถ Rollover ได 
ทั้งนี้ วันครบกําหนดตั๋วฉบับสุดทายตองไมเกินวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 
 อัตราดอกเบี้ย  
 คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.5 ตอป และชําระตนเงินพรอมดอกเบี้ยคราวเดียวกัน ณ วันที่ตั๋วครบกําหนด 
 ระยะเวลาโครงการ  
 สิ้นสุดเพียงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 
 6. SME - Tsunami  
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย พรอมชวยเหลือผูประกอบการที่เปนลูกคาของธนาคารและประสบความเสียหายจากธรณี

พิบัติในดานสินเชื่อโดย สนับสนุนโครงการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบกิจการใน 6 จังหวัดภาคใตฯ (SME-

Tsunami) เพื่อนําไปชําระหนี้เดิม (Refinance) และเปนทุนหมุนเวียนในการฟนฟูกิจการ 

วัตถุประสงค  
 โครงการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบกิจการใน 6 จังหวัดภาคใต ที่ประสบธรณีพิบัติภัย เพื่อให
ลูกคาที่มีภาระสินเชื่อกับธนาคาร และไดรับความเสียหายโดยตรงจากธรณีพิบัติ ไดแก พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง และสตูล 
โดยตั๋วสัญญาใชเงนิ (P/N Soft Loan) เพื่อนําไปชําระหนี้เดิม (Refinance) และเปนทุนหมุนเวียนในการฟนฟูกิจการ 
 คุณสมบัติของผูกู  
 เปนลูกคาที่มีภาระสินเชื่อกับธนาคาร และไดรับความเสียหายโดยตรงจากธรณีพิบัติภัยใน 6 จังหวัดภาคใต 
 เงื่อนไขการใชวงเงิน (P/N Soft Loan)  
 ตองสงรายชื่อลูกคาที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขตามแบบฟอรมกําหนดใหธนาคารแหงประเทศไทย พิจารณาใหความ
อนุเคราะหเปนผูประกอบการที่พึงเชื่อถือได ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2548 โดยสงผานมาทางฝายพิธีการสินเชื่อ 
 อายุตั๋วสัญญาใชเงิน ภาคการผลิตกําหนดไมเกิน 360 วัน กิจการอื่นๆ ไมเกิน 180 วัน และสามารถ Rollover ได 
ทั้งนี้ วนัครบกําหนดตั๋วฉบับสุดทายตองไมเกินวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 

อัตราดอกเบี้ย    
 คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.0 ตอป และชําระตนเงินพรอมดอกเบี้ยคราวเดียวกัน ณ วันที่ตั๋วครบกําหนด 
 ระยะเวลาโครงการ   
 ระยะเวลาโครงการสิ้นสุดเพียงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551   
 7. SME – Soft Loan  
 เพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกลูกคาของธนาคารที่ประกอบกิจการในจังหวัดสงขลาและสตูล ที่ไดรับความ
เสียหายหรือไดรับผลกระทบทางออมจากเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
สนับสนุนโครงการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบในจังหวัดสงขลา และสตูล (Soft Loan จากธปท.) 
 วตัถุประสงค  

- เพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกลูกคาของธนาคารที่ประกอบกิจการในจังหวัดสงขลาและสตูล ที่ไดรับความ
เสียหายหรือไดรับผลกระทบทางออมจากเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
- เพื่อใหมีเงินทุนหมุนเวียนในการฟนฟูกิจการ 
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คุณสมบัติของผูกู  
 เปนลูกคาของธนาคาร ซึ่งเปนผูประกอบกิจการในจังหวัดสงขลา และสตูลที่เปนบุคคลธรรมดาที่สัญชาติไทย หรือ
นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุนเกินกวารอยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ที่ประกอบกิจการ
ทองเที่ยว หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว เชนกิจการโรงแรม ภัตตาคาร รานอาหาร หางสรรพสินคา และกิจการคา
ปลีก คาสง เปนตน   
 อายุโครงการ  
 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยลูกคาแตละรายจะไดรับความชวยเหลือไมเกิน 2 ป นับจากวันที่ ธปท.ให
ความเห็นชอบในครั้งแรกที่ไดรับความชวยเหลือ 
 8. KTB-DEDE Energy Phase II 
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการลงทุนและดําเนินโครงการดานการอนุรักษพลังงาน ตามมาตรา 7 
และมาตรา 17 แหง พ.ร.บ. สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ตามประเภทการลงทุนอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง
รวมกัน เพื่อกอใหเกิดการประหยัดพลังงานในสถานประกอบการในโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษพลังงานระยะที่ 
2 (KTB-DEDE Energy PhaseII)  

วัตถุประสงค  
 เพื่อการลงทุนและดําเนินโครงการดานการอนุรักษพลังงาน ตามมาตรา 7 และมาตรา 17 แหง พ.ร.บ. สงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ตามประเภทการลงทุนอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกัน เพื่อกอใหเกิดการประหยัด
พลังงานในสถานประกอบการ 
 คุณสมบัติของผูขอสินเชื่อ  

- เปนเจาของอาคาร / โรงงาน / บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) โดยมีคุณสมบัติดังนี้  
- เปนเอกชนที่เปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย 
- มีความสามารถในการใชคืนเงินกู ตลอดจนมีความพรอมในการดําเนินโครงการ 
- โครงการ หรือ มาตรการที่ขอกูตองไดรับการอนุมัติจาก พพ. เปนลายลักษณอักษร และไมเคยไดรับการสนับสนุน
จาก กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานมากอน 
- ผูกูตองยินยอมเปดเผยขอมูลและอํานวยความสะดวกใหเจาหนาที่หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก พพ. เขาตรวจสอบ
การติดตั้งและผลการประหยัดพลังงานแตละมาตรการ เพื่อประโยชนในการติดตามและประเมินผล 
- ไมมีประวัติเสียหายทางการเงิน หากเคยเปนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) มากอนตองไดรับการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ และปฏิบัติตามเงื่อนไขไดไมนอยกวา 1 ป 
ประเภทสินเชื่อ  

  เงินกูแบบมีระยะเวลา (Term Loan) 
 วงเงินสินเชื่อ แบงเปน 2 สวน  
  สวนที่ 1ใหกูตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามโครงการเงินหมุนเวียน เพื่อการอนุรักษพลังงาน ระยะที่ 2 ใน
สัดสวน 50% ของวงเงินที่ขอกูแตไมเกิน 50 ลานบาทตอราย หรือตอโครงการ 
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  สวนที่ 2 วงเงินสวนที่เกินจากสวนที่ 1 ใหกูตามหลักเกณฑและเงื่อนไขโครงการสินเชื่อวายุภักษอนุรักษ
พลังงาน 
 อัตราดอกเบี้ย  
  เงินกูสวนที่ 1 อัตราคงที่ รอยละ 4 ตอป 
  เงินกูสวนที่ 2 อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR / ป 
 ระยะเวลาโครงการ  
  ระยะเวลาโครงการสิ้นสุดเพียงวันที่ 16 มีนาคม 2559 
 9. KTB-Energy Saving 
  วัตถุประสงค  
 สนับสนุนเงินลงทุนเพื่อเปนคาใชจายสําหรับสถานประกอบการในการกอสราง ปรับปรุง โรงงาน/อาคาร/สถานที่/
สํานักงาน/บานพักที่ประหยัดพลังงาน และ/หรือ ผลิต เปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง/ติดตั้ง เครื่องจักรและอุปกรณ รวมทั้งวัสดุที่ใช
เพ่ือการอนุรักษพลังงานประหยัด หรือพลังงานทดแทน 
 สนับสนุน สงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยการใชพลังงานทดแทน หรือการดําเนินงานเพื่อใหเกิดการประหยัด 
และลดการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและพลังงานตางๆ การดําเนินโครงการพัฒนาพลังงานใหม หรือ พลังงานทดแทน เพ่ือใช
ภายในสถานประกอบการ ทั้งนี้ พลังงานสวนที่เหลือสามารถขายใหกับการไฟฟาฝายผลิตได ประกอบดวย  
  - พลังงานทดแทนจากแหลงที่ใชแลวหมดไป หรือพลังงานสิ้นเปลือง ไดแก ถานหิน กาซธรรมชาติ 
นิวเคลียร หินน้ํามัน และทรายน้ํามัน เปนตน 
  - พลังงานที่ใชแลวสามารถหมุนเวียนมาใชไดอีก หรือพลังงานหมุนเวียน ไดแก แสงอาทิตย ลม ชีวมวล 
น้ําและไฮโดรเจน เปนตน 
  - การตดิตั้งเครื่องจักร อุปกรณ รวมทั้งวัสดุที่ใชเพื่อการประหยัดพลังงาน 

คุณสมบัติของผูขอสินเชื่อ  
  บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ไมมีประวัติเสียหายทางการเงิน หากเคยเปนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได(NPL) 
มากอน ตองไดรับการปรับปรุงโครงสรางหนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขไดไมนอยกวา 1 ป 
 ประเภทสินเชื่อ  
  เงินกูแบบมีระยะเวลา (Term Loan) 
 อัตราดอกเบี้ย  
  รอยละ MLR ตอป 
 
 ระยะเวลาโครงการ  
  จนกวาธนาคารจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงหรือมีประกาศยกเลิก 
 10. P/N Small BOT 
 โครงการใหกูโดยตั๋วสัญญาใชเงิน (P/N Small BOT)  เปนโครงการที่ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) กําหนดวงเงินให
กูยืมโดยมีตั๋วสัญญาใชเงินที่เกิดจากการประกอบวิสาหกิจขนาดยอมเปนประกันในรูปการรับซื้อตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดย
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ผูประกอบการผานสถาบันการเงิน ภายในวงเงินที่ ธปท.กําหนด ทั้งนี้เพื่อใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมนําไปใชใน
การดําเนินกิจการ 

วัตถุประสงค  
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) กําหนดวงเงินใหกูยืมโดยมีตั๋วสัญญาใชเงินที่เกิดจากการประกอบวิสาหกิจขนาด

ยอมเปนประกันในรูปการรับซื้อตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยผูประกอบการผานสถาบันการเงิน ภายในวงเงินที่ ธปท.กําหนด 
ทั้งนี้เพื่อใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมนําไปใชในการดําเนินกิจการ 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ในการกู 
เปนผูประกอบกิจการที่เปนบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยที่มีบุคคล

สัญชาติไทย ถือหุนเกินกวารอยละ 50 ของของทุนจดทะเบียนในนิติบุคคล โดยธปท.กําหนดคุณสมบัติดังนี้ 
 

1. เปนวิสาหกิจขนาดยอม ประเภทใดประเภทหนึ่งดังนี้ 
 
กิจการ สินทรัพยถาวร (ไมรวมที่ดิน) การจางงาน 
การผลิตสินคา (รวมทั้งรับจางทําของ) 50 ลานบาท 50 คน 
การบริการ  50 ลานบาท 50 คน 
การคาสง  50 ลานบาท 25 คน 
การคาปลีก  30 ลานบาท 15 คน 
  2. ไมเปนวิสาหกิจกลุมที่ ธปท. ไมใหความชวยเหลือ 9 ประเภท คือ 

1. การทําเหมืองแรถานหิตและลิกไนต รวมทั้ง การขุดพีต 
2. กิจกรรมดานการบริการที่เกี่ยวของกับการขุดเจาะน้ํามันฯ 
3. การทําเหมืองแรโลหะ   
4. การผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 
5. การขายยานยนตและชิ้นสวน 
6. การขายสง/ขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต   
7. การขายสง/ขายปลีกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 
8. การขายสงโดยไดรับคาธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการทาํสัญญาจาง 
9. การขายสง/ปลีกเพชรพลอยและรูปพรรณ 

 ประเภทสินเชื่อ 
 กูโดยตั๋วสัญญาใชเงิน (P/N) 
 วงเงินสินเชื่อและระยะเวลาใหความชวยเหลือ 

- ลูกคาเดิม รายละไมเกินวงเงินที่ปรับลดแลว 50 % ของวงเงินเดิมตามคําสั่ง ธปท. โดยมีระยะเวลาให
ความชวยเหลือไมเกินวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เมื่อครบกําหนดการใหความชวยเหลือแลว ใหใชวงเงินได
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ไมเกินรายละ 20 ลานบาท ทั้งนี้หากผูประกอบการประสงคจะใชวงเงินเกินจากที่กําหนด ใหใชวงเงินตาม
ระเบียบสินเชื่อโครงการใหกูโดยตั๋วสัญญาใชเงินอัตราดอกเบี้ยพิเศษของธนาคาร (SME-BOT 2) 
- ลูกคารายใหม พิจารณาตามความจําเปนและความเหมาะสม สูงสุดไมเกินรายละ 20 ลานบาท โดย ธปท. 
จะใหผูประกอบการกูไมเกินรอยละ 50 ของวงเงินที่อนุมัติ ระยะเวลาในการใหความชวยเหลือรายละไม
เกิน 3 ป 

 เงื่อนไข 
- เปนตั๋วสัญญาใชเงินที่เกิดจากการประกอบการอันสุจริตที่ธนาคารอนุมัติใหเปนผูที่พึงเชื่อถือไดและ 
ธปท. เห็นสมควรใหความอนุเคราะห 
- เปนตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกเปนเงินบาท จํานวนเงินแตละฉบับตองไมต่ํากวา 10,000 บาท ไมมีเศษของ
หลักพันและไมเกินจํานวนเงินที่ผูประกอบการจายจริงในแตละคร้ังที่ออกตั๋วฯ 
- ผูประกอบการออกตั๋วสัญญาใชเงินตามแบบฟอรมที่ ธปท. กําหนด อายุตั๋วฯ ไมเกิน 120 วัน 
- ผูประกอบการสามารถขอความอนุเคราะหผานสถาบันการเงินไดเพียงครั้งเดียว หากมีการเปลี่ยนสถาบัน
การเงินใหนับอายุการใหความชวยเหลือตอจากสถาบันการเงินเดิมและตองไมเกินวงเงินที่ไดรับความ
อนเุคราะห 

 อัตราดอกเบี้ย 
อัตราดอกเบี้ย ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 
ธนาคารเรียกเก็บจากผูประกอบการ MLR-2.25 ตอป 

 
MLR-1.25 ตอป 
 

MLR-0.25 ตอป 
 

ธปท.เรียกเก็บจากธนาคาร  MLR-6.75 ตอป  MLR-4.75 ตอป  MLR-2.75 ตอป 
ทั้งนี้ไมนอยกวารอยละ 1 ตอป 

 หลักประกัน  
- ลูกคารายใหม เรียกหลักประกันตามระเบียบธนาคาร 
- ลูกคารายเดิม ใหพิจารณาหลักประกันหนี้เดิมเปนหลักประกัน 
 
 

 11. SME-MFP 
 สินเชื่อเพ่ือการฟนฟูสภาพเครื่องจักร (SME-MFP) เปนโครงการความรวมมือระหวาง บมจ.ธนาคารกรุงไทยกับ
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) และ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สอท.) 

วัตถุประสงค  
 เพื่อสงเสริมการพัฒนา ปรับปรุง ฟนฟู และปรับแตงสภาพเครื่องจักรใหมีความเหมาะสม และคุมคาตอการดําเนิน
ธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุน และลดการนําเขาเคร่ืองจักรจากตางประเทศ 
 คุณสมบัติของผูขอสินเชื่อ  

- เปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับ สสว. 
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- ประกอบธุรกิจในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายของโครงการ 19 กลุม ไดแก  
1. เคร่ืองจักรกลและเครื่องจักรกลการเกษตร 
2. ช้ินสวนรถยนตและไฟฟาเครื่องปรับอากาศ 
3. ผลิตภัณฑยาง 
4. อุตสาหกรรมแมพิมพ 
5. เหล็กและโลหะการ 
6. อุตสาหกรรมสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ 
7. เคมีและปโตรเคมี 
8. พลาสติค 
9. การตอตัวถังรถบรรทุกและรถSemi-Trailer 
10. อาหารและเกษตรแปรรูป 
11. อุตสาหกรรมรองเทา 
12. อุตสาหกรรมหนังและเคร่ืองหนัง 
13. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
14. อุตสาหกรรมเซรามิกส 
15. อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม 
16. อุตสาหกรรมยาและสมุนไพร 
17. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
18. บริการโลจิสติกส 
19. บริการออกแบบ 
 

ประเภทสินเชื่อ 
 เงินกูแบบมีระยะเวลา (Term Loan) 
 อัตราดอกเบี้ย  
 คิดอัตราดอกเบี้ยไมนอยกวารอยละ MLR ตอป และผูกูสามารถนําหลักฐานการชําระดอกเบี้ยไปรับเงินสนับสนุน
จาก สสว.ไดในอัตรา รอยละ 3 ตอป เปนเวลา 5 ปแรกของการกูยืม 
 หลักประกัน  
 ตามระเบียบธนาคาร 
 ระยะเวลาการผอนชําระ  
 ไมเกิน 7 ป (มีระยะเวลาการปลอดชําระเงินตน ไมเกิน 1 ป )  
 12. KTB - EFCM 
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 บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปดใหบริการสําหรับธุรกิจแบบคูคาที่มีเครือขาย ในการเรียกดูขอมูลการสั่งซื้อ-ขาย และ/
หรือโอนชําระคาสินคา/บริการตามคําสั่ง โดยหักบัญชีเงินฝากหรือ ขอสินเชื่อเพื่อชําระคาสินคา/บริการ ไดดวยตนเองผาน
บริการระบบสินเชื่อการคา และ/หรือ บริหารเงินสดผานทางอิเล็กทรอนิกส (EFCM) 
  ลักษณะบริการ  
 เปนบริการที่ธนาคารพัฒนาเพื่อใหบริการแกธุรกิจแบบคูคาที่มีเครือขาย ในการเรียกดูขอมูลการสั่งซื้อ-ขาย และ/
หรือโอนชําระคาสินคา/บริการตามคําสั่ง โดยหักบัญชีเงินฝากหรือ ขอสินเชื่อเพ่ือชําระคาสินคา/บริการ ไดดวยตนเอง 
รวมทั้งสามารถตรวจสอบรายการทางการเงินไดทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมงแบบ Real Time จาก ระบบ EFCM ผานทาง
เครือขายอินเตอรเน็ต 

คุณสมบัติของผูกู  
- ประกอบธุรกิจโดยมีการซื้อ-ขายสินคา แบบ Business to Business (B2B)  
- ตองเปนกลุมธุรกิจที่มีคูคาหลัก 1 ราย และคูคารายยอยมากกวา 1 รายขึ้นไป ที่มีปริมาณธุรกรรมการซื้อ-
ขายระหวางกันเปนจํานวนมาก 
- คูคาหลักตองตกลงใชบริการ Krung Thai EFCM กอนคูคารายยอย 
- ผูขอใชบริการตองมีความพรอมดานระบบ IT  

 ประเภทสินเชื่อ  
 เงินกูเบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft - O/D) ในการชําระคาสินคา/บริการตามคําสั่ง อายุวงเงิน 1 ป 
 หลักประกัน  

- ที่ดิน และ/หรือ สิ่งปลูกสราง 
- เงินฝากประจํา 

 จุดเดนของบริการ  
- ลูกคาไดรับความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลาในการใชบริการ ไมตองใชเช็ค หรือ ATM 
- มีวงเงินสินเชื่อเพ่ือชําระคาสินคา/บริการโดยผานระบบ 
- เพิ่มชองทางการชําระคาสินคาและ/หรือบริการ 
- ลดคาใชจายในการเดินทางไปโอนเงินที่ธนาคาร 
- สามารถใชบริการไดทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง และทุกแหงที่มีอินเตอรเน็ต 
- สามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินไดแบบ Real Time 

 การขอใชบริการ  
  ลูกคาแจงความประสงคขอใชบริการไดที่สาขาเจาของบัญชี 
 ประโยชนที่ไดรับ  
 ดานคูคาหลัก  

- สามารถตรวจสอบรายละเอียดการชําระเงินคาสินคา และ/หรือบริการ ไดดวยตนเอง แบบ Real Time 
ผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต 
- สามารถตรวจสอบไดวารายการชําระเงินมาจากคูคารายยอยรายใด และสินคาอะไร 
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- สามารถ Download ขอมูลการชําระเงินจากระบบใหเปนรายงาน Excel ได 
- ลดภาระการบริหารงานดานเครดิตใหคูคารายยอย โดยธนาคารเปนผูใหสินเชื่อแทน 
- สามารถกระทบยอดทางบัญชีไดอยางรวดเร็ว 

 ดานคูคารายยอย    
- ลดภาระหลักทรัพยค้ําประกันทางการคา และคาธรรมเนียม 
- ไดรับสวนลดทางการคา เนื่องจากซื้อสินคาเปนเงินสด 
- ไดรับสินเชื่อการคาจากธนาคาร สําหรับชําระคาสินคา และ/หรือบริการบนระบบ Krung Thai EFCM ใน
อัตราดอกเบี้ยต่ํา 
- สามารถตรวจสอบรายการชําระเงิน รายการทางการเงิน (Statement) และวงเงินคงเหลือไดดวยตนเองผาน
ทางอินเตอรเน็ต 
- สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดเวลา 

 13.  Environmental Fund  
 โครงการเงินกูเพื่อสิ่งแวดลอม (Environmental Fund) เปนโครงการความรวมมือกับกองทุนสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   เพื่อใหราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ไดจัดใหมีระบบบําบัด
อากาศเสียหรือน้ําเสีย ระบบกําจัดของเสีย หรืออุปกรณอ่ืนใด เพ่ือควบคุมบําบัดหรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมหรือการ
ดําเนินกิจการของตนเองเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย รวมทั้งใหกับผูประกอบกิจการที่ไดรับใบอนุญาตเพื่อควบคุมบําบัด
หรือขจัดมลพิษ 
 วัตถุประสงค 
 เพื่อใหราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ไดจัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสียหรือน้ําเสีย ระบบกําจัดของ
เสีย หรืออุปกรณอื่นใด เพื่อควบคุมบําบัดหรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมหรือการดําเนินกิจการของตนเองเพื่อใหเปนไป
ตามกฎหมาย รวมทั้งใหกับผูประกอบกจิการที่ไดรับใบอนุญาตเพื่อควบคุมบําบัดหรือขจัดมลพิษ 
 คุณสมบัติของผูขอสินเชื่อ 

- ราชการสวนทองถ่ิน ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา โดยตองไดรับ
อนุมัติ จาก  รัฐมนตรีว าการกระทรวงมหาดไทย  หรือผู ได รับมอบอํ านาจาก  รัฐมนตรีว าการ
กระทรวงมหาดไทยใหกูเงินจากกองทุนสิ่งแวดลอม 
- รัฐวิสาหกิจ ที่ไดรับความเห็นชอบใหกอหนี้จากหนวยงานตนสังกัด หรือ คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหกอหนี้ 
ทั้งนี้ตองไมมีประวัติเสียหายทางการเงิน หากเคยเปนหนี้ NPL มากอนตองไดรับการปรับปรุงโครงสราง
หนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขไดไมนอยกวา 1 ป 
- เอกชน เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีลักษณะการประกอบกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดมลพิษตาง ๆ 
ซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายใหดําเนินการควบคุมบําบัด หรือขจัดของเสีย ในกิจการของตนเอง รวมทั้งกิจการ
ที่ไดรับอนุญาตใหรับจางดําเนินการบําบัด ขจัดของเสีย ทั้งนี้ กิจการเอกชนตองเปนกิจการที่มีเงินลงทุนใน
สินทรัพยถาวรรวมไมเกิน 400 ลานบาท หากเคยเปนหนี้ NPL มากอนตองไดรับการปรับปรุงโครงสราง
หนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขไดไมนอยกวา 1 ป 
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 ประเภทสินเชื่อ 
 เงินกูแบบมีระยะเวลา (Term Loan) ใหกูเปนเงินบาทเทานั้น วงเงินสินเชื่อพิจารณาตามความจําเปนและความ
เหมาะสมแตตองไมเกินมูลคาในสัญญากอสรางโครงการฯ หรือเงินลงทุนในการดําเนินการบําบัดและควบคุมของเสีย 
 กรณีเอกชน 

- หากกูเพ่ือดําเนินการบําบัดและควบคุมของเสียในกิจการตนเองใหกูไดไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาเงิน
ลงทุนในสินทรัพยถาวรรวม 
- หากกูเพื่อดําเนินการบําบัดและควบคุมของเสียใหกิจการอื่นตามสัญญาวาจางใหกูไดไมเกิน รอยละ 60 
ของเงินลงทุนในสินทรัพยถาวรรวม 

 อัตราดอกเบี้ย 
 ราชการสวนทองถิ่น เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตรา รอยละ MLR-3 ตอป โดยตองไมเกินกวารอยละ 6.8 ตอป และไมต่ํา
กวารอยละ 2.25 ตอป 
 รัฐวิสาหกิจ 

- กระทรวงการคลังค้ําประกัน คิดดอกเบี้ยอัตรารอยละ MLR-3 ตอป สูงสุดไมเกินรอยละ 8 ตอป และไมต่ํา
กวา รอยละ 2.25 ตอป 
- ใชหลักทรัพยอื่นค้ําประกัน คิดดอกเบี้ยอัตรารอยละ MLR-2.50 ตอป สูงสุดไมเกินรอยละ 8 ตอป และไม
ต่ํากวารอยละ 2.50 ตอป 

 เอกชน 
  แบงวงเงินกูออกเปน 2 วงเงิน คือ 5 % แรกของวงเงินกูไมคิดดอกเบี้ย อีก 95 % ของวงเงินสวนที่เหลือคิด
ดอกเบี้ยดังนี้ 

- ใชหนังสือค้ําประกันของธนาคาร คิดดอกเบี้ยอัตรารอยละ MLR-2 ตอป สูงสุดไมเกินรอยละ 8 ตอป และ
ไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป 
- ใชหลักทรัพยอื่นค้ําประกัน คิดดอกเบี้ยอัตรารอยละ MLR-1.50 ตอป สูงสุดไมเกินรอยละ 8 ตอป และไม
ต่ํากวารอยละ 4 ตอป 

 หลักประกัน 
- ราชการสวนทองถิ่น ไมตองมีหลักประกัน แตตองมีมติสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอนุมัติใหกูเงิน
จากกองทุนสิ่งแวดลอมและตองมีการตั้งงบประมาณผูกพันเพื่อการชําระหนี้คืนธนาคารอยางชัดเจน 
- รัฐวิสาหกิจ ใหกระทรวงการคลังค้ําประกัน หรือหลักทรัพยอื่น 
- เอกชน ใชหนังสือค้ําประกันของธนาคาร หรือหลักทรัพยอื่น 

 ระยะเวลาการผอนชําระ 
- ราชการสวนทองถิ่น ผอนชําระไมเกิน 10 ป มีระยะเวลาปลอดชําระเงินตนไมเกิน 2 ป 
- รัฐวิสาหกิจ ผอนชําระไมเกิน 7 ป มีระยะเวลาปลอดชําระเงินตนไมเกิน 2 ป 
- เอกชน ผอนชําระไมเกิน 7 ป มีระยะเวลาปลอดชําระเงินตนไมเกิน 2 ป การรับชําระหนี้ใหตัดชําระเงินกู
สวนที่ไมมี ดอกเบี้ย 5% แรกกอน เมื่อชําระเสร็จสิ้นแลวใหตัดชําระเงินกูสวน 95 %  
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  14. Risk Participation  
 โครงการค้ําประกันสินเชื่อในลักษณะรับความเสี่ยงรวมกันโดย บสย. (Risk Participation ) 
 หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ  
 คุณสมบัติ SMEs และลักษณะสินเชื่อ  

- บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
- สัญชาติไทย 
- ดําเนินกิจการในประเทศไทย 
- สินทรัพยถาวรไมเกิน 200 ลานบาท 
- เปน SMEs ที่ไดรับสินเชื่อใหมหรือเพิ่มโดยตองมีหลักประกันอยางนอย 50% ของสินเชื่อรวม (ตนเงิน
รวม) 
- ผูกูตองไมเปนหนี้ NPL และหากเปนการขอสินเชื่อเพิ่ม ตองไมนําไปชําระหนี้เดิม 

 เงื่อนไขการค้ําประกัน  
- ไมตองมีที่ตั้งสถานประกอบการเปนหลักประกันกับธนาคารที่ย่ืนคําขอใชบริการค้ําประกัน 
- ไมตองมีผูค้ําประกันใหกับ บสย. 
- ไมตองนําหลักประกันใดๆ มาจํานองกับ บสย. 
- ขอใหบสย.ค้ําประกันผานสถาบันการเงินไดมากกวา 1 แหง (วงเงินค้ําฯ ของ บสย.ทุกสถาบันการเงิน 
รวมกัน ตองไมเกิน 40 ลานบาท) 
- ค้ําประกันทั้งสินเชื่อเดิมและสินเชื่อครั้งนี้ 

 วงเงินค้ําประกันของ บสย. (สถาบันการเงินเปนผูกําหนดวงเงินค้ําประกันของ บสย.)  
- กรณีสินเชื่อรวมมากกวาราคาประเมินทรัพยสิน กําหนดให บสย. ค้ําประกันตั้งแต สวนตางระหวาง
สินเชื่อรวมและราคาประเมินทรัพยสิน จนถึง สูงสุดไมเกินรอยละ 50 ของสินเชื่อรวม 
- กรณีสินเชื่อรวมนอยกวาหรือเทากับราคาประเมินทรัพยสิน กําหนดให บสย. ค้ําประกันตามที่ธนาคาร
ตองการ สูงสุดไมเกินรอยละ 50 ของสินเชื่อรวม 

 คาธรรมเนียมการค้ําประกัน  
 1.75% ตอปของวงเงินค้ําประกัน ชําระลวงหนาจนถึงเมื่อฟองหรือสถาบันการเงินแจงยกเลิกหนังสือค้ําประกัน 
 ระยะเวลาดําเนินการ  
 บสย. จัดทําหนังสือค้ําประกันสงใหภายใน 5 วันทําการ เมื่อไดรับเอกสารตอไปนี้ครบถวน  

- คําขอใหค้ําประกันฉบับผูใหกูและผูกู 
- แบบฟอรมประกอบคําขอที่กรอกขอมูลครบถวนและถูกตอง 
- รายงานการวิเคราะหสินเชื่อและรายงานอนุมัติสินเชื่อ 
- เอกสารสําคัญประจําตัวผูกู 
- ภาพสีสถานประกอบการและแผนที่ 

 การจายคาประกันชดเชย  
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- บสย. จายคาประกันชดเชยในสัดสวน รอยละ 50 ของ สวนสูญเสีย ไมใชรอยละ 50 ของ วงเงินค้ําประกัน
ตามที่กําหนดในหนังสือคํ้าประกัน 
(สวนสูญเสีย = ภาระหนี้ตนเงิน – ราคาขายทอดตลาดทรัพยสิน) 
- กรณีเปนลูกคาที่มีประวัติชําระหนี้ดี บสย.จะเพิ่มสัดสวน การจายคาประกันชดเชยเปนรอยละ 60, 70 , 80 
ในการตออายุค้ําประกันปที่ 4, 5 และ 6 ตามลําดับ 

 
 
 
   15.  Local Area Development Loan  
 สินเชื่อเพื่อพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local Area Development Loan) เปนสินเชื่อ เพื่อใชลงทุนในระบบ
บริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน การกอสรางอาคาร สํานักงาน ระบบสาธารณูปโภค การสงเสริมการ
ทองเที่ยว การสงเสริมการศึกษา กอสราง ปรับปรุงตลาดสด โรงฆาสัตว โรงมหรสพ โรงแรม ทาเทียบเรือ อาคารพาณิชย 
หรือการจัดตั้งสถานธนานุบาล นอกจากนี้ยัง เปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของสถานธนานุบาล ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 วัตถุประสงค  

- เพื่อใชลงทุนในระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน การกอสรางอาคาร 
สํานักงาน ระบบสาธารณูปโภค การสงเสริมการทองเที่ยว การสงเสริมการศึกษา กอสราง ปรับปรุงตลาด
สด โรงฆาสัตว โรงมหรสพ โรงแรม ทาเทียบเรือ อาคารพาณิชย หรือการจัดตั้งสถานธนานุบาล 
- เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของสถานธนานุบาล ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 คุณสมบัติของผูกู  
 เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินประเภท อบจ. หรือ เทศบาล ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และ ผูวาราชการจังหวัด โดยสภาฯ มีมติที่ประชุมอนุมัติใหขอสินเชื่อกับธนาคาร และไดรับการอนุมัติจากผูวา
ราชการจังหวัด และหากเปนการกูแบบมีระยะเวลา เพ่ือการลงทุน ตามวัตถุประสงคขอ 1 ตองมีการตั้งงบผูกพันเพ่ือชําระหนี้
คืนธนาคาร โดยไดรับอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 วงเงินและประเภทสินเชื่อ  

- กูประจํา Term Loan เพื่อการลงทุน 
- กูเพื่อการหมุนเวียนในสถานธนานุบาล เปนวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) หรือ ตั๋วสัญญาใชเงิน ( P/N) 

 อัตราดอกเบี้ย  
 กรณีโอนสิทธิเรียกรองในเงินฝากมาเปนประกันสินเชื่อ ใหเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราไมต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากที่ใชเปนหลักประกัน บวกสวนตาง 1 % ตอป 
 กรณีใชหลักประกันอื่น  

- เงินกูประจํา เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราไมต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน อัตราสูงสุด   
ภาคเอกชน บวกสวนตาง 1.50 % ตอป 
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- เงินกูเบิกเกินบัญชี เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตรา รอยละ MOR ตอป 
- เงินกูโดยตั๋วสัญญาใชเงิน เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตรา รอยละ MOR-1 ตอป 

 หลักประกัน  
- กูประจํา ตองมีงบผูกพันเพื่อชําระหนี้คืนธนาคาร โดยไดรับอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
- กูเพื่อการหมุนเวียนในสถานธนานุบาล ใหนายก อบจ. หรือ เทศมนตรี ผูจัดการสถานธนานุบาล และ 
สมาชิก อบจ. หรือ รองนายกเทศมนตรี/เทศมนตรี รวม 3 คน ค้ําประกันรวมกัน 

 ระยะเวลาการผอนชําระ  
- เงินกูประจํา ผอนชําระดอกเบี้ยทุกเดือน เงินตนชําระอยางนอยปละ 1 ครั้ง จํานวนเทากันทุกป ไมเกิน 20 
ป มีระยะปลอดชําระเงินตน ไมเกิน 3 ป 
- เงินกูเบิกเกินบัญชี ระยะเวลากูไมเกิน 1 ป โดยทบทวนตออายุวงเงินทุกป 
- เงินกูโดยตั๋วสัญญาใชเงิน ระยะเวลาตั๋วฯแตละฉบับไมเกิน 120 วัน ชําระดอกเบี้ยทุกเดือน ชําระเงินตน
เมื่อตั๋วฯครบกําหนด  

 16. KTB-Inter Trade   
 โครงการสนับสนุนทางการเงินแกผูประกอบการคาระหวางประเทศรวมกับกรมสงเสริมการสงออก [KTB-Inter 
Trade] เปนโครงการเพื่อสนับสนุนทางการเงินแกผูประกอบการคาระหวางประเทศ เพื่อดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสงออก-
นําเขาสินคา ไปยังตางประเทศ 
 วัตถุประสงค 
 เพื่อสนับสนุนทางการเงินแกผูประกอบการคาระหวางประเทศ เพื่อดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสงออก-นําเขาสินคา 
ไปยังตางประเทศ 
 คุณสมบัติผูขอใชบริการ 

- เปนผูประกอบการสงออก-นําเขาสินคาระหวางประเทศ 
- หากเคยเปนหนี้ NPL มากอนตองไดรับการปรับปรุงโครงสรางหนี้และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขไดไม
นอยกวา 1 ป 
- ใหความรวมมือกับธนาคารในการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของและจําเปนตอการพิจารณาสินเชื่อและยินยอม
ใหธนาคารตรวจสอบประวัติทางการเงิน (Credit Bureau ) 

 ประเภทสินเชื่อและบริการ 
 สินเชื่อตางประเทศ 

- สินเชื่อเพ่ือการสงออก: วงเงิน P/C ( Pre-Shipment, Post Shipment ) , FPL, FPC 
- สินเชื่อเพ่ือการนําเขา: วงเงิน L/C + T/R หรือวงเงิน T/R under D/A, D/P หรือ T/T 
- วงเงิน Forward Contract ตามวงเงินสินเชื่อตางประเทศที่ไดรับ 

 อัตราดอกเบี้ย  
- กรณีสกุลเงินบาท คิดดอกเบี้ยไมต่ํากวาอัตรารอยละ MOR ตอป 
- กรณีสกุลเงินตางประเทศ คิดดอกเบี้ยไมต่ํากวารอยละ Libor / Sibor + 2.5 ตอป 
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 สินเชื่อเพื่อการจัดแสดงสินคาตางประเทศ (SME-Exporter Road Show) 
 สําหรับผูสงออกที่รวมเดินทางไปแสดงสินคาในตางประเทศกับหนวยงานภาครัฐ เชน กรมสงเสริมการสงออก 
กระทรวงพาณิชย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน 

- วงเงินสินเชื่อ: ตามที่จายจริง ไมเกิน 500,000 บาท /ราย 
- อัตราดอกเบี้ย: บุคคลค้ําประกัน ไมเกินรอยละ MLR + 4 ตอป, หลักทรัพยค้ําประกันอื่น ไมนอยกวารอย
ละ MLR ตอป 

 บริการเพื่อการคาระหวางประเทศ (KTB Trade Services) 
  

ธนาคารคิดคาธรรมเนียมการทําธุรกรรมดานการคาตางประเทศ ในอตัราพิเศษ ดังนี้ 

บริการ คาบริการ อัตราปกต ิ อัตราพิเศษ 
เปด L/C  คา Swift  1200 บาท / ฉบับ  400 บาท / ฉบบั 
เงินโอนคาสนิคาตาม B/C  คา Swift  500 บาท / ฉบบั  300 บาท/ฉบบั 
เงินโอนออก (คาสินคา)  คาธรรมเนียม + คา 

Swift 
 500 บาท / ฉบบั  300 บาท/ฉบบั (ไมรวม

คาForeign Bank Charge) 
ตัว๋สนิคาออกตาม L/C  คาตรวจเอกสาร  1,000 บาท /ฉบับ  400 บาท / ฉบบั 
คาสงเอกสาร (Courier) 400-800 บาท/ฉบบั  200 บาท / ฉบับ  
ตัว๋เรียกเกบ็สนิคาออก 
(B/C) 

 คาตรวจเอกสาร  800 บาท /ฉบับ  200 บาท / ฉบบั 

คาสงเอกสาร  400-800 บาท/ฉบบั   
เงินโอนเขา (คาสินคา)  คาธรรมเนียม  1/4%ของยอดเงิน/

ฉบับMin200.-
/Max500.- 

 200 บาท / ฉบบั 

 
 บริการ KTB e-Trade Service คิดคาธรรมเนียมการใหบริการตามอัตราปกติ โดยไมเสียคาใชจายในการขอใชบริการ  

- บริการแจงเงินโอนเขา และโอนออก (e-Advice Inward / Outward Remittance) 
- บริการเปดและแกไข L/C ผาน Internet (e-L/C) 
- บริการเงินโอนตางประเทศผาน Internet (e-Payment) 
- บริการแจงการเปดและแกไข L/C ผาน Internet (e-Mail L/C Advicing) 

 ระยะเวลาโครงการ 
 ใหบริการในอัตราพิเศษ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
 
 17. KTB-bird flu Loan  
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 โครงการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูเลี้ยงไกที่ไดรับความเสียหายจากโรคไขหวัดนก เปนโครงการทีธ่นาคาร
แหงประเทศไทยมีนโยบายใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากโรคไขหวัดนกโดยรับซื้อ
ตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยผูประกอบการผานธนาคารพาณิชยเปนกรณีพิเศษในรูปเงินทุนหมุนเวียน 
 วัตถุประสงค 
 ธนาคารแหงประเทศไทยมีนโยบายใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากโรค
ไขหวัดนกโดยรับซื้อตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยผูประกอบการผานธนาคารพาณิชยเปนกรณีพิเศษในรูปเงินทุนหมุนเวียน 
เพ่ือผอนคลายภาระทางการเงินสําหรับยอดคงคางสินเชื่ออันเนื่องมาจากการประกอบกิจการที่เกี่ยวของกับสัตวปกซึ่งไดรับ
ผลกระทบจากโรคไขหวัดนก และ/หรือ เพื่อใหมีเงินทุนหมุนเวียนอัตราดอกเบี้ยต่ําระหวางการฟนฟูกิจการ 
 คุณสมบัติของผูมิสิทธิ์ในการกู 

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีบุคคลสัญญาชาติไทยถือหุน
เกินกวารอยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ที่ประกอบกิจการเลี้ยงสัตวปก โรงชําแหละสัตวปก โรงงานแปรรูป
สัตวปก การคาและการสงออกสัตวปกและผลิตภัณฑสัตวปก 
- ผูประกอบการรายเดิมที่มีรายชื่ออยูกับ ธปท. ซึ่ง ไดรับความเห็นชอบในการใหความชวยเหลือทาง
การเงิน อันเนื่องมาจากไดรับผลกระทบจากโรคไขหวัดนก 

 ประเภทสินเชื่อ 
 ใหกูโดยตั๋วสัญญาใชเงิน (P/N) ตั๋วฯแตละฉบับมีจํานวนเงินไมต่ํากวา 10,000 บาท ไมมีเศษของหลักพัน หากกูเพ่ือ
เปนทุนหมุนเวียน สามารถ Rollover ได โดย ธปท. กําหนดสัดสวนการใหกูยืมดังนี้ 

- วงเงินไมเกิน 10 ลานบาท ธปท.จะใหการสนับสนุนเต็มจํานวนเงินหนาตั๋วสัญญาใชเงิน 
- วงเงินเกิน 10 ลานบาท ธปท.จะใหการสนับสนุนรอยละ 60 ของจํานวนเงินหนาตั๋วสัญญาใชเงิน 

 
 อัตราดอกเบี้ย 
อัตราดอกเบี้ย  วงเงินรวม≤10 ลบ.  วงเงินรวม≤10 ลบ.  วงเงินรวม≥10 ลบ.  วงเงินรวม≥10 ลบ. 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 1 ปที่ 2 
ธนาคารเรียก
เกบ็จากลกูคา 

2.0% ตอป 2.0% ตอป 3.50% ตอป MLR-2.0ตอป 

ธปท.เรียกเกบ็
จากธนาคาร 

0.01% ตอป 0.01% ตอป 0.01% ตอป MLR-4.75 ตอป 
ธปท.จะเรียกเก็บดอกเบี้ยจากธนาคารไมต่ํากวา 0.01% ตอป 

 หลักประกัน  
 ตามระเบียบธนาคาร 
 ระยะเวลาโครงการ 
 เริ่มตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม 2549 – 30 มิถุนายน 2551 โดยลูกคาแตละรายจะไดรับความชวยเหลือไมเกิน 2 ป 
นับตั้งแต ธปท.ใหความเห็นชอบ โดยตั๋วฯ ฉบับสุดทาย ตองถึงกําหนดใชเงินไมเกินวันที่ 30 มิถุนายน 2551 
 กําหนดการชําระเงิน 
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- กิจการเลี้ยงสัตวปก โรงชําแหละสัตวปก กิจการ / โรงงานแปรรูปสัตวปก อายุตั๋วไมเกิน 360 วัน 
- กิจการคาและการสงออกสัตวปก และผลิตภัณฑสัตวปก อายุตั๋วไมเกิน 180 วัน  

  18.  Shrimps Exporter Project 
  โครงการใหความชวยเหลือผูประกอบการสงออกกุงแชแข็ง เปนโครงการเพื่อชวยเหลือผูประกอบการสงออกกุงแช
แข็งไปยังสหรัฐอเมริกา เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย Anti Dumping ซึ่งกําหนดใหผูสงออกกุงตองขึ้นทะเบียนเปน 
Importer of Record และตองวาง Continuous Bond เปนประกัน 
 คุณสมบัติของผูมิสิทธิ์ขอสินเชื่อ  

- เปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเปน Importer of Record ในสหรัฐอเมริกา 
- มีประสบการณ ในการสงออกกุงแชแข็งไปยังสหรัฐอเมริกา ไมนอยกวา 1 ป 
หากเคยเปนหนี้ NPL มากอนตองไดรับการปรับปรุงโครงสรางหนี้และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขไดไม
นอยกวา 1 ป 
- ใหความรวมมือกับธนาคารในการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของและจําเปนตอการพิจารณาสินเชื่อ และยินยอม
ใหธนาคารตรวจสอบประวัติทางการเงิน (Credit Bureau) 
- ไมเปนบุคคล หรือ นิติบุคคลที่ธนาคารมีนโยบายหามใหสินเชื่อ หรือไมประสงคใหกู หรือไมใหการ
สนับสนุนตามนโยบายสินเชื่อของธนาคาร 

 มาตรการใหความชวยเหลือ  
- ใหวงเงิน Standby L/C ตามความจําเปนและเหมาะสม โดยธนาคารจะออก Standby L/C ใหกับ
ผูประกอบการสงออกเพื่อค้ําประกันการชําระภาษี (Continuous Bond) ใหกับกรมศุลกากรของ
สหรัฐอเมริกาก็ตอเมื่อลูกคามีบริษัทนายหนาค้ําประกันแลว (Certify Surety Companies) 
- อํานวยความสะดวกเพื่อจัดหารายชื่อ Custom Broker ในการจดทะเบียนเปน Importer of Record ใน
สหรัฐอเมริกา 
- อํานวยความสะดวกเพื่อจัดหารายชื่อ บริษัทนายหนาค้ําประกันแลว (Certify Surety Companies) เพื่อ
ดําเนินการออกสัญญาค้ําประกันการชําระภาษี (Continuous Bond ) 

 เงื่อนไข  
- ลูกคาที่ขอรับการสนับสนุนตามโครงการนี้ ตองใชวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อการสงออกกุงแชแข็งไป
สหรัฐอเมริกากับธนาคารทั้งหมด หากลูกคาไมประสงคใชวงเงินใชวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อการสงออก
กับธนาคาร ตองจัดทําหนังสือค้ําประกันจากธนาคารอื่นมาค้ําประกันวงเงิน Standby L/C ของธนาคาร 

 อัตราคาธรรมเนียม  
 คิดคาธรรมเนียมจากการออก Standby L/C ในอัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2.0 ตอป (ไมรวมคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การจดทะเบียน หรือการดําเนินการอื่นใดในสหรัฐอเมริกา 
 หลักประกันสินเชื่อ  

- ใหเรียกเก็บหลักประกันวงเงิน Standby L/C ในอัตรารอยละ 10-30 ของวงเงินกูตาม Standby L/C และ
ตองมีบุคคล หรือนิติบุคคลค้ําประกันรวมดวย หรือ 
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หลักประกันอ่ืนตามระเบียบธนาคาร  
 19. Thai Kitchen to The World Loan  
 สินเชื่อสนับสนุนโครงการครัวไทยสูครัวโลก เปนโครงการที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาธุรกิจอาหารไทยใน
ตางประเทศ ตามโครงการ “ครัวไทยสูโลก” โดยขอความรวมมือ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง
ประเทศไทย (SME Bank) ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (EXIM Bank) และบมจ.ธนาคารกรุงไทย ให
การสนับสนุนทางการเงินแกผูประกอบการรานอาหารไทยในตางประเทศและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีเปาหมายเพิ่มจํานวน
รานอาหารไทยในตางประเทศเปน 20,000 รานภายในป 2551 รวมทั้งเปดตลาดใหมและขยายตลาดเดิม เพื่อใหประเทศไทย
เปน ผูสงออกอาหารรายใหญ 1 ใน 5 ของโลกภายใน 3 ป 
 แนวทางการสนับสนุน  

- ใหการสนับสนุนทางการเงินแกผูประกอบการโดย ใหสินเชื่อเพ่ือการลงทุน ขยายกิจการ และเปนทุน
หมุนเวียนในกิจการ รวมทั้งสินเชื่อธุรกิจตางประเทศตามความเหมาะสมของการดําเนินธุรกิจ 
- เปนตัวแทนดานหลักประกัน (Security Agent) ใหกับ SME Bank และEXIM Bank เพื่อดําเนินการ 
เกี่ยวกับหลักประกันและนิติกรรมสัญญา เชน การประเมินราคาหลักประกัน การจัดทํานิติกรรมสัญญาใน 
ตางประเทศที่ธนาคารมีสาขา เปนตน 

 คุณสมบัติผูขอรับการสนับสนุน  
 เปนผูประกอบกิจการรานอาหารไทยหรือกลุมแฟรนไชสรานอาหารไทยที่ตองการขยายสาขาไปตางประเทศ กลุม
อุตสาหกรรมอาหารไทยหรือผูสงออกอาหารไทย และกลุมธุรกิจที่ตอเนื่องกับอาหารไทย ที่ประสงคจะขยายธุรกิจไป
ตางประเทศ โดยเฉพาะกลุมธุรกิจอาหารขนาดใหญที่มีประสบการณสามารถขยายธุรกิจไดรวดเร็วและมีมาตรฐาน 
 วงเงินสินเชื่อ  
 สินเชื่อเพื่อการลงทุน ขยายกิจการ หรือหมุนเวียนในกิจการ และสินเชื่อธุรกิจตางประเทศ 

หลักประกันสินเชื่อ  
 ตามระเบียบธนาคาร โดยคํานึงถึงความสามารถในการชําระหนี้รวมถึงแนวทางในการควบคุมติดตามการใชวงเงิน
ของลูกคาประกอบ  
  ขอมูลประกอบการขอสินเชื่อ  
 สําหรับผูประกอบการที่ตองการขอสินเชื่อจากธนาคาร   การเขียนแผนธุรกิจเปนขอมูลที่สําคัญในการประกอบการ
พิจารณาสินเชื่อ  การเขียนแผนธุรกิจของผูประกอบการในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ประกอบดวยหัวขอตางๆ 
ดังตอไปนี้ 

- คํานํา (หนังสือขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ) 
- บทสรุปผูบริหาร / เจาของกิจการ  

- สรุปแผนตาง ๆ ดานการตลาด การผลิต การจัดการและการเงิน เพื่อใหทราบถึงพันธกิจขององคกร 
วัตถุประสงค และเปาหมายของกิจการ 

- ภาพรวมของกิจการ ไดแก  
- ประวัติความเปนมาของกิจการ 
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- สถานที่ตั้ง 
- ผูถือหุน/ ผูบริหาร และประสบการณ 
- การแสดงโครงสรางองคกรและผังบริหารองคกร 
- ผลการดําเนินงานในอดีต 

- วัตถุประสงคท่ีจะขอสินเชื่อ  
- วงเงินสินเชื่อที่ตองการ 
- ขอสินเชื่อเพื่อไปทําอะไร  
- เงื่อนไขที่ตองการมีอะไรบาง 
- หลักประกันที่เสนอมีอะไร มูลคาเทาไร 

- ลักษณะและโครงสรางธุรกิจ  
- สินคาและบริการมีอะไรบาง 
- การตลาด การจําหนายในประเทศ ตางจังหวัด หรือ กรุงเทพ และการใหเครดิตกี่วัน 
- กลุมลูกคาตลาดเปาหมาย กลยุทธแผน การตลาด 
- คูแขงขัน 

- ลักษณะของโรงงานและแผนการผลิต  
- ที่ตั้ง เนื้อที่ดิน ผูถือกรรมสิทธิ์ 
- การวางผังโรงงาน นอกอาคาร/ในอาคาร 
- เครื่องจักร อุปกรณการผลิต ประสิทธิภาพเครื่องจักรเกา - ใหม 
- อาคารสิ่งปลูกสราง และสํานักงาน ขนาดเนื้อที่ถาวร - ช่ัวคราว ทั้งเกา - ใหม 
- ผังการบริหารในการผลิต 
- แผนการดําเนินการ 
- กําลังการผลิต ปจจุบันผลิตเต็มกําลังการผลิตหรือยัง 
- เทคนิคการผลิตไดมาจากไหน / กรรมวิธีในการผลิต 
- แรงงานมีจํานวนเทาใด โครงสรางแรงงานมีสหภาพแรงงานหรือไม 

- ขอมูลทางการเงิน จะตองประมาณการใหสอดคลองกับการขอวงเงินสินเชื่อ ประกอบดวย  
- งบดุล - งบกําไรขาดทุน (ยอนหลัง 3 ป) 
- ประมาณการทางการเงินของโครงการ 
- การวิเคราะหการลงทุนของโครงการ 
- งบกระแสเงินสด 
- การวิเคราะหระยะเวลาคืนทุน 
- การวิเคราะหจุดคุมทุน 
- การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนของการลงทุน 

- รายละเอียดการใชบัญชีตาง ๆ  
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- ช่ือสถาบันการเงินที่เดินบัญชีทุกแหงพรอมการเคลื่อนไหวทางการบัญชียอนหลัง 6 เดือน 
- รายละเอียดวงเงินสินเชื่อที่มีอยู / เงื่อนไข / หลักประกันกับสถาบันการเงินนั้น ๆ  

 เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ 
 1. เอกสารแสดงหลักฐาน 

- ในกรณีของบุคคลธรรมดา เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร ทะเบียนบาน 
ทะเบียนสมรส 
- ในกรณีของนิติบุคคล เชน หนังสือรับรอง หนังสือบริคณหสนธิ รายงานการประชุมผูถือหุน หลักฐาน
การเสียภาษีนิติบุคคล 

 2. เอกสารแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ 
  หลักฐานแสดงรายการทางบัญชี  (Statement)  ยอนหลัง 6 เดือน สมุดคูฝาก งบการเงิน (งบดุล งบกําไร
ขาดทุน) ลาสุดยอนหลัง 3 ป หรือประมาณการรายได – คาใชจาย 
 3. เอกสารสิทธิในหลักประกันที่จะยื่น 

- กรณีเงินฝากเปนประกัน เชน สมุดเงินฝาก 
- กรณีใชหลักทรัพยเปนประกัน เชน โฉนดที่ดิน ถายสําเนาโฉนดที่ดินทุกหนาขนาดเทาตัวจริง เอกสารอื่น 
ๆ ตามที่ธนาคารจะขอแลวแตกรณีไป 

3.3  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 
 ลักษณะของหนวยงาน 
 ธนาคารพาณิชย 
 ประวัติ 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เริ่มกอตั้งเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2488 มีสํานักงานแหงแรกตั้งอยู ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปนเมืองหลวงเกาของประเทศไทย และเร่ิมเปดดําเนินการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2488 มีทุนจดทะเบียน
เริ่มแรก 1,000,000 บาท ตอจากนั้น ไดกอตั้งสํานักงานกรุงเทพฯ ขึ้นภายในปเดียวกัน ณ มุมถนนราชวงศ และยายที่ทําการ
สํานักงานกรุงเทพฯ มาอยูถนนอนุวงศ และถนนลําพูนไชย ในป 2491 และ 2493 ตามลําดับ การดําเนินกิจการของธนาคาร
เจริญกาวหนาและมั่นคง ธนาคารไดรับพระบรมราชานุญาตรับพระราชทานตราครุฑมาประดิษฐาน ณ ธนาคารเมื่อวันที่ 15 
พฤษภาคม 2513 ตอมาในปเดียวกันธนาคารไดยายสํานักงานใหญมาอยูที่ถนนเพลินจิต เพ่ือตอบสนองผูใชบริการที่เพ่ิมมากขึ้น 
ในวันที่ 26 กันยายน 2520 ธนาคารไดจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และวันที่ 28 
กันยายน 2536 ธนาคารไดจดทะเบียนการแปรสภาพธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด เปนบริษัทมหาชน จํากัด ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และในเดือนธันวาคม 2539 ธนาคารไดยายที่ทําการสํานักงานใหญแหงใหม ซึ่งเปน
ที่ทําการสํานักงานใหญในปจจุบัน ตั้งอยู เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
และเปดดําเนินการอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2540 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) มีสาขาเปดดําเนินการมากเปนอันดับ 5 ของธนาคารพาณิชยไทยทั้งระบบ 
โดยมีสาขาเปดดําเนินการทั่วประเทศ 533 สาขา ประกอบดวยสาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 241 สาขา และสาขา
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ภูมิภาค 289 สาขา นอกจากนี้ในตางประเทศ ธนาคารมีสาขาอยู 3 แหง คือ สาขาฮองกง สาขาเวียงจันทน และ สาขาหมู
เกาะเคยแมน  
 ทางดานบริการ ธนาคารมีบริการทางการเงินทั้งลูกคารายยอย ลูกคาประเภทธุรกิจ และลูกคาทั่วไปเพื่ออํานวยความ
สะดวกและสนับสนุนการประกอบธุรกิจของลูกคาอยางครบวงจร โดยผานเครือขายสาขาของธนาคารทั่วประเทศ
 นอกจากนี้ ธนาคารไดพัฒนาผลิตภัณฑและบริการดานตางๆ ใหมีความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และ ปลอดภัยแก
ลูกคาอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่จะมาใชบริการของธนาคาร ไดอยางครบวงจร 
  
 กิจกรรมและลักษณะ ขอบเขตการดําเนินการ 
 บริการ สินเชื่อ กรุงศรีSMEs 
 วัตถุประสงค  

- เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการซื้อวัตถุดิบ  
- เพื่อเปนเงินลงทุนสําหรับซื้อ หรือ ปรับปรุงเครื่องจักร เคร่ืองมือ ขยายโรงงานและขยายกิจการ  

 คุณสมบัติของผูกู   
- เปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  
- เปนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทุกประเภทโดยมีสินทรัพยถาวรสุทธิ (ไมรวมทีด่นิ) 
ไมเกิน 200 ลานบาท หรือ จํานวนการจางงาน ไมเกิน 200 คน (ยกเวนธุรกิจอสังหาริมทรัพย และธุรกิจ
การเงิน)  
- กิจการที่ขอกูตองมีการลงทุนของผูประกอบการขั้นต่ําไมนอยกวารอยละ 20 ของเงินลงทนุ ในกิจการ  

 ประเภทสินเชื่อ   
- สนับสนุนวงเงินสินเชื่อทุกประเภทที่จําเปนแกการดําเนินธุรกิจ ไดแก O/D, P/N เงินกูระยะยาว L/C, T/R, 
P/C และอ่ืนๆ   

 วงเงินรวม   
  6,000 ลานบาท   
 วงเงินกูตอราย   
  จํานวนเงินสินเชื่อขึ้นอยูกับความเหมาะสมในการดําเนินกิจการ   
 อัตราดอกเบี้ย   

คิดอัตราดอกเบี้ยอิง MLR หรือ MOR ซึ่งขึ้นอยูกับประเภทวงเงินสินเชื่อและคุณสมบัติของผูกู (ยกเวน
สินเชื่อ SMEs ภายใตระเบียบ ธปท.)   

 คาธรรมเนียม   
  คิดคาธรรมเนียมตามเกณฑที่ธนาคารกําหนด   
 หลักประกัน   
  สินเชื่อทุกประเภทตองมีหลักประกันเพียงพอตามเกณฑการพิจารณาสินเชื่อ   
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3.4  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 
 ลักษณะของหนวยงาน 
 ธนาคารพาณิชย 
 ประวัติ 

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เริ่มกอตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2488  ดวยทุนจดทะเบียน  5 ลานบาท  และดําเนินการ
ดวยพนักงานชุดแรกเริ่ม จํานวน 21 คน  ตั้งแตเริ่มกอตั้งเปนตนมา ธนาคารสามารถเจริญเติบโตและกาวหนาในดาน
สินทรัพย, เงินฝาก, การขยายเครือขายสาขา และจํานวนพนักงานที่เพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ธนาคาร
มีสินทรัพยจํานวน 936,691 ลานบาท เงินฝาก 752,053 ลานบาท เงินใหสินเชื่อ 673,890 ลานบาท 
 ในดานเครือขายของสาขา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีสาขาในประเทศ จํานวน 568 สาขา โดยเปนสาขาใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 174 สาขา เปนสาขาในสวนภูมิภาคจํานวน 394 สาขา  มีสาขาและสํานักงานตัวแทน
ตางประเทศ จํานวน 7 แหง ไดแก  สาขาลอสแองเจลิส, สาขาฮองกง, สาขาหมูเกาะเคยแมน, สาขาเซินเจิ้น, สํานักงาน
ตัวแทนกรุงปกกิ่ง, สํานักงานตัวแทนนครเซี่ยงไฮ และสํานักงานตัวแทนเมืองคุนหมิง สาขาและสํานักงานตัวแทนใน
ตางประเทศเหลานี้ใหบริการและสงเสริมความสะดวกตาง ๆ  ในดานการคา การเงินระหวางประเทศไทยและประเทศ คูคา
ทั่วโลก 
 ภาระหนาท่ี 

เครือธนาคารกสิกรไทย มุงมั่นพัฒนาสูการเปนสถาบันการเงินที่แข็งแกรง ที่สามารถใหบริการดานการเงินที่
หลากหลาย ดวยคณุภาพมาตรฐานโลก โดยมีการผสมผสานการใชเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุผลที่ดี
และเปนธรรม ตอลูกคา ผูถือหุน พนักงาน และประเทศไทย  
 กิจกรรมและลักษณะ ขอบเขตการดําเนินงาน 

บริการสินเชื่อ SMEs 
 ดวยเจตนามุงหวังให SMEs ไทย เติบโตอยางแข็งแกรงเต็มศักยภาพ เราจึงมุงมั่นพัฒนาบริการดานสินเชื่อและการ
ค้ําประกัน เคียงขางและสนับสนุน เสริมสภาพคลองทางการเงินใหธุรกิจเอสเอ็มอี เลือกใชสินเชื่อไดตรงตอวัตถุประสงค
และรูปแบบกิจการ บริหารงานอยางเชื่อมั่น โดยมีเราเคียงขาง รวมคิดรวมใหคําปรึกษา โดยบริการสินเชื่อเพื่อ SMEs ของ
ธนาคารกสิกรไทยมีดังนี้ 
 สินเชื่อระยะสั้น                                               
  วงเงินเบิกเกินบัญชี 
  ตั๋วสัญญาใชเงิน  
 สินเชื่อระยะยาว   
  สินเชื่อเพื่อการคา 
 สินเชื่อโครงการพิเศษ  

- Klean Credit (สินเชื่อที่ไมตองแสดงหลักทรัพยกสิกรไทย) 
- K-Max (สินเชื่อเกินหลักทรัพยค้ําประกันกสิกรไทย) 
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- K-Export Credit & Guarantee (สินเชื่อและบริการค้ําประกันเพื่อธุรกิจสงออกกสิกรไทย)  
- K-Trade Plus (สินเชื่อเพ่ิมสภาพคลองเพ่ือธุรกิจระหวางประเทศกสิกรไทย) 
- K-Investment Backed Credit (สินเชื่อกองทุนรวมหนุนธุรกิจกสิกรไทย) 
 
 
 

 สินเชื่อระยะสั้น 
 วงเงินเบิกเกินบัญชี 
 สินเชื่ออีกรูปแบบหนึ่งที่ชวยอํานวยความสะดวกใหธุรกิจของคุณไมติดขัด การเงินคลองตัวขึ้น เบิกถอนและใช
วงเงินโอดี จายคาสินคาบริการ ชําระหนี้ไดตามตองการ  
 ลักษณะเดนของบริการ  

- บริการวงเงินเบิกเกินบัญชีเพื่อใชหมุนเวียนในกิจการคา 
- รองรับระบบการชําระสินคา/บริการโดยเช็ค ซึ่งสามารถเปลี่ยนมือได 
- วงเงินอนุมัติสูงสุด 30 ลานบาท 

 ตั๋วสัญญาใชเงิน 
 รับเหมา ประมูลงาน เซ็นสัญญาจางกับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจตางๆ  วางใจธุรกิจไมติดขัด พรอมรับมือ
สถานการณทางการเงินเสมอ  เมื่อใชบริการสินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงิน ...ธนาคารชวยเปนธุระทางการเงินแทนคุณ สั่งจายคูคา
ตรงเวลา รกัษาเครดิต  
 ลักษณะเดนของบริการ 
 เสริมสภาพคลองดวยตั๋วสัญญาใชเงินนานารูปแบบตามวัตถุประสงคของธุรกิจ การดําเนินกิจการจึงสะดวก
คลองตัวขึ้น อาทิ  

- ตั๋วสัญญาใชเงิน 
- ตั๋วสัญญาใชเงินมีเอกสารสงมอบกํากับ 
- ตั๋วสัญญาใชเงินธุรกิจอุตสาหกรรม 
- ตั๋วสัญญาใชเงินธุรกิจการเกษตร 
- อาวัลตั๋วสัญญาใชเงิน 

 สามารถชําระเงินตนคืนบางสวนหรือชําระคืนทั้งหมด กอนที่ตั๋วจะครบกําหนด 
ผูประกอบธุรกิจที่ทําสัญญารับจางหรือซื้อขาย กับหนวยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ และยังไมไดรับเงินคาจาง สามารถทําตั๋ว
สัญญาใชเงินสั่งจายคูคาที่ติดตองาน ผานธนาคารภายในวงเงินที่ตกลงกันไว โดยโอนสิทธิการรับเงินตามสัญญาใหธนาคาร
เปนประกัน 
 สินเชื่อระยะยาว 
 สินเชื่อเพื่อการคา 
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 เงินกูระยะยาวที่ชวยสรางความแข็งแกรงใหธุรกิจ รับเงินสะดวกทันใจทั้งแบบเปนงวดหรือรับครั้งเดียว ดวยอัตรา
ดอกเบี้ยแบบไมทบตน โอกาสผลกําไรจึงเปนไปไดอยางแนนอน 
 ลักษณะเดนของบริการ  

- เปนการกูเงินที่มีกําหนดระยะเวลาชําระเงินแนนอน เพื่อนําไปลงทุนในสินทรัพยถาวรหรือในกิจการ  
- ดอกเบี้ยคิดแบบไมทบตน  
- เลือกรับเงินกูไดทั้งแบบเปนงวด หรือแบบคร้ังเดียว และสามารถผอนชําระเงินกูเปนงวดๆ ในระยะเวลาที่
ยาวนานได 

 เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องตน  
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนาม  
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูเสียภาษีอากรของนิติบุคคล ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  
- สําเนาทะเบียนบาน/หนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับนิติบุคคล  
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
- เอกสารแสดงรายการเดินบัญชีจากสถาบันการเงิน (bank statement) ยอนหลัง 6 เดือน หรือสําเนางบ
การเงินของนิติบุคคลยอนหลัง 3 ป  
- รายงานประชุมของนิติบุคคลที่มีมติใหขอใชสินเชื่อและเปดบัญชีกับธนาคาร  
- สัญญาจะซื้อจะขาย หรือ สัญญามัดจํา  
- ภาพถายสําเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน หรือสําเนาหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดพรอมสารบัญจดทะเบียน  
- แผนที่แสดงที่ตั้งของทรัพยสินที่จะใชเปนหลักประกันในการขอสินเชื่อ   

 
 สินเชื่อโครงการพิเศษ 
 K-Klean Credit (สินเชื่อท่ีไมตองแสดงหลักทรัพยกสิกรไทย) 
 กูไดอยางสบายใจไรกังวล กับสินเชื่อสูตรพิเศษเพื่อธุรกิจ SMEs ไมตองใชหลักทรัพยค้ําประกัน ใชเพียงบุคคลค้ํา
ประกันก็สามารถกูไดสูงสุดถึง 4 ลานบาทและ 2 ลานบาทสําหรับผูกูที่เปนนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ตามลําดับ พรอมทั้ง
เลือกระยะเวลาการกูไดตั้งแต 24 – 36 เดือน 
  ลักษณะเดนของบริการ  

- สามารถใชไดทั้งเงินกู และ O/D 
- ไมตองใชหลักทรัพยค้ําประกันในการขอสินเชื่อ  
- คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดตนลดดอก  
- อัตราดอกเบี้ยตอป ไมใชตอเดือน  
- ไมมี คาธรรมเนียมรักษาบัญชี 

คุณสมบัติของผูกู  
- จดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนการคา/ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ประกอบธุรกิจ และมีกิจการอยูในประเทศ
ไทย 
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- ยอดขายตอป ไมเกิน 50 ลานบาท (สําหรับนิติบุคคล) 
- ยอดขายตอป ระหวาง 5-50 ลานบาท (สําหรับบุคคลธรรมดา) 
- ประกอบกิจการมาแลวไมต่ํากวา 3 ป (นับจากวันที่จดทะเบียน) 
- ประกอบธุรกิจอยูในอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ การคาสง และการคาปลีก  
- มีกําไรจากการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีลาสุด  
- สวนของทุนในปลาสุดเปนบวก  
- ไมเคยเปน NPL หรือทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ  
- ไมเคยถูกฟองรองเกี่ยวกับการเงิน หรือเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ 
- ยินยอมใหธนาคารตรวจสอบเครดิตบูโร 
- มีอายุระหวาง 20-65 ป (กรณีบุคคลธรรมดา) 
- ยินยอมทําประกันชีวิตโดยวงเงินประกันครอบคลุมวงเงินเครดิตที่ไดรับอนุมัติ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

 คุณสมบัติของผูค้ําประกัน 
- เปนผูมีสวนไดเสียในกิจการ และผูถือหุน ที่มีสัดสวนรวมกันแลวเกิน 51% ของหุนทั้งหมด 
- เปนบุคคลที่อางอิงไดโดยมีความสัมพันธเกี่ยวของโดยตรงกับผูกู เชน บิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และ
บุตร (กรณีบุคคลธรรมดา) 
- ยินยอมใหธนาคารตรวจสอบเครดิตบูโร  
- ไมเคยเปน NPL หรือทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ  
- ไมเคยถูกฟองรองเกี่ยวกับการเงิน หรือเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ  
- มีอายุระหวาง 20-65 ป  

 เอกสารประกอบการกู  
  กรณีผูกูเปนนิติบุคคล 

- หนังสือใหความยินยอมในการตรวจขอมูลเครดิต (ผูกู และผูค้ําประกัน) 
- รายงานการประชุมของนิติบุคคลซึ่งมีมติขอใชสินเชื่อกับธนาคาร  
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวน / บริษัท ฉบับลาสุด (ไมเกิน 3 เดือน)  
- หนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับของนิติบุคคล (ไมเกิน 3 เดือน)  
- สําเนาทะเบียนผูถือหุน (ไมเกิน 3 เดือน)  
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบานของหุนสวน / หุนสวนผูจัดการ / กรรมการผูมี
อํานาจลงนามแทนบริษัท / ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  
- งบการเงินปลาสุด และยอนหลัง รวม 2 ป  
- Statement การเดินบัญชีกับธนาคารยอนหลัง 6 เดือน 
 

  กรณีผูกูเปนบุคคลธรรมดา 
- หนังสือใหความยินยอมในการตรวจขอมูลเครดิต (ผูกู และผูค้ําประกัน) 
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- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูกู และคูสมรส และ/หรือ ใบเปลี่ยนช่ือ หรือช่ือสกุล (ถามี) 
- ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement) ยอนหลัง 6 เดือน 
- สําเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) และ/หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา 

 เอกสารประกอบการค้ําประกัน 
  กรณีผูค้ําประกันเปนนิติบุคคล 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบานของหุนสวน / หุนสวนผูจัดการ / กรรมการผูมี
อํานาจลงนามแทนบริษัท / ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวน / บริษัท ฉบับลาสุด (ไมเกิน 3 เดือน)  
- หนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับของนิติบุคคล (ไมเกิน 3 เดือน)  
- รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติใหเขาค้ําประกันการใชสินเชื่อกับธนาคาร 
- ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement) ยอนหลัง 6 เดือน 

  กรณีผูค้ําประกันเปนบุคคลธรรมดา 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูค้ําประกัน และคูสมรส และ/หรือใบเปลี่ยนช่ือ หรือช่ือสกุล 
(ถามี)  
- สําเนาทะเบียนบานของผูค้ําประกัน และคูสมรส  
- สําเนาทะเบียนสมรส หรือสําเนาใบสําคัญการหยา (ถามี)  
- เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูกูกับผูค้ําประกัน 
- หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน 

อัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม 
 กรณีนิติบุคคล 
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู MRR* +5% ถึง MRR +9% 
  อัตราดอกเบี้ยเงินกูเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) MRR +7%ถึง MRR +11%  
  คาธรรมเนียมการจัดการใหกู สูงสุดไมเกิน 2% ของวงเงินอนุมัติ 
 กรณีบุคคลธรรมดา 
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู MRR* +9%  
  อัตราดอกเบี้ยเงินกูเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) MRR +11%  
  คาธรรมเนียมการจัดการใหกู สูงสุดไมเกิน 2% ของวงเงินอนุมัติ 
 
 คาปรับ  
 กรณีผิดนัดชําระหนี้ หรือผิดสัญญา คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตรา MRR +15% ตอป  
 กรณีชําระคืนเงินกูกอนครบกําหนดภายใน 12 เดือนแรก คิดคาปรับการชําระคืนกอนกําหนด 5% ของวงเงินอนุมัติ 
  K-Max (สินเชื่อเกินหลักทรัพยคํ้าประกันกสิกรไทย) 
 เติมพลังใหธุรกิจกาวไปเกินรอยดวยสินเชื่อเกินหลักทรัพยค้ําประกัน K-Max 
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     ลักษณะเดนของบริการ  
- ใหสินเชื่อไดสูงสุดถึง 120% ของมูลคาหลักประกัน เพียงมีสถานประกอบธุรกิจหลักเปนสวนหนึ่งของ
หลักประกัน 
- มีประเภทวงเงินที่หลากหลาย สอดคลองกับความตองการ ทั้งเงินกู และ/หรือ กูเบิกเงินเกินบัญชี และ/
หรือ ตั๋วสัญญาใชเงนิ 

  คุณสมบัติของผูกู  
- บคุคลธรรมดา หรือนติบิคุคลจดทะเบียน ประกอบธุรกจิ และมกีจิการอยูในประเทศไทย 
- ยอดขายตอป ไมเกิน 50 ลานบาท 
- ประกอบกิจการมาแลวไมต่ํากวา 3 ป หรือมีประสบการณไมนอยกวา 3 ปในการบริหารธุรกิจที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจที่ขอเครดิต 
- ประกอบธุรกิจอยูในอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ การคาสง และการคาปลีก 
ไมไดประกอบธุรกิจคารถยนตมือสอง ธุรกิจลิสซิ่ง ธุรกิจการเกษตร และธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
- ไมเคยเปน NPL หรือทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ 
- ไมเคยถูกฟองรองเกี่ยวกับการเงิน หรือเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ 
- มีเช็คที่สั่งจายคืนไมเกิน 10% ของยอดสั่งจายและจํานวนฉบับ ภายใน 6 เดือนลาสุด เวนแตมีเหตุผลอัน
สมควร 

  หลักประกัน  
- ตองเปนหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย บัญชีเงินฝาก และพันธบัตรรัฐบาลเทานั้น 
- ตองมีที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่เปนสถานประกอบธุรกิจหลักของกิจการเปนสวนหนึ่งของหลักประกัน 
โดยสถานประกอบธุรกิจหลัก คือ 

   (1) ที่อยู / สถานประกอบการ ตามที่ระบุในทะเบียนการคา 
   (2) สถานที่ตั้งโรงงาน 
   (3) โกดัง ซึ่งใชเปนสถานที่เก็บสินคาหลัก 
   (4) สํานักงาน / รานคา / โชวรูม 
   (5) บานพักอาศัยของผูบริหาร (ซึ่งถือหุนตั้งแต 30% ขึ้นไป) หรือในกรณีของบุคคลธรรมดา ตอง
เปนกรรมสิทธิ์ของผูขอกู หรือของ บิดา / มารดา / คูสมรส / บุตร ของผูขอกู 
  อัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม  
   เงินกู MLR +1.5% ถึง MLR +3.75% 
  ตั๋วสัญญาใชเงิน (P/N) MOR +2.25% ถึง MOR +3.5% 
  เงินกูเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) MOR +2.5% ถึง MOR +3.75%  
  คาธรรมเนียมการจัดการใหกู  สูงสุดไมเกิน 2% ของวงเงินอนุมัติ 
  อัตราคาธรรมเนียมและคาปรับอื่นๆ ใหเรียกเก็บตามระเบียบปฏิบัติธนาคาร  
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 K-Export Credit & Guarantee (สินเชื่อและบริการค้ําประกันเพื่อธุรกิจสงออกกสิกรไทย) 
 สงออกคลองเพราะเงินไมเคยพรองมือ กับสินเชื่อ SMEs เพื่อธุรกิจสงออก (K-Export Credit & Guarantee) ในรูปแบบตั๋ว
สัญญาใชเงิน (P/N) ไมตองใชหลักทรัพยค้ําประกันใชเพียงลูกหนี้การคาตางประเทศ และบุคคล/นิติบุคคลค้ําประกันก็
สามารถกูไดสูงสุดถึง 200 ลานบาท พรอมดวยอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมบริการค้ําประกันและเรียกเก็บหนี้ในอัตรา
พิเศษ  
 ลักษณะเดนของบริการ 

- เพิ่มเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเพิ่มสภาพคลองใหกับธุรกิจ  
- ไมตองใชหลักทรัพยค้ําประกันในการขอสินเชื่อ  
- กูไดสูงถึง 90% ของมูลคาใบแจงหนี้ (Invoice)  
- บริการค้ําประกันการชําระหนี้ถึง 100% ของมูลคาใบแจงหนี้ (Invoice) และบริการเรียกเก็บหนี้จากผูซื้อ
ในตางประเทศ โดย บริษัท แฟคเตอริ่ง กสิกรไทย จํากัด  
- บริการเรียกเกบ็หนี้โดยไมมีคาใชจายเพิ่ม  
- One Stop Service ใหกับลูกคาในการใชบริการ 

 คุณสมบัติของผูกู 
- เปนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนประกอบธุรกิจและมีกิจการอยูในประเทศไทย    
- เปนผูมีประสบการณและประกอบกิจการไมนอยกวา 3 ป (ตรวจสอบจากวันที่จดทะเบียนการคา) และ
ดําเนินธุรกิจดานการสงออกมาไมนอยกวา 2 ป      
- ตองยินยอมใหธนาคารตรวจสอบเครดิตบูโร     
- มีกําไรจากผลประกอบการปลาสุด      
- มีสวนของผูถือหุนเปนบวกในงบการเงินปลาสุด     
- ไมเคยเปน NPL และไมเคยทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงินใด รวมทั้งไมเคยถูกฟองรอง
เกี่ยวกับการเงินหรือเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ    
- แสดงใบแจงหนี้ (Invoice) ของการคาระหวางประเทศ และ Remittance Advice อยางนอย 3 ชุด ขึ้นไปใน
รอบระยะเวลา 12 เดือนที่ผานมา     
- เสนอบุคคล / นิติบุคคล ค้ําประกัน  

คุณสมบัติของผูค้ําประกัน 
- เปนผูมีสวนไดสวนเสียในกิจการ  
- ยินยอมใหธนาคารตรวจสอบเครดิตบูโร   
- ไมเคยเปน NPL และไมเคยทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงินใด รวมทั้งไมเคยถูกฟองรอง
เกี่ยวกับการเงินหรือเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ     
- อายุระหวาง 20-65 ป     
- สง Statement การเดินบัญชี 6 เดือนลาสุดใหธนาคาร 

 อัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนยีม 
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- ตั๋วสัญญาใชเงิน (P/N) MOR –2.00% ถึง MOR +1.75%  
- คาธรรมเนียมบริการค้ําประกันสินเชื่อสงออกของ K Factoring คิด 0.8–1% ของมูลคาในใบแจงหนี้ 
(Invoice) ที่เรียกเก็บตอรายการ  
- คาธรรมเนียมการจัดการใหกูขั้นต่ํา 0.25% ของวงเงินอนุมัติ  
- อัตราคาธรรมเนียมและคาปรับอ่ืน ๆ ใหเรียกเก็บตามระเบียบปฏิบัติของธนาคาร 

  K-Trade Plus (สินเชื่อเพิ่มสภาพคลองเพื่อธุรกิจระหวางประเทศกสิกรไทย) 
 เสริมสมรรถนะการคาระหวางประเทศของคุณ ใหล่ืนไหลอยางไมติดขัดดวย K- Trade Plus สินเชื่อ SMEs เพิ่ม
สภาพคลอง เพื่อการคาระหวางประเทศ สามารถกูไดสูงสุดถึง  20 ลานบาท 
 ลักษณะเดนของบริการ 

- ไมตองใชหลักทรัพยค้ําประกันในการขอสินเชื่อ 
- เพิ่มเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเพิ่มสภาพคลองใหกับธุรกิจ 
- ขั้นตอนในการขอสินเชื่อไมยุงยาก 
- วงเงินอนุมัติสูงสุด 20 ลานบาท 
- อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ไมแพงอยางที่คิด 
- สามารถใชรวมกับผลิตภัณฑอื่นๆ ได เชน Klean Credit, K-Max 
 

 ประเภทสินเชื่อ 
 เสนอวงเงินสินเชื่อตามการเติบโตของธุรกิจของคุณ ขั้นต่ํา 0.5 ลานบาท สูงสุดไมเกิน 20 ลานบาท 
 TRADE FINANCE + F/X (FORWARD CONTRACT) 
  สําหรับธุรกิจนําเขาและสงออก ที่มีรายไดตอปตั้งแต 5.0 ลานบาท แตไมเกิน 50.0 ลานบาท  

- ธุรกิจนําเขา: วงเงิน L/C วงเงิน T/R under L/C, IBC (D/A, D/P) และ T/T 
- ธุรกิจสงออก: วงเงิน P/C under L/C, Contracts (P/O), Usance Bill or OBC (D/A, D/P) และ T/T 
รวมถึงวงเงินรับซื้อ / ซื้อลดตั๋ว L/C, D/A, D/P 
- Plus (เพิ่ม) วงเงิน F/X (Forward Contract) ตามวงเงิน TRADE FINANCE ที่ไดรับ 

 TRADE FINANCE + วงเงินกูเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) + F/X (FORWARD CONTRACT) 
  สําหรับธุรกิจนําเขาและสงออก ที่มีรายไดตอปตั้งแต 50.0 ลานบาท แตไมเกิน 400.0 ลานบาท  

- ธุรกิจนําเขา: วงเงิน L/C วงเงิน T/R under L/C, IBC (D/A, D/P) และ T/T 
- ธุรกิจสงออก: วงเงิน P/C under L/C, Contracts (P/O), Usance Bill or OBC (D/A, D/P) และ T/T 
รวมถึงวงเงินรับซื้อ / ซื้อลดตั๋ว L/C, D/A, D/P 
- Plus (เพิ่ม) วงเงินกูเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) ไดไมเกินรอยละ 5 ของวงเงินรวม 
- Plus (เพิ่ม) วงเงิน F/X (Forward Contract) ตามวงเงิน TRADE FINANCE ที่ไดรับ 

 
 รายไดรวมตอป 
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ตั้งแต 5 - 50 ลานบาท ตั้งแต 50 - 100 ลานบาท ตั้งแต 100 - 400 ลานบาท 
ประเภทสินเชื่อ TRADE FINANCE + F/X TRADE FINANCE +O/D+F/X 
วงเงินอนุมัติ 
 

ขั้นต่ํ า  0.5 ลบ .  สูงสุดไม
เกิน 5 ลบ. 

ขั้นต่ํา 0.5 ลบ. สูงสุดไม
เกิน 10 ลบ. 

ขั้นต่ํ า  0.5 ลบ .  สูงสุดไม
เกิน 20 ลบ. 

ระยะเวลาใหสินเชื่อ - วงเงิน TRADE FINANCE ระยะเวลาไมเกนิ 180 วัน 
- วงเงิน O/D ทบทวนปตอป ตามระเบียบธนาคาร 

 
 คุณสมบัติของลูกคา 

- เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนและประกอบธุรกิจมาไมนอยกวา 3 ป 
- มีธุรกรรมการนําเขาหรือสงออกระหวางประเทศตั้งแต 2 ปขึ้นไป โดยมีธุรกรรมการนําเขาสงออก
ระหวางประเทศตั้งแต 50% ของยอดรายได 
- มีบุคคลหรือนิติบุคคลค้ําประกัน ที่เปนผูถือหุนหลัก หรือ เปนผูที่มีสวนไดเสียกับกิจการ 2 ใน 3 เปนผูค้ํา
ประกัน อาทิเชน เปนหุนสวนผูจัดการ/กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  
- ยินยอมใหธนาคารตรวจสอบเครดิตบูโร 

 คุณสมบัติของผูค้ําประกัน 
- กรณีผูค้ําประกันเปนบุคคลธรรมดา ตองมีอายุระหวาง 20-65 ป 
- ในกรณีที่ผูค้ําประกันเปนนิติบุคคล ใหกรรมการผูมีอํานาจลงนาม / หุนสวนที่ไมจํากัดความรับผิดแทน
นิติบุคคลดังกลาวอยางนอยหนึ่งคนเปนผูค้ําประกันรวมดวย และตองมีสวนของผูถือหุนมากกวาทุนจด
ทะเบียนที่ชําระแลว 
- ยินยอมใหธนาคารตรวจสอบเครดิตบูโร 

 
 อัตราดอกเบี้ย: วงเงินสินเชื่อเพื่อการนําเขาและสงออกและวงเงินกูเบิกเกินบัญชี 
ประเภทสินเชื่อ วงเงินอนุมัติ 0.5 - 5.0 ลานบาท วงเงินอนุมัติ 5.0 - 20.0 ลานบาท 
TRADE FINANCE Import 
(อาทิเชน วงเงิน T/R) 

MLR+2.00% MLR 

TRADE FINANCE Export 
(อาทิเชน วงเงิน P/C) 

MLR+2.00% MLR 

O/D - MOR 
 
 อัตราคาธรรมเนียมการจัดการใหกู 
คาธรรมเนียม วงเงินอนุมัติ 0.5 - 5.0 ลานบาท วงเงินอนุมัติ 5.0 - 20.0 ลานบาท 
คาธรรมเนียมการจัดการใหกู 
(Front-end Fee)   

ไมเกิน 2% ของวงเงินอนุมัติ ไมเกิน 1% ของวงเงินอนุมัติ 
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อัตราคาธรรมเนียม และคาปรับอื่นๆ ตามระเบียบธนาคาร 

 
K-Investment Backed Credit (สินเชื่อกองทุนรวมหนุนธุรกิจกสิกรไทย) 
 สินเชื่อเสริมสภาพคลองระยะสั้นที่มีกองทุนรวม K-Asset เปนหลักประกัน เสริมสภาพคลองใหธุรกิจคุณเดินหนา
ไดอยางตอเนื่อง ไปพรอมกับผลตอบแทนของคุณที่เติบโตจากการลงทุนในกองทุนรวมของ KAsset 
 ลักษณะเดนของบริการ 

- สินเชื่อระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคลองทางธุรกิจ  
- ใหวงเงินสูงสุดถึง 95%ของมูลคากองทุนรวม  
- ฟรี คาธรรมเนียมจัดการใหกู  
- อัตราดอกเบี้ยพิเศษ MOR –1.5%  
- สมัครงายไมยุงยาก  

  คุณสมบัติของผูกู 
- เปนลูกคาผูประกอบธุรกิจ ซึ่งขอสินเชื่อเพื่อประกอบการพาณิชย  
- ยินยอมใหตรวจสอบขอมูลเครดิตบูโร  
- ไมเปน NPL กับธนาคารหรือสถาบันการเงินใดๆ ณ วันที่ขอเครดิต  
- ไมอยูระหวางถูกฟองรองดําเนินคดี  
 

  หลักประกัน 

ประเภทกองทุนรวม วงเงินที่ไดรับ 
1. กองทุนเปดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-Treasury) 95% 

 2. กองทุนเปดกสิกรไทยตราสารรัฐระยะสั้นพลัส  (KTPF) 
3. กองทุนเปดรวงขาวบริหารเงิน (RKMM) 90% 

 4. กองทุนเปดรวงขาวบริหารเงินปนผล (RKMMD) 
5. กองทุนเปดรวงขาวธนรัฐ ที่มีกําหนดอายุขายคืนทุก 6 เดือน ประเภทไม
กําหนดอายุ โครงการ 
6. กองทุนเปดรวงขาวธนรัฐ ที่มีกําหนดอายุขายคืนทุก 12 เดือน ประเภทไม
กําหนดอายุโครงการ 

85% 
 

   
 อัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม 
 ประเภทสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย/คาธรรมเนียม 

- เงินกูเบิกเกินบัญชี (O/D)   
- ตั๋วสัญญาใชเงิน (P/N)  
- วงเงินสินเชื่อเพ่ือการคาระหวางประเทศในสกุลบาท  

MOR –1.50% 
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- วงเงินหนังสือค้ําประกัน  
- วงเงินสินเชื่อเพ่ือการคาระหวางประเทศในสกุล
ตางประเทศ  

ตามอัตราปกติของธนาคาร 

  
3.5  ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

  
 ลักษณะของหนวยงาน 
 ธนาคารพาณิชย 
 ประวัติ 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ถือกําเนิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต ที่ตองการรวบรวม
เงินนอกงบประมาณแผนดินของทหารที่กระจัดกระจายอยูตามแหลงตาง ๆ เขาดวยกัน โดยจัดตั้งเปนสถาบันการเงินในรูป
ของธนาคาร เพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการทางการเงินแกขาราชการทหาร เปนการเพิ่มสวัสดิการทางการเงิน
ใหแกขาราชการทหารและครอบครัว 
 คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาใหความเห็นชอบในการจัดตั้งธนาคารดังกลาว ดังนั้นจึงไดมีการจดทะเบียนหนังสือ
บริคณหสนธิเพื่อกอตั้ง “ธนาคารทหารไทย จํากัด” หรือ “The Thai Military Bank, Ltd.” เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2499 โดยมีทุน
จดทะเบียนเปนจํานวน 10 ลานบาท แบงเปน 100,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท ผูถือหุนสวนใหญเปนขาราชการทหารทั้ง
ในและนอกประจําการตลอดจนหนวยงานทหาร ทําใหธนาคารทหารไทยมีผูถือหุนในระยะแรกจํานวน 4,982 ราย นับเปน
ธนาคารพาณิชยที่มีการกระจายการถือหุนไปสูบุคคลตาง ๆ เปนจํานวนมาก ตั้งแตแรกเร่ิมสถาปนา 
 ภาระหนาท่ี 
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) มุงมั่นที่จะเปนผูนําในการใหบริการทางการเงินที่ครบวงจร ซึ่งพรอมอยูเคียง
ขางเปนเพ่ือนรวมคิดเพื่อลูกคา และมุงเนนความเปนเลิศในธุรกิจลูกคารายยอยและลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ตลอดจน 

- สรางความสัมพันธใกลชิดกับลูกคา เพ่ือสรางประโยชนรวมกันอยางยั่งยืน  
- เพิ่มมูลคาและใหผลตอบแทนแกผูถือหุนที่เหมาะสม  
- เชื่อมั่นและพัฒนาใหพนักงานมีโอกาสแสดงความสามารถและศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่ และให
ผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน  
- สรางฐานะทางการเงินและชื่อเสียงของธนาคารใหมีความมั่นคง โดยยึดมั่นการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลตาม
มาตรฐานสากล ที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไป และมีความโปรงใส รวมทั้งดํารงไวซึ่งการเปนองคกรที่ดีของ
ประเทศ 

 กิจกรรมและลักษณะ ขอบเขตการดําเนินงาน 
 สินเชื่อสําหรับผูประกอบการ SMEs 
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 ธนาคารฯ ตระหนักถึงความสําคัญของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  ซึ่งถือเปนหนวยธุรกิจที่
เปนรากฐานของการพัฒนาประเทศ   จึงไดมุงพัฒนาโครงการตาง ๆ เพื่อใหการสนับสนุนผูประกอบการ SMEs ทั้งทางดาน
การเงินและใหคําปรึกษาในการดําเนินธุรกิจอยางเต็มที่  โครงการ SMEs ที่ธนาคารฯ สนับสนุนมีดังนี้ 

1. โครงการสินเชื่อผูประกอบการ TMB-SMEs / TMB-SBEs  
2. โครงการรับซื้อตั๋วสัญญาใชเงินของ ธปท.  
3. สินเชื่อตลาดเทศบาล  
4. สินเชื่อสวัสดิการทหารทั่วไปสําหรับผูประกอบธุรกิจ  
5. สินเชื่อโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน  
6. บริการ SMEs Cross Border  
7. สินเชื่อเพ่ือผูประกอบการสถานีบริการน้ํามัน/โรงบรรจุกาซ ของ ปตท. 
8. สินเชื่อสําหรับยานยนตที่ใชกาซธรรมชาติ NGV 
9. สินเชื่อเพ่ือการปรับปรุง/ฟนฟูสภาพเคร่ืองจักรแก SMEs (Machine Fund) 
 
 

 1. โครงการสินเชื่อผูประกอบการ TMB-SMEs / TMB-SBEs 
 เพื่อสนับสนุนดานเงินทุนแกผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ภาคการผลิต การบริการ คาสง และคา
ปลีก  ที่ตองการปรับปรุง/ขยายกิจการ และเสริมสภาพคลองในการประกอบธุรกิจ SMEs ดวยวงเงินสินเชื่อสูงสุด 300 ลาน
บาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 
* ทั้งนี้วงเงิน และอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยูกับประเภทและขนาดธุรกิจ  ความตองการใชเงิน วัตถุประสงคของการขอกู และการ
พิจารณาของธนาคารฯ 
 2. โครงการรับซื้อตั๋วสัญญาใชเงินของ ธปท. 
 เพื่อเปนการสนับสนุนทางการเงินแกผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยจะใหสินเชื่อหมุนเวียนใน
กิจการ ในรูปของการรับซื้อตั๋วสัญญาใชเงิน ดวยอัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR-2.75 ตอป  
 ทั้งนี้ผูขอกูจะตองเปนผูประกอบการกิจการผลิตสินคา ใหบริการ คาสง และคาปลีก ที่ธปท. ยอมรับใหเปนผูพึง
เช่ือถือได 
 3. สินเชื่อตลาดเทศบาล 
 สินเชื่อตลาดเทศบาลมอบสิทธิประโยชนพิเศษแกผูประกอบการที่มีแผงคาหรือสิทธิการเชาแผงคาที่อยูในตลาด
ดังตอไปนี้  

- ตลาดนัดจตุจักร  
- ตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2)  
- ตลาดกทม. - ทองอยู  
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 โดยจะใหวงเงินสูงสุดรายละ 50,000 บาท ( ในบางกรณีจะใหวงเงินไดถึง 70% ของราคาสิทธิการเชา ) ระยะเวลา
ผอนชําระนานถึง 3 ป และคิดดอกเบี้ยอัตราพิเศษเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของทานมากที่สุด โดยใชเพียงบุคคลค้ํา
ประกันเงินกูเทานั้น 
 4. สินเชื่อสวัสดิการทหารทั่วไปสําหรับผูประกอบธุรกิจ  
 ธนาคารฯ ตระหนักถึงภาระหนาที่ของเหลาขาราชการทหาร ในการปกปองและดูแลความมั่นคงของชาติ อยางไรก็
ตาม การพัฒนาเหลาขาราชการทหารใหสามารถประกอบธุรกิจอื่น เพื่อเปนอาชีพเสริมนั้น ยอมจะสรางความมั่นคงใหแก
เหลาทหารซึ่งเปนรั้วของชาติไดอีกทางหนึ่ง  
 ธนาคารฯ จึงไดพัฒนารูปแบบสินเชื่อในลักษณะของวงเงินกูเบิกเงินเกินบัญชี เพ่ือนําไปใชในการดําเนินธุรกิจ ไม
จํากัดประเภท โดยทานจะไดรับวงเงินและอัตราดอกเบี้ยพิเศษ พรอมการดูแลจากธนาคารอยางใกลชิด ซึ่งจะทําใหทาน
ดําเนินธุรกิจไดอยางไมติดขัด 
 5. สินเชื่อโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน  
 ธนาคารฯ มุงหวังที่จะพัฒนาผูประกอบการที่มีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ โดยธนาคารฯ รวมมือกับหนวยงาน
ภาครัฐ ในการสนับสนุนนโยบายของรัฐฯ ตามโครงการแปลงสินทรัพยสินเปนทุน โดยสามารถนําสินทรัพยทางปญญา  
เครื่องจักร หรือสิทธิการเชาพื้นที่ มาเปนหลักประกันเสริมในการพิจารณาใหการสนับสนุนทางการเงิน  
 ประเภทสินทรัพย ที่ธนาคารใหการสนับสนุน 

1. สัญญาเชา ไดแก สิทธิการเชาที่ดินและอาคารราชพัสดุ ในความดูแลของ กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง  
2. ทรัพยสินทางปญญา ไดแก ทรัพยสินทางปญญาที่กฎหมายรับรอง สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา  จากกรม
ทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย  
3. เคร่ืองจักร ไดแก เอกสารแสดงสิทธิที่ไดรับจดทะเบียนไวกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  

 6. บริการ SMEs Cross Border 
 เปนบริการการรวมมือระหวางธนาคารทหารไทย และธนาคาร ดีบีเอส สิงคโปร ในการใหบริการแกลูกคาธนาคาร
ทหารไทย ที่ตองการทําธุรกรรมกับตางประเทศ 
 7. สินเชื่อเพื่อผูประกอบการสถานีบริการน้ํามัน/โรงบรรจุกาซ ของ ปตท.  
 คุณสมบัติของผูขอใชบริการ 

1. เปนผูแทนจําหนายที่ประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน/โรงบรรจุกาซ ของ ปตท. 
2. กรณทีี่ผูกูมี หรือเคยมีวงเงินกูกับสถาบันการเงินอื่นตองเปนลูกหนี้ปกติ 
3. สถานะลาสุด ณ ปจจุบัน ปตท. จัดใหเปนลูกคาเกรด A  

 ประเภทสินเชื่อ  
1. วงเงินกูเบิกเงินเกินบัญชี ที่ไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน (Clean O/D) วงเงินไมเกิน 50% ของยอดซื้อ เฉลี่ย 3 เดือน
ยอนหลัง สูงสุดไมเกนิ 2,000,000 บาทตอราย  
2. เปลี่ยนประเภทสินเชื่อสําหรับลูกคาที่มีวงเงิน สําหรับซื้อน้ํามัน / กาซกับ ปตท. ที่มีหลักทรัพยค้ําประกันตาม
เกณฑธนาคาร จําแนกเปน 

2.1 วงเงินกูเบิกเงินเกินบัญชี (O/D)  



ภาคผนวก ข - 197 
 

2.2 วงเงินตั๋วสัญญาใชเงิน (RPN) ระยะเวลาไมเกิน 45 วัน  
  * อัตราดอกเบี้ย MOR % ตอป  
  * อัตราคาธรรมเนียม คาธรรมเนียมตางๆ ตามเกณฑของธนาคาร  
  กรณีลูกคาเดิมของธนาคารฯ ที่มีวงเงินสินเชื่อสําหรับซื้อน้ํามัน/กาซ กับ ปตท. ยกเวนการเรียกเก็บ 
คาธรรมเนียมในการดําเนินการเปลี่ยนประเภทสินเชื่อ 
 เงื่อนไขการใชบริการ 

1. วงเงินสินเชื่อดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อชําระคาซื้อน้ํามัน หรือกาซจากปตท.เทานั้น ไมสามารถใชทําธุรกรรม
อื่นได หามเบิกเงินสด หรือใชเช็คสั่งจาย 
2. สามารถดําเนินการชําระเงินให ปตท. ได 3 ชองทางดังนี้ 

2.1 เคานเตอรสาขาในเวลาทําการ / เคานเตอรสาขาที่เปดในหางสรรพสินคา (รวมเปดวันหยุดทําการ)  
2.2 TMB Direct Internet Banking 
2.3 TMB Direct Phone Banking 

3. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการทบทวนวงเงิน และ / หรืออัตราดอกเบี้ยในกรณีที่ผูกูถูกจัดสถานะต่ํากวาเกรด A 
และยกเลิกวงเงินกูตามโครงการนี้หากผูกูสิ้นสุดการเปนผูแทนจําหนายของ ปตท. 

 8. สินเชื่อสําหรับยานยนตท่ีใชกาซธรรมชาติ NGV 
 วัตถุประสงค เพ่ือติดตั้งเครื่องยนต และ / หรือดัดแปลงอุปกรณ เพื่อใชกับกาซ NGV 
 ประเภทรถยนต รถยนตสําหรับใชในหนวยงาน อายุใชงานไมเกิน 5 ป สภาพดี ,รถบรรทุก รถโดยสาร, รถหัวลาก 
อยูในสภาพดี อายุใชงานไมเกิน 10 ป กรณีที่เกินจะตองอยูในสภาพดี และมีหลักฐานการ ตรวจสอบสภาพ 
 คุณสมบัติผูกู 

1. สหกรณแทกซี่ บริษัทแทกซี่ นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจขนสง / ใชยานยนตในการดําเนินธุรกิจ และธุรกิจใหเชา
รถยนต  
2. จดทะเบียนนิติบุคคล และเปดดําเนินธุรกิจมาไมนอยกวา 3 ป 
3. ผลประกอบการปลาสุดตองมีกําไร และไมมีผลขาดทุนสะสม 
4. ไมเปนหนี้ NPL หรือมีประวัติเสียหายทางการเงิน 

 * วงเงินใหกู ไมเกิน 100 ลานบาทตอราย 
 * อัตราดอกเบี้ย 4% ตอป 
 * ระยะเวลาผอนชําระ ไมเกิน 5 ป 
 * หลักประกัน หลักประกันตามเกณฑของธนาคารฯ 
 * คาธรรมเนียม เรียกเก็บคา Front End Fee 1% ของวงเงินกู 
 * เงื่อนไขการขอกู ตองผานการตรวจสอบสภาพรถ และมีใบรับรองจากบริษัทผูรับจางติดตั้งระบบ NGV ที่ บมจ.
ปตท.ยอมรับ 
 9. สินเชื่อเพื่อการปรับปรุง/ฟนฟูสภาพเครื่องจักรแก SMEs ( Machine Fund) 
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 เพ่ือสนับสนุนเงินทุนใหกับผูประกอบการ SMEs ที่ไดรับการสนับสนุนคาดอกเบี้ยบางสวน จากสํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สอท.) ในโครงการสนับสนุนการ
ปรับปรุง / ฟนฟูสภาพเคร่ืองจักรแก SMEs (Machine Fund)  
 คุณสมบัติของผูกู 

1. เปนนิติบุคคล สัญชาติไทย และเปนกิจการ SMEs ที่บัญญัติไวตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม  
2. ดําเนินธุรกิจมาแลวไมต่ํากวา 3 ป ไมมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานในชวง 2 ปที่ผานมา และ สวนผูถือหุนเปน
บวก  
3. กรณีเปนลูกคาปรับปรุงโครงสรางหนี้ ตองเปนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ที่อยูระหวางการชําระหนี้ปกติทั้งเงิน
ตน และดอกเบี้ย ระยะเวลาเกิน 1 ปขึ้นไป 
4. เปนผูขอรับ / ไดรับการสนับสนุนโครงการสนับสนุนการปรับปรุง / ฟนฟูสภาพเครื่องจักรแก SMEs (Machine 
Fund) จาก สอท. / สสว. และ ขึ้นทะเบียนผูประกอบการไวกับ สสว. 

 วัตถุประสงคการขอกู 
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักร (Supporting Industry Development) ไดแก 

1.1 การพัฒนาตนแบบเครื่องจักรอุปกรณ (Prototype) เปนการนําไปทําการตอยอดงานวิจัยพัฒนาตนแบบ
ของเคร่ืองจักร และอุปกรณ เพื่อนําไปสนับสนุนและกอใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชยสําหรับผูผลิต
เครื่องจักร 
1.2 การถอดแบบเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ (Reverse Engineering and Retro - Fit) รวมถึงการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆ มาพัฒนาเครื่องจักรเพื่อทดแทนการนําเขา สําหรับผูผลิตเครื่องจักร 
1.3 การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร อุปกรณ ระบบการทํางาน (Testing) ใหสามารถใชงานไดจริงตาม
มาตรฐานและเหมาะสม สําหรับผูผลิตและพัฒนา เคร่ืองจักร 

2. เพื่อปรับปรุงเคร่ืองจักรเดิม (Modification) การปรับปรุง ซอมบํารุง ติดตั้ง ทดแทน ช้ินสวน ระบบตางๆ รวมถึง
การขยายหรือปรับแตงช้ินสวน อุปกรณ ระบบ โดยยังใชโครงสรางเครื่องจักรเดิม  
3. เพื่อติดตั้งเคร่ืองจักร (System Installation) เปนการติดตั้งเคร่ืองจักร หรือระบบควบคุมการทํางานที่เกี่ยวของใน
กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม  

 * วงเงินสินเชื่อ พิจารณาตามความเหมาะสมของแตละราย 
 * ระยะเวลาผอนชําระ ไมเกิน 5 ป  
 * อัตราดอกเบี้ย เรียกเก็บในอัตรา MRR **  
 * คาธรรมเนียม - เรียกเก็บคา Front End Fee 0.5% ของวงเงินกู 
 - คาธรรมเนียมอื่นๆ เปนไปตามเกณฑของธนาคารฯ 
 * หลักประกัน ตามเกณฑธนาคาร 
 * เงื่อนไขการกู ตองยื่นเร่ืองขอใชสินเชื่อกบัสาขาธนาคาร ภายในไมเกินวันที่ 30 ก.ย. 2550 
 * ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 30 ธันวาคม 2550  
 หมายเหตุ ** : สสว.จะสนับสนุนดอกเบี้ย 3% เปนระยะเวลา 5 ป 
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3.6  ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 

 
 ลักษณะของหนวยงาน 
 ธนาคารพาณิชย 
 ประวัติ 
 ทิสโกกอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2512 มีสถานะเปนบริษัทเงินทุนแหงแรกของประเทศไทย ดวยเงินทุนจดทะเบียน 20 
ลานบาท ช่ือ “ทิสโก” และตราสัญลักษณ “TISCO” มาจากชื่อภาษาอังกฤษที่ใชวา “Thai Investment and Securities 
Company Limited”  
 ทิสโกไดพัฒนาบทบาทตามหลักการธนาคารเพื่อการคาและการลงทุน (Investment Bank) โดยพัฒนาบริการใหมๆ เพ่ือ
สนองตอบความตองการของระบบเศรษฐกิจที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว  เปนผูริเริ่มใหบริการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใน
ประเทศไทย  เปนผูบุกเบิกตลาดสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค  โดยใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนต พัฒนากิจกรรม 
Investment Banking ไดแก  การรับประกันการจําหนายหุนทุนและหุนกู  ริเริ่มงานวิจัยธุรกิจ อุตสาหกรรม รายงานเครดิต  การ
พัฒนาวิธีการใหกูรวมแบบ  Syndicate Loan  เปดดําเนินธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยโดยเปนหนึ่งในสมาชิกผูกอตั้งตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีสวนรวมอยางสําคัญในการพัฒนา ตลาดทุนในประเทศไทยตลอดมา นอกจากนี้ทิสโกยัง
เปนหนึ่งในสถาบันการเงินกลุมแรกที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการกองทุน ใหบริการจัดการกองทุนรวม  กองทุน
สวนบุคคล  และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพแกนักลงทุนทั้งประเภทบุคคลและนิติบุคคล 
 กวา 36 ป  ที่ทิสโกเติบโตอยางมั่นคง  จนเปนสถาบันการเงินช้ันนําที่ใหบริการทั้งในดานเงินทุน  หลักทรัพย  และ
จัดการกองทุน ตลอดจนมีบทบาทโดดเดนในการมีสวนรวมพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนของไทย เมื่อรัฐบาลมีนโยบาย
ยกระดับบริษัทเงินทุนที่มีความพรอมเปนธนาคารพาณิชยตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ทิสโกจึงเปนบริษัทเงินทุน
แหงแรกที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบจากกระทรวงการคลัง และเปลี่ยนสถานะเปน 
"ธนาคารทิสโก"  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548  โดยมีที่ตั้งสํานักงานใหญ  ณ  อาคารทิสโกทาวเวอร  ถนนสาทรเหนือ  และมี
สาขาของธนาคารในสวนภูมิภาคจํานวน 14 แหง ในเขตเศรษฐกิจสําคัญทั่วประเทศ 
 
 ภาระหนาท่ี 
  ภาระหนาที่ของธนาคารทิสโกซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของการใหบริการแกลูกคา และเปนคุณคาที่มุงปลูกฝงแก
พนักงานทุกคน เพ่ือพัฒนาไปสูวัฒนธรรมองคกรและเปนแมบทในการสราง ทัศนคติของการทํางานอยางมืออาชีพ ไดแก  
  1. ใสใจมุงบริการลูกคาเปนหลัก สามารถตอบสนองความตองการที่หลากหลายของลูกคา นําเสนอแนวคิดและ
พัฒนาวิธีการที่เหมาะสม 

2. พนักงานทุกคนของทิสโกประพฤติปฏิบัติตนอยางซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของจรรยาบรรณ
วิชาชีพในการปฏิบัติงานและการใหบริการแกลูกคา   
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 3. สานความสัมพันธกับลูกคาดวยการมอบบริการที่ดีที่สุด เพิ่มคุณคาในการบริการดวยความรูความชํานาญใน
วิชาชีพและการปฏิบัติงานที่นาเชื่อถือและเปนที่ไววางใจ เนนความพึงพอใจและความสําเร็จของลูกคาเปนมาตรฐานในการ
ประเมินผลงาน  
 4. บุคลากรของทิสโกจะตองเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ใหมีขีดความสามารถและทักษะที่โดดเดน 
สะทอนความเปนผูนําในดานคุณภาพบริการเพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุด   
 กิจกรรมและลักษณะ ขอบเขตการดําเนินงาน 
 บริการ สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ใหบริการสนับสนุนเงินทุนแกผูประกอบการ SME ในการเตรียมความพรอมการ
ขยาย การปรับปรุงประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานการจัดการของผูประกอบการ SME  

- ใหการชวยเหลือ และสนับสนุนดวยความเขาใจ  
- รวมเสริมสรางให SME เติบโตอยางยั่งยืน  
- พิจารณาอนุมัติ และบริการดวยความรวดเร็ว  
- การผอนชําระสอดคลองกับรายได  

 ลักษณะบริการสินเชื่อ SME   
- เชาซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ  
- เชาซื้อรถยนต/รถบรรทุก เพื่อใชในธุรกิจ  
- เชาซื้อรถโฟลคลิฟท  
- ซื้อที่ดิน และพัฒนาสิ่งปลูกสราง เพ่ือขยายกิจการ  
- เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น และระยะยาว เพ่ือเพิ่มกําลังการผลิต เสริมสภาพคลอง  
- บริการดานประกันภัยทุกประเภท ไดแก โรงงาน บาน รถยนต เครื่องจักร สตอกสินคา  
- โอนหนี้จากสถาบันการเงินอื่น  

  คุณสมบัติของผูขอสินเชื่อ 
 - จดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนการคา/ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ประกอบธุรกิจ และมีกิจการอยูในประเทศไทย  
 - ประกอบธุรกิจอยูในอุตสาหกรรม   

- ธุรกิจสิ่งพิมพ และบรรจุภัณฑ  
- ธุรกิจการขนสง และโลจิสติกส  
- ธุรกิจการผลิตวัสดุอุปกรณกอสราง  
- ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม  
- ธุรกิจยานยนต และชิ้นสวน  
- ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง 

 
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ 
เอกสาร ผูกู ผูคํ้าประกัน 
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นิติบุคคล นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

1. สําเนาหนังสือรับรองบริษัท พรอมวัตถุประสงค 

(ไมเกิน 90 วัน) 

X X  

2. สําเนาใบทะเบียนการคา/ใบทะเบียน

ภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ. 20) 

X X  

3. สําเนาบัญชีรายช่ือผูถือหุน X X  

4. สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ หรือตรา

สารการจัดตั้ง 

X X  

5. สําเนางบดุลและงบกําไรขาดทุน ลาสุด 3 ป

พรอมหมายเหตุประกอบงบ 

X X  

6. สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบานของ

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

X X  

7. สําเนาบัญชีกระแสรายวัน/ออมทรัพย/ประจํา 

ยอนหลัง 6 เดือน 

X X X 

8. สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบาน   X 

9. สําเนาหนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถามี)   X 

10. สําเนาเอกสารเกี่ยวกับทรัพยที่ซื้อ/ขอสินเชื่อ X   

 
 
 

3.7  ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 
  
 ลักษณะของหนวยงาน 
 ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย 
 ประวัติ 
 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) เปน ธนาคารพาณิชยแหงใหม ตามแผนพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินของกระทรวงการคลัง ที่ใหบริษัทเงินทุน(บง.) หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร (บค.) ที่มีคุณสมบัติตามประกาศ
กระทรวงการคลังไดย่ืนขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย (ธย.) โดย บริษัทเครดิตฟองซิเอรไทยเคหะ จํากัด ได
ย่ืนขอเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 และกระทรวงการคลังไดใหความเห็นชอบ ดําเนินการจัดตั้งเปนธนาคารพาณิชยเพื่อราย
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ยอย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2547 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,000 ลานบาท เรียกชําระเต็มจํานวน 1,000 ลานบาท เมื่อเดือน
มีนาคม 2549  
 ในระยะเริ่มตน ธนาคารไดทําธุรกิจภายใตชื่อ บริษัทกรุงเทพสินทวี จํากัด เร่ิมกอตั้ง เมื่อ 6 ตุลาคม 2513 บริษัทฯ ได
ดําเนินธุรกิจดวยความซื่อตรง กอปรกับไดรับความไววางใจจากลูกคาทําใหบริษัทเจริญกาวหนาเปนลําดับ จนกระทั่งเมื่อ
วันที่ 28 มีนาคม 2523 ไดมีการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือ เปน บริษัท เครดิตฟองซิเอรกรุงเทพสินทวี จํากัด และในปถัดมาเมื่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2524 ไดจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือเปนบริษัท เครดิตฟองซิเอรไพบูลยเคหะ จํากัด จากนั้นเมื่อวันที่ 27 
ธันวาคม 2526 จดทะเบียนเปล่ียนช่ือเปนบริษัทเครดิตฟองซิเอรไทยเคหะ จํากัด ตามลําดับ เพื่อดําเนินธุรกิจใหกูยืมเงินโดยมี
หลักประกันตามขอบเขตธุรกรรมของธุรกิจเครดิตฟองซิเอรตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 
 หลังจากที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดลงนามในใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย เมื่อวันที่ 22 
ธันวาคม 2549  และไดเริ่มเปดดําเนินการโดยใชช่ือ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 
2550 ภายใตปรัชญาการใหบริการ "ทุมเทบริการดวยใจ ฉับไว ไววางใจได"  
 ภาระหนาท่ี 
 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) จะเปน Retail Bank ช้ันนําที่นาเชื่อถือ มีความคลองตัว รวดเร็ว 
และตอบสนองไดตรงใจลูกคา  ดวยทีมงานที่รักการใหบริการและการใชเทคโนโลยีการบริหารอยางมืออาชีพ ตลอดจน 

- มีระบบการใหบริการแกลูกคาที่รวดเร็ว และมีคุณภาพ โดยใชเทคโนโลยีการบริหาร  
- มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพภายใตการบริหารและควบคุมความเสี่ยงที่ดี  
- ปลูกฝง สงเสริม พนักงานใหมีความเชื่อในคุณคาองคกร (Core Value) และนําไปปฏิบัติอยางเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน  
- แสวงหาพันธมิตรเพื่อเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ  
- สงเสริมใหมีการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาลทั้งองคกร  
- บริหารจัดการใหธนาคารมีฐานะการเงินและผลประกอบการที่มั่นคงยั่งยืน 

 กิจกรรมและลักษณะ ขอบเขตการดําเนินการ 
 บริการสนิเชื่อสําหรับ SMEs 
 พบกับรูปแบบการใหบริการทางการเงินที่หลากหลายสําหรับ SMEs ดวยอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขดีดีจากธนาคาร 
เราพรอมใหบริการทางการเงินที่พรอมจะสนับสนุนทางดานเงินทุนสําหรับการดําเนินธุรกิจ การขยายธุรกิจ หรือ รีไฟแนนซ
จากสถาบันการเงินเดิมที่ทานใชบริการอยู ซึ่งพรอมจะตอบสนองความตองการในธุรกิจของทาน 
 ประเภทของบริการทางการเงินที่ใหบริการ 
 วงเงินกูเบิกเกินบัญชี (Overdraft) 
 บริการทางการเงินสําหรับ SMEs ที่ตองการเงินหมุนเวียนในธุรกิจ เปนแหลงเงินทุนระยะสั้นที่ทานสามารถเบิก
ถอนใชวงเงินจากบัญชีกระแสรายวันของทานอยางสะดวกสบายดวยเช็คสวนตัว สําหรับใชในการชําระคาสินคา วัตถุดิบ 
หรือคาบริการอื่นใดในธุรกิจของทานอยางคลองตัว                                                        
 * พรอมเปดใหบริการเมื่อธนาคารเขาสูระบบสํานักหักบัญชี (Clearing) 

วงเงินกูระยะสั้น (Short Term Loan) 
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 บริการทางการเงินที่สนับสนุนสภาพคลองและความสะดวกสบายสําหรับ SMEs ที่ตองการเงินลงทุนหมุนเวียนและ
เงินทุนสําหรับการดําเนินงานในธุรกิจ เพ่ือใชในการจัดหาวัตถุดิบ สินคาคงคลัง สินคาและบริการ ลูกหนี้การคา รวมถึง
คาใชจายตางๆ ในการดําเนินธุรกิจ 
 วงเงินกูระยะยาว (Long Term Loan) 
 บริการทางการเงินสําหรับ SMEs ที่ตองการแหลงเงินทุนสําหรับใชในการลงทุนในธุรกิจ หรือสําหรับขยายธุรกิจ 
เพื่อสนับสนุนเปนคาที่ดิน คากอสรางอาคารโรงงานหรืออาคารสํานักงาน โกดังสินคา คาเครื่องจักรหรือวัสดุอุปกรณตางๆ 
ที่ใชในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการโอนยายวงเงินจากสถาบันการเงินเดิมที่ทานใชบริการอยู 
 วงเงินรับซื้อลดตั๋วเงิน (Clean Bill Discount) 
 บริการทางการเงินสําหรับ SMEs ที่ตองการวงเงินสําหรับหมุนเวียนในธุรกิจ โดยเปนลักษณะการรับซื้อลดตั๋วเงิน
ประเภทตางๆ โดยธนาคารจะหักสวนลดรับลวงหนาทันที 
 วงเงินประเภทภาระผูกพัน (Contingent Liability) ไดแก 
 - หนังสือค้ําประกัน (Letter of Guarantee)  บริการของธนาคารสําหรับ SMEs ที่ตองการหนังสือจากธนาคารเพื่อค้ํา
ประกัน สถาบันการเงิน บริษัท หางราน หรือบุคคลทั่วไป สําหรับสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของทาน  
 - การอาวัล (Aval)  บริการของธนาคารสําหรับ SMEs ที่ตองการใหธนาคารค้ําประกันการชําระเงินตามตั๋วเงิน เชน 
ตั๋วสัญญาใชเงิน (P/N) เปนตน  
 - การรับรองตั๋วแลกเงิน (Acceptance) บริการของธนาคารสําหรับผูประกอบการธุรกิจรายยอย (SMEs) ที่ตองการให
ธนาคารรับรองการจายเงินตามตั๋วเงิน  
 เล็ตเตอรออฟเครดิตเพื่อสั่งซื้อสินคาภายในประเทศ (Domestic Letter of Credit)  เปน Letter of Credit ที่ธนาคารออกให
ตามคําขอของผูขอเปด Letter of Credit ผูกพันตอผูรับประโยชน (Beneficiary) ที่อยูในประเทศ ในการเรียกใหธนาคารผูเปด 
(Issuing Bank) ชําระเงิน หรือรับรองการชําระเงินตามตั๋วแลกเงินและเอกสารการคา โดยมีเอกสารครบถวนถูกตองตาม
เงื่อนไขที่กําหนด 
 เอกสารประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อ   
 บุคคลธรรมดา  

- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรประจําตัวรัฐวิสาหกิจ หรือบัตร
ประจําตัว พนักงานองคการของรัฐ หรือบัตรประจําตัวคนตางดาวหรือหนังสือเดินทาง หรือ ใบอนุญาตขับ
ขี่รถยนต รุนใหมที่ระบุเลขประจําตัวประชาชน  
- สําเนา ทะเบียนบาน ที่ระบุเลขประจําตัวประชาชน (กรณีที่บัตรแสดงตนไมแสดงที่อยูไวบนบัตร )  

 รานคาทั่วไป  
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรประจําตัวรัฐวิสาหกิจ หรือบัตร
ประจําตัวพนักงานองคการของรัฐ หรือบัตรประจําตัวคนตางดาวหรือหนังสือเดินทาง ของเจาของรานคา  
- สําเนาทะเบียนบาน (กรณีที่บัตรแสดงตนไมแสดงที่อยูไวบนบัตร)  
- ใบสําคัญจดทะเบียนพาณิชย ที่ระบุช่ือผูขอจดทะเบียน  
- บัตรประจาํตัวผูเสียภาษีอากร  
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- ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)  
 หางหุนสวนจํากัด / หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล  

- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรประจําตัวคนตางดาว หรือหนังสือ
เดินทาง ของหุนสวนผูจัดการ , ผูมีอํานาจลงนามสั่งจาย และผูถือหุนตั้งแต 20 % ขึ้นไป  
- สําเนาทะเบียนบานของหุนสวนผูจัดการ , ผูมีอํานาจลงนามสั่งจาย และผูถือหุนตั้งแต 20 % ขึ้นไป ( กรณี
ที่บัตรแสดงตนไมแสดงที่อยูไวบนบัตร )  
- หนังสือรับรองของสํานักทะเบียนหุนสวนบริษัทรับรองถึงรายนามหุนสวนผูจัดการ และอํานาจของ
หุนสวนผูจัดการ  
- หนังสือขอตกลงของผูเปนหุนสวน หรือขอบังคับ  
- บัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร  
 

 บริษัทจํากัด  
- กฎขอบังคับของบริษัท  
- หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทรับรองถึงรายนามกรรมการและกรรมการผูมีอํานาจ
ลงช่ือผูกพันบริษัท  
- บัญชีรายชื่อผูถือหุน  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการใหบริษัทเปดบัญชีกับธนาคาร พรอมดวยกําหนดผูมีอํานาจลงนามสั่ง
จายเช็ค  
- หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)  
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรประจําตัวคนตางดาว หรือหนังสือ
เดินทาง พรอมสําเนา บัตรที่เซ็นรับรองสําเนาถูกตองของบุคคลดังนี้  

- ผูถือหุนมากกวา 20 %  
- กรรมการบริหาร 2 ทาน (เปนกรรมการผูจัดการ 1 ทาน ) กรรมการผูมีอํานาจลงนาม (กรณีผูถือ
หุนที่ไมใชเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม ตองรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจลง
นามพรอมตราประทับของบริษัท) (ยกเวนบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไมตอง
ขอสําเนาเอกสารการแสดงตนของผูถือหุนเกิน 20 % และ กรรมการบริหาร 2 ทาน)  

- สําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจเซ็นสั่งจายในนามบริษัท ( กรณีที่บัตรแสดงตนไมแสดงที่อยูไวบนบัตร 
)  
- ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  
- แบบ บอจ. 3 หรือ บอจ.4  
- หนังสือบริคณหสนธิ  
- บัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร 
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3.8  ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 
 
 ลักษณะของหนวยงาน 
 ธนาคารพาณิชย 
 ประวัติ 
 ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นเมื่อป 2541 มีกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
(48.98%) และกลุม TPG (32.88%) เปนผูถือหุนหลัก มีผลการดําเนินงานที่กาวหนามาเปนลําดับ ปจจุบัน ณ 31 ก.ค. 2550 
ธนาคารมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 16,686,751,455 บาท มีสินทรัพยรวม 225,848,406,770.62 บาท มีสาขาทั่วประเทศ 143 
สาขา เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง 9.17% และมีสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดเพียง 2.89% 
 ภาระหนาท่ี 
 ธนาคารไดกําหนดวิสัยทัศนที่จะมุงสูการเปนหนึ่งในธนาคารพาณิชยช้ันนําของประเทศ ดวยการมีระบบบริหาร
จัดการที่ทันสมัย ทีมบุคลากรที่มีความสามารถอันโดดเดน ตลอดจนมีผลิตภัณฑและบริการที่ไดมาตรฐาน สามารถแขงขัน
กับระบบธนาคารในกระแสโลกาภิวัตนไดอยางเขมแข็ง 
 กิจกรรมและลักษณะ ขอบเขตการดําเนินการ 
 สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดยอม  
   ผอนนอย สบายนาน..น..น ถึง 84 เดือน 
 คุณสามารถเลือกระยะเวลาผอนชําระแบบสบาย ๆ ไดนานสูงสุดถึง 84 เดือน สําหรับสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดยอม 
เอ็กซตราลอง ประเภทเงินกู ที่ใหคุณเบาใจ และรับความสุขที่ขยายมากกวาใคร ดวยยอดผอนชําระตอเดือนที่นอยกวา และ
ระยะเวลาผอนชําระที่นานกวาใคร ในอัตราการผอนชําระเทากันทุกเดือน 
 คลองตัวในทุกจังหวะของการทําธุรกจิ ดวยวงเงินสินเชื่อสูงถึง 1,500,000.- บาท 
 ใหคุณมั่นใจในการดําเนินธุรกิจดวยวงเงินสินเชื่อสูงสุด 1,500,000 บาท ในรูปแบบของเงินกู หรือ เงินกูรวมกับ
วงเงินโอดี  พรอมอัตราดอกเบี้ยพิเศษแบบลดตนลดดอกโดยไมตองมีบุคคล หรือหลักทรัพยค้ําประกันใด ๆ 
 สะดวก...รวดเร็ว ตอบสนองทุกความตองการไดทันใจ 
 สินเชื่อประเภทเงินกู  ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่คุณไดรับอนุมัติเขาบัญชีเงินฝากของคุณที่ธนาคาร ไทยธนาคาร 
หรือธนาคารอื่นที่คุณแจงความประสงคไวภายหลังการอนุมัติ 
 สินเชื่อประเภทวงเงินโอดี  สะดวกดวยการเบิกถอนผานเช็ค หรือเอทีเอ็ม สรางความมั่นใจในธุรกิจและเครดิตของ
คุณ 
 สะดวก...สบาย 
 สินเชื่อประเภทเงินกู ดวยชองทางการรับชําระคืนที่หลากหลาย ตลอด 24 ชม. โดยการหักบัญชีเงินฝากที่คุณเปดไว
กับธนาคาร ไทยธนาคาร หรือ โดยการชําระเงินที่เคานเตอรของธนาคาร หรือจุดบริการเคานเตอรเซอรวิสทุกสาขาทั่ว
ประเทศ 
 สินเชื่อประเภทวงเงินโอดี  มอบอิสระในการชําระคืนตามแผนการเงินของคุณเอง 
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3.9  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
  
 ลักษณะของหนวยงาน 
 ธนาคารพาณิชย 
 ประวัติ 
 ธนาคารไทยพาณิชยเปนสถาบันการเงินแหงแรกของคนไทยเริ่มตนดําเนินกิจการ เมื่อป พ.ศ.2447 (ร.ศ.123) มีที่ทํา
การอยูที่ตึกแถวของพระคลังขางที่ ณ ตําบลบานหมอ ในชื่อ “บุคคลัภย” โดยพระเจานองยาเธอกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย 
พระโอรสในพระบาท-สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงริเริ่มดําเนินกิจการ ธนาคารพาณิชยเปนการทดลองในนาม “บุคค
ลัภย” (BOOK CLUB) บุคคลัภยไดดําเนินกิจการเรื่อยมาจนถึงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทาน พระบรมราชานุญาตใหตั้ง “บริษัทแบงกสยามกัมมาจล ทุนจํากัด” ขึ้น
จากบุคคลัภย นับเปนธนาคารพาณิชยแหงแรกของคนไทยโดยไดรับพระราชทานตราอารมแผนดินใหเปนตราประจํา
ธนาคาร  
 ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวไดทรงยกเลิก ตราอารมแผนดินเปลี่ยนเปนตราครุฑโดยมี
ขอความจารึกพิเศษวา “ตั้งโดยพระบรมราชานุญาต” อยูในแถบแพรเปนกรณีพิเศษตั้งแตนั้นมา บริษัทแบงกสยามกัมมาจล 
ทุนจํากัดไดดําเนินการดวยความเจริญรุดหนา มาเปนลําดับและกิจการขยายตัวอยางรวดเร็ว 
 ในชวงกอนหนาที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ไมนานนัก (พ.ศ.2482) ไดมีการเปลี่ยนช่ือประเทศจาก “สยาม” มา
เปน “ไทย” สงผลใหชื่อของสถาบัน องคกรตางๆที่เคยใชคําวา “สยาม” ตองปรับเปลี่ยนมาใชคําวา “ไทย” แทน เพื่อความ
สอดคลองและความเหมาะสม บริษัทแบงกสยามกัมมาจล ทุนจํากัด จึงเปลี่ยนช่ือใหมเปน “ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด” 
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณ  และยุคสมัยนับตั้งแตวันที่  27 มกราคม  2482 โดยมีสํานักงานทรัพยสินสวน 
พระมหากษัตริยและกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนใหญ ธนาคารไทยพาณิชย ไดดําเนินกิจการรุดหนาไปดวยดีและเปน
รากฐานใหกับระบบธนาคารไทย จนมีธนาคารพาณิชยอื่นๆเกิดขึ้นอีกมากมายหลายธนาคาร จวบจนกระทั่งป พ.ศ.2514 
ธนาคารไทยพาณิชย จึงไดขยายงานรองรับความเติบโตโดยยายสํานักงานใหญ จากตําบลตลาดนอยมาอยูที่ถนนเพชรบุรีตัด
ใหมซึ่งเปนถนนสายธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม ในขณะนั้น 
 ตอมาในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2518 ธนาคารไทยพาณิชยไดจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
เปลี่ยนช่ือใหสอดคลองกับสถานภาพ โดยใชช่ือวา “ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)” และใชช่ือเปนภาษาอังกฤษวา 
“SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED” ซึ่งเปนช่ือที่ใชอยูในปจจุบัน 
 ธนาคารไทยพาณิชยยังคงดําเนินงานภายใตปณิธานอันแนวแนดวยคุณภาพควบคู คุณธรรม และดวยวิสัยทัศนอัน
กาวไกลในการปรับตัวเพื่อเตรียมพรอมสูยุค เศรษฐกิจและนโยบาย 
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การกาวสูระดับมาตรฐานสากลธนาคารไทยพาณิชยจึงไดสราง สํานักงานใหญที่ทันสมัยสมบูรณพรอมดวยเทคโนโลยี 
บริเวณถนนรัชดาภิเษก ใกลสี่แยกรัชโยธินโดยเปดอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2539 
 ภาระหนาท่ี 
 ธนาคารไทยพาณิชยมุงมั่นที่จะเปนธนาคารที่ใหบริการครบวงจรชั้นนําของประเทศ มีความแข็งแกรงทางการเงิน มี
สมรรถภาพระดับสากลในการใหบริการลูกคาทุกกลุมมีผลิตภัณฑทางการเงินที่สําคัญครบถวน ดวยการทํางานเปนทีม
เดียวกันของกลุมการเงินไทยพาณิชย 
 กิจกรรมและลักษณะ ขอบเขตการดําเนินงาน 
 สินเชื่อเพื่อลูกคา SME 

- สินเชื่อสําหรับทุนหมุนเวียน  
- สินเชื่อเพ่ือการลงทุนในสินทรัพยถาวร  
- สินเชื่อเพ่ือการคาตางประเทศ  
- โครงการสินเชื่อตามความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ  
- โครงการสินเชื่อพิเศษ  
- หนังสือรับรองเครดิต 

 สินเชื่อสําหรับทุนหมุนเวียน 
 เงินกูเบิกเกินบัญชี (Overdraft)  
 สามารถใชเช็คเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเดินสะพัดกรณีเบิกเงินเกินกวาจํานวนเงินในบัญชี โดยลูกคาทําวงเงิน
ไวกับธนาคาร เพื่อใชจายเปนทุนหมุนเวียน 

เงินกูระยะสั้น (Short Term Loan)   
 บริการใหกูยืมเงินระยะสั้น โดยมีกําหนดเวลาในการชําระคืนเสร็จสิ้นภายใน 1 ป โดยมีตั๋วสัญญาใชเงินเปนเอกสาร
ประกอบ 
 รับซื้อลดตั๋วเงิน (Clean Bills Discounted)   
 เปนการใหกูเงินโดยลูกคามอบตั๋วเงิน ซึ่งธนาคารมีสิทธ์ิที่จะไปเรียกเก็บเงินตามตั๋วเงินนั้น เมื่อถึงเวลาที่ไดกําหนด
ไว 
 แสตนดบายเล็ตเตอรออฟเครดิต (Standby Letter of Credit )   
 เปน Letter of Credit ที่ธนาคารออกใหตามคําขอของผูขอเปด Letter of Credit (Applicant) ผูกพัน ธนาคารผูเปด
(Issuing Bank) ตอผูรับประโยชนในฐานะ ผูค้ําประกันในการปฏิบัติตามสัญญา หรือขอผูกพันตางๆ ที่ผูขอเปดมีตอผูรับ 
ประโยชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 ลักษณะบริการ 
 เพ่ือเปนการค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือขอผูกพันตางๆ ที่ลูกคามีตอผูรับประโยชน ที่มีลักษณะคลาย
หนังสือค้ําประกัน โดยผูรับประโยชนทําการยื่นเอกสารประกอบ การขึ้นเงินตาม Standby Letter of Credit ระบุ เชน ตั๋วแลก
เงิน และ Default Statement ภายใตระเบียบประเพณีปฏิบัติ U.C.P. 500  
 เงื่อนไขในการใหบริการ  



ภาคผนวก ข - 208 
 

 ผูขอเปด Standby Letter of Credit แสดงความประสงคตอธนาคารผานหลักเกณฑการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร 
 อัตราคาธรรมเนียม  
 อัตรา 2% ตอป และคาใชจายในการสื่อสาร SWIFT/TELEX จํานวน 1,350 บาท ตอฉบับ  
 
 เล็ตเตอรออฟเครดิตภายในประเทศ   
 เปน Letter of Credit ที่ธนาคารออกใหตามคําขอของผูขอเปด Letter of Credit ผูกพันตอผูรับประโยชน(Beneficiary) ที่อยู
ในประเทศ ในการเรียกใหธนาคาร ผูเปด ( Issuing Bank ) ชําระเงิน หรือรับรองการชําระเงิน ตามตั๋วแลกเงิน และเอกสารการคา 
ที่มีการเงื่อนเอกสารครบถวน ถูกตอง ตามเงื่อนไขที่ Letter of Credit กําหนด 
 เงื่อนไขในการใหบริการ  

- ผูขอเปด Letter of Credit แสดงความประสงคในการขอเปดตอธนาคาร 
- เงื่อนไขการชําระเงินเปนสกุลเงินบาท 
- ผูขอเปดและผูรับประโยชนอยูภายในประเทศ 
- ผานหลักเกณฑการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร  

   อัตราคาธรรมเนียม  
  อัตรา 0.2% ตอเดือน ( เศษของเดือนนับเปน 1 เดือน ) นับจากวันที่เปด ถึงวันที่ Letter of Credit หมดอายุ
ของ Letter of Credit คาธรรมเนียมขั้นต่ํา 300 บาทตอฉบับ   
 
 หนังสือคํ้าประกัน (Letter of Guarantee)   
 การค้ําประกันการจายเงินตามตั๋วเงิน ซึ่งประกอบดวย ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญา ใชเงิน และเช็ค โดยการที่ธนาคารลง
นามอาวัลบนตั๋วเงิน เพื่อเปน การค้ําประกัน ผูออกตั๋วเงิน ในการจายเงินตามที่กําหนด ในตั๋วแลกเงินนั้นๆ 
 ลักษณะบริการ  
 ธนาคารออกหนังสือสัญญาค้ําประกันคูสัญญา ฝายที่เปนลูกคาธนาคารตอคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ซึ่งเปนผูรับ
ประโยชนตามหนังสือค้ําประกันในการปฏิบัติตาม สัญญาขอตกลงตางๆ ที่มีกําหนดไวในสัญญาค้ําประกัน 
 เมื่อคูสัญญาฝายที่ธนาคารค้ําประกันเปนฝายผิดนัด ไมสามารถไดปฏิบัติตามสัญญาขอตกลงที่มีธนาคาร ผูกพันใน
การชดใชเงินใหแกผูรับประโยชน ตามเงื่อนไขที่มีกําหนดไวในฐานะผูค้ําประกัน ไดแก 

- หนังสือค้ําประกันการย่ืนซองประกวดราคาหรือย่ืนซองประมูลราคา (Bid Bond/Tender Guarantee) 
- หนังสือค้ําประกันการปฏบิตัติามสญัญาหรือสญัญาค้ําประกนัผลงาน (Performance Bond) 
- หนังสือค้ําประกันการชําระเงินลวงหนา (Advance Payment Guarantee/ Security) 
- หนังสือค้ําประกันการเบกิเงินประกันผลงาน (Retention Guarantee) 

    เงื่อนไขในการใหบริการ  
- ผูขอใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกันแสดงความประสงคตอธนาคาร 
- ย่ืนคําขอใหขอมูล พรอมทั้งระบุเงื่อนไขในการค้ําประกัน 
- ผานหลักเกณฑการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร  
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 การรับรอง/อาวัลตั๋ว (Acceptance/Aval)  
 การค้ําประกันการจายเงินตามตั๋วเงิน ซึ่งประกอบดวย ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญา ใชเงิน และเช็ค โดยการที่ธนาคารลง
นามอาวัลบนตั๋วเงิน เพื่อเปน การค้ําประกัน ผูออกตั๋วเงิน ในการจายเงินตามที่กําหนด ในตั๋วแลกเงินนั้นๆ 

ลักษณะบริการ  
 ผูออกตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หรือผูออกเช็ค แจงความประสงคใหธนาคารลงนามอาวัล บนตั๋วแลกเงิน ตั๋ว
สัญญาใชเงิน หรือลงนามสลักหลังเช็ค เพื่อผูกพัน ธนาคารตอผูมีสิทธิรับเงินตามตั๋วเงินนั้นๆ ในการการจายเงินตามที่
กําหนดของผูออกตั๋วเงิน  
 เงื่อนไขในการใหบริการ  
 ผูขอใชบริการแสดงความประสงคตอธนาคาร และผานหลักเกณฑการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร ผูออกตั๋วเงิน
จะตองมีวงเงินสําหรับการอาวัล ตั๋วเงินกับธนาคาร  
 
 สินเชื่อเพื่อการลงทุนในสินทรัพยถาวร 
 เงินกูระยะยาว (Loan) 
 บริการใหกูยืมเงินซึ่งมีระยะเวลาการชําระคืนเกินกวา 1 ปขึ้นไป เพื่อเปนการลงทุนในสินทรัพยถาวรของกิจการ 
เชน ที่ดิน สิ่งปลูกสราง โรงงาน เคร่ืองจักร 
 บริการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่ขาดสภาพคลอง 
 ธนาคารจะสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือเปนทุนหมุนเวียน หรือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต สําหรับลูกคาที่เปนหนี้มี
ปญหาอันเนื่องจากการขาดเงินทุน ปญหาการตลาด หรือตองการปรับปรุงเทคนิคการผลิต 
 
 สินเชื่อเพื่อการคาตางประเทศ  
 1. บริการเปด Letter of Credit (L/C)  
 เปนบริการที่ธนาคารเสนอใหกับผูนําเขาที่มีการตกลงซื้อสินคาจากตางประเทศโดยเลือกใชวิธีการชําระเงินแบบ
L/C  
 ลักษณะบริการ   
 เปนวิธีการชําระเงินในการซื้อสินคาจากตางประเทศโดยผูซื้อตองการใหธนาคารค้ําประกันการชําระเงินคาสินคา
ใหกับผูขาย  
 ธนาคารใหบริการ L/C ประเภทเพิกถอนไมได (Irrevocable Credit ) หากจะมีการยกเลิกหรือแกไขตองไดรับการ
ยินยอมจากคูสัญญาทุกฝายตาม L/C   
 ผูขอเปด L/C สามารถเลือกเปด L/C ได 3 วิธี 

- Courier / Mail 
- Brief Telex / SWIFT 
- Full Telex / SWIFT   
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 สถานที่ใหบริการ   
 สํานักงานใหญ / ศูนยธุรกิจตางประเทศ   
 จุดเดนของบริการ  
 บริการเปด L/C ไดรวดเร็วภายใน 24 ช.ม. พรอม Fax สําเนาL/C 
ใหไดทันที โดยอัตโนมัติดวยระบบ Faxi Banking   
  เงื่อนไขในการใหบริการ   
 ลูกคา (ผูนําเขา) ตองมีวงเงิน L/C กับธนาคารและตองยื่นเอกสารเพื่อขอเปด L/C ประกอบดวย   

- คําขอเปด L/C (Irrevocable Documentary Credit Application ) จํานวน 2 ฉบับ ประทับตราและลงนามโดยผูมีอํานาจ
ลงนามและกรอกขอความใหตรงกับหลักฐานในการซื้อขาย  
- หลักฐานในการซื้อขาย อาทิเชน Pro-forma Invoice, Purchase    Order,Sales Contract , สําเนา Telex แสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับสินคาและขอตกลงในการตกลงซื้อขายสินคา เปนตน 

 2. บริการสินเชื่อเพื่อการนําเขา (Trust Receipt :T/R)  
 เปนบริการที่ธนาคารใหสินเชื่อแกผูนําเขาที่มีการซื้อสินคาจากตางประเทศ โดยลูกคาสามารถติดตอขอทําสัญญา 
T/R กับธนาคารและรับเอกสารสิทธิเพื่อออกสินคาและจําหนายเพื่อนําเงินมาชําระหนี้คาสินคาใหแกธนาคาร 
 ลักษณะบริการ  

- เปนบริการใหกูยืมเงินระยะสั้น  
- เปนสัญญาที่ลูกคาทําไวตอธนาคาร โดยเปนการรับรองวาธนาคารมีกรรมสิทธ์ิในสินคา ลูกคาครอบครองสินคา
เพ่ือจัดจําหนายเทานั้น และนําเงินมาชําระเมื่อครบกําหนด  

 ประเภทของสัญญา T/R แบงไดเปน   
 - T/R Sight แบงเปน  

- T/R Sight Fixed Rate คือ ทําสัญญา T/R โดยกําหนดอัตราแลกเปล่ียน ณ วันทําสัญญาT/R และชําระดวย
อัตราแลกเปลี่ยนนั้น ซึ่งถือเปนหนี้เงินบาท  
- T/R Sight Non-Fixed Rate คือทําสัญญา T/R โดยยังคงเปนหนี้สกุลเงินตราตางประเทศและลูกคาจะตอง
ชําระดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันครบกําหนดหรือในวันที่ชําระเงิน  
- T/R Time คือการทําสัญญา T/R ตามระยะเวลาที่ไดรับจากผูขาย (ตามเงื่อนไขใน L/C) โดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ครบกําหนดหรือวันที่ชําระเงิน  

 สถานที่ใหบริการ  
 สํานักงานใหญ / ศูนยธุรกิจตางประเทศ   
 เงื่อนไขในการใหบริการ   

- ลูกคาตองมีวงเงิน T/R อยูกับธนาคาร โดยเอกสารที่ตองยื่นประกอบดวยสัญญา T/R 2 ฉบับ ประทับตราและลง
นามโดยผูมีอํานาจลงนาม 

 3. บริการออกหนังสือค้ําประกันใหกับบริษัทเรือ (Shipping Guarantee: S/G)  
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 เปนบริการที่ธนาคารออกหนังสือค้ําประกันตอบริษัทที่รับขนสงสินคาหรือบริษัทเรือเพ่ือขอใหบริษัทที่รับขน
สินคาสงมอบสินคาตามที่ระบุไวในสําเนา Bill of Lading ใหกับลูกคาในกรณีที่สินคามาถึงจุดหมายปลายทางกอนที่ธนาคาร
จะไดรับเอกสารและลูกคามีความประสงคจะรับสินคาไปกอน 
 ลักษณะบริการ  
 ธนาคารออกหนังสือค้ําประกันเพื่อการออกสินคาที่ขนสงทางเรือ (Shipping Guarantee) แกบริษัทขนสงโดยลูกคา
สามารถออกสินคาจากบริษัทขนสงกอนที่เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสินคาจะมาถึงธนาคาร เพ่ือลดภาระคาใชจายในดาน
โกดัง  
 สถานที่ใหบริการ  
 สํานักงานใหญ / ศูนยธุรกิจตางประเทศ   
 จุดเดนของบริการ  
 บริการออกหนังสือค้ําประกันใหบริษัทเรือ (S/G) ไดทันที  
   เงื่อนไขในการใหบริการ   

ลูกคาตองยื่นเอกสารประกอบการขออนุมัติสินเชื่อเพื่อการนําเขาซึ่งประกอบดวย  
- สัญญา T/R 2 ฉบับ ประทับตราและลงนามโดยผูมีอํานาจลงนาม  
- สําเนา Invoice จํานวน 1 ชุด  
- สําเนา Bill of Lading จํานวน 1 ชุด  
- จดหมายรับผิดรับใช (Letter of Indemnity)  
- สําเนา Packing List จํานวน 1 ชุด (ถามี) 

 3. บริการสินเชื่อเพื่อการสงออก (Packing Credit)  
 เปนบริการสินเชื่อระยะสั้นที่ธนาคารไทยพาณิชยสนับสนุนใหความชวยเหลือ แกผูสงออกและ/หรือผูผลิตสินคา
อุตสาหกรรมเพื่อการสงออก มีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมการสงสินคาไปจําหนายยังตางประเทศ ทั้งสินคาเกษตรและ สินคา
อุตสาหกรรม (ยกเวน Re-Export) โดยสามารถกูเพื่อสงออกไดทั้งเงินบาท และเงินสกุลตราตางประเทศ 

ลักษณะบริการ   
 ธนาคารใหสินเชื่อแกผูสงออกและ/หรือผูผลิตสินคาอุตสาหกรรมเพื่อ การสงออก โดยการนําเอกสารมายื่น
ประกอบการขอกูกับธนาคารแบง ออกเปนสองประเภท  

- การใหสินเชื่อกอนการสงออก (Pre-Shipment) เอกสารประกอบการขอทําPacking Credit เชน L/C หรือสัญญาซื้อ
ขายหรือคําสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศ หรือใบรับรองคลังสินคา หรือใบรับจํานําสินคา 
- การใหสินเชื่อหลังการสงออก (Post-Shipment) เอกสารประกอบการขอกู ไดแก Bill of Exchange ผูสงออกและ/
หรือผูผลิตสินคาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกจะออก   ตั๋วสัญญาใชเงินและสัญญาจะใชเงินใหไวกับธนาคาร 
จํานวนเงินและระยะเวลาในการขอสินเชื่อเปนไปตามเอกสารประกอบแตสูงสุดไมเกิน 180 วัน  

   สถานที่ใหบริการ   
 สํานักงานใหญ / ศูนยธุรกิจตางประเทศ   
 จุดเดนของบริการ  
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 สามารถตรวจเอกสารการขอกูและเขาบัญชีใหลูกคาภายใน 24 ช.ม. 
 4. บริการเรียกเก็บ/รับซื้อตั๋วเงินสินคาออกภายใต L/C (Export Bills under Letter of Credit)  
 เปนบริการที่ธนาคารรับตรวจเอกสารที่ผูสงออกจัดทํา หรือรวบรวมขึ้นตามคําสั่งใน L/C เพื่อสงเอกสารไปเรียกเก็บ
เงินจากผูซื้อในตางประเทศ  
 ลักษณะบริการ   

- บริการตรวจเอกสารและรับซื้อตั๋วเงินสินคาออกภายใต L/C  
- บริการตรวจเอกสารและสงตั๋วเงินสินคาออกภายใต L/C เพื่อเรียกเก็บยังตางประเทศ  

   สถานที่ใหบริการ   
 สํานักงานใหญ / ศูนยธุรกิจตางประเทศ   
   จุดเดนของบริการ  

- ธนาคารสามารถใหบริการตรวจเอกสารและสงเอกสารไปเรียกเก็บเงินยังตางประเทศไดภายใน 24 ช.ม. และ
ติดตามการเรียกเก็บใหไดรับเงินอยางรวดเร็ว 
- กรณีรับซื้อตั๋วเงินสามารถเขาบัญชีไดรวดเร็วภายใน 24 ช.ม. (กรณีรับซื้อขึ้นอยูกับหลักเกณฑของธนาคาร)   
 
 
 

   เงื่อนไขการใหบริการ  
- สําหรับตั๋วรับซื้อ ธนาคารเรียกเก็บดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศตั้งแตวันที่รับซื้อจนถึงวันที่ธนาคารตางประเทศ
ชําระเงิน 
- ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย กรณีรับซื้อตั๋ว Sight 7 วัน  

   อัตราแลกเปลี่ยน  
- กรณีสงตั๋วเรียกเก็บใชอัตราแลกเปลี่ยน T/T Buying หรือ Forward Exchange Bought แลวแตกรณี  
- กรณีรับซื้อตั๋วใชอัตราแลกเปลี่ยน Export Sight Bill หรือ Forward Exchange Bought แลวแตกรณี  

   อัตราดอกเบี้ยกรณีรับซื้อ  
- ตั๋ว Usance : Discount ธนาคารเรียกเก็บดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศ 
- ตั๋ว Sight : Delayed Payment คิด Ceiling Rate / หรือ แลวแตกรณี 

 4. บริการสงตั๋ว/รับซื้อตั๋วเงินเพื่อเรียกเก็บยังตางประเทศ (Export Bills for Collection)  
  เปนบริการที่ธนาคารใหแกผูสงออก โดยดําเนินการสงเอกสารไปเรียกเก็บเงินยังตางประเทศตามคําสั่งของลูกคา 
รวมทั้งติดตามการเรียกเก็บเงินตามชนิดของตั๋วที่ลูกคายื่นเอกสารผานธนาคารเพื่อสงไปเรียกเก็บเงินยังผูซื้อในตางประเทศ  
 ลักษณะบริการ   
 - ทานสามารถยื่นเอกสารผานธนาคารเพื่อสงไปเรียกเก็บเงินยังผูซื้อตางประเทศได  
 สถานที่ใหบริการ   
 สํานักงานใหญ / ศูนยธุรกิจตางประเทศ   
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   จุดเดนของบริการ  
- ธนาคารใหบริการตรวจเอกสารและสงเอกสารไปเรียกเก็บเงินยังตางประเทศไดภายใน 24 ช.ม. และติดตามการ
เรียกเก็บใหไดรับเงินอยางรวดเร็ว 
- กรณีรับซื้อตั๋วเงินสามารถเขาบัญชีไดรวดเร็วภายใน 24 ช.ม.(กรณีรับซื้อขึ้นอยูกับหลักเกณฑของธนาคาร)   
เงื่อนไขการใหบริการ  
- ลูกคาตองมีวงเงินรับซื้อตั๋ว ( Export Bills for Collection ) 
- สําหรับตั๋วรับซื้อ D/P Sight    ธนาคารเรียกเก็บดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศตั้งแตวันที่รับซื้อจนถึงวันที่ธนาคาร
ตางประเทศชําระเงิน 
- ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย กรณีรับซื้อตั๋ว D/P Sight 7 วัน   

   อัตราแลกเปลี่ยน  
- กรณีสงตั๋วเรียกเก็บใชอัตราแลกเปลี่ยน T/T Buying หรือ Forward Exchange Bought  
- กรณีรับซื้อตั๋ว Export Sight Bill หรือ Forward Exchange Bought  
 

   อัตราดอกเบี้ยกรณีรับซื้อ  
- Discount ( D/A ) ธนาคารเรียกเก็บดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศ 
- Delayed Payment คิด Ceiling Rate / หรือ แลวแตกรณี 

 โครงการสินเชื่อตามความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ  
 โครงการค้ําประกันสินเชื่อสวนที่หลักประกันไมเพียงพอ 
 บริการค้ําประกันสินเชื่อ โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ค้ําประกันไมเกิน 50%ของ
วงเงินสินเชื่อรวม แตไมเกิน 40 ลานบาท 
 การรับซื้อตั๋วสัญญาใชเงินที่เกิดจากการประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 ตั๋วสัญญาใชเงินสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบการ SMEs อัตราดอกเบี้ย MLR-2.75% ซึ่งขายชวงแก
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) 
 โครงการสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยต่ําโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
 บริการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ําเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต โดยใหกูสูงสุดไมเกิน 75% ของมูลคาเงิน
ลงทุนทั้งโครงการ แตไมเกิน 30 ลานบาท 
 โครงการสินเชื่อพิเศษ  
 โครงการสินเชื่อเจาสัวนอย 
 สินเชื่อเจาสัวนอยจากธนาคารไทยพาณิชย วงเงินตั้งแต 3-10 ลานบาท อนุมตัิฉบัไว ทันใจใน 7 วนั ตอบสนองความ
ตองการในรปูแบบตางๆ ไมวาจะเปนเงินทนุเพื่อขยายกิจการ เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ สนิเชื่อเคหะสําหรบัเจาของธุรกิจ  
 ขั้นตอนการสมัคร  

- ติดตอขอรบัแบบฟอรมการสมัครที่ธนาคารไทยพาณชิยทกุสาขา  
- กรอกแบบฟอรมและจัดเตรียมเอกสารทีใ่ชในการประกอบการ 
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- พิจารณาเบื้องตนตามที่ระบไุวใหพรอม  
- ติดตอผูจัดการธุรกิจสมัพันธเพื่อนัดหมายใหผูจัดการธุรกจิสมัพันธเขาพบในวันทีผู่จดัการธุรกจิสมัพันธเขาพบจะ
ทําการตรวจสอบการกรอก 
- ขอมูลในแบบฟอรมการสมัคร ตรวจเอกสารประกอบตามที่ระบุ และสอบถามขอมูลที่จําเปนในการพิจารณา
อนุมตัิเพิม่เตมิ (เริ่มนบัวันที่ 1)  
- ในกรณทีีต่องการขอมูลหรอืเอกสารเพิ่มเตมิ จะใชเวลาไมเกิน 2 วันนบัจากวนัแรก  
ธนาคารจะแจงผลการพิจารณาอนมุัติภายใน 7 วันนับจากวันที่เริ่มนบั 1  

 คุณสมบตัขิองผูสมัคร  
1. เปนผูประกอบการ SMEs โดยไดทั้งบุคคลธรรมดาและนติิบคุคล  
2. มปีระสบการณในการบรหิารจัดการธุรกจิหรือมปีระสบการณในธุรกจิที่ขอสินเชือ่ในคร้ังนี้ ไมนอยกวา 3 ป  
3. มีหลักประกันคุมวงเงินสินเชื่อที่ขอ  
4. ผานการตรวจสอบภาระหนี้ตามเกณฑที่ธนาคารกําหนด  
5. มีความสามารถในการจายชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด 

 ประเภทวงเงินสินเชื่อที่ขอได  
- เงินทุนหมุนเวียน (W/C) : O/D, : P/N, CBD, L/G  
- เงินกูระยะยาวเพื่อใชในการขยายกิจการ  
- สินเชื่อเคหะสําหรับเจาของธุรกิจ สําหรับกรณีที่เดิมมีสินเชื่อ SME อยูแลว 

 เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องตน 
 (กรุณาเตรียมเอกสารใหพรอมในวันที่ผูจัดการธุรกิจสัมพันธนัดหมายเขาพบ) 
 กรณีบุคคลธรรมดา  

1. สําเนาหนังสือสําคัญประจําตัวบุคคล  
2. สําเนาทะเบียนบาน  
3. รายงานผลการเดินบัญชียอนหลัง 6 เดือน  
4. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน  
5. เอกสารใบสรุปภาษีมูลคาเพ่ิม / ภาษีหัก ณ ที่จาย หรือ  
6. สมุดบันทึกของกิจการลาสุดอยางนอย 6 เดือน (ถามี)  
7. เอกสารอนุญาตใหตรวจสอบสถานะทางการเงินจาก Credit Bureau  
8. ใบเสร็จชําระเงินกูลาสุด (ในกรณีที่กูกับธนาคารอื่น ๆ อยู)  

   กรณีนิติบุคคล  
 1.  หนังสือสําคัญรับรองการจดทะเบียนบริษัท  

1.1 หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับ  
1.2 สําเนาหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท กระทรวงพาณิชย  
1.3 สําเนาใบสําคัญการจดทะเบียน  
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1.4 สําเนาทะเบียนการคาที่จดทะเบียนไวที่กรมสรรพากร  
1.5 สําเนาหนงัสือสําคญัประจําตวับคุคลกรรมการบริษทัหรือผูที่มีอํานาจลงนามภาระผูกพันบรษิัท 

 2. สําเนางบการเงินที่ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบญัชีอนุญาต หรืองบการเงินภายในที่เช่ือถือได ลาสุด 3 ป 
ติดตอกนัและประมาณการงบกําไรขาดทุนประจําปอยางนอย 1 ป (ปปจจุบัน) 
 3. รายงานผลการเดินบัญชีเดินสะพดั / ออมทรัพย ยอนหลังอยางนอย 6 เดือน ลาสุด 
 4.  สําเนาเอกสารแสดงกรรมสทิธิห์ลักประกัน  
 5. เอกสารใบสรุปภาษมีูลคาเพิ่ม / ภาษีหกั ณ ที่จาย หรอื สมุดบันทึกของกิจการลาสุดอยางนอย 6 เดือน (ถามี)  
 6.  เอกสารอนุญาตใหตรวจสอบสถานะทางการเงินจาก Credit Bureau  
 7. ใบเสร็จชําระเงินกูลาสุด (ในกรณีที่กูกับธนาคารอื่น ๆ อยู)   
  เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม  
 - รายชื่อลูกหนี้การคา / เจาหนี้การคาที่เกี่ยวของกับธุรกิจ  
 - สัญญาซื้อขาย / สัญญาวาจาง / สัญญาเชา หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกื่ยวของ (ถามี)  
 
 หนังสือรับรองเครดิต 
 การใหขอมูลรับรองจํานวนเงินฝาก/วงเงินสินเชื่อโดยธนาคาร เพื่อแสดงตอหนวยงานหรือบุคคลภายนอกตาม
วตัถุประสงคตางๆ 
 ลักษณะบริการ  
 หนังสือรับรองที่ออกโดยธนาคาร รับรองจํานวนเงินฝาก หรือวงเงินสินเชื่อ เพื่อใชเปนขอมูลการเงินแสดงตอ
หนวยงาน/ บุคคลภายนอก ประเภทของหนังสือรับรองที่มีการออก ประกอบดวย 

- หนังสือรับรองที่ใชประกอบการขอวีซาเดินทางไปตางประเทศ 
- หนังสือรับรองที่ใชประกอบการสมัครศึกษาในตางประเทศ 
- หนังสือรับรองที่ใชประกอบการประกันตัวผูตัวหา 
- หนังสือรับรองที่ใชประกอบการดําเนินคดีของศาล 
- หนังสือรับรองที่ใชประกอบการเขาเมืองของบุคคลตางดาว 
- หนังสือรับรองที่ใชประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเปนผูรับจางงานกอสรางของหนวยงานราชการ 
- อื่นๆ เชน หนังสือรับรองที่ใชประกอบการมีบัญชีและเงินโอนเขาบัญชีสําหรับชาวตางประเทศที่จะซื้ออาคารชุด
ในประเทศไทย   

   เงื่อนไขในการใหบริการ  
 ผูขอออกหนังสือรับรองแสดงความประสงค ใหขอมูลการออกหนังสือตอธนาคาร 
 

3.10  ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 
 ลักษณะของหนวยงาน 
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 ธนาคารพาณิชย 
 ประวัติ 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เดิมเปนสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจในชื่อ บริษัทเงินทุน เอกชาติ จํากัด 
(มหาชน) มีสํานักงานใหญตั้งอยู เลขที่ 900 อาคารตนสนทาวเวอร ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
ธนาคารธนชาต จํากัด(มหาชน) ไดเปดใหบริการเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2545 ภายใตใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย
แบบจํากัดขอบเขตธุรกิจ หลังจากนั้นไดรับใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบ จากกระทรวงการคลังเมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม 2547 และไดเปดใหบริการดานการเงินทุกรูปแบบ โดยมีธุรกิจเชาซื้อรถยนตเปนธุรกิจหลัก 
 ภาระหนาท่ี 

การเปนกลุมธุรกิจที่ใหบริการทางการเงินครบวงจร มุงเนนการสรางสรรคความเปนเลิศใหแกผลิตภัณฑและบริการ
จากความรวมมือของทุกบริษัทภายในกลุม และสามารถตอบสนองทุกความตองการทางการเงิน 
 มุงมั่นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการทางการเงินของแตละธุรกิจใหสามารถแขงขันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสรางสรรคนวัตกรรมทางการเงินทั้งดานผลิตภัณฑและบริการที่ผนวกรวมบริการทางการเงินของตาง
ธุรกิจในกลุมเขาดวยกัน เพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา และทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุดทั้งดาน
คุณภาพและจริยธรรม ตลอดจนเคารพในการแขงขันอยางใสสะอาด โปรงใส และจะไมทําการแขงขันโดยการใสรายคูแขง
ขัน ไมวาจะดวยประการใดๆ รวมทั้งจะทําการแขงขันอยางสรางสรรค นอกจากนี้สรางความสัมพันธที่ดีกับคูคาและ
พันธมิตรทางธุรกิจ และสรางสรรคทุกบริษัทในกลุมใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  
 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ยังคงใหความสําคัญในเรื่องผลประโยชนของผูถือหุน ทั้งในดานผลประกอบการ
และการบริหารความเสี่ยงใดๆ และยึดมั่นในความเปนองคกรที่ดีในสังคม เคารพในกฎระเบียบของทางการ และกฎหมาย
ตางๆที่เกี่ยวของกับธุรกิจอยางเครงครัด  
 กิจกรรมและลักษณะ ขอบเขตการดําเนินงาน 
 1. สินเชื่อ SMEs 

สินเชื่อเพื่อผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและยอม (SMEs) เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ และ Refinance 
จากสถาบันการเงินอื่นจากธนาคาร ธนชาต ดวยวงเงินและเงื่อนไขที่พิเศษสุดสําหรับธุรกิจ SMEs  

 
 รายละเอียดการขอสินเชื่อ SMEs  
วงเงินกู ไมเกิน 30 ลานบาท 
ระยะเวลากู เงินกูหมุนเวียนระยะสั้น ไมเกิน 1 ป  

เงินกูระยะสั้น 1 - 5 ป  
เงินกูระยะยาว 5 - 10 ป  

อัตราดอกเบี้ย อางอิงกับ MLR (ปจจุบัน MLR = 7% ตอป)  
 

ประเภทหลักประกัน บานเดี่ยว, บานแฝด, ทาวนเฮาส, อาคารพาณิชย, อาคารโรงงาน , หองชุดพักอาศัย 
และที่ดินเปลาที่ไดรับการพัฒนาแลว (หลักประกันรับเฉพาะที่อยูในเขตกรุงเทพฯ 
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และปริมณฑล) 
 
รายละเอียดการขอ Refinance สินเชื่อ SMEs  
วงเงินกู ไมเกิน 30 ลานบาท 
ระยะเวลากู 5 - 7 ป  
อัตราดอกเบี้ย ประเภทที่ 1  

ปที่1 : 5.50%  
ปที่2 : 6.50%  
ปตอไป : MLR 
 

ประเภทที่ 2 
ปที่1 : 5.50% 
ปตอไป : MLR 

ประเภทหลักประกัน บานเดี่ยว, บานแฝด, ทาวนเฮาส, อาคารพาณิชย, อาคารโรงงาน , หองชุดพกั
อาศัย และทีด่นิเปลาทีไ่ดรบัการพฒันาแลว (หลักประกนัรับเฉพาะที่อยูใน
เขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล) 

 
 เอกสารการขอสินเชื่อ SMEs  

บุคคลธรรมดา  
- สําเนาหนังสือสําคัญประจําตัวบุคคล  
- สําเนาทะเบียนบาน  
- สําเนาหนังสือรับรองรายได  
- รายงานผลการหมุนเวียนบัญชียอนหลัง 6 เดือน  
- ประวัติการศึกษาและการทํางาน  
นิติบุคคล  
- หนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับของบริษัท  
- สําเนาหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทของกระทรวงพาณิชย  
- สําเนาใบสําคัญการจดทะเบียน และสําเนารายชื่อผูถือหุน  
- สําเนารายงานการประชุมกรรมการบริษัท รวมทั้งอํานาจและเงื่อนไข โดยมีผูมีอํานาจลงนามรับรองพรอม
ประทับตรา  
- สําเนาหนังสือสําคัญประจําตัวบุคคลกรรมการบริษัท หรือผูมีอํานาจลงนามภาระผูกพันบริษัท  
- สําเนางบการเงินของบริษัทยอนหลัง 3 ป  
- รายงานผลการหมุนเวียนบัญชียอนหลัง 6 เดือน  
- ประวัติกิจการและผูบริหาร  
- สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิหลักประกัน 
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3.11  ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
 
 ลักษณะของหนวยงาน 
 ธนาคารพาณิชย 
 ประวัติ 
 ธนาคารยูโอบี จํากัด ( มหาชน ) หรือ ธนาคารยูโอบี เกิดจากการรวมกิจการที่ประสบความสําเร็จระหวางธนาคาร
เอเชีย จํากัด ( มหาชน ) และธนาคารยูโอบี รัตนสิน จํากัด ( มหาชน ) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 นับเปนธนาคาร
พาณิชยที่ใหญที่สุดอันดับที่ 9 ในประเทศไทย ดวยสินทรัพยมูลคารวม 206,000 ลานบาท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548  
 การผนึกกําลังรวมกันนี้สงผลให ธนาคารยูโอบี มีเครือขายสาขาที่กวางขวางทั่วประเทศถึง 154 สาขาทั่วประเทศ 
และเอทีเอ็ม 335 เครื่อง เพิ่มความสะดวกใหกับลูกคา รวมทั้งเสริมสรางฐานธุรกิจในภูมิภาค เพ่ือตอบสนองความตองการ
ดานการธนาคารของลูกคาในระดับภูมิภาค  
 ดวยความเปนสมาชิกของเครือยูโอบี ที่มีเครือขายสํานักงาน 572 แหงใน 18 ประเทศและเขตการปกครอง ธนาคารยู
โอบี จึงมีศักยภาพและบทบาทสําคัญในภาคการเงินการธนาคารของประเทศไทย  
 ภาระหนาท่ี 
 ธนาคารยูโอบี มีพันธกิจใน การเปนธนาคารชั้นนําในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก และมุงมั่นที่จะนํา เสนอผลิตภัณฑ
คุณภาพ และบริการชั้นเลิศแกลูกคา  
 ธนาคารยูโอบีในประเทศไทย มุงมั่นที่จะมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมกลุมยูโอบีใหบรรลุพันธกิจ และมีสวนรวม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  
 กิจกรรมและลักษณะ ขอบเขตการดําเนินงาน  
 ธนาคารยูโอบีเนนการใหบริการดานธนาคารเพื่อบุคคลทั่วไป ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ
โครงการพัฒนาขนาดใหญของภาครัฐและเอกชน  
 ธนาคารยูโอบีใหบริการดานบุคคลธนกิจ บรรษัทธนกิจ บริการบริหารเงินและตลาดทุน รวมทั้งวาณิชธนกิจ และ
พรอมจะนําผลิตภัณฑและบริการที่หลากหลาย ของธนาคารยูโอบี ในประเทศสิงคโปรและเครือขายในประเทศตางๆ ซึ่ง
ประสบความสําเร็จมานําเสนอกับลูกคาในประเทศไทย 
 
 บริการ ยูโอบี บิสสิเนสไลน 
 สรางความมันคงใหธุรกิจของคุณเติบโตดวย UOB Business Line สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอม 
โอกาสที่เปดกวาง สําหรับธุรกิจของคุณที่ตองการเงินทุนหมุนเวียน หรือขยับขยาย กิจการ ใหทันกับจังหวะความสําเร็จที่
มาถึง 
 คุณลักษณะของสินเชื่อ 
 เปดโอกาสใหคุณรับสินเชื่อในระยะเวลาอันสั้น ไมวาคุณจะขอสินเชื่อในนามของตัวคุณ หรือ กิจการคุณ พรอมรับ
หลักประกันที่หลากหลาย  
 ประเภทสินเชื่อ 
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 อนุมัติวงเงินสูงสุดถึง 20 ลานบาท  
 ประเภทสินเชื่อที่หลากหลาย เชน 
 - วงเงินหมุนเวียนระยะสั้น (โอดี ตั๋วสัญญาใชเงิน อาวัล หนังสือค้ําประกัน ขายลดเช็ค) 
 - วงเงินกูระยะยาว  
 - วงเงินสําหรับการค้ําตางประเทศ  
 -วงเงินสําหรับซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน  
 หลักทรัพยหลากหลายรูปแบบ ทั้ง เงินฝาก อาคารและที่ดิน ฯลฯ  
 ธนาคารยินดีพิจารณาวงเงินสินเชื่อสูงกวามูลคาหลักประกัน  
 หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
 บริการเสริมอ่ืนๆ 
 ดวยบริการที่ทันสมัยและครบครัน พรอมใหบริการคุณเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย อาทิ 
 ใหคุณสามารถทําธุรกรรมทางการเงินไดตลอด 24 ชม. ไมเวนแมแตวันหยุด ดวยบริการ UOB CyberBanking คุณ
สามารถโอนเงินระหวางบัญชี ดูความเคลื่อนไหว พรอมทั้งเรียกพิมพ 
รายการบัญชีที่คุณใชอยูผานเว็บไซต www.uob.co.th  
 ใหคุณสามารถสั่งซื้อสมุดเช็ค หรืออายัดเช็คทางโทรศัพทผาน UOB Call Center  
 คณุสมบัติผูกู 

- เปนผูประกอบธุรกิจ ที่มีสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคล ที่จดทะเบียนในประเทศไทย  
- ประสบการณทางธุรกิจขั้นต่ํา 3 ป  
- รายไดจากการดําเนินธุรกิจสุทธิตั้งแต 350,000 บาทตอป  
- มีประวัติทางการเงินที่ดี  
 

 เอกสารประกอบการพิจารณา 
เอกสารทางการเงินของกิจการ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 
สําเนาบัญชีธนาคารของกิจการ 6 เดือนลาสุด X X 

งบการเงินยอนหลัง 3 ป / สมุดบันทึกของกิจการ X X 

ตัวอยางใบสงสินคากับคูคา X X 

เอกสารการยื่นเสียภาษีมูลคาเพิ่มพรอมใบเสร็จ 6 เดือน
ลาสุด (ภพ.30) 

X X 

เอกสารอนุญาติตรวจสอบสถานะทางการเงินจาก Credit 
Bureau 

X X 

ใบเสร็จชําระเงินกู (ถามี) X X 

เอกสารของผูกู 
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เอกสารทางการเงินของกิจการ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 
หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย X  

ทะเบียนรายชื่อผูถือหุน X  

หนังสือบริคณฑสนธิและขอบังคับบริษัท X  

รายงานการประชุมของบริษัท X  

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจ 
หรือผูขอกู 

X X 

สําเนาทะเบียนบาน ของกรรมการผูมีอํานาจ หรือผูขอกู X X 

ทะเบียนสมรส (ถามี) X X 

ทะเบียนการคา (รานคา) X X 

บัตรประจําตัวผูเสียภาษี X X 

สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน X X 

 
 
 
 
 
 
 

3.12  ธนาคารแลนด แอนด เฮาสเพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 
 
 ลักษณะของหนวยงาน 
 ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย 
 ประวัติ 
 ธนาคารแลนด แอนด เฮาสเพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) เกิดจากแนวความคิดของบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด 
(มหาชน) และ บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลอดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
ดําเนินธุรกิจดานการพัฒนาและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย โดยมีสวนแบงการตลาดรวมเปนอันดับ 1 ซึ่งนอกจากจะมี
ฐานะทางการเงินที่มั่นคงแลว ยังคระหนักถึงการจัดการองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดี เนื่องจากเล็งเห็นวาประเทศไทย
ควรมีสถาบันการเงินที่เปนทางเลือกใหมใหกับผูบริโภค ประกอบกับป 2547 ทางการมีการประกาศเรื่องแผนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน จึงเห็นวาเปนเวลาที่เหมาะสมที่กลุมบริษัทจะไดขยายการดําเนินธุรกิจใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จึงไดให
บริษัทเครดิต ฟองซิเอร แลนด แอนด เฮาส จํากัด ซึ่งถือหุนโดยกลุมบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) รอยละ 70 
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ของทุนซึ่งเรียกชําระแลว เสนอแผนการจัดตั้งธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยตอกระทรวงการคลังผานธนาคารแหงประเทศ
ไทย 
 ตอมากระทรวงการคลังไดใหความเห็นชอบแผนการจัดตั้งธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2547 
และอนุญาตใหเปดดําเนินการธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548 โดยธนาคารไดพรอมใหบริการเงิน
ฝากไดทุกประเภทดังเชนธนาคารพาณิชยทั่วไป สําหรับบริการดานสินเชื่อธนาคารสามารถใหบริการกับลูกคบุคคลธรรมดา
และธึรกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดทุกรูปแบบเชนกัน 
 กิจกรรมและลักษณะ ขอบเขตการดําเนินงาน 
 บริการสินเชื่อสําหรับ SMEs 
 เปนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนสําหรับผูประกอบการทุกแขนง ผลิตภัณฑของสินเชื่อมีทั้งสินเชื่อระยะสั้นและระยะ
ยาวช้ึนอยูกับ ความเหมาะสมในการใชวงเงินและความตองการของลูกคา ทั้งนี้ธนาคารจะมีการจัดสรรวงเงินเพื่อใหตรงตาม
ความตองการของลูกคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
 1. สินเชื่อแฟคตอริ่ง (Factoring) 
 เปนเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดจากการขายลูกหนี้การคาหลังการสงมอบสินคาหรือบริการและวงบิลเรียบรอยแลว แต
ใหเครดิตเทอมกับลูกหนี้การคา 10 - 120 วัน โดยนําเอกสารกํากับการคา เชน ใบแจงหนี้, ใบสงสินคา, ใบกํากับภาษี, ใบวาง
บิล หรือ ใบเสร็จรับเงิน เปนตน มาขายใหกับธนาคาร พรอมโอนสิทธิการรับเงิน โดยธนาคารจะจายเงินลวงหนา 70 - 90 %  
ของมูลคาใบแจงหนี้หลังจากสงเอกสารการคามาขาย 1 วัน โดยสวนที่เหลืออีก 10 - 30% จะไดรับเมื่อ ธนาคารไดรับชําระ
เงินจากลูกหนี้การคาเรียบรอยแลว 
 ประโยชนที่ลูกคาไดรับเมื่อใชวงเงิน 

- เปนสินเชื่อหมุนเวียน คลาย O/D ที่สามารถเบิกใชไดตามความจําเปนและบริหารงาย 
- เปนวงเงินที่ชวยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือเสริมสภาพคลองของกิจการ 
- ใชลูกหนี้การคาเปนหลักประกัน ไมตองมีหลักทรัพยค้ําประกัน 
- ใหบริการตรวจสอบลูกหนี้การคาและชวยใหทราบถึงคุณภาพลูกหนี้การคาเพื่อเสริมความมั่นใจในการดําเนิน
กิจการ 
- ใหบริการจัดเก็บเงินจากลูกหนี้การคา ซึ่งชวยลดภาระการจัดเก็บหนี้ ประหยัดเวลาและคาใชจาย 

 
รูป 6 วงจรสนิเชื่อแฟคตอ

ร่ิง 
 
  
 
 
 
 

ผูขาย 

(บริษทัลกูคา) 

ธนาคาร  ผูซื้อ

(บริษทัลกูหนี้) 

1. สงมอบสนิคา 

2. เอกสารทางการคา 4. เรียกเกบ็เงิน 

3. ชําระเงินลวงหนา 

6. ชําระเงินสวนที่เหลือ 

5. ชําระเงิน 
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คุณสมบตัิเบื้องตนของผูใชบริการ 

- เปนนติบิคุคลและจดทะเบยีนเปนผูประกอบการในระบบภาษีมูลคาเพ่ิม 
- มียอดขายเฉลี่ยตอป 20 ลานบาทขึ้นไป 
- มีลูกหนี้การคากระจายและคาขายตอเนื่อง 
- ใหเครดิตเทอมแกลูกหนี้การคา 10 - 120 วัน 
- มีความตองการเงินทุนหมุนเวียนเนื่องจากมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารไมเพียงพอ 

  
อัตราดอกเบี้ยและคาใชจาย 
- คาธรรมเนียมจัดตั้งวงเงิน 0.2 - 0.4% ของวงเงินที่ไดรับอนุมัติ 
- อัตราดอกเบี้ย MRR ถึง MRR +  1- 4% ตอป 
- คาธรรมเนียมขายแฟคตอริ่ง 0.1 - 0.3% ของมูลคาใบแจงหนี้ หรือ ไมต่ํากวา 800 บาทตอครั้ง 
 

 2. สินเชื่อระยะสั้น 
 เปนเงินสินเชื่อเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ แบงเปนดังน้ี 

- เงินกูระยะสั้น ระยะเวลาไมเกิน 1 ป เปนสินเชื่อที่ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เหมาะสําหรับกิจการที่ขาด
สภาพคลอง เปนบางชวง 
- วงเงินเบิกเกินบัญชี เปนสินเชื่อที่ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

 3. สินเชื่อระยะยาว 
 เปนสินเชื่อสําหรับการลงทุนในกิจการ หรือ ขยายกิจการ เชน สราง ซื้อ ตอเติม ซอมแซม โรงงาน อาคารสํานักงาน 
หรือ ชําระหนี้เดิม รวมถึงการลงทุนในสินทรัพยอื่นๆ เชน เครื่องจักรในการผลิต ยานพาหนะ และอุปกรณอื่นๆ 
 4. บริการออกหนังสือค้ําประกัน 
 ธนาคารใหบริการออกหนังสือค้ําประกันตางๆ เชน ค้ําประกันการยื่นซองประกวดราคา ค้ําประกันสัญญา ค้ํา
ประกันผลงาน ค้ําประกันสาธารณูปโภค เปนตน  
 5. อาวัลตั๋วสัญญาใชเงิน และ รับรองตั๋วแลกเงิน 
 ธนาคารใหบริการอาวัลตั๋วสัญญาใชเงิน และ รับรองตั๋วแลกเงินเพื่อชําระคาสินคาและบริการตางๆ 
 6. รับซื้อลดตั๋วอาวัลและรับซื้อลดรับรองตั๋วแลกเงิน 
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 ธนาคารใหบริการรับซื้อลดตั๋วอาวัลและรับซื้อลดรับรองตั๋วแลกเงินโดยสถาบันการเงิน 
 7. สินเชื่อนิติบุคคลเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 เปนบริการที่ลูกคาจะไดรับประโยชน เนื่องจากเปนการลงทุนในสินทรัพยของบริษัท นอกจากเปนการลงทุนใน
สินทรัพยของบริษัท นอกจากนี้ คาเสื่อราคาสินทรัพย และ ดอกเบี้ยเงินกู ยังถือเปนคาใชจายธุรกิจที่สามารถหักภาษีเงินได
นิติบุคคลได 
 เอกสารประกอบการพิจารณา 
 บุคคล 

- สําเนาบัตรประชาชนของผูมีอํานาจลงนาม 
- สําเนาทะเบียนบานของผูสมัครบริการสินเชื่อและคูสมรส 
- ใบเปลี่ยนช่ือหรือช่ือสกุล (ถามี) ของผูสมัครบริการสินเชื่อและคูสมรส 
- สําเนาใบทะเบียนสมรม (ถามี) 
- สําเนาสัญญาจะซื้อขาย หรือ สัญญามัดจํา 
- สําเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน 
- ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงินไมนอยกวา 6 เดือนลาสุด 

 นิติบุคคล 
- สําเนาบัตรประชาชนของผูมีอํานาจลงนาม 
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวน / บริษัท 
- หนังสือบริคณหสนธิ และ ขอบังคับบริษัท 
- สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรของนิติบุคคล 
- สําเนาสัญญาใบแสดงภาษีเงินไดนิติบุคคล 
- รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติใหขอสินเชื่อ และ/หรือเปดลัญชีกับธนาคาร 
- งบการเงินยอนหลัง 3 ป (นับจากปลาสุด)  
- สําเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน 
- ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงินไมนอยกวา 6 เดือนลาสุด 

 

3.13  ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
 
 ลักษณะของหนวยงาน 
 ธนาคารพาณิชย 
 ประวัติ 
 ในการแสดงออกถึงความมุงมั่นที่จะประกอบธุรกิจในประเทศไทยในระยะยาว กลุมธนาคารสแตนดารด ชารเต
อรดไดทําการรวบรวมธนาคารสแตนดารดชารเตอรด สาขากรุงเทพฯ ซึ่งมีอายุกวา 111 ป เขากับธนาคารสแตนดารดชารเต
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อรดนครธนในเดือนตุลาคม ป พ.ศ.2548 และธนาคารไดเปล่ียนช่ือเปน ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด 
(มหาชน)  
 ธนาคารฯ มีธุรกิจหลักคือ บุคคลธนกิจและสถาบันธนกิจ ธุรกิจดานบุคคลธนกิจใหบริการดานบัตรเครดิต สินเชื่อ
บุคคล สินเชื่ออสงัหาริมทรัพย บริการรับฝากเงิน บริการดานการบริหารสินทรัพยใหแกลูกคารายบุคคล ลูกคาเจาของธุรกิจ
รายยอย จนถึงลูกคาเจาของธุรกิจขนาดกลาง สวนสถาบันธนกิจนั้นใหบริการแกลูกคาที่เปนสถาบันหรือบริษัทในดานตางๆ 
เชน สินเชื่อพาณิชย บริการบริหารเงินสด การบริการเงินทุน บริการดานหลักทรัพย บริการดานเงินตราตางประเทศ บริการ
ดานการกูยืมในตลาดทุน และบริการดานเงินกูสําหรับธุรกิจ 
 ธนาคารฯ ไดรับความเชื่อถือและความไววางใจจากผูที่เกี่ยวของตลอดเครือขายการทํางานและเปนองคกรที่ดําเนิน
กิจการภายใตกฎบรรษัทภิบาล รวมทั้งยังเปนองคกรที่มีความมุงมั่นและสรางสรรคสิ่งดีๆ ใหแกชุมชนในประเทศไทย 
 กิจกรรมและลักษณะ ขอบเขตการดําเนินการ 
 บริการธุรกิจ SME (SME Banking) 
 บริการดานการเงินแบบครบวงจรแกธุรกิจที่กําลังเติบโต ขอเสนอทางเลือกดวยบริการอันหลากหลายของธนาคารสู
ธุรกิจของทาน ไมวาทานจะเปนเจาของ กิจการคนเดียว, หุนสวน, หรือดําเนินการในรูปของบริษัท เราสามารถชวยใหทาน
ประหยัดทั้งเงินและ เวลาโดยนําเสนอบริการดานการเงินแบบครบวงจรแกธุรกิจของทานที่กําลังเติบโต เพื่อชวยให ทาน
ดําเนินธุรกิจไดอยางราบรื่น 
 พรอมกันนี้ทานจะไดรับประโยชนจาก ระบบบริหารเงินสดที่ธนาคารมีบริการ, การใหบริการดานสินเชื่อที่
เหมาะสมกับธุรกิจของทาน รวมถึงบริการทางการคาทั้งในและนอกประเทศ 
 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด ไดเริ่มกิจการในประเทศไทยมาตั้งแตป พ.ศ. 2437 โดยมีสาขาในตางประเทศ
จํานวนเกือบ 50 ประเทศทั่วโลก และในป พ.ศ. 2542 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรดไดเขาถือหุน 75% ในธนาคารนครธน 
ซึ่งเปนธนาคารที่เกาแกเปนอันดับสองของประเทศ มีสาขามากกวา 41 สาขาทั่วประเทศ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณอันยาวนาน ดังนั้นเราจึงเปนธนาคารที่พรอมใหบริการแกทานไดในทั่วทุกมุมโลก 
 บริการธุรกิจทางการเงินที่ชวยใหธุรกิจของทานคลองตัว ไดแก 
 1. สินเชื่อเพ่ือธุรกิจ  (Business Installment Loan) 
 สินเชื่อเพื่อธุรกิจสําหรับทานเจาของกิจการ ที่ตองการเงินทุนเพ่ือใชดําเนินการ ไมวาจะเปนการซื้ออุปกรณ
คอมพิวเตอร ซื้อเครื่องจักรใหมเพ่ือเพิ่มกําลังการผลิต หรือการตกแตงอาคารสํานักงาน ดวยขั้นตอนการอนุมัติที่สะดวก
รวดเร็ว ชวยใหธุรกิจของทานดําเนินไปอยางคลองตัวมากย่ิงขึ้น  
 สะดวกทุกขั้นตอน 

- อนุมัติวงเงินกูสูงสุดถึง 3 ลานบาท  
- ไมตองมีหลักทรัพยค้ําประกัน  
- อนุมัติวงเงินกูภายใน 4 วันทําการ (สําหรับผูขอกูที่มีที่อยูจดทะเบียนในจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล) 
- ผอนชําระคืนเปนรายเดือนไดสูงสุดถึง 48 เดือน  
- คํานวนดอกเบี้ยแบบลดตนลดดอก  
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- อํานวยความสะดวกโดยการโอนเงินตรงเขาบัญชีของทานที่มีอยูกับธนาคารอื่นไดทุกธนาคาร โดยไมจําเปนตองมี
บัญชีกับธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)  
- ชําระคืนเปนเงินสดไดที่ ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)   ธนาคารเอเชีย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทย
พาณิชย ธนาคารทหารไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารนครหลวงไทย หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร ที่ทําการไปรษณีย เคานเตอรเซอรวิส เอไอเอส/เทเลวิส หรือ ทีโอที ทุกสาขาทั่วประเทศ  

 คุณสมบัติ* 
- เพียงทานเปนเจาของกิจการ ไมวาจะเปนรานคา หางหุนสวน หรือบริษัท  
- มียอดขายสุทธิตอปตั้งแต 8 ลานบาทขึ้นไป  
- ประกอบกิจการไมนอยกวา 3 ป  
- กิจการตองอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ ที่ธนาคารกําหนดทั้งหมด 63 จังหวัด 

 * การพิจารณาและอนุมัติการใหบริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจขึ้นอยูกับเงื่อนไขและหลักเกณฑที่ธนาคารฯ กําหนดไว 
 2. บริการธุรกิจตางประเทศ  
 ปญหาความยุงยากในการติดตอทําการคากับตางประเทศนั้น สามารถสรางความสับสนใหทุกหนวยงาน ไมวาจะ
เปนหนวยงานที่มีความชํานาญงานมากเพียงใด ดังนั้นการมีธนาคารที่มีประสบการณเกี่ยวกับการบริการดานการคากับ
ตางประเทศนั้น เปนหนทางหนึ่งที่สามารถชวยเหลือทานใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางราบรื่น ถึงแมวาจะเปนการติดตอ
ธุรกิจกับตางชาติที่ไมคุนเคย ดวยประสบการณการทํางานอันยาวนานที่ถึงพรอมทั้งความรูของบุคลากรของธนาคาร ทาน
สามารถมั่นใจวาการติดตอธุรกิจตางประเทศของทานจะเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ผูนําเขาและผูสงออก จะใชบริการธนาคารสวนใหญในเรื่อง Letter of Credit เพื่อใหการซื้อและจัดสงสินคารวดเร็ว 
สะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ้น 
 ทั้งนี้ความแตกตางทางดานภาษาและวัฒนธรรมในการทําธุรกิจขามประเทศ อาจทําใหการติดตอธุรกิจกับบริษัท
ตางชาติประสบปญหาและอุปสรรคมากมาย 
 เหตุการณนี้อาจเกิดขึ้นไดแมกับบริษัทที่มีศักยภาพในการทํางานสูง สวนบริการธุรกิจ SME (SME Banking) จะ
ชวยใหทานสามารถทําการคาในตางประเทศไดอยางมั่นใจ ดวยเครือขายทั่วโลกของธนาคารสแตนดารดชารเตอรด และ
ประสบการณที่ครอบคลุมครบทุกดาน ทานสามารถวางใจใหธนาคารเปนตัวแทนในการติดตอการคาระหวางประเทศแทน
ทาน 
 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) มีทีมงานเฉพาะที่สามารถแกไขปญหาการคา ระหวางประเทศไดในทุก ๆ 
ดานไมวาทานจะเปนผูคาภายในประเทศ ผูนําเขาสินคา หรือ ผูสงออกสินคาสูตลาดตางประเทศ โดยธนาคารฯไดเสนอ
บริการธุรกิจตางประเทศดังตอไปนี้ 

- บริการสําหรับผูนําเขาสินคา  
- เลตเตอรออฟเครดิต (แบบชําระทันที และมีกําหนดระยะเวลา)  
- สินเชื่อเพ่ือชําระสินคานําเขา (ทรัสตรีซีท)  

- บริการสําหรับผูสงออกสินคา  
- สินเชื่อเพ่ือการสงออก (แพ็คกิ้งเครดิต)  
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- การรับซื้อตั๋วเรียกเก็บตางประเทศขาออก  
- การเรียกเก็บตั๋วสินคาขาออก  

- บริการออกหนังสือค้ําประกัน  
- บริการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
 
 
 

 3. บริการสินเชื่อ  
 ธนาคารสามารถใหความชวยเหลือเรื่องเงินกู หรือใหเครดิตแกธุรกิจของทานในรูปแบบ ตางๆ ไมวาจะเปนการ
ลงทุน การขยายธุรกิจ การซื้ออุปกรณ และหากทานตองการเงินหมุนเวียนระยะสั้น ธนาคารมีบริการใหสินเชื่อในรูปแบบ
ตางๆ อันไดแก 

วงเงินเบิกเกินบัญชี  
 เปนวงเงินสินเชื่อประเภทหมุนเวียน ซึ่งจะทําการถอนเงินโดยใชเช็คผานบัญชีกระแสรายวันไดถึงจํานวนเงินสูงสุด
ตามที่ตกลงกับธนาคาร สามารถมาชําระคืนไดตลอดเวลา และจะคํานวณดอกเบี้ยจากยอดสินเชื่อที่ใชไป วงเงินสูงสุดที่
ลูกคาจะไดรับแตละรายไมเกิน 30 ลานบาท  
 วงเงินกูยืมระยะสั้น  
 เปนวงเงินสินเชื่อประเภทหมุนเวียนโดยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน ซึ่งอายุของตั๋วสัญญาใชเงินจะไมเกิน 120 วัน  
 วงเงินกูยืมระยะปานกลาง 
 เปนวงเงินกูประเภทที่มีระยะเวลากูอยูระหวาง 5 - 7 ป  
 สินเชื่อธุรกิจตางประเทศ 
 เปนบริการสินเชื่อใหกับผูนําเขาสินคาและผูสงออกสินคา ซึ่งการใหสินเชื่อจะขึ้นอยูกับวงจรการผลิตและการขาย
สินคา โดยระยะเวลาการใหสินเชื่อสูงสุด 180 วัน นอกจากนี้ยังมีบริการออกหนังสือค้ําประกัน  
 หลักประกันที่ใชในการขอสินเชื่อ 

- เงินฝากทั้งสกุลบาท และ/หรือ สกุลตางประเทศ  
- Standby Letter of Credit บัตรเงินฝากหรือหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคาร 
- สินทรัพยที่ใชในเชิงพาณิชย หรือที่อยูอาศัย 
 

3.14  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
  
 ลกัษณะของหนวยงาน 
 สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ (SFI) 
 ประวตัิ 
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 เมื่อป พ.ศ. 2490 รัฐบาลไดจัดตั้ง ธนาคารเพื่อการสหกรณขึ้น เพื่อทําหนาที่เปนแหลงเงินทุน อํานวยสินเชื่อแก

สหกรณทั้งหลายที่มีอยูในประเทศไทยขณะนั้น ธนาคารเพื่อการสหกรณดําเนินงานใหกูเงินแกสหกรณมาจนถึง พ.ศ. 2509 

รัฐบาลจึงไดพิจารณาจัดตั้งธนาคารขึ้นใหมแทน ธนาคารเพื่อการสหกรณ โดยมีเหตุผลดังนี้ 

 1. ธนาคารเพื่อการสหกรณไมมีอํานาจในการใหเงินกูแกเกษตรกรที่ไมใชสมาชิกสหกรณ ซึ่งมีอยูจํานวนมาก 

 2. ธนาคารเพื่อการสหกรณ ไมไดทําหนาที่ในการพิจารณาคําขอกู 

 3. ธนาคารเพื่อการสหกรณ ไมไดทําหนาที่ใหสินเชื่อแบบกํากับแนะนํา และยังไมมีหนวยงานใดทําหนาที่นี้ได 

 การดําเนินงานและองคการของธนาคารเพื่อการสหกรณยังไมไดรับการรับรองจากตางประเทศจึงเปนเหตุใหกําลัง

ธนาคารไมเพียงพอ ดวยเหตุผลดังกลาว รัฐบาลจึงไดจัดตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ขึ้นเมื่อป พ.ศ. 

2509 โดยใหเปนสถาบันระดับชาติ มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง ทําหนาที่อํานวยสินเชื่อใหแกเกษตรกร

อยางกวางขวาง ทั้งในดานเกษตรกรโดยตรงและสถาบันเกษตรกร 

 ภาระหนาท่ี 

 เปนธนาคารที่พัฒนาชนบทที่ทันสมัย มุงยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชนโดยในป 2548 – 2552 

ธ.ก.ส. ไดมีแผนปรับบทบาทไปสูการเปนสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบทโดยมี พันธกิจที่สําคัญไดดังนี้ 

1. พลิกโฉม ธ.ก.ส. สูการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

2. นําองคกรไปสการเปนสถาบันการเงินที่มีการเจริญเติบโต มั่นคง และย่ังยืน 

3. การเสริมสรางและสนับสนุนความเขมแข็งลูกคาและชุมชน 

4. การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑของลูกคาและประชาชนใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

5. การเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดอยางเปนระบบ 

 

 

 

 กิจกรรมลักษณะและขอบเขตการดําเนินงาน 

 โครงการสินเชื่อสําหรับผูประกอบการรายยอย   

 สนับสนุนสินเชื่อแกผูประกอบการรายยอยในชนบท เพื่อประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตใหดีขึ้น ไดแก  การประกอบ 

อาชีพอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  และบริการ   

วัตถุประสงคการกู 

เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบการรายยอยและผูจบการศึกษาสายอาชีพในการประกอบกิจการดาน

อุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  และบริการ  
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คุณสมบัติผูกู 

จบการศึกษาสายอาชีพและมีประสบการณทํางานสายอาชีพมาแลวทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา หรือผานการ

อบรมหรือเปนผูที่ประกอบกิจการอยูแลวและตองการขยายกิจการ 

ทั้งนี้  ผูกูตองมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม  ดังนี้ 

1. มีสัญชาติไทย 

2. มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบปบริบูรณ 

3. มีความชํานาญหรือไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการประกอบกิจการของตนมาแลวตามสมควร 

4. มีถ่ินที่อยูและสถานประกอบกิจการของตนในทองที่ดําเนินงานของสาขา  ซึ่งขอขึ้นทะเบียนเปนลูกคามาแลว

เปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป 

5. เปนผูมีความซื่อสัตยสุจริต  มีช่ือเสียงดี  ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพและรูจักประหยัด 

6. ไมเปนคนวิกลจริต  หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

7. ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 

8. ไมเคยถูกใหออกจากการเปนลูกคาธนาคารประจําสาขาใด  ๆ  มากอน 

9. ไมเปนลูกคาเงินกูของธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นใด 

10. มีความพรอมและสมัครใจเขารวมอยูในกลุมลูกคาเพื่อรวมกันค้ําประกันหนี้เงินกู  

จํานวนเงินกูขั้นสูง 

จํานวนเงินกูของผูกูแตละรายขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและความจําเปนในการใชเงินกู   รายได  คาใชจาย  

ความสามารถในการชําระหนี้ และหลักประกัน ทั้งนี้วงเงินกูสูงสุดไมเกินรายละ 100,000  บาท    

หลักประกันเงินกู  

- ใชเงินฝากธนาคารเปนประกัน โดยจํานวนเงินกูตองไมเกินรอยละแปดสิบของจํานวนเงินฝากที่เปนประกัน 
- ใชอสังหาริมทรัพยที่ไมไดจํานองตอเจาหนี้อื่นจํานองเปนประกันโดยมีราคาประเมินไมนอยกวา  1.25  เทา  

หรือวงเงินกูไมเกินรอยละแปดสิบของวงเงินจํานอง 
- จัดใหลูกคาตามโครงการนี้หรือลูกคาตามขอบังคับฉบับที่ 44 ซึ่งผูอนุมัติเงินกูไดพิจารณาแลวเห็นวามีความ

เหมาะสมจํานวนไมนอยกวา 3  คน  ทําหนังสือรับรองรับผิดอยางลูกหนี้รวมกันตอธนาคารเปนประกันหนี้
เงินกู  

กําหนดชําระคืน 

กําหนดใหผูกูชําระคืนจํานวนตนเงินและดอกเบี้ยตามความสามารถในการชําระหนี้ของผูขอกู โดยกําหนดงวด

ชําระคืนเงินกูทุกเดือน  เดือนละเทา  ๆ  กันทั้งตนเงินและดอกเบี้ย  ทั้งนี้  กําหนดชําระคืนใหเสร็จสิ้นภายใน 24  เดือนนับ

จากวันจายเงินกู โดยไมมีระยะเวลาปลอดชําระตนเงินและดอกเบี้ยเงินกู    

 ดอกเบี้ยเงินกู 
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กําหนดใหผูกูชําระดอกเบี้ยในอัตราคงที่  (Flat Rate)  ในอัตรารอยละ  1  ตอเดือน ในกรณีที่ผูกูชําระคืนตนเงินกูและ

ดอกเบี้ยรายงวดไดตามกําหนดทุกงวดของรอบชําระใด  ธนาคารจะจายคืนดอกเบี้ยเงินกูใหในอัตรารอยละ 0.25  ตอเดือน  

ของตนเงินกูที่ชําระของรอบชําระนั้นโดยจะจายคืนดอกเบี้ยใหเมื่อครบรอบชําระนั้น  ๆ  หรือเมื่อชําระหนี้ในรอบนั้น  ๆ  

เสร็จสิ้น    

 เงื่อนไขการกู 

- ผูกูตองมีเงินฝากกับธนาคารเปนระยะเวลาไมนอยกวา  3  เดือน 
- ผูกูตองเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหหรือมีการประกันชีวิตหรืออุบัติเหตุ  

 ผลการดําเนินงาน 

ตาราง 5 ผลการดําเนินงานดานสินเชื่อ ณ วนัสิ้นปบญัชี 2545 - 2549 

รายการ 2545 2546 2547 2548 2549 

1. กําไรสุทธิ (ลานบาท) 600 961 1,645 1,765 2,918 

2. จํานวนสํานกังานจังหวดั/สาขา 664 667 669 923 983 

3. จํานวนหนวยอําเภอ 889 899 907 938 945 

4 จํานวนพนกังานรวม 13,130 13,267 13,209 12,889 12,943 

5 จํานวนเกษตรกรลูกคา (ครวัเรือน) 3,688,673 3,733,784 3,862,558 4,010560 4,120,680 

8. จายเงินกูเกษตรกรระหวางป (ลาน

บาท) 

93,614 115,465 173,095 202,429 218,354 

9. จํานวนสหกรณการเกษตรลูกคา 

(สถาบัน) 

969 841 844 853 855 

10. จํานวนสมาชิกลกูคาสหกรณ 

(ครัวเรือน) 

1,567,601 1,662,708 1,511,942 1,517,199 1,599,038 

11. จายเงินกูใหสหกรณการเกษตร 

(ลานบาท) 

26,974 24,649 28,635 36,485 42,154 

12. จํานวนกลุมเกษตรกรลกูคา 

(สถาบัน) 

234 153 121 87 75 

13. จํานวนกลุมเกษตรกร (ครัวเรือน) 13,709 8,572 7,234 5,824 5,634 

14. จายเงินกูใหกลุมเกษตรกร (ลาน

บาท) 

34 25 109 177 163 

15. เงินใหสินเชื่อรวม (ลานบาท) 289,096 322,000 378,853 421,701 428,586 



ภาคผนวก ข - 230 
 

รายการ 2545 2546 2547 2548 2549 

 15.1 เกษตรกรรายคน (ลานบาท) 241,715 258,137 298,997 345,194 369,794 

 15.2 สถาบนัเกษตรกร (ลานบาท) 14,170 14,389 14,945 17,762 21,278 

 15.3 กลุมเกษตรกร (ลานบาท) 93 72 43 40 32 

 15.4 โครงการนโยบายรัฐ (ลาน

บาท) 

23,969 19,814 37,128 32,183 11,969 

 15.5 สินเชื่อประเภทอื่น (ลาน

บาท) 

9,149 29,588 29,965 26,522 25,513 

ที่มา: รายงานประจําป 2549 

 

3.15  ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
 
 ลักษณะของหนวยงาน 
 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI) 
 ประวัติ 
 ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.) เปนสถาบันการเงินของรัฐที่อยูภายใตกํากับของ

กระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2536 มีผลบังคับใช

ตั้งแตวันที่ 7 กันยายน 2536 กําหนดทุนประเดิมของ ธสน. เปนจํานวน 2,500 ลานบาท พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการ

สงออกและนําเขาแหงประเทศไทยไดกําหนดขอบเขตอํานาจในการทําธุรกิจไวอยางกวางขวาง ธสน. จึงสามารถใหสินเชื่อ

ไดทุกรูปแบบ เชน สินเชื่อระยะสั้นและสินเชื่อระยะยาว สินเชื่อในประเทศและสินเชื่อตางประเทศ โดยสามารถทําธุรกิจได

ทั้งที่เปนสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราตางประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถกูยืมเงินจากสถาบันการเงินทุกประเภททั้งใน

ประเทศและตางประเทศและออกตราสารการเงินระยะสั้นและระยะยาวขายแกสถาบันการเงินและประชาชนทั่วไปทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ กลาวโดยสรุป ธสน. สามารถทําธุรกิจทุกประเภทที่ธนาคารพาณิชยทําได ยกเวนเพียงการรับฝาก

เงินจากประชาชนทั่วไปเทานั้น ธสน. เริ่มเปดดําเนินการในเดือนกุมภาพนัธ 2537 โดยมีพิธีเปดอยางเปนทางการในวันที่ 17 

กุมภาพันธ 2537 

           ในเดือนพฤศจิกายน 2542 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 เพื่อแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคและอํานาจของ ธสน. เกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนการลงทุนให

ชัดเจนและกวางขึ้น เพ่ือให ธสน. เปนธนาคารที่สามารถสนับสนุนนักลงทุนไทยในตางประเทศไดอยางเต็มที่ และเพ่ือให 

ธสน. สามารถขยายการสนับสนุนทางการเงินแกนักลงทุนในประเทศที่ประกอบกิจการเกี่ยวเนื่องกับการสงออกและการลด

การสูญเสียหรือสนับสนุนใหไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศ 
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 ภาระหนาท่ี 

 สงเสริมการสรางและสนับสนุนผูสงออกและผูลงทุนที่ทํารายไดเปนเงินตราตางประเทศเขาประเทศหรือประหยัด
เงินตราตางประเทศ โดยทําธุรกิจหรือกิจกรรมเพื่อชวยเหลือนักธุรกิจไทยใหสามารถแขงขันกับประเทศอื่นๆ และใหบริการ
ทางการเงินในสวนที่ระบบธนาคารพาณิชยไมสามารถตอบสนองไดอยางเพียงพอ หรือไมทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาลในการใหความชวยเหลือแกตางประเทศเพื่อเอื้อประโยชนตอการสงออก การลงทุน และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของไทย 
 กิจกรรมและลักษณะ ขอบเขตการดําเนินการ 

 การสนับสนุนทางการเงิน 

 ธสน. สนับสนุนทางการเงินเพื่อการสงออกอยางครบวงจร ไดแก  

 1. สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อการสงออก อาทิ 

 - สินเชื่อเพ่ือเตรียมการสงออก 

- สินเชื่อพิเศษสําหรับผูสงออกรายยอย 

- สินเชื่อสงออกทันใจ 

- สินเชื่อสงออกเพิ่มคา 

- สินเชื่อผูผลิตเพื่อผูสงออก 

- สินเชื่อเพ่ือการรวมงานแสดงสินคา 

- บริการสนับสนุนการนําเขาสินคาเพ่ือสงออก 

- บริการรับซื้อตั๋วสงออก 

- บริการเรียกเก็บตั๋วสินคาออก 

 - สินเชื่อระยะปานกลางถึงระยะยาว 

  สินเชื่อเพื่อขยายกําลังการผลิต 

 - บริการประกันการสงออกระยะสั้น 

 2. ธสน. ไดออกบริการสงเสริมธุรกิจบริการการสงออก (Service Providers for Exports) ใหแกผูประกอบการธุรกิจบริการ

การสงออก เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2550 ประกอบดวยสินเชื่อเพื่อพัฒนาหองปฏิบัติการตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพสินคา

สงออกและสินเชื่อสําหรับผูใหบริการโลจิสติกสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมทั้งชวยลดตนทุนใหแกผู

สงออก SMEs   

 3. จัดโครงการพิเศษทางการเงิน สําหรับป 2550 ตอเนื่องจากป 2549 ไดแก 

3.1 โครงการสนับสนุนการสงออกไปประเทศใหมของผูสงออก และประเทศ FTA โดยใหสวนลด 50%  

สําหรับคาวิเคราะหขอมูลผูซื้อในตางประเทศหรือธนาคารผูเปด L/C  รวมทั้งใหฟรีคาบริการขอมูลประเทศ 

FTA เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหผูสงออกสามารถเพิ่มมูลคาการสงออกสินคาไปยังผูซื้อรายใหมใน
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ประเทศใหมที่อยูนอกเหนือจากประเทศที่ผูสงออกมีการคาขายอยูปจจุบนัและในประเทศทีม่กีารลงนามใน

ขอตกลงเขตการคาเสรี (Free Trade Area) กับประเทศไทยแลวเสร็จ 

 3.2 โครงการตรวจสอบผูซื้อกอนเจรจาทางการคา โดยใหสวนลด 50% สําหรับคาวิเคราะหขอมูลผูซื้อใน

ตางประเทศหรือธนาคารผูเปด L/C สําหรับผูสงออกที่อยูในอุตสาหกรรมที่ ธสน. จะใหการสนับสนุนและ

สนใจที่จะทําประกัน และฟรีคาวิเคราะหขอมูลผูซื้อในตางประเทศหรือธนาคารผูเปด L/C สําหรับการรวมงาน

กับหนวยงานของรัฐ 

 4. ใหบริการดานตางประเทศกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) ดาน

การเปด Letter of Credit (L/C) และออกหนังสือค้ําประกันใหแกผูนําเขาซึ่งเปนลูกคาของ ธพว. รวมทั้งการใหความรวมมือ

ดานบริการประกัน  การสงออก เพื่อเสริมสรางความมั่นใจใหแกลูกคาของ ธพว. ในการขยายการสงออก   ทั้งในตลาดเดิม

และบุกเบิกตลาดใหม 

 5. พัฒนาระบบการพิจารณาสินเชื่อใหแกผูสงออกรายยอยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดวยการพัฒนาระบบ EXIM 

Credit Fast Track ขึ้น เพื่อชวยใหฝายงานดานการตลาดมีกรอบการทํางานที่ชัดเจน รวดเร็ว และแมนยําในการพิจารณา

อนุมัติวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนใหแกผูประกอบธุรกิจสงออกรายยอยที่มียอดขายไมเกิน 100 ลานบาทตอป รายละไมเกิน 5 ลาน

บาท ซึ่งระบบดังกลาวจะชวยเตรียมความพรอมใหผูประกอบการรายยอยในการบุกเบิกหรือขยายตลาดสงออกในตางประเทศ

ไดเพิ่มมากขึ้น 

 ดานการพัฒนาศักยภาพ 

 1. สงเสริมการตลาดใหแกผูสงออก SMEs 

1.1 จัดฝกอบรมใหความรูดานการประกอบธุรกิจการสงออก  ตลาด  และสินคา  สงออก 

1.2 ประสานงานกับสมาคมผูคาไทยระหวางประเทศในการใหบริการทางการเงิน และพัฒนาศักยภาพของ 

Intertrader 

 2. พัฒนาศักยภาพผูสงออก SMEs ในการบริหารความเสี่ยง  

2.1 จัดอบรมดานการบริหารความเสี่ยง 

2.2 กระตุนใหลูกคาทํา Forward Contract เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

2.3 สนับสนุนใหมีการใชสินเชื่อเพ่ือเตรียมการสงออกสกุลดอลลารสหรัฐมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจาก

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

 3. สรางความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ที่สนับสนุนผูสงออก SMEs และผลักดัน กิจกรรมรวมกัน อาทิ สํานักงาน

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.), สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

(Market for Alternative Investment: MAI)  
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 4. มี “ศูนยบริการผูสงออก SME” เพื่อใหคําปรึกษา แนะนํา และเปนพ่ีเลี้ยงใหแกผูสงออกขนาดยอมและ

ผูประกอบการภายในประเทศที่ตองการทําธุรกิจสงออก    แตยังขาดความรูและประสบการณเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ

สงออก อาทิ การจัดทําเอกสารสงออก, การเลือกใชเครื่องมือการชําระเงินทางการคาระหวางประเทศ, ขอมูลหนวยงานที่

เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ โดยการจัดเตรียมทีมที่ปรึกษาผูมีความเชี่ยวชาญดานการเงินและการทําธุรกิจสงออก, การ

จัดสรางระบบเครือขาย ที่ปรึกษาเพื่อธุรกิจสงออก, การจัดรวบรวมและเผยแพรขอมูลความรูเกี่ยวกับการทําธุรกิจและ

สงออก และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูสงออก 

 ผลการดําเนินงาน 

 จากตารางดานลางจะเห็นไดวา ธสน.ไดใหสินเชื่อแก SMEs เปนจํานวนมากขึ้นทุกป แตกระนั้นก็ตาม ยังนับวาเปน

สวนนอยเมื่อเทียบกับลูกคาทั้งหมดของ ธสน.  

ตาราง 6 การใหสินเชื่อของ ธสน. แกลูกคา SMEs 

ป SMEs ทีไ่ดรบัการอนุมตั ิ วงเงินสินเชื่อ 

จํานวน รอยละของ

ลูกคา

ทั้งหมด 

ไดรับการ

อนุมตั ิ

คิดเปนรอยละของ

สินเชื่อทั้งหมด 

เปนวงเงินสินเชื่อใหม

ใหผูสงออก SMEs 

จํานวน 

2546 1,374 88.2 34,257 43.7 - 

2547 1,611 88.3 39,417 41.1 736 

2548 1,808 87.7 47,172 41.7 699 

2549 1,902 59 44,325 36 562 

ที่มา : รายงานประจําป 2546 – 2549 

 

 

 

ตาราง 7 การใหวงเงินสินเชื่อแก SMEs จําแนกตามประเภทกจิการ และขนาดของกิจการในป 2549 และป 2550 

ประเภทกิจการ 

ป 2549 

(ม.ค.-ธ.ค.) 

ป 2550 

(ม.ค.-ต.ค. 50) 

จํานวนราย จํานวนเงนิ จํานวนราย จํานวนเงนิ 

ขนาดยอม (S) 

1. การผลิต 

1.1 เกษตรกรรม 
1.2 อตุสาหกรรม 

 

 

37 

 

 

1,652.30 

 

 

22 

 

 

156.50 
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    ท่ีมา: ธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขาแหง

ประเทศไทย  

  

 การเชื่อมโยงกับ

หนวยงานอื่นๆ 

 ก า ร ป ร ะ ส า น

คว าม ร ว มมื อ ในก า ร

จั ด ก า ร ธุ ร ก ร รมด า น

ตางประเทศกับธนาคาร

แลนด แอนด เฮาส เพื่อ

รายยอย จํากัด (มหาชน) 

 ในการสนับสนุนผูสงออก SMEs ธสน. และ ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด(มหาชน) (LH BANK) 

ไดลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือในการใหความสนับสนุนดานธุรกรรมตางประเทศที่เกี่ยวของกับการสงออกและ

นําเขาสินคาเพ่ือใชในการผลิตสินคาหรือบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการสงออกและการลงทุนของไทยในตางประเทศใหแก

ลูกคาของ LH BANK เพื่อผลักดันการขยายตัวของธุรกิจ SMEs ของไทยในตลาดการคาและการลงทุนระหวางประเทศ 

 โครงการสนับสนุนนักธุรกิจผูสงออก (Intertrader) 

 ธสน. รวมกับ กรมสงเสริมการสงออก กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และสมาคมผูคาไทยระหวาง

ประเทศไดรวมกันลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) เพ่ือพัฒนาความเปนมืออาชีพและศักยภาพการแขงขัน

ของนักธุรกิจผูสงออก (Intertrader) และผูสงออก SMEs รวมทั้งผูผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) อยางครบ

วงจร และเพื่อผลักดันสินคาไทยและสินคา OTOP สูตลาดโลกอยางมีประสิทธิภาพ โดยภายใต MOU ดังกลาว ทั้ง 4 

หนวยงานจะทํางานอยางเกื้อหนุนกันลักษณะ “องคกรพันธมิตร” ที่มีภารกิจรวมกันในการพัฒนาศักยภาพการสงออก การ

นําเขาวัตถุดิบ และเทคโนโลยีการผลิตใหมๆของ Intertrader โดยใหสมาคมผูคาไทยระหวางประเทศทําหนาที่พ่ีเล้ียง ดูแล 

และใหคําปรึกษาแก Intertrader ผูสงออก SMEs และ ผูผลิตสินคา OTOP เพื่อการสงออก และประสานความตองการของผุ

ประกอบการเหลานั้นมายังกรมสงเสริมการสงออก กรมพัฒนาธุรกิจการคา และ ธสน. ซึ่งจะทํางานรวมกันอยางใกลชิดเพื่อ

เตรียมความพรอมให Intertrader และผูสงออก SMEs มีความรูความเขาใจในการดําเนินธุรกิจสงออกที่รอบคอบและมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการแขงขันดานตนทุนและชองทางการตลาดในตางประเทศทั้งตลาดดั้งเดิมและการ

ขยายตลาดใหม เพื่อกอใหเกิดมูลคาและสรางรายไดจากการสงออกสูประเทศมากยิ่งขึ้น 

 แผนการดําเนินงานในอนาคต 

2.การบริการ 

3.การคาสง/ คาปลีก 

285 

15 

131 

2,191.73 

487.98 

1,702.29 

116 

23 

63 

1,321.67 

760.22 

790.52 

รวมขนาดยอม (S) 468 6,034.30 224 3,028.91 

ขนาดกลาง (M) 

1. การผลิต 

1.1 เกษตรกรรม 
1.2 อตุสาหกรรม 

2.การบริการ 

3.การคาสง/ คาปลีก 

 

 

17 

61 

8 

8 

 

 

573.75 

2,627.56 

875.37 

449.00 

 

 

7 

32 

8 

2 

 

 

453.29 

890.07 

536.25 

66.00 

รวมขนาดกลาง (M) 94 4,525.68 49 1,945.61 

รวม SMEs 562 10,559.98 273 4,974.52 
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 นอกจากบริการทางการเงินและไมใชการเงินที่ ธสน. ไดใหบริการในป 2550 และจะไดดําเนินการตอเนื่องในป 

2551 แลว ธสน. ยังมีการดําเนินการตามแผนงานเพิ่มเติมดังนี้ 

1. พัฒนาและปรับปรุงบริการทางการเงินใหแกผูสงออก SMEs 

2. เปดศูนยขอมูลการคาและการทําธุรกิจไทยในตางประเทศ เพื่อเปนแหลงขอมูลเกี่ยวกับการสงออกและการทําธุรกิจ

ไทยในตางประเทศใหกับผูสงออกและ นักลงทุนไทย รวมทั้งผูที่สนใจทั่วไป 

3. จัดตั้งบริษัท EXIM International โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแกไข/ลดปญหาและอุปสรรคทางการคาใหแกผูสงออกไทย 

โดย ธสน. จะจัดตั้งบริษัท EXIM International ที่สหพันธรัฐรัสเซียเปนประเทศแรก  ทั้งนี้บริษัท EXIM International จะ

ใหบริการแกผูสงออกไทยและผูนําเขารัสเซียในรูปแบบตางๆ เชน  

- การเปน Facilitator ทําหนาที่ในการเก็บเงินจากผูนําเขาและสงมอบเอกสารการคาใหผูนําเขา เพื่อเพ่ิม

ความมั่นใจในการไดรับชําระเงินใหแกผูสงออก นอกจากนี้ หากผูซื้อไมมารับสินคา บริษัท EXIM 

International จะเปนผูดําเนินการออกของ เพื่อขายใหแกผูซื้อรายอื่น 

- การออก Advance Payment Bond ใหแกผูนําเขาเพื่อเพิ่มความมั่นใจใหแก ผูนําเขาในการจาย 

Advance Payment ใหแกผูสงออกไทย ซึ่งหากผูสงออกไทยไมสามารถสงมอบสินคาได ผูซื้อก็สามารถ

เรียกเงินที่จาย มาแลวคืนไดจาก Advance Payment Bond 

- Business Matching เปนตวักลางในการจบัคูระหวางผูซือ้ผูขาย 

 

3.16  ธนาคารออมสิน 

 ลักษณะของหนวยงาน 
 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI)  
 ประวัติ 
 กิจการออมสินไดเริ่มขึ้นในประเทศไทยเมื่อป พ.ศ. 2456 ตามพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงเห็นคุณประโยชนของการออมทรัพย เพื่อใหประชาชนรูจักการประหยัดเก็บออม มีสถานที่เก็บ

รักษาทรัพยสินเงินทองของประชาชนใหปลอดภัยจากโจรผูราย จึงไดทรงจัดตั้ง คลังออมสิน ขึ้น โดยสังกัดกรมพระคลัง

มหาสมบัติ ดําเนินธุรกิจภายใต พระราชบัญญัติคลังออมสิน พ.ศ. 2456 

 ตอมาในป พ.ศ. 2472 คลังออมสินไดไปอยูในความรับผิดชอบของกรมไปรษณียโทรเลข กิจการไดเร่ิมแพรหลาย

และเปนที่นิยมของประชาชนมากขึ้น ตอมาเมื่อภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง รัฐบาลไดเห็นถึงคุณประโยชนของการ

ออมทรัพยและความสําคัญของคลังออมสินที่มีตอการพัฒนาประเทศจึงไดยกฐานะของคลังออมสินขึ้นเปนองคการของ

รัฐบาล มีฐานะเปนนิติบุคคลดําเนินธุรกิจภายใตพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 มีการบริหารงานโดยอิสระ
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ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เริ่มดําเนินธุรกิจในรูป

ธนาคารออมสินตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2490 เปนตนมา 

 ในปจจุบัน ธนาคารออมสิน มีฐานะเปนนิติบุคคล เปนรัฐวิสาหกิจในรูปของสถาบันการเงินที่มีรัฐบาลเปนประกัน

อยูภายใตกํากบัทั่วไปของกระทรวงการคลัง มีสาขา 586 สาขาทั่วประเทศ  

 ภาระหนาท่ี 

 เปนสถาบันที่มั่นคงของประเทศ เพื่อการออม การลงทุน การสรางเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาประเทศ และการ

บริการทางการเงินครบวงจรแกประชาชนทุกระดับทั่วประเทศ โดยที่ 

 1. เปนสถาบันการออมของประเทศ 

 2. เปนสถาบันที่ดําเนินงานสนองนโยบายรัฐบาล ในการสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

 3. เปนสถาบันการลงทุนเพ่ือการพัฒนา 

 4. เปนสถาบันการเงินที่ดํารงอยูไดภายใตภาวะการแขงขัน 

 กิจกรรมและลักษณะ ขอบเขตการดําเนินงาน 

 ธนาคารออมสิน ตระหนักดีวา ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนรากฐานของการพัฒนา และสรางรายไดของ

ประเทศ เปนหัวใจสําคัญที่จะทําใหเศรษฐกิจเติบโต แข็งแรง ทัดเทียมนานาประเทศได จึงเปดบริการ สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอม (SMEs) ทั้งภาคการผลิต การคา และการบริการ เพื่อสนับสนุนใหผูประกอบการสามารถดําเนินธุรกิจ

ไดอยางตอเนื่อง มีทุนทรัพยที่จะพัฒนาเทคโนโลยีระบบจัดการ และการผลิตใหเปนมาตรฐาน พรอมใหคําปรึกษาสําหรับ

กาวแรกของกิจการใหสามารถเติบโต เปนธุรกิจที่มั่นคง  

 

 วัตถุประสงค  

 เพ่ือใชเปนเงินทุน เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ การผลิต การคา และบริการ สําหรับผูประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

 คุณสมบัติผูกู  

 เปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย หรือจดทะเบียนตามกฎหมายไทย   

 ระยะเวลาชําระเงินกู  

- วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี ระยะเวลาไมเกิน 1 ป ทบทวนการใชวงเงินทุกป   
- เงินกูระยะยาว ระยะเวลาไมเกิน 10 ป   

 อัตราดอกเบี้ย  

 ตามประกาศธนาคาร  

 อัตราคาธรรมเนียมการใหบริการสินเชื่อ  
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 ตามประกาศธนาคาร  

 หลักประกันเงินกู 

  เงินฝากธนาคารออมสิน หรือสลากออมสิน  

  ที่ดิน หรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง   

 หนังสือค้ําประกันจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม  

 หลักประกันอ่ืน ตามเกณฑของธนาคาร 

 หลักฐานที่ใชในการขอกู 

 กรณีบุคคลธรรมดา  

- หนังสือแจงความประสงคในการขอสินเชื่อ หรือแบบคําขอสินเชื่อ  

- สําเนาบัตรประชาชน หรือใบแทนบัตรประชาชนของผูกู / ผูค้ําประกัน   

- สําเนาทะเบียนบานของผูกู / ผูค้ําประกัน   

 กรณีนิติบุคคล  

- สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล และบริคณหสนธิ   

- สําเนาทะเบียนรายชื่อผูถือหุน  

- รายงานการประชุมที่มีมติใหกูเงิน  

- สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชนของผูมีอํานาจ ทําการแทนนิติบุคคล   

 เอกสารเกี่ยวกับกิจการ  

- สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (ทะเบียนการคา / ทะเบียนพาณิชย)  

- สําเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน (รง.4)   

- รายละเอียดความเปนมาของกิจการ  

- รายละเอียดของโครงการและแผนธุรกิจ  

 เอกสารดานการเงิน  

- งบการเงินยอนหลัง 3 ป (งบกําไรขาดทุน และงบดุล)   

- สัญญาเงินกู / สัญญาจํานอง บันทึกตอทายสัญญาจํานอง สถาบันการเงินอื่น    (ถามี)   

- สําเนาใบเสร็จเงินกู / Statement สถาบันการเงนิ ยอนหลัง 6 เดือน   

- สําเนาบัญชีเงินฝากประเภทตางๆ ของธนาคารออมสิน และสถาบันการเงินอื่น   

 เอกสารเกี่ยวกับหลักประกัน  

- สําเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3 ก.   

- แผนที่ตั้งหลักประกัน  
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 กรณีขอซื้อที่ดิน หรือที่ดินพรอมอาคาร หรือกอสรางอาคาร หรือตอเติมซอมแซมขยายอาคาร   

- สําเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน หรือที่ดินพรอมอาคาร   

- แผนผังบริเวณที่ตั้งหลักประกัน  

- แบบแปลนอาคาร และรายงานประกอบ   

- สําเนาใบอนุญาตใหกอสรางอาคาร หรือตอเติมซอมแซมอาคาร   

- สําเนาสัญญาวาจางกอสรางอาคาร หรือตอเติมซอมแซมอาคาร   

 กรณีขอซื้อเคร่ืองจักร อุปกรณ   

 รายละเอียดเครื่องจักร อุปกรณ พรอมราคาเอกสารอื่นๆตามความจําเปนที่ใชประกอบการกู   

 ผลการดําเนินงาน 

ตาราง 8 การใหสินเชื่อ SMEs ของธนาคารออมสนิ ในป 2546 

ลกัษณะของวสิาหกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง วิสาหกิจขนาดยอม รวมจํานวน SMEs 

จํานวน 

(ราย) 

จํานวน

เงิน (ลาน

บาท) 

จํานวน 

(ราย) 

จํานวน

เงิน (ลาน

บาท) 

จํานวน 

(ราย) 

จํานวน

เงิน (ลาน

บาท) 

ภาคการ

ผลิต 

อุตสาหกรรม 9 31.76 167 159.21 176 190.97 

เกษตรกรรม 4 3.00 1,291 355.84 1,295 358.84 

ภาคการบรกิาร 125 260.75 1,231 1,405.88 1,356 1,666.63 

ภาคการคาสง 12 25.79 130 138.40 142 164.19 

ภาคการคาปลีก 6 7.48 62,313 2,335.30 62,319 2,342.78 

รวม 153 328.78 65,132 4,394.60 65,288 4,723.41 

   ที่มา : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.), 2546 รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและ         ขนาดยอม ป 

2546 และแนวโนม ป 2547 

ตาราง 9 ผลการดําเนินงานดานสินเชื่อธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอม 

ป เงินใหสนิเชื่อ (ลาน

บาท) 

คิดเปนรอยละของ

สินเชื่อทั้งหมด 

สงสัยจะสูญ (ลาน

บาท) 

คิดเปนรอยละของ

เงินใหสินเชื่อ 

2546 17,077.94 5.97 779.29 4.56 

2547 22,084.68 6.37 876.4 3.97 

2548 23,606.81 5.94 1019.09 4.32 

2549 27,102.13 6.27 1393.87 5.14 
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  ที่มา : รายงานประจําป 2547 - 2549 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. สถาบนัอสิระ 

4.1 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
 ประวัติ 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ กอตั้งขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 

กันยายน 2541 มีฐานะเปนสถาบันอิสระภายใตอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ซึ่งไดรับการสนับสนุนดานการเงินจากรัฐบาลใน

ระหวางป 2542-2544 โดยมีวิสัยทัศนในการเปนผูนําดานการรับรองและการฝกอบรมตามมาตรฐานระบบการจัดการ 

(Management System) ของประเทศไทย และเปนที่ยอมรับในระดับสากล ดวยการบริหารจัดการที่แข็งแกรง และเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย พรอมดวยบุคลากรที่เกง มีความสามารถ มีความภูมิใจในการเปนพนักงานของ สรอ. และใหความพึงพอใจสูงสุด

แกผูใชบริการ 

 ลักษณะการดําเนินงาน ประเภท และขอบเขตการดําเนินงาน 
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอมีพันธกิจ ดังตอไปนี้ 
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1) ใหบริการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO และมาตรฐานอื่นๆ เพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ 

2) สรางและพัฒนาผูตรวจประเมินและองคกรดานการตรวจสอบรับรองที่ไดมาตรฐานสากล เพื่อสนองความ
ตองการของตลาด  

3) เผยแพรถายทอดความรูความเขาใจดานการมาตรฐานและที่เกี่ยวของ ใหแกบุคลากรภาครัฐและเอกชน  
4) เขามีสวนรวมในกิจกรรมดานการรับรองระบบการจัดการขององคกรระดับสากลและภูมิภาค เพ่ือใหกาวทัน

การเปลี่ยนแปลงและชวยรักษาผลประโยชนของประเทศ  
5) ประสานความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและขอคิดเห็นประกอบการกาํหนด

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปองกันแกไขปญหาเกี่ยวกับการรับรองระบบการจัดการ ฯลฯ 
6) ใหบริการตรวจสอบผลิตภัณฑและรับรองงานดานบริการตามมาตรฐานตางๆ  
7) ใหบริการประเมินผลแผนงานโครงการและพัฒนาระบบติดตามประเมินผลใหแกองคกรตางๆ  
8) เปนแหลง (ศูนย) ขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานระบบการจัดการและใหการเตือนภัย 
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอใหบริการตามพันธกิจขางตน โดยไดจัดตั้งหนวยธรุกิจ 5 หนวย เพื่อใหบริการ 

ดังตอไปนี้ 

1. ฝายรับรองระบบ (System Certification Department : SCD) ใหบริการดานการรับรองระบบการจัดการตางๆ 

อาทิ มอก.-ISO 9001, มอก.-ISO 14001, มอก. 18001, OHSAS 18001, GMP / HACCP, ISO 22000 และใหบริการรับรอง 

IMS (Integrated Management System)  

2. ฝายหนวยตรวจ (Inspection Body Department : IBD) ใหบริการแกหนวยงานตางๆ ในฐานะผูตรวจสอบตาม

มาตรฐานตางๆ อาทิ มาตรฐาน Q-MARK, มาตรฐานแรงงานไทย (THAI LABOUR STANDARD) มรท. 8001-2546 (TLS 8001-

2003), Social Code of Conduct ของหนวยงาน HIFAB ประเทศสวีเดน มาตรฐานผลิตภัณฑศิลปาชีพและหัตถกรรมพื้นบาน 

ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ เปนตน 

3. ฝายโครงการและวิจัย (Project and Research Department : PRD) ใหบริการดานวิชาการ อาทิ การวางระบบ

การติดตามและประเมินผลการดําเนิงาน การฝกอบรมดานเทคนิคการติดตามและประเมินผล การทบทวนและจัดทําแผน

ปฎิบัติราชการ การจัดสัมมนาทางวิชาการ และการจัดทําคูมือสําหรับการทํางาน โดยไดจดทะเบียนเปนที่ปรึกษาของ

กระทรวงการคลัง ประเภท A หมายเลข 774 ที่ใหบริการในฐานะที่ปรึกษาในสาขาอุตสาหกรรม ซึ่งผลงานการติดตามและ

ประเมินผลโครงการที่สําคัญ ไดแก โครงการแผนปรับโครงสรางอุตสาหกรรม โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม และ

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพ เปนตน  

4. ฝายบริการเทคนิค (Technical Service Department : TSD) ใหบริการฝกอบรมและพัฒนาเพื่อเปนผูตรวจ

ประเมินดานมาตรฐานระบบการจัดการตามมาตรฐาน สากล อาทิ ISO 9001: 2000, ISO 14001: 2004, TIS 18001 & 

OHSAS 18001, HACCP / GMP, ISO/TS 16949:2002, TLS 8001,ISO 22000, ISO 27001, R0HS&WEEE และ QWL 
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นอกจากนี้ยังใหบริการฝกอบรม อีเล็คทรอนิกสและสื่อการสอนอื่นๆ ตลอดจนพัฒนาหนวยงานรับรองภาครัฐและ

ภาคเอกชนอีกดวย 

5. ฝาย Balanced Scorecard : BSC โดยไดรวมมือกับ Professor Robert S. Kaplan และ Dr. David P. Norton สองผูรวมคน

คิด Balanced Scorecard เพื่อนําเสนอกระบวนการบริหาร Balanced Scorecard ใหแกผูบริหารในสังคมไทย ใหมีความรู ความเขาใจ 

ตลอดจนสามารถนําไปใชอยางถูกตองพรอมทั้งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 

 ขอบเขตการใหบริการที่มีตอ SMEs 

การรับรองระบบการจัดการเปนสิ่งที่เปนประโยชนตอ SMEs มาก ซึ่งผูประกอบการสามารถนําไปใชในองคกร

ไดทันทีและมีประสิทธิผล สํานักงานมาตรฐานไอเอสโอจึงไดใหบริการภายใตหลักการ brand ดี คุณภาพดี บริการดี และ

ราคายุติธรรม นอกจากนั้น ผูประกอบกิจการโรงงานซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (มอก.

14001 หรือ ISO 14001) หรือมาตรฐานดานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001) จะไดรับสิทธิ

ประโยชนตามยกเวนคาธรรมเนียมรายป เปนระยะเวลา 5 ป เน่ืองจาก MASCI เปนหนวยรับรองที่กระทรวงอุตสาหกรรม 

โดย ONAC ไดใหการรับรองระบบงาน     

4.2 สถาบันไทย-เยอรมัน 
 ประวัต ิ

สถาบันไทย - เยอรมัน จัดตั้งขึ้นโดยความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสถาบันฯ เปนหนวยงานที่มีประสิทธิภาพในการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงสู

ภาคอุตสาหกรรมไทย การดําเนินงานของสถาบันฯ มีลักษณะการบริหารงานเปนอิสระและอยูนอกระบบการศึกษา ภายใต

การดูแลของกระทรวงอตุสาหกรรม โดยมีอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิมารองรับการดําเนินงาน หลังจากคณะรัฐมนตรไีดมมีติ

อนุมัติการจัดตั้งเมื่อเดือนกันยายน 2535 สถาบันฯ เร่ิมเปดสํานักงานในป 2538 จนกระทั่งเริ่มใหบริการครั้งแรกในเดือน

มกราคม 2541 โดยสถาบันฯ มีวิสัยทัศนในการเปนสถาบันทางดานเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหมที่มีความเปนเลิศในการ

พัฒนา การถายทอด และการจัดตั้งเทคโนโลยีในระดับมาตรฐานสากล 

 ลักษณะการดําเนินงาน ประเภท และขอบเขตการดําเนินงาน 

สถาบันไทย – เยอรมัน มีพันธกิจ ดังตอไปนี้ 
1) เปนศูนยกลางการพัฒนา การถายทอดและการจัดการเทคโนโลยีการผลิตสูภาคอุตสาหกรรม 
2) สรางความสามารถของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อรองรับการพัฒนาและ

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 



ภาคผนวก ข - 242 
 

3) สรางศูนยขอมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมการผลิต ศึกษาวิเคราะหขอมูลเพ่ือพยากรณแนวโนม การ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม และจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน 

4) เปนกลไกของรัฐในการดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม 
5) เปนองคกรแหงการเรียนรูเพื่อตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรม 
สถาบันไทย – เยอรมัน เปนศูนยฝกอบรมทางเทคโนโลยี การผลิตที่ทันสมัยและมาตรฐานสูงในระดับสากล 

สําหรับภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ดวยการสนับสนุนทางเทคโนโลยี หลักวิชาการระดับคุณภาพที่ทันสมัย ทั้ง
เครื่องมือ เครื่องจักร หลักสูตรการฝกอบรม และวิทยากร ผูเชี่ยวชาญจากประเทศเยอรมัน ซึ่งสถาบันฯ ใหบริการ SMEs 
ผาน 4 ศูนยหลักของสถาบันฯ ไดแก 

• Automatic Technology Center ซึ่งใหบริการออกแบบและติดตั้งระบบอัตโนมัติ การออกแบบและพัฒนาเครื่องจัก 
และการวิเคราะห ซอมแซม และ retrofit เครื่องจักร 

• Mould & Die Technology Center ใหบริการฉีดพลาสติก การออกแบบและผลิตแมพิมพขึ้นรูปโลหะ และการผลิต
ช้ินสวนเครื่องมือกลที่ตองการความเที่ยงตรงสูง 

• Production Technology Development Center ใหบริการสแกนชิ้นงาน บริการงานเชื่อม การทดสอบชิ้นงาน และการ
วิจัยขนาดชิ้นสวนผลิตภัณฑ 

• Industrial Services & Development Center ใหบริการในดานการผลิตช้ินสวนเครื่องกล ช้ินงานที่มีความยากตอการ
ผลิตที่บริษัททั่วไปไมสามารถผลิตได 

 ขอบเขตการใหบริการที่มีตอ SMEs 

สถาบันไทย – เยอรมัน จัดตั้งขึ้นเพื่อใหความชวยเหลือแก SMEs โดยเฉพาะ มีทั้งการบริการฝกอบรม ชวยเหลือ

ทางเทคนิคในดานเครื่องจักรกลตามขอบเขตการดําเนินงานขางตน 

 การเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่น 

สถาบันไทย – เยอรมัน ไดเขารวมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพที่จัดทําโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 

เพื่อใหความเห็นชอบในการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพอยางบูรณาการเปนเวลา 5 ป (พ.ศ. 2547-2552) โดยโครงการ

ดังกลาวไดจัดตั้งกลุมพันธมิตรอุตสาหกรรมแมพิมพไทย เพื่อดําเนินการใหเกิดการรวมกลุมของผูประกอบการขนาดยอม 

SME ซึ่งทางสถาบันไทย-เยอรมัน ไดรับผิดชอบโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพ ในแผนการสนับสนุนโครงการ 

Detroit of Asia เกี่ยวกับยานยนต ซึ่งแมพิมพถือเปนอุตสาหกรรมตนนํ้าที่จําเปนตองพัฒนาและสนับสนุนในดานขีด

ความสามารถในการแขงขัน และเนื่องจากสถาบันไทย-เยอรมัน ซึ่งเปนที่รูจักกันอยางกวางขวาง และมีสมาชิกมาขอรับ

คําปรึกษา และเขารับการฝกอบรมอยูเปนจํานวนมาก ประกอบกับสถาบันมีโครงการบมเพาะผูประกอบการแมพิมพ

เที่ยงตรงสูงอยูภายในสถาบันจึงไดทําการรวบรวมบริษัทที่มีความสนใจในการรวมกลุมสมาชิก เพื่อจัดตั้งกันเปนกลุม

พันธมิตร โดยจัดใหพบปะ และมีสันทนาการรวมกัน จนสามารถรวมกลุมและจัดตั้งรูปแบบขององคกรไดภายในระยะเวลา
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อันรวดเร็ว นอกจากนั้นยังมีหนวยงานภาครัฐ เชน ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ และสถาบันการศึกษาเขารวม

กลุมคลัสเตอรดังกลาว 

 

4.3 สถาบันยานยนต  
 ประวัต ิ

สถาบันยานยนต เปนองคกรอิสระซึ่งกอตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2541 โดยความ

รวมมือของภาครัฐและเอกชน และจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2541 สถาบันยานยนตใช

กฎระเบียบการบริหารงาน แบบเอกชน ไมผูกพันระเบียบปฏิบัติ และขอบังคับของราชการ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมี

วัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อเปนศูนยกลางในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต และเพิ่มศักยภาพทางการแขงขันใน

ตลาดโลก ใหมีความคลองตัวในการดําเนินงาน และมีความเปนอิสระในตัวเองเทาที่กฎหมายจะเอื้ออํานวย วิสัยทัศนของ

สถาบันฯ คือ ประเทศไทย เปนฐานการผลิตเพื่อการสงออก รวมทั้งเปนแหลงขอมูลขาวสาร ศูนยกลางการประสานงาน

ระหวางประเทศ  เพ่ืออุตสาหกรรมยานยนต และชิ้นสวนในระดับภูมิภาคในกลุมประเทศอาเซียน 

 ลักษณะการดําเนินงาน ประเภท และขอบเขตการดําเนินงาน 

สถาบันยานยนตมีภารกิจหลังตอไปนี้ 
1) ศึกษาวิจัย เพื่อสนับสนุนใหเกิดนโยบายที่เหมาะสมของรัฐ และประสานงานเพื่อใหเกิดความคลองตัว 

ตอเนื่องในอุตสาหกรรม และธุรกิจยานยนตไทย  
2) กําหนด และจัดทํามาตรฐาน รวมทั้งใหบริการดานการตรวจสอบ ทดสอบ ใหการรับรองผลิตภัณฑช้ินสวน 

และวัสดุยานยนต  
3) ใหบริการดานขอมูลขาวสารที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ และอุตสาหกรรมยานยนต  
4) ประยุกตงานวิจัยพัฒนา เพื่อยกระดับเทคโนโลยี และระบบคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต ใหทันสมัยได

มาตรฐานโลก  
5) พัฒนาทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนต ใหมีขีดความสามารถที่ไดมาตรฐานสากล 
จากภารกิจขางตน สถาบันยานยนตมีการดําเนินการ เชน  

• ศึกษาวิจัย เพื่อดําเนินการประสานงาน และใหคําแนะนํา แก รัฐ เอกชน องคกรในประเทศ และตางประเทศ 
• เสนอแนะแกรัฐบาลในการกําหนดนโยบาย และกลยุทธของรัฐ  
• ใหบริการตรวจสอบ และทดสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดาน Standard, Performance, Safety ของผลิตภัณฑช้ินสวน 

และวัสดุยานยนต  
• ใหบริการดานขอมูลขาวสารในอุตสาหกรรม และธุรกิจยานยนต  
• เปนศูนยกลางออกแบบชิ้นสวนยานยนต และขอมูลจําเพาะทางวิศวกรรมเพื่อการออกแบบยานยนต 

 ขอบเขตการใหบริการที่มีตอ SMEs 

สถาบันยานยนตมีการใหบริการทดสอบ ฝกอบรม และจัดทําโครงการตางๆ เกี่ยวกับยานยนต เชน  
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• บริการทดสอบทั่วไป เชน ทดสอบผลิตภัณฑประเภทเหล็ก และโลหะ ทดสอบผลิตภัณฑประเภทยาง พลาสติก เสนใย
ไฟเบอรกลาส และอื่นๆ เปนตน 

• บริการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เชน บริการทดสอบอุปกรณ และชิ้นสวนยานยนต ทดสอบเหล็ก
กอสราง เหล็กโครงสราง และผลิตภัณฑเหล็ก บริการทดสอบมลพิษจากยานยนต 

• จัดฝกอบรม แบบ Public Training & In-House Training 

• โครงการเสริมสรางเทคโนโลยีการผลิตชิ้นสวนยานยนต ซึ่งเปนการใหบริการผูผลิตช้ินสวนในรูปแบบของ Package 
โดยมุงหวังใหเกิดประโยชนแกบุคลากรทุกระดับในองคกร ตั้งแตเจาของกิจการ จนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ ใน 
Package จะประกอบดวย 3 สวนคือ  

- การใหคําปรึกษาแนะนําที่โรงงานโดยทีมที่ปรึกษา ซึ่งทางโรงงานสามารถเลือกใชจาก 7 ทีมที่ปรึกษา ตามความ
ตองการของโรงงาน ซึ่งจะใชระยะเวลาในการใหคําปรึกษาแนะนําจะใชเวลาทั้งสิ้น ประมาณ 5 เดือน  

- การฝกอบรม และสัมมนาของโครงการ AEDP รวมถึงการจัดทัศนศึกษาไปดูงานที่โรงงานผูผลิตช้ินสวนช้ัน
แนวหนาทั้งในและนอกประเทศ นอกจากนั้นยังมีระบบ Expert pool เพื่อตอบสนองความตองการที่หลากหลาย
ของโรงงาน ใหสามารถรับคําปรึกษาแนะนําจากผูเช่ียวชาญในสาขาอื่นๆ นอกเหนือจากที่โรงงานสมัครขามาได  

- การแจกหนังสือ “รวมเทคนิคการปรับปรุงโรงงาน” พรอมตัวอยางกรณีศึกษา ซึ่งไดจากการสรุปรวบรวมผลงาน
การใหคําปรึกษาแนะนํา ในรอบหนึ่งปที่ผานมาของโครงการการใหคําปรึกษาแนะนํา เพื่อการปรับปรุงมีทั้งที่
เปนเทคนิคเฉพาะแตละกระบวนการ และที่เปนการจัดการซึ่งสามารถประยุกตใชไดกับทุกโรงงาน โดย
เปาหมายของการใหคําปรึกษาแนะนํามุงสู การที่โรงงานสามารถลดตนทุนไดอยางย่ังยืน 
โครงการเครือขายที่ปรึกษาเพื่อผูผลิตชิ้นสวนยานยนต เปนโครงการที่ใหบริการครอบคลุมทุกกระบวนการ 

ของการประกอบธุรกิจ เพ่ือจะสามารถรองรับความตองการหรือปญหาของผูประกอบการที่มีความหลากหลาย เรงดวนไม

เหมือนกันไดอยางแทจริง อีกทั้งมีระยะเวลาสําหรับดําเนินกิจกรรมในโครงการไดอยางเพียงพอและตอเนื่อง ดวยอัตรา

คาบริการที่เหมาะสมและยืดหยุนได โดยความรวมมือจากที่ปรึกษา/ผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณในอุตสาหกรรมผลิต

ช้ินสวนยานยนตโดยตรง โดยเนนใหความชวยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งผูเขารวมโครงการจะตอง

จายเงินสมทบโครงการเพียง 90,000 – 250,000 บาท ตามขนาดและสภาพปญหาของวิสาหกิจ 

 แผนงานในอนาคต 

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2550 สถาบันยานยนตไดเปดตัวโครงการ “พัฒนาระบบบริหารการผลิต เพ่ือการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและผลิตภาพสําหรับผูประกอบการผลิตช้ินสวนยานยนต” ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ

ผลิตภาพในการประกอบการแกผูผลิตช้ินสวนยานยนต ดวยการใหบริการปรึกษาแนะนํา และฝกอบรม ทั้งภาคทฤษฎี การ

ฝกหัดปฏิบัติ และการลงมือปฏิบัติ ณ สถานประกอบการจริง โดยการคํานึงถึงการถายทอดความรูดานระบบริหารการผลิต

จากผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณสูบุคลากรของสถานประกอบการที่เขารวมโครงการโดยจะเริ่มดําเนินโครงการใน

ปงบประมาณ 2551 

 ปญหาและขอจํากัด 
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โครงการที่สถาบันยานยนตจัดทําขึ้นบางโครงการเปนประโยชนตอผูประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนตมาก 

แตการดําเนินโครงการมีกําหนดระยะเวลา เชน โครงการเสริมสรางเทคโนโลยีการผลิตช้ินสวนยานยนต ไดดําเนินการเพียง 2 

ปเทานั้น ซึ่งหากสามารถจัดทําเปนโครงการระยะยาวตอเนื่องจะเปนผลทําใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางสถาบันและ

ผูประกอบการ นอกจากนั้น จะสามารถสรางความเชื่อมั่นของผูประกอบการตอภาครัฐวาภาครัฐมุงมั่นที่จะพัฒนาอุตสาหกรรม

ยานยนตอยางแทจริงในระยะยาว 

  

4.4 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
 ประวัต ิ

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเปนสถาบันอิสระภายใตกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งไดรับมอบหมายจาก

คณะรัฐมนตรีใหเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม โดยมีวิสัยทัศนในการเปนองคกรอิสระที่จะ

ใหความชวยเหลือ สนับสนุน และอํานวยความสะดวกตออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมใหสามารถแขงขันกับ

ตางประเทศได และขยายขอบขายของการใหบริการ ครอบคลุมถึงกลุมผูประกอบการแฟชั่นในอนาคต 

 ลักษณะการดําเนินงาน ประเภท และขอบเขตการดําเนินงาน 

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอมีพันธกิจหลัก ดังนี้ 

1) ช้ีนําและผลักดันอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมใหพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกตอง  
2) สนับสนุนและสงเสริมการสรางขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมให

สามารถแขงขันไดในตลาดโลก  
3) เปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงเครื่องขายและการแลกเปลี่ยนการใหบริการกับหนวยงานตางๆ เพื่อใหบริการ

แกผูประกอบการ  
4) ประสานงานและเชื่อมโยงผูประกอบการทั้งในอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุงหม และอุตสาหกรรมแฟชัน่ใหมี

การพัฒนารวมกันอยางตอเนื่อง  
 ขอบเขตการใหบริการที่มีตอ SMEs 

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอมีการใหบริการ ดังตอไปน้ี 

• บริการทดสอบ ซึ่งศูนยวิเคราะหทดสอบสิ่งทอไดรับการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน มอก.17025 
- 2543 จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2546 ในหัวขอรายการทดสอบ การ
วิเคราะหปริมาณฟอรมาลดีไฮด 2 มาตรฐาน คือ JIS L 1041:2000 (Method A) และ JIS L-1041:2000 (Method B) 
และในเดือนธันวาคม พ.ศ.2547 ไดรับการรับรองความสามารถอีก 16 หัวขอการทดสอบ 19 รายการ ไดแก  

- การทดสอบทางเคมี เชน การวิเคราะหชนิดเสนใย การทดสอบหาอัตราสวนผสมของเสนใย 2 ชนิด การ
ทดสอบความคงทนของสีตอการซัก การทดสอบความคงทนของสีตอนํ้า การทดสอบความคงทนของสีตอน้ํา
คลอรีน การทดสอบความคงทนของสีตอเหงื่อ การทดสอบความคงทนของสีตอการขัดถู และการทดสอบ
ความคงทนของสีตอแสง เปนตน 
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- การทดสอบทางกายภาย เชน การทดสอบการหาจํานวนเสนดายตอหนวยความยาว การทดสอบการหาน้ําหนัก
ตอหนวยพื้นที่ การทดสอบแรงดึงสูงสุดและการยืดตัวขณะขาด การทดสอบความตานแรงฉีกขาด และการ
เปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก เปนตน 

- การทดสอบ Eco Textile เชน การทดสอบคาความเปนกรด-ดาง การวิเคราะหปริมาณฟอรมาลดีไฮด และการวิเคราะห
ปริมาณสีเอโซ เปนตน 

 

 

 

4.5 สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
 ประวัต ิ

สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเปนสถาบันอิสระที่กระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2541โดยอยูภายใตอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันฯ มีวิสัยทัศนในการเปนศูนยกลางในการพัฒนา

ศักยภาพการผลิต การสงออก การวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไทย สูมาตรฐานสากลและ

สามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน 

 ลักษณะการดําเนินงาน ประเภท และขอบเขตการดําเนินงาน 

สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มีภารกิจหลัก ดังนี้ 

1) สนับสนุนและผลักดันการใชวัตถุดิบ  และชิ้นสวนที่ผลิตในประเทศ  เพื่อการผลิตสินคาไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสใหมีมูลคาเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

2) สนับสนุนและผลักดันใหมีการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพสินคาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนไปตาม
มาตรฐานไทยและสากล 

3) ผลักดันใหมีการสงออกสินคาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
4) เปนศูนยกลางในการรวบรวม วิเคราะห วิจัย และพัฒนาขอมูลของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ใน

ดานการผลิต การตลาด และการเจรจาขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ 
การใหบริการของสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มีหนวยงานรับผิดชอบ 4 ศูนย ไดแก 

• ศูนยปฏิบัติการและมาตรฐาน ใหบริการทดสอบผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสและบริการตรวจคุณภาพโรงงาน
อุตสาหกรรม เชน ดานเคเบิลเสนใยนําแสง ดานเซลลและแบตเตอรี่สําหรับใชงานแบบพกพา ดานความปลอดภัย ดาน 
Restriction o f the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment  (RoHS)  ดาน 
Electromagnetic Compatibility (EMC) ดานเคมีและของเลน ดานพลังงาน ดานอุปกรณสองสวาง ดานอิเล็กทรอนิกส  
ดานเครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานวัสดุอุตสาหกรรม 

• ศูนยธุรกรรมเพื่อบริการอุตสาหกรรม ดําเนินการระบบเครือขายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส เพื่อเปนศูนยกลางในการ
เช่ือมโยงการซื้อขายผลิตภัณฑและช้ินสวนในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และใหบริการรับรอง
ผูประกอบการ เพื่อขอรับสิทธิประโยชน ยกเวนอากรนําเขาวัตถุดิบ  
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• ศูนยวิชาการ ใหบริการ ฝกอบรม  สัมมนา  วิจัย  และพัฒนา  ใหคําปรึกษาและแนะนํา 

• ศูนยสารสนเทศขอมูล ใหบริการขอมูลขาวสาร สารสนเทศขอมูลที่เปนประโยชนกับอุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 

 ขอบเขตการใหบริการที่มีตอ SMEs 

สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไดจัดทําโครงการ “ขับเคลื่อนเพื่อผลิตภัณฑที่สะอาดและสรางความพรอม 

สําหรับ SMEs ของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ที่สงออกไปยังสหภาพยุโรป” โดยใช Green Camp เพ่ือฝกอบรม

แรงงานที่อยูในภาคการผลิตและหวงโซอุปทาน และผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีความตระหนัก แลวนําไปปฏิบัติ พรอม

กับใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานใหสามารถผลิตสินคาที่มีคุณสมบัติแตกตางไปจากเดิม อีกทั้งโครงการ Green Camp ยัง

เนนการสรางเครือขายใหผูประกอบการไดตระหนักเกี่ยวกับการผลิตที่สะอาดโดยการนําเทคนิคใหมๆ ทางดานการประเมินวัฏ

จักรวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ และการออกแบบที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไปประยุกตใชในกระบวนการผลิต เพื่อใหเกิดการ

ผลิตที่สะอาด และไดผลิตภัณฑที่สามารถจําหนายในตลาดสหภาพฯโดยไมขัดตอระเบียบ ขอกําหนดที่บังคับใชกับ

เครื่องใชไฟฟา ที่ซื้อขายในสหภาพยุโรป (Restriction of Hazardous Substances: RoHS) 

 

4.6 สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย  
ประวตั ิ

 สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย (สลท.)เปนสถาบันอิสระ ที่จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรมใน

เดือนพฤศจิกายน 2543 โดยอยูภายใต "อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ" การจัดตั้งสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

เกิดจากความตองการของรัฐบาลและเอกชนที่ตองการใหมีหนวยงานอิสระ ที่ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบของ

ความรวมมือระหวางกัน เพื่อรวมกันพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาของประเทศใหมีความเขมแข็ง 

วิสัยทัศน 

เปนสถาบันเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาของประเทศไทยใหมีศักยภาพในการแขงขันระดับ

นานาชาติ และรองรับการเติบโตของประเทศในอนาคต 

ภารกิจหลัก 

1. เสริมสรางความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาของประเทศไทย. 

2. ประสานงานและรวมมือในการจัดทําแผนแมบทแนวทางการพฒันาอตุสาหกรรมเหล็กและเหลก็กลา และการนําแผนงาน

ไปปฏบิตัิ. 

3. รวบรวมและประมวลขอมูล เพื่อสนับสนุนอตุสาหกรรม การคาและการกาํหนดนโยบายของรัฐ. 

4. สรางสมดุลใหกบัการผลติ และความตองการ. 

5. สงเสริมใหเกดิการประสานงานและรวมมือกนัระหวางผูที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมเหล็ก ภาครัฐและตางประเทศ เพื่อให
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บรรลุเปาหมายในการพฒันาอุตสาหกรรมเหล็ก. 

6. ใหบริการแกอุตสาหกรรมเหลก็ในดานตาง ๆ เชน การสงเสริมการตลาด ดานขอมูล การฝกอบรม การบริการดานเทคนคิ 

และการทดสอบผลิตภัณฑ. 

7. สงเสริมใหสมาชิกประกอบธุรกิจอยางโปรงใส และมีจรรยาบรรณ 

การบริการ 

1. บริการตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ 

ใหบริการตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐานสากลเชน JIS, 

ASTM หรือมาตรฐานอื่น ๆ ตามที่ผูใชบริการตองการ 

2. วิจัยและพัฒนา 

ทําการวิจัยและพัฒนาโดยสถาบันเอง หรือดําเนินการรวมกับผูประกอบการเพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเหล็กตาง 

ๆ ตามความตองการของตลาดและผูใชบริการ 

3. ฝกอบรมและสัมมนา 

จัดฝกอบรมและสัมมนาใหความรูและวิทยาการสมัยใหมใหกับบุคคลากรในอุตสาหกรรมเหล็กรวมทั้งการจัดเยี่ยม

ชมโรงงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรูในดานการผลิตและการจัดการแกผูระกอบการ 

4. บริการขอมูลทางวิชาการและขอมูลสถิติของอุตสาหกรรม 

เปนศูนยรวมขอมูลของอุตสาหกรรมเหล็กมีเว็บไซตใหผูสนใจเขามาคนหาความรู และเปนสถานที่ใหสมาชิกทํา

การคาระหวางกันได 

5. ใหคําปรึกษาแนะนํา 

  จัดหาผูเช่ียวชาญทั้งในประเทศและตางประเทศรวมทั้งเจาหนาที่ของสถาบันฯ มาใหคําแนะนําเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการผลิตใหบริการทางดานเทคนิค ดานการบริหารทั่วไป เชน การบัญชี การเงิน และที่ปรึกษาทางกฎหมาย 

เปนตน 

การดําเนินงาน 

การติดตอประสานงานระหวางสถาบันฯ กับผูประกอบการจะใชระบบสมาชิก โดยสมาชิกจะไดรับบริการตาง ๆ 

จากสถาบันฯ อยางสม่ําเสมอ การใหบริการขอมูลขาวสารที่เผยแพรตอสาธารณะทางสถาบันฯ จะเนนการใหบริการผาน

เว็บไซตเปนหลักเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูที่สนใจ 
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5. สมาคมและสถาบันของภาคเอกชน 

5.1  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
 ประวัติ 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  (ส.อ.ท.) เปนองคกรไมแสวงหากําไรที่ไดรับการยกฐานะขึ้นจากสมาคม

อุตสาหกรรมไทย ที่ดําเนินการมาตั้งแตป   2510  มาเปนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  เมื่อป   2530  ภายใตการกํากับดูแล

ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  ตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  พ .ศ  .2530  ซึ่งเปน

นโยบายของรัฐที่ตองการพัฒนาสถาบันธุรกิจภาคเอกชนของไทยใหแข็งแกรง  อันจะทําใหกลไกการพัฒนาใน

ภาคอุตสาหกรรมเปนไปอยางตอเนื่อง สามารถประสานกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  

สมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยจะไดรับการจัดแบงออกเปนกลุมอุตสาหกรรม   และมีสภา

อุตสาหกรรมจังหวัดกระจายครอบคลุมอยูทุกภูมิภาค  ซึ่งสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยจะทําหนาที่เปนแกนในการ

เช่ือมโยงความสัมพันธระหวางกลุมอุตสาหกรรมตางๆ  ผูประกอบการดวยกันเอง  รวมไปถึงผูบริโภคและผูประกอบการ

อื่นๆ โดยมีคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยที่คัดเลือกจากตัวแทนกลุมอุตสาหกรรมและสภาอุตสาหกรรม

จังหวัดตางๆ ทําหนาที่เปนผูกําหนดนโยบายและบริหารงานของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และประสานกับภาครัฐ

Comment [T1]: รวมขอมูลกับของบทที3่ 
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และตางประเทศ  มีวัตถุประสงคคือเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศ  รวมทั้งมีการจัดทําแผนแมบทในการพัฒนา

อุตสาหกรรมในภูมิภาคตางๆดวย  

 ลักษณะการดําเนินงาน ประเภทและขอบเขตการดําเนินงาน 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดจัดระบบการบริหารงานพัฒนาเครือขายวิสาหกิจออกเปน 9 กลุม

อุตสาหกรรมที่เห็นวามีศักยภาพและสามารถที่จะพัฒนาตอไปไดในอนาคต โดยทางสภาอุตสาหกรรมทําหนาที่เปนเจาภาพ

ในการผลักดันการพัฒนาเครือขายใหเกิดเปนรูปธรรม ดวยการสรางความเชื่อมโยงระหวางกลุมอุตสาหกรรม รวมทั้ง

ดําเนินการประสานงานกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ ซึ่งเครือขายทั้ง 9 กลุมประกอบไปดวย 

 เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารและยา: ประกอบดวย 3 กลุมอุตสาหกรรมหลัก ไดแก 
1. กลุมอุตสาหกรรมอาหาร 
2. กลุมอุตสาหกรรมยา 
3. กลุมอุตสาหกรรมน้ําตาล 

 เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมปโตรเลียม: ประกอบดวย 5 กลุมอุตสาหกรรมหลัก และ 1 กลุมอุตสาหกรรม
สนับสนุน ไดแก  

1. กลุมอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ํามันปโตรเลียม  
2. กลุมอุตสาหกรรมเคมี  
3. กลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี  
4. กลุมอุตสาหกรรมกาซ  
5. กลุมอุตสาหกรรมพลาสติก 
6. กลุมอุตสาหกรรมการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช (อุตสาหกรรมสนับสนุน)  

 เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมวัสดุกอสราง: ประกอบดวย 9 กลุมอุตสาหกรรมหลัก ไดแก 
1. กลุมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต  
2. กลุมอุตสาหกรรมเหล็ก  
3. กลุมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร  
4. กลุมอุตสาหกรรมแกวและกระจก  
5. กลุมอุตสาหกรรมเซรามิก  
6. กลุมอุตสาหกรรมหลังคาและอุปกรณ  
7. กลุมอุตสาหกรรมอลูมิเนียม  
8. กลุมอุตสาหกรรมไมอัด ไมบาง และวัสดุแผน  
9. กลุมอุตสาหกรรมแกรนิตและหินออน 

 เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน: ประกอบดวย 2 กลุมอุตสาหกรรมหลัก และ 4 กลุม
อุตสาหกรรมสนับสนุน ไดแก  

1. กลุมอุตสาหกรรมยานยนต  
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2. กลุมอุตสาหกรรมชิ้นสวนและอะไหลยานยนต 
3. กลุมอุตสาหกรรมเหล็ก (อุตสาหกรรมสนับสนุน)  
4. กลุมอุตสาหกรรมพลาสติก (อุตสาหกรรมสนับสนุน)  
5. กลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (อุตสาหกรรมสนับสนุน)  
6. กลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง (อุตสาหกรรมสนับสนุน)  

 เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ: ประกอบดวย 2 กลุมอุตสาหกรรมหลัก และ 1 
กลุมอุตสาหกรรมสนับสนุน  

1. กลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ  
2. กลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร 
3. กลุมอุตสาหกรรมเหล็ก (อุตสาหกรรมสนับสนุน)  

 เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมแฟชั่น: ประกอบดวย 5 กลุมอุตสาหกรรมหลัก ไดแก 
1. กลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
2. กลุมอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม  
3. กลุมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
4. กลุมอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑหนัง  
5. กลุมอุตสาหกรรมรองเทา 

 เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและการพิมพ: ประกอบดวย 2 กลุมอุตสาหกรรมหลัก และ 1 กลุม
อุตสาหกรรมสนับสนุน ไดแก 

1. กลุมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ  
2. กลุมอุตสาหกรรมการพิมพและบรรจุภัณฑกระดาษ  
3. กลุมอุตสาหกรรมพลาสติก (อุตสาหกรรมสนับสนุน)  

 เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองปรับอากาศ: ประกอบดวย 2 กลุมอุตสาหกรรม
หลัก และ 4 กลุมอุตสาหกรรมสนับสนุน ไดแก  

1. กลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
2. กลุมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น  
3. กลุมอุตสาหกรรมเหล็ก (อุตสาหกรรมสนับสนุน)  
4. กลุมอุตสาหกรรมพลาสติก (อุตสาหกรรมสนับสนุน)  
5. กลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง (อุตสาหกรรมสนับสนุน)  
6. กลุมอุตสาหกรรมการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช (อุตสาหกรรมสนับสนุน)  

 เครือขายวสิาหกจิอตุสาหกรรมวัสดุและผลติภัณฑสนบัสนนุ: ประกอบดวย 7 กลุมอตุสาหกรรมหลกั ไดแก 
1. กลุมอุตสาหกรรมเหล็ก  
2. กลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง  
3. กลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
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4. กลุมอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑหนัง  
5. กลุมอุตสาหกรรมการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช  
6. กลุมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร  
7. กลุมอุตสาหกรรมไมอัด ไมบาง และวัสดุแผน 

โดยแตในละกลุมจะมีการแตงตั้งประธานคณะกรรมการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ ซึ่งมีบทบาทและอํานาจหนาที่

ดังนี ้

1. ประสานงานกับภาครัฐ เพื่อนําเสนอแนวทางการสงเสริมและพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ ทั้งในดานโครงสราง
พื้นฐาน เงินทุน ระบบภาษี และกฎระเบียบตางๆ  

2. สงเสริมสมาชิกใหเกิดการพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อเช่ือมโยงอุตสาหกรรมและบริการที่มีความเกี่ยวของ
ในอุตสาหกรรมเฉพาะ อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง    รวมทั้งการแขงขันในเวที
การคาโลก 

3. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหอุตสาหกรรม โดยการสรางสรรค
นวัตกรรมใหมๆ ในอุตสาหกรรมตามแนวทางการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ  

4. สงเสริมการเพิ่มศักยภาพการผลิตใหเกิดการประหยัดตอขนาด (Economy of Scale) และเกิดการทํางานรวมกัน 
(Synergy) ในเครือขายวิสาหกิจ 

5. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 
 การเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่น 

ในป 2550 ส.อ.ท. รวมมือกับ สสว. ในการสงเสริมผูประกอบการธุรกิจ SMEs โดยจัดทํา SMEs project ซึ่งเปน

โครงการภายใตกรอบความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน มีเปาหมายเพื่อยกระดับทักษะความสามารถของ

ผูประกอบการ และพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจไทยทั้งภายในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งยัง

ชวยสนับสนุนดานแหลงเงินทุน การตลาด การพัฒนาโลจิสติกส เพื่อลดตนทุนการดําเนินงาน เพิ่มผลิตผลอุตสาหกรรม 

และเกิดความรวมมือระหวางผูประกอบการ SMEs ดวยกันใหกระจายในระดับภูมิภาค โดยมี 6 โครงการใหญที่จะรวมกัน

ดําเนินการในการพัฒนาธุรกิจ SMEs ใน 2 แนวทาง คือ   

แนวทางที่1: การยกระดับทักษะความสามารถของผูประกอบการ ประกอบดวย 2 โครงการหลัก ไดแก 

โครงการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม เพ่ือสรางใหเปนตนแบบ (Role Model) ทางดานการรวม กลุม

เครือขายวิสาหกิจ และการวางแผน คือ อุตสาหกรรมการพิมพ สิ่งพิมพ และบรรจุภัณฑ และ

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 

โครงการจัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 5 ภาค 5 ศูนย เพื่อขยายการบริการศูนยบม

เพาะ กระจายไปอยางทั่วถึงในภูมิภาค โดยภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตร 

กลุมเปาหมาย และดูแลรูปแบการบมเพาะ ใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมใน

พื้นที่ อยางแทจริง 
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แนวทางที่ 2: การเพิ่มความสามารถในการแขงขัน ของ SMEs ประกอบดวย 4 โครงการหลัก ไดแก 

โครงการจับคูธุรกิจ (Business Matching) เพื่อสงเสริมการตลาด การพบปะใหเกิดการซื้อขาย หรือสราง

เครือขายระหวางผูประกอบการ การพัฒนาศักยภาพ ดานการตลาดและตราสินคา ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมผูซื้อพบผูขาย ที่เนนใหผูซื้อจากตางประเทศ มาพบปะ

ผูขายในประเทศไทย 

กองทุนฟนฟูสภาพเครื่องจักร (Machine Fund) จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนแหลงสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา ใหกับ

ผูประกอบการที่ตองการพัฒนา ประสิทธิภาพของเครื่องจักร ใหทันสมัย และมีคุณภาพมากขึ้น โดย 

การปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรเดิม (Retrofit) เพื่อลดตนทุนการผลิต และเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต 

(Productivity) 

โครงการเครือขายระบบจัดสงสินคาและพัสดุ (Logistics) เพ่ือดําเนินการ ในเรื่องของการพัฒนา ขีด

ความสามารถบุคลากร ดานโลจิสติกส ในรูปแบบการฝกอบรม การจัดทําคูมือการประกอบธุรกิจ

เฉพาะดาน การจัดที่ปรึกษาทําหนาที่วินิจฉัย และใหคําปรึกษาการศึกษา และพัฒนาระบบเครื่องมือ 

เครื่องจักร อุปกรณ และเทคโนโลยีดานโลจิสติกส ซึ่งจะดําเนินการนํารองกับเคร่ืองมืออุปกรณ

เปาหมาย ที่ผูประกอบการคัดเลือก  และการพัฒนารหัสสินคาบารโคด เพ่ือสงเสริมศักยภาพ

ผูประกอบการ SMEs ใหกาวสูความเปนสากล 

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ระดับจังหวัดและภูมิภาค เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการดําเนินธุรกิจ 

ใน SMEs สาขาเปาหมาย ในระดับจังหวัดและภูมิภาค โดยจะดําเนินการใน 3 เรื่องหลัก ๆ คือ “การ

ปรับปรุงขีดความสามารถในการแขงขัน ในสาขาทั่วไป และสาขาเกษตรแปรรูป” ซึ่งกิจกรรมหลัก จะ

เปน การนําที่ปรึกษา เขาไปวินิจฉัย ใหคําปรึกษาแนะนํา ในกิจการนํารองของสาขาเปาหมายในแตละ

พื้นที่ การพัฒนาศูนยขอมูลอุตสาหกรรม (Virtual Cluster Information Center) เพ่ือเช่ือมโยงเครือขาย

ผูประกอบการทั้งในและตางประเทศเขาดวยกัน ตั้งแตระดับตนน้ําจนถึงปลายน้ํา “การเพิ่มผลิตภาพ

ของ SMEs รายสาขา และการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ (Cluster)” ในภาคการผลิต การคา และบริการ 

ทั้งโดยรวมในพื้นที่เปาหมายและกลุมเปาหมาย อาทิ สิ่งทอ เครื่องหนัง สปา สมุนไพร ไฟฟา

อิเล็กทรอนิกส หัตถกรรม อาหาร รถจักรยานยนตและชิ้นสวน ปาลมน้ํามัน อุตสาหกรรมตอตัวถังรถ

บัส ธุรกิจบริการ ทองเที่ยว แฟรนไชส โดยมีกิจกรรมที่เปนการยกระดับการผลิต ทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพ การสรางความเชื่อมโยง และการเสริมสรางความเขมแข็งของการรวมกลุม การพัฒนา

รวมกันอยางครบวงจร 

ทั้งนี้โครงการที่นาจะเกี่ยวของกับดานพ้ืนที่ประกอบการโดยตรงมี 2 โครงการ อันแรกคือ โครงการจัดตั้งศูนยบม

เพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 5 ภาค ที่ในขณะนี้ไดเริ่มจัดตั้งศูนยบมเพาะขึ้นแลวในภาคตางๆ ไดแก ภาคเหนือ 
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(จ. ตาก) ดานอัญมณี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ. ชัยภูมิ) ดานสิ่งทอ ภาคกลาง (กทม.) ดานเครื่องเคลือบดินเผาและเกษตร

แปรรูป ภาคตะวันออก (จ.จันทบุรี) ดานอัญมณี และภาคใต (จ.นครศรีธรรมราช) ดานไมยางพารา รวมทั้งเร่ิมรับสมัคร

คัดเลือกผูประกอบการเขารวมดําเนินการในศูนยตางๆแลว อีกโครงการหนึ่งคือ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 

ระดับจังหวัดและภูมิภาค ซึ่งประกอบดวยโครงการยอย เชน โครงการเติมเต็มขีดความสามารถ ครอบคลุม 37 กลุม

อุตสาหกรรม และ 7 กลุมจังหวัด (ดูรายละเอียดของโครงการเติมเต็มขีดความสามารถผูประกอบการผลิต ไดใน website 

ของโครงการ ที่ http://www.excessweb.co.th/demo/6101/contact/index.asp) โครงการศูนยขอมูลอุตสาหกรรมเพื่อเช่ือมโยง

เครือขายผูประกอบการ ไดเริ่มการระดมสมองสําหรับ 2 อุตสาหกรรมหลัก และโครงการพัฒนาคุณภาพหนังดิบ

ภายในประเทศกับการพัฒนาผูประสานงานพัฒนเครือขายวิสาหกิจ ไดมีการรับสมัครผูสนใจเขารวม โครงการ และเริ่ม

ฝกอบรมเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

 

5.2  หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย  
 ประวัติ 

หอการคา  กอตั้งขึ้นในป  2476  โดยกลุมพอคาไทยที่มีประสบการณในการทําการคามีแนวความคิดที่จะจัดตั้ง

หอการคาขึ้นเชนเดียวกับในตางประเทศ เพื่อใหเปนองคกรกลางในการอํานวยประโยชนใหแกกลุมพอคาและนักธุรกิจไทย 

โดยทําหนาที่ประสานงานระหวางภาครัฐบาลและภาคเอกชน  หอการคาเปนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมการคา

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินและเศรษฐกิจโดยมิไดมุงหวังกําไรและชวยแกไขปญหาในการดําเนินธุรกิจใหแกสมาชิก 

ตอมาในป  2509ทางรัฐบาลก็ไดตรา  พระราชบัญญัติหอการคา  พ .ศ   .2509  ขึ้นเพื่อรองรับการดําเนินงานของหอการคาไทย 

รวมทั้งหอการคาจังหวัดตางๆดวย  

สวนสภาหอการคาแหงประเทศไทย  กอตั้งขึ้นครั้งแรกในฐานะ  สภาการคา  เมื่อป  2498 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปน

องคกรของกลุมพอคาไทยและพอคาตางประเทศที่มาคาขายในประเทศไทย  ในการสงเสริมและจัดระเบียบเกี่ยวกับการคา 

รวมทั้งรายงานขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับทางดานเศรษฐกิจ  การคาอุตสาหกรรม  การขนสง  การผลิต  การคลังและการเงินตอ

รัฐบาล ตอมาในป 2509 สภาการคาก็ไดเปลี่ยนช่ือมาเปน สภาหอการคาแหงประเทศไทย  

 ลักษณะการดําเนินงาน ประเภทและขอบเขตการดําเนินงาน 

ในชวงรัฐบาลที่ผานมาที่ผานมา สภาหอการคาไทยไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยหอการคาทําการสํารวจเครือขาย

วิสาหกิจดานธุรกิจทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อจัดทําเปนระบบฐานขอมูลของเครือขายวิสาหกิจ (cluster mapping) รวมกับ

ทางสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และสถาบันคีนันแหงแหงเอเชีย โดยการศึกษา

ดังกลาวครอบคลุมไปถึงตั้งแตชุมชนเล็กๆของแตละจังหวัด รวมถึงโครงการที่เปนยุทธศาสตรของจังหวัด และจัดทํา

ยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจที่มีศักยภาพ นอกจากความรวมมือในการสํารวจแลว สภาหอการคาก็ไดมีความ

พยายามที่จะเขาไปจดัระบบและผลักดันการพัฒนาดานเครือขายวิสาหกิจในพื้นที่จังหวัดตางๆ ผานทางหอการคาจังหวัดที่มี

Comment [T2]: รวมขอมูลกับของบทที3่ 
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อยูทั่วประเทศ โดยจะพิจารณาถึงศักยภาพของกลุมธุรกิจตางๆวาสามารถจะพัฒนาใหเกิดการรวมกลุมกันขึ้นไดหรือไม หรอื

ถาเกิดมีการรวมกลุมกันตามธรรมชาติอยูแลว จะทําใหการรวมกลุมนั้นเขมแข็งขึ้นไดอยางไร  

 

5.3  สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)  
 ประวัติ 

สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) กอตั้งเมื่อป 2516 จากความรวมมือของกลุมผูที่เคยไปศึกษาและดูงานโดย

ทุน ABK & AOTS ณ ประเทศญี่ปุน โดยไดรับความชวยเหลือทางดานเงินทุนจาก กระทรวงการคาระหวางประเทศ และ

อุตสาหกรรม (METI) ประเทศญี่ปุน มีวัตถุประสงคเพื่อ นําความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ  มาเผยแพรและถายทอดใหแกบุคลากร

ไทย เพื่อสรางความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ  

 

 

 ลักษณะการดําเนินงาน และขอบเขตการใหบริการที่มีตอ SMEs 

การใหบริการสําหรับ SMEs เชน 

• บริการวินิจฉัย หรือชินดัน เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูประกอบการทราบถึงศักยภาพและสถานภาพ ตลอดจนปญหา
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ ซึ่งใหการวินิจฉัย 5 ดาน ไดแก ดานเทคนิคการผลิต การจัดการ การบริหาร
การตลาด การเงิน และแรงงาน โดยผูประกอบการสามารถนําผลการวินิจฉัยฯ ไปปรับปรุงกิจการไดอยางถูกตอง
เพื่อใหสามารถแขงขันกับธุรกิจอ่ืน ๆ ได โดยจะใชเวลาในการวินิจฉัย 8 วัน ซึ่งปญหาตาง ๆ ที่พบเห็นในการ
วินิจฉัยฯ ทําใหผูประกอบการสามารถรับความชวยเหลือ และสงเสริมจากหนวยงานที่ใหบริการไดตรงตามความ
ตองการ โดยคํานึงถึงปจจัยและสภาพแวดลอมที่ตนเองมีอยู 

• บริการใหคําปรึกษาในดานตางๆ เชน TQM,  QC Circle, ISO 9000, TPM, การบํารุงรักษาดวยตนเอง Autonomous 
Maintenance, กิจกรรม 5ส (5S)  กิจกรรมไคเซ็น การวางแผนและควบคุมการผลิต การเพ่ิมผลผลิตดวยเทคนิคการ
จัดสายการผลิตแบบสมดุล (IE Technics) Balaced Scroecard (BSC/KPI) การตลาด Business Plan การเงิน/การ
บัญชี การบริหารทรัพยากรบุคคล 

• บริการสอบเทียบ / ปรับเทียบ เคร่ืองตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบ ที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม สาขาที่เปดใหบริการ 
ไดแก สาขาไฟฟา สาขามิติ สาขามวล เครื่องช่ังน้ําหนัก สาขาความดัน สาขาแรงบิด สาขาอุณหภูมิ สาขาความชื้น
สัมพัทธ สาขาเครื่องมือหองปฏิบัติการ เชน pH meter, Conductivity meter, Spectrophotometer และ Glass ware 
นอกจากนั้น ยังใหบริการสอบเทียบเครื่องที่ไมสามารถเคลื่อนยายได โดยไดจัดใหมีบริการสอบเทียบนอกสถานที่ 

• การฝกอบรม โดยไดเปดการฝกอบรมหลายหมวด เชน การบริการและการจัดการ คอมพิวเตอรประยุกต พลังงาน
และสิ่งแวดลอม เคร่ืองมือวัดและการสอบเทียบ บริหารการผลิต และการบํารุงรักษาทวีผล เปนตน 

 

5.4  สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
 ประวตั ิ
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เนื่องจากอุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมสําคัญที่นํารายไดเขาสูประเทศ และมีหลายสาขา อันไดแก ธุรกิจ

นําเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจภัตตาคาร สถานบริการ สถานที่ตากอากาศ ธุรกิจขายของที่ระลึกหรือสินคาสําหรับ

นักทองเที่ยว ในแตละสาขามีการรวมตัวเปนสมาคม สมาพันธ ตางประกอบการ แตละสาขามีปญหาของตนเอง ซึ่งจะทําให

อุตสาหกรรมทองเที่ยวขาดการแกปญหาและพัฒนาไปอยางมีระบบและมีมาตรฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การประสานงานกับ

ภาครัฐ ขาดความเปนเอกภาพ ผูประกอบ อุตสาหกรรมทองเที่ยวภาคเอกชน ไดเล็งเห็นถึงปญหาดังกลาว จึงมีความประสงคจะ

รวมตัวกัน เพ่ือใหการประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวเขมแข็งขึ้น มีความเปนเอกภาพ จึงรวมตัวจัดตั้งสภาอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวแหงประเทศไทยขึ้น เพื่อเปนกลไกที่ดีในการเปนตัวแทนของผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวทั้งหลาย อันจะ

กอใหเกิดประโยชนในดานการประสานงานอยางมีระบบกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไมวาภาครัฐหรือเอกชน เสนอแนะ

แนวนโยบายที่สําคัญ สงเสริมใหมีระบบการรับรองคุณภาพ ระบบมาตรฐาน และระบบประกัน คุณภาพของธุรกิจที่เกี่ยวกับ

สินคาหรือบริการสําหรับนักทองเที่ยว และสงเสริมผูประกอบอุตสาหกรรม ทองเที่ยวใหดําเนินการอยางมีคุณภาพ และมี

จรรยาบรรณเพื่อสรางเสริมประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมประเภทนี้ ใหมีการพัฒนากาวหนาสูมาตรฐานสากลตอไป  

สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปนองคกรภาคเอกชน จดัตั้งโดยพระราชบญัญตัิ มฐีานะเปนนติบิคุคล 

มอีํานาจหนาที่ดําเนินการตามวตัถุประสงค ทีก่ําหนดในพระราชบญัญตัสิภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว แหงประเทศไทย พ.ศ.

2544 ดังนี้  

• เปนตัวแทนของผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวในดานการประสานงานอยางมีระบบ ระหวางรัฐกับเอกชน

ดวยกัน  

• สงเสริมใหมกีารพัฒนาการประกอบอตุสาหกรรมทองเทีย่ว  

• สงเสริมใหมกีารอนุรักษศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี สถานทีท่องเที่ยว โบราณสถาน และสิ่งแวดลอม รวมทั้ง

เอกลักษณของความเปนไทย  

• สงเสริมใหมจีรรยามารยาทในการทองเที่ยว  

• สงเสริมใหมีระบบการรบัรองคุณภาพ ระบบมาตรฐาน และระบบประกนัคุณภาพของธุรกิจที่เกี่ยวกับสินคา

หรือบรกิารสําหรับนกัทองเที่ยว  

• ควบคมุดูแลใหสมาชกิผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวดําเนินการอยางมีคณุภาพ มคีณุธรรม และมี

จรรยาบรรณ  

• สงเสริมสนับสนุนการศกึษา คนควา วิจัย ทดลอง อบรม และเผยแพรวชิาการและเทคโนโลยี เกี่ยวกบั

อุตสาหกรรมทองเที่ยวใหแกสมาชกิ หรือจัดเปนบริการบคุคลทัว่ไป  

• ประชาสมัพนัธและเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมทองเที่ยวตอสมาชิก และบคุคลทัว่ไปทั้ง

ภายในประเทศและภายนอกประเทศ  
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• เสนอความเหน็หรือใหคําปรึกษาตอคณะรัฐมนตรใีนเรื่องเกี่ยวกบัอุตสาหกรรม ทองเที่ยว ใหความรวมมือ

แลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและบุคคลที่เกี่ยวของกบัการสงเสริม กิจการดานการทองเทีย่วทั้งภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศ  

• คุมครองและรกัษาผลประโยชนของสมาชกิเกี่ยวกบัอตุสาหกรรมทองเที่ยว  

• สงเสริมใหมกีารชวยเหลือเกือ้กูลระหวางสมาชกิดวยกนั  

• ศึกษาและหาทางแกไขปญหาเกี่ยวกบัการประกอบอตุสาหกรรมทองเที่ยว  

• ดําเนินกิจการอื่นใดที่เปนประโยชนตออุตสาหกรรมทองเที่ยว  

• สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามสีวนรวมในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ประโยชนของการจัดตั้ง

สภา  

องคกรนี้ถือเปนองคกรใหมของผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวภาคเอกชน การรวมตัวของภาคเอกชนดังกลาวจะมี

ผลดีตออุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนอยางย่ิง กลาวคือ  

• สงเสริมผลกัดนัใหอตุสาหกรรมทองเที่ยวเกดิการรวมตวักนัจัดตัง้เปนสมาคม เพื่อจักไดเขาไปมสีวนรวมใน

การเปนสมาชิกของสภา  

• สภาจะคอยควบคุมดแูลสมาชิกของสภาซึ่งเปนผูประกอบอตุสาหกรรมทองเที่ยวระหวางกนัเอง ใหดําเนินการ

เปนไปตามวัตถุประสงคของสภา เพื่อการพัฒนาอตุสาห-กรรมทองเที่ยวใหมคีณุภาพ มมีาตรฐานทีท่ัดเทียม

ระดบันานาชาตไิด  

• สภาจะชวยแกไขปญหาดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่เกิดขึน้ ไมวาจะดานธุรกิจ โรงแรม ดานขนสง ฯลฯ ใหไป

ในทิศทางเดียวกนั อันจะสงผลตอการคา/การลงทุนและตอประเทศในดานบวก  

• ชวยเสริมการทํางานของภาครัฐไดเปนอยางดี ทําใหเกิดความรวมมือกับภาครัฐ สามารถเสนอแนะแนวนโยบาย

ทีส่ําคัญดานอตุสาหกรรมทองเที่ยว มกีารประสานงานที่ดี อนัจะนําไปสูความเจริญดานอตุสาหกรรม 

 

 

 

 

 

5.5  สถาบันคีนันแหงเอเชีย  
 ประวตั ิ

สถาบันคีนันแหงเอเชีย (Kenan Institute) เปนหนวยงานที่มุงมั่นเสริมสรางความสามารถในการแขงขันที่ย่ังยืนใหกับ

ประเทศไทยและประเทศในแถบลุมแมน้ําโขง ไดเร่ิมตนบทบาทในประเทศไทยเปนครั้งแรกในป 2536 โดยเปนความ
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รวมมือระหวางสถาบันคีนันแหงมหาวิทยาลัยนอรทแคโรไลนากับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการไดรับคัดเลือกจาก

องคการยูเสดใหจัดตั้งโครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนาสหรัฐ-ไทย (US-Thailand Development Partnership) และไดเปดที่ทํา

การขึ้น ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต รวมทั้งไดรับเงินสนับสนุนการดําเนินงานกอนแรกในป 2537  

 ลักษณะการดําเนินงาน ประเภทและขอบเขตการดําเนินงาน 

วัตถุประสงคของสถาบันคีนันฯ ในระหวางป 2548-2552 ไดแก  

• สงเสรมิการบรหิารจดัการทางธุรกิจทีด่ขีึน้ของภาคเอกชนตามหลกัธรรมาภิบาล ความรับผดิชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม และการยกระดับ ความสามารถในการแขงขันที่ย่ังยืน 

• สนบัสนุนการรักษาสิ่งแวดลอมโดยสงเสริมการเขามามบีทบาทรวมของรัฐวิสาหกิจและเอกชน 

• สนบัสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกตใชเพื่อการศกึษาและลดชองวางใหเกิดขึ้นใน

ยุคดิจิตอลระหวางผูทีม่ีรายไดสูงและผูทีม่ีรายไดนอย 

• สนบัสนุนการเสริมสรางขดีความสามารถของทรัพยากรมนษุย และสงเสริมแนวคิดและพฒันาศกัยภาพคนทํางาน

และหวัหนางานเพื่อการพฒันาที่ย่ังยืน 

• สนบัสนุนและสนบัสนนุดานสาธรณสุขโดยการเขามามบีทบาทของโรงเรียนและองคกรชุมชนชุมชนในการลด

การแพรกระจายของโรคติดตอในภูมิภาค 

• การพัฒนารฐัวิสาหกจิ พันธมติรทางการศึกษาและเครือขายเอเชียน-อเมริกนัในการรวมกันเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

• สนบัสนุนธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาคโดยการพฒันาขีดความสามารถไปสูตลาดโลกและสญัญา

การคาโลก 

โดยการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรมโดยการพัฒนาเครือขาย

วิสาหกิจ เปนสวนหนึ่งของโครงการหลัก 8 โครงการของสถาบันคีนันฯ โดยทางสถาบันจะเปนผูใหบริการดานการฝกอบรม

แกหนวยงานตาง ๆ ที่ตองการเสริมสรางความรูความเขาใจในเร่ืองกระบวนการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ ทั้งหนวยงานของ

ภาครัฐ เอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา และกลุมผูประกอบการในอุตสาหกรรมตาง ๆ นอกจากนี้สถาบันคีนันฯ ก็ยังทํา

หนาที่เปนผูใหคําปรึกษา และเปนผูประสานงานการพัฒนาใหกับเครือขายวิสาหกิจที่มีศักยภาพหลายแหง โดยนําเครื่องมอื

การวิเคราะหตาง ๆ มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณของแตละกลุมเครือขาย อาทิเชน การวิเคราะหองคประกอบสี่

ดาน (Diamond Model) ของ Michael E. Porter  แนวคิดการสรางภาวะผูนํา (Leadership) ระดับความสามารถในการแขงขัน 

(Competitive Positioning) การจัดโครงสรางอุตสาหกรรม การเทียบเคียง (Benchmarking) การวิเคราะหระยะหาง (Gap 

Analysis) การวิเคราะหแนวโนม (Trend Analysis) การวิเคราะหหวงโซมูลคา (Value Chain Analysis) เปนตน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อที่จะสรางกลุมเครือขายวิสาหกิจที่เขมแข็งใหเกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม มีแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจน 

สามารถรวมกันกําหนดยุทธศาสตรของกลุมและดําเนินการตามแผนปฏิบัติการใหบรรลุเปาหมายในการแขงขันจนสามารถ

พัฒนาไดอยางตอเนื่องและย่ังยืน ซึ่งในการฝกอบรมของสถาบันคีนันฯนั้น ทางสถาบันไดนําประสบการณจากการทํา
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โครงการตาง ๆ ของพันธมิตรที่ทํางานดานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจในหลายประเทศทั่วโลกภายใตการสนับสนุนของ

องคการเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) มาเปนบทเรียนและแนวทางควรปฏิบัติเพ่ือใชในงานดาน

การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจของประเทศไทย (ดูรายละเอียดงานใหคําปรึกษาและพัฒนาเครือขายวิสาหกิจของสถาบันคีนันฯ ไดที่ 

http://www.kiasia.org/TH/Group_Tier2.asp?GroupTierId=30&SubGroupTier_ID=142) 

 ขอบเขตการใหบรกิารทีม่ีตอ SMEs 

สําหรับทางดานกิจกรรม สถาบันคีนันฯ ไดทําการศึกษาและดําเนินการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจหลายกลุมในหลาย

พื้นที่ ประกอบไปดวย  

 กลุมผูผลิตพืชผักปลอดสารพิษพื้นที่ภาคตะวันตก (นครปฐม, ราชบุร,ี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี) 
 กลุมธุรกิจ Multimedia ในเขตกรุงเทพฯ  
 กลุมธุรกิจการทองเที่ยว (เชียงใหม, กาญจนบุรี และภูเก็ต) ซึ่งเปนการดําเนินการตอยอดจากการศึกษาของ
มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาการจัดการแหงประเทศไทย (IMET) 

 กลุมผูผลิตสินคาหัตถกรรม จังหวัดเชียงใหม 
 กลุมแมบานเกษตรกรผูผลิตสินคาในโครงการ OTOP  
 กลุมผูผลิตและผูคาอัญมณี จังหวัดจันทบุรี 
 กลุมอุตสาหกรรมอาหารทะเล จังหวัดสงขลา 
 กลุมผูผลิตผาไหม จังหวัดนครราชสีมา  

5.6  สมาคมสงเสรมิการรับชวงการผลิตไทย 

ประวตัิ  

 สมาคมสงเสริมการรับชวงการผลิตไทยไดเติบโตมาจาก “ชมรมสงเสริมผูรับชวงการผลิต” (Subcontracting Promotion 

Club.,S.P.Club) ซึ่งกอตั้งขึ้นตั้งแตป 2542 โดยสมาชิก เดิมนั้นจะเปนกลุมของการผลิตช้ินสวนเปนสวนมาก ไมวาจะเปน

ช้ินสวนรถยนต และชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา ฯลฯ ซึ่งเกิดความใกลชิดและรวมกลุมกัน จากการทํากิจกรรมผูชื้อพบผูขาย (เปน

กิจกรรมที่พาผูผลิตช้ินสวน Subcontracting ไปพบกับกลุมลูกคาซึ่งเปนโรงงานตางๆ ทั่วประเทศ เชนโรงงานผลิตรถยนต 

โรงงานผลิตเครื่องจักร โรงงานผลิตช้ินสวนอิเล็คทรอนิคสเปนตน) รวมกัน โดยสมาชิกสามารถแบงเปนกลุมอุตสาหกรรม

ตางๆได 4 กลุม ดังนี้คือ 

1. กลุมโลหะ Casting, Stamping และ Pressing  

2. กลุมพลาสตกิ (Plastic), ยาง (Rubber) และเสนใยสังเคราะห (Polymer)   

3. กลุมช้ินสวนไฟฟา และอิเลคโทรนิคส  

4. กลุมการขนสง บรรจุภัณฑ และบริการอื่นๆ  

จากกิจกรรมดังกลาว จึงไดกอใหเกิดประโยชนและเกิดการพัฒนาไปสูกลุมของอุตสาหกรรมการสนับสนุนการผลติ

และบริการ และดวยชองทางที่เปดกวางขึ้นในการรับสมัครสมาชิก จึงทําใหจํานวนสมาชิกมีเพิ่มมากขึ้น และดวยความเขมแขง็
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ของกลุมพันธมิตรตางๆของสมาคม จึงทําใหในปจจุบัน สามารถ ใหการสนับสนุน (Support) ไดในทุกอุตสาหกรรม จน

สามารถจัดตั้งขึ้นเปน “สมาคมสงเสริมการรับชวงการผลิตไทย” ในป 2546 

วิสัยทัศน  

พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการชิ้นสวน (Subcontracting) และบริการ(Service) ใหมีความ สามารถในการ 

สงออก, การตลาด, การขายและการผลิตแบบมาตรฐานสากล 

 ภารกิจ  

1. ใหขาวสารขอมูลตาง ๆ ที่เปนประโยชนแกสมาชิก  

2. กระตุนใหสมาชิก ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวฒัน  

3. เช่ือมโยงหนวยงาน, สถาบัน, องคกรตาง ๆ  ของทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนบัสนุนพัฒนา SMEs ไทย  

4.  ใหความรูและวทิยาการใหมแกสมาชกิเพือ่พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการ   

5. จัดกิจกรรมตาง ๆ ในหมูสมาชิกและแบงปนผลประโยชนคนืสูสังคม  

  

สมาคมสงเสรมิการรบัชวงการผลิตไทย มนีโยบาย เมื่อกอเริ่ม ดังนี้  

1. หาตลาดใหสมาชกิ เพื่อเพิ่มรายไดและชองทางจัดจําหนายทั้งในและตางประเทศแก สมาชกิ  

2. สงเสริมสนับสนุนและพฒันาศกัยภาพสมาชกิสมาคมฯใหมขีีดความสามารถในการแขงขันรวมทั้งสรางความ

สามคัคีในหมูสมาชกิ  

3. สรางฐานขอมูลของผูรับชวงการผลิตในประเทศไทย และเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยน ขอมูลขาวสารของ

ผูผลิตช้ินสวนอุตสาหกรรมทั้งหมดในประเทศไทย  

4. รวมกลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน (Cluster) เพ่ือเสนอสินคาครบวงจร (Whole Set) ให ตอบสนองความตองการ

ของลูกคาในยุคปจจุบัน  

5. ขยายเครือขาย Global Sourcing ไปยังตางประเทศ และสรางแนวรวมเครือขาย Networking กับ ผูผลิตช้ินสวน

ตางประเทศ  

  

5.7  สมาคมอตุสาหกรรมเครือ่งนุงหมไทย  

ประวตั ิ

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งขึ้นเปนสมาคมการคา เมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2516 

โดยมีสมาชิกผูกอตั้งจํานวน 3 บริษัท และไดเพิ่มจํานวนเปน 16 บริษัทในปเดียวกัน ที่ตั้งของสํานักงานสมาคมฯ ครั้งแรก

ตั้งอยูที่ 128 – 131 ถนนราชประสงค อ . ปทุมวัน กรุงเทพฯ ตอมาไดยายมาอาศัยพื้นที่บริษัท สแตนดารดการเมนท จํากัด 

ตึกอื้อจือเหลียงอยู ตอมา ยายมาเชา อยู ณ เลขที่ 55 ซอยพิพัฒน ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ แตตอมา ไดยายมาเชา
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ช้ันท  ่ี4 ตีกอื้อจีอเหลียงอยูอีกระยะหนึ่ง ตอมาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2531 สมาคมฯ ไดซื้อสํานักงานเปนของตนเอง ณ 

เลขที่ 92/48 อาคารสาธรธานี ช้ัน 17 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ และปจจุบันสมาคมฯ ไดซื้อ

สํานักงานใหม ณ เลขที่ 127/36 อาคารปญจธานีทาวเวอร ช้ัน 31 ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ และ

ยายมาอยูที่ทําการใหมในเดือนกรกฎาคม 2537  

ในปจจุบัน ( พฤศจิกายน 2547) สมาคมฯ มีสมาชิกทั้งสิ้น 592 บริษัท ประกอบดวยสมาชิกสามัญ 462 บริษัท สมาชิก

สมทบ 130 บริษัท ซึ่งเปนผูประกอบวิสาหกิจในทางการคา อุตสาหกรรม หรือการเงินอันเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 

 หนาที ่

 สมาคมฯ เปนองคกรที่ทําหนาที่หลักๆ ในดานการสนับสนุนการจัดทําเขตการคาเสรี (Free Trade Agreement) หรือ 

FTA กับประเทศตางๆ เพื่อเปดโอกาส และลดอุปสรรคตางๆในการสงออกอันจะนํามาซึ่งสิทธิประโยชนตางๆ และขณะนี้ 

ไดมีการเซ็นสัญญาเขตการคาเสรีกับบางประเทศคูตาไปบางแลว คือ เขตการคาเสรี ไทย-ออสเตรเลีย เขตการคาเสรีไทย-

นิวซีแลนด และ เขตการคาเสรีอาเซียน-จีน และโดยเฉพาะอยางยิ่งเขตการคาเสรีระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือได

วาเปนคูคาที่สําคัญอันดับหนึ่งของไทย  นอกจากนี้เพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับผูซื้อ และรักษาผลประโยชน

โดยรวมของผูประกอบการจากการแอบอางแหลงกําเนิดสินคา สมาคมฯจึงไดรวมดําเนินการกับภาครัฐในการใช 

Information Technology จัดทําซอฟแวรพิสูจนแหลงกําเนิดสินคา 

 

5.8  สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย 

ประวตั ิ

ไดริเริ่มกอตั้งขึ้นมาจากการปรึกษาหารือระหวางนักบริหารการตลาดที่เขารวมอบรม ณ ศูนยเพิ่มผลผลิตแหง

ประเทศไทย และดวยความชวยเหลือใหคําปรึกษาจากที่ปรึกษา และเจาหนาที่เทคนิคทางดานการตลาดของศูนยฯ อันมี

ผลสรุปไดวาการกอตั้งสมาคมฯ นี้จะมีผลดีอยางยิ่งในการที่จะใหนักการตลาดทั้งหลาย ไดมีโอกาสปรึกษาหารือและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน รวมทั้งเปนทางเผยแพรเทคนิคทางการตลาดใหม ๆ ซึ่งจะเปนผลดีในที่สุดตอการ

ปรับปรุงและพัฒนาการตลาดของไทย ดังนั้น สมาคมฯ จึงไดกอตั้งขึ้นและไดจดทะเบียนจากทางราชการในเดือน เมษายน 

วตัถุประสงค 

1.  เพื่อสงเสริมหลักการและการปฏิบัติของการตลาดในกิจกรรมอุตสาหกรรมและการคาในประเทศไทยใหกาวหนาดวย

การปรับปรุงความสามารถทั่วๆ ไป การศึกษาความรูทางวิชาการและสมรรถภาพของผูที่มีหนาที่เกี่ยวกับ การตลาด  

2. เพื่อเปนศูนยกลางสําหรับสมาชิกในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบัการตลาด  

3. เพื่อใหความชวยเหลือรวมกันในอันที่จะนําวิธีการจัดการตลาดไปใชสําหรับปรับปรุงประสิทธิภาพในธุรกิจของ

สมาชิกใหดีขึ้น  

4. เพ่ือตั้งหลักจรรยาในการปฏิบัติงานของผูเกี่ยวของในการตลาดและดํารงรักษาหลักเหลานั้นไวเปนมาตรฐาน  
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5. เพื่อเผยแพรขอคิดเห็นทีว่าการตลาดเปนอาชีพทีม่ีเกียรตแิละคุณคา  

6. เพื่อใหผูมีอาชีพในการตลาดไดมีสวนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาและการแนะแนวทางสําหรับผู

ที่มุงจะมีอาชีพในทางนี้ ตลอดจนรวมมือกับอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และวงการอาชีพตาง ๆ ในการ

แลกเปลี่ยนขาวสาร ความรูเกี่ยวกับความตองการของการศึกษาในการตลาดทั้งในปจจุบันและอนาคต  

7. เพื่อรวมมือกบัสถาบันตาง ๆ ที่ดําเนินการฝกอบรมทางการตลาด  

8. เพ่ือติดตอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู ความชํานาญ และขาวสารตาง ๆ ทางดานการตลาดอยูเสมอ  

9. เพื่อเผยแพรหลักการในการเพิ่มผลผลิตทางการตลาด และยกระดับมาตรฐานการครองชีพใหสูงขึ้น ดวยการ 

ปรับปรุงวิธีการจัดการตลาดใหดีขึ้น  

10. เพ่ือเผยแพรขาวสาร ความรู และปญหาเกี่ยวกับการตลาดดวยการออกหนังสือ วารสาร และเอกสารตาง ๆ  

11. เพ่ือใหความอุปถัมภในการวิจัยศึกษา คนควา และดําเนินการสํารวจในเรื่องเกี่ยวกับการตลาดอันจะเปนการชวย

เพ่ิมพูนความรูทางเทคนิคที่ใชอยูในปจจุบัน และสงเสริมใหมีการพัฒนาวิธีนั้น ๆ ใหดีย่ิงขึ้น 

 

5.9  สมาคมธรุกิจแฟรนไชสและ SMEs ไทย 

ประวตั ิ

การพัฒนาดานธุรกิจคาปลีกมีมาอยางตอเนื่องตั้งแต ชวงพ.ศ. 2520 โดยมีธุรกิจดานคาปลีกของตางประเทศที่มี

การลงทุนในประเทศ เปนตัวผลักดันใหนักธุรกิจไทยตองปรับตัวการคาปลีกที่มีความหลากหลาย รูปแบบการคาใหมเร่ิมี

ความซับซอนมากขึ้น และมีระบบการขยายงานที่นาสนใจก็คือ การขยายตัวโดยการเปดธุรกิจในรูปแบบสาขามากขึ้น การ

สรางความพอใจ และการยอมรับใหกับผูบริโภคโดยสราง จุดเดนและการยอมรับในตราสินคารานคาอยางเปนกระบวน การ

กลยุทธหนึ่งที่เห็นความสําคัญของการกระจายสาขาก็คือ ระบบแฟรนไชส และดวยเหตุนี้คนไทยที่เปนกลุมนักธุรกิจดาน 

ระบบงานสาขา ทั้งที่ไดเริ่มกิจการจากการรับเอารูปแบบธุรกิจ จากตางประเทศเขามาทําตลาดในประเทศรวมถึงกลุมที่ตอง 

การพัฒนาระบบแฟรนไชสเอง ไดรวมกลุมกันเพื่อสรางเครือ ขายทางธุรกิจและมีจุดมุงหมายเดียวกันคือ การสรางความรู 

ดานแฟรนไชสใหกับสังคม นักลงทุนในบานเราใหมากที่สุด ดวยสาเหตุนี้จึงมีการรวมตัวเพื่อจัดตั้ง สมาคมธุรกิจแฟรน ไชส 

เพ่ือเปนจุดศูนยรวมในการทํางานเพื่อสังคมและ นักธุรกิจในวงการมากขึ้น  

 สมาคมธุรกิจแฟรนไชสเริ่มกอตั้ง มาเมื่อ 10 ปที่แลว ประมาณ พ.ศ.2536 เริ่มตนครั้งแรกใน นามชมรมแฟรนไชส 

โดยในชวงกอนนั้นมีการนําธุรกิจ ดานแฟรนไชสของตางประเทศเขามาแลว เชน ราน MC donald, รานไก KFC, ราน

สะดวกซื้อ,7-eleven รานพิซซาฮัท ในขณะนั้นนับวามีผูคนสนใจในธุรกิจแฟรนไชส เปนจํานวนมากการเปดตัวชมรมครั้ง

แรกเริ่มดวยการจัดงาน สัมมนาเรื่องแฟรนไชสที่โรงแรมดุสิต มีคนสนใจรวมงานนับ พันคนทําใหบริษัทที่รวมงานตกลง

รวมกันจัดตั้งเปนชมรม ประกอบไปดวย ศูนยสอนคอมพิวเตอร Future kids, ศูนยสอนภาษาและคอมพิวเตอรEcc, Mail 

Box, อีซี่ส, โปลิเคม, เทเลวิส ดวยการประสานงานและสนับสนุนจาก นสพ.คูแขง เปนแกนกลางที่สําคัญ ทําใหเกิดความ
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รวมมือ และผูใหการสนับสนุนอยางตอเนื่องทั้งดานประชาสัมพันธ การนําขาวสารเพื่อลงนิตยสารและคอลัมนใน นสพ. นับ

ไดวา ชมรมแฟรนไชสไทยไดเกิดขึ้นครั้งแรกอยางแทจริง โดยมี อาจารยไกรฤทธิ์ บุญยะเกียรติ เปนประธาน มีสมาชิก 

ประมาณ 450 ราย แบงเปน องคกรบริษัท 50 แหง, บุคคลทั่วไป 400 คน และชมรมจัดใหมีการพบปะสมาชิก อยูเปนประจํา  

  การเติบโตเปนไปพรอมกับความสนใจจาก ประชาชนและนักลงทุน ซึ่งตอมาชมรมจึงจดจัดตั้งเปน สมาคมโดยใช

ช่ือวา สมาคมธุรกิจแฟรนไชส การกอตั้งองค กรเพื่อสังคมและนักธุรกิจแฟรนไชสยังพยายามสานปณิธาน ที่มีรวมกันอยาง

ตอเนื่องจากการสรางงานและรวมกันปรับ สภาวะของธุรกิจแฟรนไชสโดยเฉพาะธุรกิจแฟรนไชสของ คนไทยใหกลับมาสู

สภาวะปกติ จึงมีการริเริ่มการรวมตัวอีก ครั้ง ในขณะเดียวกันยังเล็งเห็นความสําคัญของธุรกิจขนาด เล็กของระบบเศรษฐกิจ

ที่มีความสําคัญจึงไดเพิ่มเนื้อหางาน สมาคมเพิ่มขึ้น และเปล่ียนแปลงชื่อสมาคมพรอม ตราสัญลักษณใหมเพื่อใหสอดคลอง

กับภาระหนาที่ที่วาง แนวทางไว และเริ่มดําเนินการตอเนื่องตั้งแต พ.ศ. 2546 ในนาม สมาคมธุรกิจแฟรนไชสและเอสเอ็มอี

ไทย Franchise Thai SMEs Business Association - FSA)  

  วิสัยทัศน 

  เปนสถาบันแหงการรวบรวมฐานความรู ในการประกอบกิจการแฟรนไชส และธุรกิจขนาดยอม เพื่อเปนองคกร

แหงความรู เพื่อนักธุรกิจในประเทศไทย ที่มุงพัฒนาตัวตนและองคกรอยางตอเนื่อง สรางความพรอมที่จะใหหนวยธุรกิจ

ของประเทศ มีความเปนมาตราฐานในการดําเนินการ อันจะเปนกําลังสําคัญดานเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  

หนาที ่

สงเสริมและผลักดันธุรกิจขนาดเล็ก และระบบแฟรนไชสของไทยใหสามารถกาวสูมาตรฐาน อันเปนการยอมรับ

ของสมาคมโลก และสามารถสงเสริมผลิตภัณฑทุกๆ ดานของไทยใหเปนที่นิยมของตลาดสากล  

1. สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการพรอมทั้งสรางเครือขายใหกบัสมาชกิ  

2. สรางศักยภาพ และขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืนใหแกธุรกจิไทย  

3. พัฒนาระบบขอมูลขาวสาร และฐานความรูทางธุรกิจแกสังคม  

  

5.10  สถาบนัพัฒนาผูประกอบการไทย หอการคาไทย 

ประวตั ิ

สถาบันพัฒนาผูประกอบการไทย หอการคาไทย จัดตั้งโดยหอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย 

ดําเนินงาน ดานการสงเสริมพัฒนาขีดความสามารถ และสรางโอกาสใหแก องคกรของรัฐและผูประกอบธุรกิจ ทั้งที่เปน

สมาชิกสภา หอการคาแหงประเทศไทย หอการคาไทย และผูประกอบธุรกิจทั่วไป รวมถึงผูที่เริ่มประกอบการเพื่อยกระดับ

ธุรกิจไทย ใหกาวไกลสูสากลจัดตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม 2546 เปนหนวยงานอิสระภายใตการกํากับดูแลโดยสภาหอการคาแหง

ประเทศไทย หอการคาไทยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมพัฒนาขีดความสามารถและสรางโอกาสใหแกองคกรรัฐและเอกชนผู

ประกอบธุรกิจ 
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 บทบาทและหนาที่ 

การบริการดานการอบรม (Training) จัดการฝกอบรมแบบ Public Training Course และ In-House Training Course 

ตามความตองการของผูประกอบการ 

การบริการใหคําปรึกษา(Consulting) รับปรึกษาและแนะนําทางธุรกิจ ดวยทีมงานวิชาการ ที่เช่ียวชาญจากในประเทศ และ

ตางประเทศ 

การบริการดานการจัดสัมมนา(Seminar) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครอบคลุมประเด็นตางๆ ตาม

สภาวะการเปลี่ยนแปลง ดวยวิทยากรทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 การบริการดานงานวิจัย (Research) บริการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Study) การวิจัยทาง

ธุรกิจ และวิจัยตลาด (Market Research) 

การใหบริการจัดงาน (Organizer) จัดกิจกรรมทางธุรกิจ การแสดงสินคา กิจกรรมสันทนาการ Walk Rally และ 

Group Dynamic โดยทีมงานที่มีประสบการณระดับมืออาชีพ 

การบริหารโครงการ (Project Management) วางแผนและบริการโครงการตางๆ โดยทีมปรึกษาที่มีประสบการณ 

และประสบผลสําเร็จในการบริหารโครงการมาแลวมากมาย 

 ลกัษณะการดาํเนินงาน 

สรางความเขมแข็งใหกับธุรกิจ SMEs และผูประกอบการใหม 

สรางเครือขายและพันธมิตรทางธุรกิจ 

ใหบริการปรึกษาแนะนําธุรกิจเฉพาะดาน 

ธรรมาภิบาล มาตรฐานตางประเทศ  

 

5.11  สํานักงานสงเสรมิและฝกอบรม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ประวตั ิ

ในป พ.ศ. 2520-2524 รัฐบาลไทยไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุนในการพัฒนามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 
และไดกอตั้งหนวยงานของสํานักสงเสริมและฝกอบรม ที่วิทยาเขตกําแพงแสน ใหช่ือวา ศูนยสงเสริมและฝกอบรม
การเกษตรแหงชาติ ตั้งอยูบนพื้นที่ประมาณ 60 ไร ทําใหงานบริการวิชาการของสํานักสงเสริมและฝกอบรม และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนที่รูจักแพรหลายและเจริญรุดหนาไปอยางรวดเร็ว เปนที่รูจักกันโดยทั่วไปทั้งภายในและ
ตางประเทศ 

  สํานักสงเสริมและฝกอบรม ไดตระหนักถึงความสําคัญของการเผยแพรวิชาความรู สูสังคมและประชาชน และทําหนาที่
รับผิดชอบภารกิจอันสําคัญนี้มาตลอด โดยไดพัฒนาปรับปรุงกระบวนการตลอดจนเทคนิควิธีการที่จะกอใหเกิดประโยชนตอ
ประชาชนมาโดยลําดับ จนไดรับประกาศเกียรติคุณ รางวัลหนวยงานดีเดนของชาติสาขาการพัฒนาสังคม (ดานการศึกษา) 
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ประจําป พุทธศักราช 2532 จากคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี และในป พ.ศ. 2545 ไดรับ รางวัลกิตติ
คุณสัมพันธ “สังขเงิน” จากสมาคมนักประชาสัมพันธแหงประเทศไทย 

จากการพัฒนางานของสํานักสงเสริมและฝกอบรม มาอยางตอเนื่อง ในป พ.ศ. 2547 ไดมีการพิจารณาจัดทําแผนแมบท
การพัฒนาสํานักสงเสริม มีการปรับโครงสรางการบริหารงานภายในสํานักสงเสริมฯ ใหสอดคลองกับลักษณะงาน การขยาย
งานและสภาวการณที่เปลี่ยนไปของสังคม โดยกําหนดโครงสรางการบริหารงานจาก 6 ฝาย เปน 8 ฝาย ในทั้ง 2 วิทยาเขต ซึ่ง
ไดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อฝายใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เชน ฝายวิเคราะหโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม ปรับเปลี่ยนเปนฝายวิจัย
และพัฒนา รวมทั้งการตั้งฝายเพ่ิมขึ้น 2 ฝาย คือ ฝายการศึกษา และฝายสื่อสารการตลาด และกําหนดใหฝายตางๆ ทดลอง
ปฏิบัติตามโครงสรางใหม นี้เปน เวลา 1 ป เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดในทางปฏิบัติ กอนที่จะนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

หลังจากนั้น สํานักสงเสริมและฝกอบรม ไดทบทวนโครงสรางองคกรภายในใหมอีกคร้ัง โดยกําหนดใหมี 6 ฝาย 
และใหงานสงเสริมเผยแพร แยกออกจากฝายฝกอบรม จัดตั้งเปนฝายสงเสริมเผยแพร โดยมีภารกิจครอบคลุมถึงการสงเสริม
การตลาด ดังผังโครงสรางสํานักสงเสริมและฝกอบรม ที่ปรากฏนี้ 

ปลายป พ.ศ. 2548 ไดมียายสถานที่ทํางาน บางฝาย ไดแก ฝายบริหารและธุรการทั่วไป และฝายวิเคราะหโครงการและ
หลักสูตร จากอาคารเดิมมาอยูที่อาคารวิทยบริการ เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการดานอาคาร และเพื่อขยายพื้นที่
ทํางานเดิม ใหแกฝายพัฒนาสื่อการสงเสริม และฝายโรงพิมพ 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม เปนสวนราชการระดับคณะ ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อรับผิดชอบการใหบริการทาง
วิชาการ แกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และประชาชนทั่วไป โดยถายทอดความรูและเทคโนโลยีที่ถูกตองและทันสมัย เพื่อการ
ประกอบอาชีพ และเสริมอาชีพ 

ภารกิจ งาน กจิกรรม ท่ีสําคญัมีดังนี ้

1. การถายทอดความรูสูประชาชน 
     1.1 การฝกอบรมวิชาชีพ (ระยะสั้น) สําหรบัประชาชน โดยฝกอบรมทัง้สองวทิยาเขต คือ ที่บางเขน และ
กําแพงแสน โดยแบงเปนหมวดหมูตามลักษระของเนื้อหาวิชา ไดแก หมวดอาหาร หมวดเกษตร หมวดค-หกรรมการ
ทําอาหาร หมวดศิลปะ หมวดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หมวดภาษา  
     1.2 การฝกอบรมหลักสตูรพฒันาบุคลากร เปนการฝกอบรมเชิงวิชาการแกขาราชการ และผูสนใจ 
     1.3 การฝกอบรมหลักสตูรนานาชาต ิ เปนการใหบริการฝกอบรมตามความรวมมือของหนวยงานภาครัฐ เอกชน แก
ชาวตางประเทศ 
     1.4 การถายทอดเทคโนโลยีผานสถานีวิทยุ ม.ก. ม ี4 สถานใีนระบบ AM ไดแก บางเขน 1107 กโิลเฮิรต เชียงใหม 612 
กิโลเฮิรต ขอนแกน 1314 กิโลเฮิรต และสงขลา 1269 กโิลเฮิรต และถายทอดสดผานเครือขายนนทรีในอินเตอรเน็ต 
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     1.5 การศกึษาดูงานเกษตรสญัจร ศึกษาและดูงานในสถานทีจ่ริงของการทําการเกษตรตาง ๆ  
     1.6 การจัดนิทรรศการและสาธิตทางการเกษตรและวิชาชพี ตามหนวยงานภาครัฐที่จดัแสดงตามสถานทีต่าง ๆ 

2. การผลติและพัฒนาสือ่เพือ่การเรยีนการสอนและการสงเสรมิเผยแพร 
      2.1 การผลิตรายการโทรทศัน เทปโทรทัศน ทางดานการเกษตรและวชิาชีพ 
      2.2 การผลิตสไลดประกอบเสียง ทางดานการเกษตรและวิชาชีพ 
     2.3 การผลิตวดิีโอซีดีจากเทปโทรทัศน ทางดานการเกษตรและวิชาชีพ 
     2.4 การผลิตเอกสารเผยแพร ทางดานการเกษตรและวิชาชีพ 
     2.5 การผลิตสือ่อิเลก็ทรอนิกส เผยแพรทางเวบไซตของสาํนกัสงเสรมิและฝกอบรม 

3. การพฒันาดานการศึกษาวิจัย และหลกัสูตรการฝกอบรม 
          ศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกบัการสงเสริมเผยแพร และการพฒันาชนบท ตลอดจนการผลิตและใชสื่อชนิดตาง ๆ เพื่อให
ไดสื่อทีด่ีและมปีระสิทธิภาพเหมาะสมกบัลกัษณะงานสงเสริมเผยแพร ตลอดจนประเมินผลโครงการฝกอบรมเพื่อนํามา
ปรบัปรุงและพัฒนาหลกัสตูรใหเหมาะสมกบักลุมเปาหมาย สอดคลองกบัแผนงานภาครัฐในการปรบัปรุงคุณภาพชีวติของ
ประชาชนชาวไทย 

4. การเรยีนการสอนและการฝกงานนสิิต 
        สํานกัสงเสริมและฝกอบรม มีเครื่องมือตางๆ ในการผลติสื่อทีค่รบวงจร ดังนั้นจึงมคีวามพรอมในการใชเปน
สถานที่ในการเรียนการสอนและการฝกงานนิสติ ที่ตองศึกษาในสาขาที่เกี่ยวของการผลิตสื่อและการสงเสริมเผยแพร 

5. การใหบริการยมืสือ่ตางๆ และโสตทศันปูกรณ 
        สํานกัสงเสริมและฝกอบรม ไดผลิตสื่อประเภทตาง ๆ เพื่อการสงเสรมิเผยแพรเปนจํานวนมาก ตลอดระยะเวลาโดย
สวนหนึ่งไดเผยแพรฟรี บางสวนไดจัดใหบริการยืม ทั้งสื่อ และ อุปกรณการผลิตสือ่ตางๆ ที่เกี่ยวของ 

6. การใหบริการดานการพิมพเอกสาร ตาํรารางวชิาการ 
        สํานกัสงเสรมิและฝกอบรม มีโรงพมิพตั้งอยูทั้งสองวทิยาเขต สามารถใหบรกิารงานพมิพไดอยางครบวงจร และ
พัฒนาเทคโนโลยีการพิมพใหทนัสมัยอยูตลอดเวลา สามารถพิมพสิ่งพมิพตางๆ ใหบริการไดทั้งหนวยงานภายใน และ 
หนวยงานภายนอก 

7. การใหบริการสถานทีเ่พือ่การจัดประชมุ และฝกอบรม สมัมนา 
        สํานกัสงเสริมและฝกอบรม มบีรกิารหอพกั สถานที่จัดฝกอบรม สมัมนา ที่ครบวงจร โดยตั้งอยูที่ ศูนยสงเสริมและ
ฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม ใหบรกิารไดทั้งหนวยงานภายใน และ หนวยงานภายนอก 
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6. ศูนยบมเพาะสถาบนัการศึกษา 

 

6.1  ศูนยบมเพาะวิสาหกิจพระจอมเกลาลาดกระบัง  

ประวตั ิ

จัดตั้งให ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานคระกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ที่ไดริเริ่ม 

“โครงการจัดตังหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันฯ อุดมศึกษา“ ขึ้น เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยตาง ๆ ที่มีความพรอมในการ

จัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือจะไดนําผลผลิตดานวิชาการมาเชื่อมตอโลก ธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

อีกทั้งเปนกลไกสําคัญที่จะใหอาจารย นิสิต  นักศึกษาเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของ ศูนยบมเพาะวิสาหกิจใน

สถาบันการศึกษาซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาสูการเนนผูประกอบการขนาดเล็กขึ้นใหมอยางกวางขวางสถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดดําเนินเสนอโครงการจัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจ พระจอมเกลาลาดกระบังใหแก

คณะกรรมการโครงการหนวยบมเพาะ วิสาหกิจในสถาบันการศึกษา พิจารณาโครงการ โดยมีมหาวิทยาลัยจํานวน 37 แหง 
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สงขอเสนอโครงการใหแก คณะกรรมการพิจารณา และผลปรากฏวา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง ไดรับการคัดเลือก เปนหนึ่งใน 12 โครงการนํารองเพื่อจัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจพระจอมเกลาลาดกระบังขึ้น 

วิสัยทัศน 

เปนศูนยบมเพาะวสิาหกจิ บรูณาการผลงานวิจัยและพัฒนาโดยเชื่อมตอกบัโลกธุรกจิอันนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศ 

พันธกิจ 

1.ถายทอดความรูที่หลากหลายสาขาวิชา โดยเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจเอกชนในเขตลาดกระบังและพื้นที่ใกลเคียง 

2.สรางผูประกอบการรุนใหม ในกลุมคลัสเตอรหลักที่อยูในเปาหมายของประเทศ 

3.จัดกระบวนการเรียนรูเปนผูประกอบการ ใหแกนักศึกษา บัณฑิต และผูที่สนใจเพื่อพัฒนาไปสูผูประกอบการ

ขนาดเล็กรุนใหม 

4.เปนที่ปรึกษาใหคําแนะนํา ประสานงานจัดอํานวยความสะดวกในดานตางๆ ใหกับกลุมเปาหมาย 

วตัถุประสงค 

1.เพื่อเปนศูนยกลางในการถายทอดความรูที่หลากหลายสาขาใหกลุม เปาหมาย 

2.เพื่อสงเสรมิใหเกิดบริษัทใหม (Start-up company) 

3.เพื่อสรางประสบการณใหกบันกัศกึษา และบัณฑติ เพ่ือเตรียมเปนผูประกอบการขนาดเล็กรุนใหม 

4.เพื่อเช่ือมโยงกบัภาคธุรกิจ /เอกชน ในดานความรวมมอืและดําเนินกจิกรรมรวมกนั 

 

6.2  ศูนยบมเพาะวสิาหกิจขนาดยอมสถาบันสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื 

ประวตัิ  

งานสงเสริมการวิจัยเปนหนวยงานสังกัดกองบริการการศึกษา ภายใตการกํากับดูแลของรองอธิการบดีฝายวิจัยและ

ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยของสถาบัน เปนที่ปรึกษา มีพันธกิจในการสนับสนุน

สงเสริมการวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และในป พ . ศ .2544 สภาสถาบันเห็นชอบใหบรรจุสํานักวิจัยและพัฒนา ใน

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 ( พ . ศ .2545 – 2549) ของสถาบัน อนึ่งในคราวประชุมคณะ

กรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ครั้งที่ 19/2545 เมื่อวันจันทรที่ 21 ตุลาคม 2545ไดพิจารณา

และมีมติใหความเห็นชอบในหลักการที่ขอหารือเปลี่ยนช่ือโครงการจาก “ สํานักวิจัยและพัฒนา ” เปน “สํานักวิจัย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ” เพ่ือความเปนสากลโดยครอบคลุมภารกิจหลักดานการวิจัยการสงเสริมการวิจัยตาม 

เอกลักษณและความเชี่ยวชาญของสถาบัน รวมทั้งเพื่อสงเสริมโครงการวิจัยและพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน แตเนื่องจากใน

ขณะนั้นงานสงเสริมการวิจัยกองบริการการศึกษาซึ่งเปนหนวยงานหลักที่ดําเนินภารกิจทางดานการวิจัย มีทรัพยากรทางการ

บริหารคอนขางจํากัดในเบื้องตนรองอธิการบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มีความเห็นวาควรทาํแบบคอยเปนคอย
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ไป เพื่อไมใหเกิดปญหาดานงบประมาณและอัตรากําลังคน จึงเสนอขอจัดตั้งเปนศูนยมีสถานภาพเปนหนวยงานระดับกอง

ภายใตสํานักงานอธิการบดีไปกอน หากในอนาคตมีขอบขายภารกิจปริมาณงานมากขึ้น มีทรัพยากรทางการบริหารมากขึ้น 

จึงจะดําเนินการขอยกฐานะขึ้นเปนหนวยงานระดับสํานักตอไป เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2545 สภาสถาบันไดอนุมัติใหจัดตั้ง

สํานักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนวยงานภายในระดับกอง  

ปจจุบัน ศูนยวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีภารกิจมากขึ้น ทําหนาที่เปนศูนยกลางประสานงานวิจัยทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งดานการสนับสนุน สงเสริมและเผยแพรงานวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดการดานทรัพยสิน

ทางปญญา การนําผลงานวิจัยไปใชเชิงพาณิชย เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการและรองรับการขยายตัวของ

งานวิจัยของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 มติสภาสถาบันใหจัดตั้งเปนสํานักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรับผิดชอบการบริหารและกําหนดนโยบายการวิจัย ตลอดจนเปนศูนยรวมกิจกรรมวิจัยของมหาวิทยาลัย 

บริหารงานโดยคณะกรรมการ 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการอํานวยการวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะกรรมการบริหาร

สํานักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัยของสถาบัน  

 

6.3  ศูนยบมเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑฮาลาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประวตั ิ

 จากความรวมมือระหวางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกับสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2549 โดยมีวัตถุประสงคในการดําเนินการจัดตั้ง ศูนยบมเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑและบริการฮา

ลาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Business Incubator for Halal Products and Services:BIHAPS Chulalongkorn University ) 

ขึ้นทั้งนี้ อยูในการดูแล รับผิดชอบและดําเนินการโดย ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล (The Halal Science Center) และคณะสหเวช

ศาสตร (Faculty of Allied Health Sciences) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University) ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ

ผลิตภัณฑและบริการฮาลาล ที่มีการจัดตั้งขึ้นนี้ ถือวาเปนแหงแรกของประเทศไทย 

วิสัยทัศน  

เปนศูนยพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจผลติภัณและบรกิารฮาลาล เพื่อการสงออกและเปน

ศูนยกลางงานดานผลติภัณฑและบรกิารในอุตสาหกรรมฮาลาลใหเตบิโตอยางเขมแข็งและยั่งยืน 

พันธกิจ  

1.  ดําเนินการบมเพาะผูประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมดานผลติภัณฑและบรกิารฮาลาลเพื่อการ

สงออก 

2.  พัฒนาและสรางผูประกอบการใหมที่มีพื้นฐานความรูในเชิงวิชาการดานผลิตภัณฑและบริการ ฮาลาลเพื่อการ

สงออก 
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3.  สงเสริมความเขมแข็งดานเทคโนโลยี และการบริหารจัดการของผูประกอบการเองในดานผลิตภัณฑและบริการฮาลา

ลเพื่อการสงออก 

4.  วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑและบริการฮาลาลใหมีมาตรฐานสากลเพื่อการสงออกใหกับผูประกอบการใหม  

 

 

 

7. หนวยงานอื่นๆ 

7.1 ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ  
 
 ลักษณะของหนวยงาน 
 ตลาดหลักทรัพย 
 ประวัติ 
 ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) จัดตั้งขึ้นโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อเปนแหลงระดมทุนสําหรับ
บริษัทขนาดกลางและขนาดยอมที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงหรือบริษัทที่เริ่มดําเนินกิจการไมนานแตมีมูลคาราคาตลาดที่
สูงโดยถือเปนทางเลือกอีกแหงในการระดมทุน โดยไดเปดดําเนินการอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2542  
 บริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตและตองการระดมทุนสามารถใชแนวทางนี้ในการพิจารณาเตรียมการ ตลอดจนใช
บริการใหคําปรึกษาโดยตรงจากตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
 ภาระหนาท่ี 
 เปนตลาดหลักทรัพยประสิทธิภาพสูงเพื่อการรวมลงทุนระหวางผูประกอบการ และนักลงทุนที่มุงหวังจะไดรับ
ประโยชนรวมกันจากการเติบโตไปพรอมกับธุรกิจ  

- บริหารจัดการใหตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) เปนที่รูจักและไดรับความนยิมในหมูผูประกอบการ และนักลงทุน 
- ใหบริการดานการเปดเผยขอมูลที่รวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน พรอมทั้งการใหความรูและความเขาใจในเรื่องการ

ลงทุนอยางทั่วถึง 
- สนันสนุนอุตสาหกรรมการรวมลงทุน (Venture Capital) เพื่อเพิ่มจํานวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

เอ็ม เอ ไอ (MAI) อยางตอเนื่อง  
- พัฒนาเครือขายพันธมิตรใหแกบริษัทจดทะเบียน บริษัทที่กําลังจะเขาจดทะเบียน และหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือ

เพ่ิมความสามารถในการแขงขันใหแกบริษัทจดทะเบียน 
- สนับสนุนการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสรางคุณภาพใหกับบริษัทจดทะเบียนใน MAI และสรางความนาเชื่อถือ

ใหแกนักลงทนุ 
 
 กิจกรรมและลักษณะ ขอบเขตการดําเนินงาน 
 คุณสมบัติของการเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
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 ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) มุงมั่นสรรหาและคัดเลือกบริษัทที่มีศักยภาพเขาจดทะเบียนเพ่ือสรางความมั่นใจ
ใหแกผูลงทุน โดยบริษัทที่จะเขาจดทะเบียนได ตองเปนบริษัทที่มีประวัติการดําเนินงานมาพอสมควร โดยมีผลกําไรที่ผาน
มาชัดเจน พรอมกระจายการถือหุนใหสาธารณชน และที่สําคัญตองมีบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปรงใสและเชื่อถือได โดย
คุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียน มีดังนี้ 
 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
 ทุนชําระแลวและสวนของผูถือหุนไมนอยกวา 20 ลานบาท  
 มีผลการดําเนินงานตอเนื่องไมต่ํากวา 2 ป ภายใตการจัดการของผูบริหารสวนใหญกลุมเดียวกันอยางนอย 1 ป กอน
ย่ืนคําขอ และกําไรสุทธิในปลาสุดกอนยื่นคําขอมีกําไรสุทธิ และมีกําไรสุทธิในงวดสะสมของปที่ย่ืนคําขอ  
 ในกรณีที่มีผลการดําเนินการเพียง 1 ป สามารถเขาจดทะเบียนได หากมีมูลคาราคาตลาดของหลักทรัพยไมนอยกวา 
1,500 ลานบาท  
 การถือหุนของผูถือหุนรายยอย 
 ผูถือหุนรายยอยไมนอยกวา 300 ราย ถือหุนรวมกันไมนอยกวา 20% ของทุนชําระแลว  
 การเสนอขายหุนแกประชาชน  
 โดยจํานวนหุนที่เสนอขาย ตองไมนอยกวา 15% ของทุนชําระแลว  
 การบริหารจัดการโปรงใสมีมาตรฐาน 
 มีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 ทาน และมีระบบการควบคุมภายในที่
สรางความเชื่อมั่นไดวา ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได  
 ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูย่ืนคําขอกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ และบริษัทอื่นซึ่งมีผูบริหารหรือ
ผูถือหุนรายใหญกลุมเดียวกัน  
 รายงานทางการเงินมีความนาเชื่อถือ ผูสอบบญัชีของบริษัทไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.  
 มี่ทีปรึกษาทางการเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.  
 การเตรียมการกอนเขาระดมทุน 
 บริษัทที่มีแผนที่จะเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) สามารถเตรียมความพรอมดวยตนเองใน
เบื้องตน กอนการจางที่ปรึกษาทางการเงินใหมาชวยเตรียมการย่ืนคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนกับ
สํานักงาน ก.ล.ต. และการยื่นคําขอเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) ดังนี้ 

- เปลี่ยนผูสอบบัญชีใหเปนผูสอบที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ในงบการเงินปลาสุดกอนปที่ย่ืนคํา
ขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน (อาจเปลี่ยนผูสอบบัญชี ภายหลังจากการแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน
ได)  
- ปรับปรุงระบบบัญชีและการควบคุมภายใน เพื่อใหไดมาตรฐาน  
- เตรียมการสรรหาบุคคลที่จะเขามาเปนกรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบ  
- จัดทําแผนธุรกิจ เพื่อรองรับการใชเงินที่จะไดจากการเสนอขายหุนใหแกประชาชน  
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จัดเตรียมเอกสารภายในบริษัทใหเปนหมวดหมู เพื่อสะดวกตอการใหที่ปรึกษาทางการเงินเขามาศึกษาขอมูล ใน
การเตรียมย่ืนคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนกับสํานักงาน ก.ล.ต. และการยื่นคําขอเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI)  
- ภายหลังจากการเตรียมการดังกลาว บริษัทจึงทําการคัดเลือกและแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน เพ่ือชวยในการจัด
โครงสรางบริษัท โครงสรางธุรกิจ โครงสรางทุนและผูถือหุน และจัดเตรียมขอมูลในการยื่นคําขออนุญาตเสนอขาย
หลักทรัพยตอประชาชนกับสํานักงาน ก.ล.ต. และการยื่นคําขอเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
ทั้งนี้ บริษัทควรคัดเลือกที่ปรึกษาทางการเงินที่เหมาะสม จะสามารถทาํงานกับบริษัทไดเปนอยางดี 

 ขั้นตอนการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย MAI 
 ขั้นตอนที่ 1 แตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และเปลี่ยนผูสอบบัญช ี
 บริษัทจะตองทําการคัดเลือกที่ปรึกษาทางการเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เขามาชวยในการ
เตรียมความพรอมของบริษัท โดยที่ปรึกษาทางการเงินจะมีหนาที่ ดังนี้ 

- ศึกษาขอมูลบริษัท (Due Diligence)  
- จัดโครงสรางบริษัท จัดโครงสรางธุรกิจ จัดโครงสรางทุนและผูถือหุน  
- จัดเตรียมขอมูลบริษัทสําหรับการยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน ตอสํานักงาน ก.ล.ต. และย่ืน
คําขอเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI)  
- จัดจําหนายหลักทรัพยหรือชวยประสานงาน ในการจัดหาผูจัดจําหนายหลักทรัพยของบริษัทใหแกประชาชน
ทั่วไป  
- ดูแลบริษัทอยางตอเนื่องอีก 1 ปนับจากวันที่เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI)  
- สําหรับบริษัทที่ยังไมไดใชผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ควรจะทําการเปลี่ยน ผูสอบ
บัญชีใหเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และดําเนินการวางระบบบัญชีและระบบ
ควบคุมภายในใหไดมาตรฐาน จะเปนการชวยประหยัดเวลาในการเตรียมตัวเขาจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม 
เอ ไอ (MAI) ไดมากทีเดียว  

 ขั้นตอนที่ 2 แปรสภาพเปนบริษัทมหาชน 
 กอนการย่ืนคําขอเสนอขายหลักทรัพยตอสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจะตองจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน
ตอกระทรวงพาณิชยใหแลวเสร็จกอน โดยปกติจะใชเวลาประมาณ 1-2 เดือนในการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน ใน
ขั้นตอนนี้จะมีที่ปรึกษากฎหมายหรือทีมงานทางดานกฎหมายของบริษัทมาชวยดําเนินการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน 
ตลอดจนใหคําปรึกษาในเรื่องประเด็นทางกฎหมายและขอบังคับตางๆ 
 
 
 ขั้นตอนที่ 3 ย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. และยื่นขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
 เมื่อที่ปรึกษาทางการเงินเตรียมขอมูลของบริษัทเสร็จ และดําเนินการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนเรียบรอยแลว ที่
ปรึกษาทางการเงินในฐานะตัวแทนของบริษัทจะดําเนินการยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนตอสํานักงาน 
ก.ล.ต. และยื่นคําขอเขาเปนบริษัทจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI)  
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 ในขั้นตอนนี้ สํานักงาน ก.ล.ต และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) จะพิจารณาขอมูลและไปเยี่ยมชมกิจการของ
บริษัท (Company Visit) เพื่อใหบริษัทนําเสนอขอมูลและตอบขอซักถามเพิ่มเติม โดยสํานักงาน ก.ล.ต. จะใชเวลาประมาณ 
45 วันในการพิจารณาแบบคําขอนับจากวันที่เอกสารครบถวน และเมื่อบริษัทไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. แลว ตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) จะอนุมัติใหเปนบริษัทจดทะเบียนโดยมีเงื่อนไขใหไปกระจายหุนใหมีผูถือหุนรายยอยครบ
ตามเกณฑที่กําหนด 
 ขั้นตอนที่ 4 กระจายหุนตอประชาชน 
 เมื่อบริษัทไดรับอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน และไดรับอนุมัติใหเปนบริษัทจดทะเบียนแบบมี
เงื่อนไขใหกระจายหุนใหมีผูถือหุนรายยอยครบตามเกณฑที่ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) กําหนดแลว บริษัทจะตอง
แตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อชวยในการจัดจําหนายหลักทรัพยของบริษัทตอประชาชน 
 การจัดจําหนายหลักทรัพยและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยมี 2 วิธีหลัก คือ 
 การรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพยแบบ Firm Underwriting ผูรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพยจะตอง
จําหนายหลักทรัพยใหหมด หากไมสามารถจําหนายหลักทรัพยไดหมด ผูรับประกันการจําหนายหลักทรัพยจะตองรับซื้อ
หลักทรัพยนั้นไวเอง วิธีนี้บริษัทจะมั่นใจไดวาจะไดรับเงินจากการระดมทุนไดครบทั้งจํานวน  
 การรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพยแบบ Best Effort Underwriting ผูรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพยจะ
พยายามจําหนายใหมากที่สุดเทาที่จะทําได และหากไมสามารถจําหนายหลักทรัพยไดหมด ก็ไมตองรับซื้อหลักทรัพยนั้นไว
เอง โดยทั่วไปวิธีนี้จะมีคาธรรมเนียมต่ํากวาวิธีแรก  
 ขั้นตอนที่ 5 เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI)  
 ภายหลังจากบริษัทกระจายหุนใหผูถือหุนรายยอยไดครบถวนตามเกณฑที่ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
กําหนดแลว ถึงเวลาที่จะเตรียมตัวสําหรับการเร่ิมเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยบริษัทสามารถ
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. เปดบัญชีกับบรษิัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  
2. ฝากหลักทรัพยตามจํานวนที่ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) กําหนดไวที่บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด  
3. จดทะเบียนเพิ่มทุนที่กระทรวงพาณิชย  
4. จัดสงเอกสารเพิ่มเติมมาที่ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) ไดแก หนังสือรับรองทุนจากกระทรวงพาณิชย 
รายงานการกระจายหุน ชําระคาธรรมเนียม  
5. เมื่อไดรับเอกสารครบถวนแลวตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) จะประกาศรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน  
6. เริ่มทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

  
ประโยชนของการเปนบริษัทจดทะเบียน 

 การเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) นั้น มีประโยชนไมเฉพาะกับบริษัทที่เขาจดทะเบียนหรือผู
ถือหุนของบริษัทเทานั้น แตเกิดประโยชนตอผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งหมด อาทิ เจาหนี้ ลูกหนี้ คูคา ผูลงทุน ตลาดทุน ตลอดจน
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ประเทศชาติ โดยรวม อยางไรก็ตามประโยชนลําดับแรกๆ ที่จะเกิดขึ้นที่เห็นชัดเจนที่สุดจะเปนประโยชนตอบริษัทและผูถือ
หุน ดังน้ี 
 ประโยชนตอบริษัทจดทะเบียน 
 1. แหลงเงินทุนระยะยาวที่ปราศจากภาระดอกเบี้ย  
 การนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ชวยใหบริษัทสามารถระดมเงินทุนจากประชาชนทั่วไปไดโดยตรง 
เพ่ือนําไปเปนเงินทุนหมุนเวียนหรือขยายธุรกิจของบริษัทไดโดยไมมีภาระที่ตองชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยตามงวดเวลาที่
กําหนดเหมือนการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน ทําใหบริษัทมีความยืดหยุนในการบริหารเงินมากขึ้น  
 2. เพิ่มชองทางระดมทุนเพ่ือชวยในการบริหารเงินอยางมีประสิทธิภาพ  
 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสามารถระดมทุนเพิ่มเติมเมื่อมีความตองการใชเงินเพิ่มขึ้นได โดยการออก
ตราสาร ทางการเงินประเภทตางๆ ไดหลากหลายย่ิงขึ้น ทั้งตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เชน หุนสามัญ
เพ่ิมทุน หุนกู หุนบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย เปนตน ชวยใหบริษัทสามารถจัดโครงสรางทาง
การเงินที่เหมาะสมตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทได เปนการเพิ่มทางเลือกและสรางความแข็งแกรงดานการเงิน และบริหาร
จัดการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด   
     3. เสริมสรางชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีใหแกบริษัท  
 การเปนบริษัทจดทะเบียนจะชวยเสริมสรางความนาเชื่อถือและภาพลักษณที่ดีในการบริหารงานและมาตรฐานการ
ดําเนินงานของบริษัทมากขึ้น ผานกลไกการเปดเผยขอมูลของตลาดหลักทรัพย ซึ่งนอกจากจะชวยสรางความเชื่อมั่นใหนัก
ลงทุนสนใจ ลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทมากขึ้นแลว ยังชวยสรางความเชื่อถือใหแกลูกคา คูคา ทั้งในและตางประเทศอีก
ดวย นอกจากนี้ยังเปนการเพิ่มโอกาสทางการคา การเพิ่มพันธมิตรและการตอยอดธุรกิจในอนาคต   
     4. สรางความภักดี และผลตอบแทนที่ดีใหแกพนักงาน  
 พนักงานของบริษัทนับวาเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งตอการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จ การใหพนักงานมีสวน
รวมในการเปนเจาของ จะชวยสรางความภักดีและความภูมิใจใหแกพนักงาน มีความทุมเทความสามารถอยางเต็มที่ในการ
สรางความกาวหนา ใหแกบริษัทการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปนชองทางหนึ่งที่บริษัทสามารถเปดโอกาสให
พนักงานมีสวนรวมในการเปนเจาของบริษัทได ผานโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการหรือพนักงานของบริษัท 
(Employee Stock Option Program หรือ ESOP) 
 5. สรางความรับผิดชอบและการบริหารงานแบบมืออาชีพ  
 การที่บริษัทจดทะเบียนเปดเผยขอมูล ขาวสาร และความเคลื่อนไหวตางๆ ผานชองทางและระบบการเผยแพรขอมูล
ขาวสารของตลาดหลักทรัพย ชวยทําใหบริษัทเปนที่รูจักของผูลงทุนมากขึ้น ชวยสรางความสนใจของผูลงทุนในบริษัทมาก
ขึ้นและกระตุนใหผูบริหารบริษัทจดทะเบียนมีความรับผิดชอบในการบริหารงานมากขึ้นดวย   
 6. การดํารงอยูของธุรกิจในระยะยาว  
 การเปนบริษัทจดทะเบียนจะชวยใหบริษัทที่มีการบริหารงานแบบธุรกิจครอบครัวกาวเขาสูการบริหารงานแบบมือ
อาชีพมากขึ้น มีผูบริหารที่เปนมืออาชีพเขามารวมบริหารกิจการ และเปดโอกาสใหสมาชิกในครอบครัวของเจาของกิจการที่
มีเปาหมาย ในการดําเนินชีวิตหรือมีความถนัดที่แตกตางกันไปสามารถเลือกประกอบอาชีพที่ตองการโดยยังคงมีฐานะเปนผู
ถือหุนของบริษัทและไดรับผลตอบแทนจากการถือหุนอยูเชนเดิม  
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 ประโยชนตอผูถือหุน  
 1. เพิ่มสภาพคลองใหกับผูถือหุน  
 การเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ชวยใหผูถือหุนของบริษัทมีศูนยกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยน
หลักทรัพย ที่ถือไวเปนเงินสดไดงายและสะดวก ซึ่งจะชวยใหเกิดสภาพคลองใหแกผูถือหุนของบริษัทได  
 2.  ลดภาระค้ําประกันของผูถือหุนและกรรมการ  
 การเขาเปนบริษัทจดทะเบียนจะชวยใหบริษัทมีความนาเชื่อถือเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทจะตองปรับปรุงใหมีการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี มีการเปดเผยขอมูลเพ่ิมขึ้นตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยกําหนด นอกจากนี้
การเปนบริษัทจดทะเบียนและเขาซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย ทําใหหลักทรัพยของบริษัทมีราคาอางอิง และมี
สภาพคลอง เปนหลักทรัพยที่มีความนาเชื่อถือ ซึ่งผูถือหุนสามารถนําไปเปนหลักประกันในการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน
ได หรือเพื่อใชลดการค้ําประกันการกูยืมเงินที่ทําไวกอนการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนและเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยได  
 3.  ไดรับยกเวนภาษีกําไรจากการขายหุน  
 บุคคลธรรมดาที่เปนผูถือหุนในบริษัทจดทะเบียนจะไดรับยกเวนไมตองนํากําไรที่ไดจากการขายหลักทรัพยใน
ตลาดหลักทรัพยมารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  
 4.  สรางความภักดี และผลตอบแทนที่ดีใหแกพนักงาน  
 พนักงานของบริษัทนับวาเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งตอการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จ การใหพนักงานมีสวน
รวมในการเปนเจาของ จะชวยสรางความภักดีและความภูมิใจใหแกพนักงาน มีความทุมเทความสามารถอยางเต็มที่ในการ
สรางความกาวหนาใหแกบริษัท การเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปนชองทางหนึ่งที่บริษัทสามารถเปดโอกาสให
พนักงานมีสวนรวมในการเปนเจาของบริษัทได ผานโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการหรือพนักงานของบริษัท 
(Employee Stock Option Program หรือ ESOP)   
 

7.2 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด 
 
 ลักษณะของหนวยงาน 
 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
 ประวัติ 
 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด (บลจ. วรรณ จํากัด) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2535 ดวยทุน
จดทะเบียน 100 ลานบาท (ชําระเต็มมูลคา) ในระยะเริ่มแรก บริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหประกอบ
ธุรกิจจัดการกองทุนรวมเพียงอยางเดียว แตตอมาในภายหลัง บริษัทฯไดย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการกองทุน
ประเภทอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ซึ่งในปจจุบันบริษัทฯ มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และกองทุนสวน
บุคคล นอกเหนือไปจากการจัดการกองทุนรวม  
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 บลจ.วรรณ ใหบริการจัดการลงทุนในรูปแบบตางๆ หลายรูปแบบ เพื่อใหผูลงทุนสามารถเลือกสรรการลงทุนใน
รูปแบบที่เหมาะสมกับความตองการของผูลงทุนเอง โดยมีเจาหนาที่ที่มีความชํานาญดานการลงทุนที่จะใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับการลงทุนนี้ เชน ผลตอบแทนการลงทุน อัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยง ฯลฯ  
 ในดานการชวยเหลือ SMEs ทางดานการเงิน บลจ. วรรณ ไดจัดตั้ง กองทุนรวมเพื่อรวมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs Venture Capital Fund) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2542 มีวัตถุประสงคในการสนับสนุน
ดานการเงินแก SMEs ในรูปแบบของการรวมลงทุน โดยกองทุนจะลงทุนหรือซื้อหุนกิจการ SMEs ที่มีศักยภาพในเชิง
พาณิชยและมีคุณลักษณะเขาขายเปนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาประเทศและมุงหวังให SMEs นั้นสามารถเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการจนสามารถระดมทุนไดเองในอนาคต   
 ภาระหนาท่ี 
 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด มีหนาที่ในการบริหารเงินลงทุน เพ่ือผลประโยชนสูงสุดของผูถือ
หนวยลงทุน โดยยึดถือจรรยาบรรณแหงวิชาชีพและความถูกตองเปนธรรมภายใตกฏหมายและกฏระเบียบตางๆ ของ
หนวยงานและสมาคมที่เกี่ยวของ ตลอดจนตอบสนองความตองการของผูลงทุนดวยการนําเสนอรูปแบบการลงทุนที่
หลากหลาย ตามภาวะการลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และนําเสนอบริการแกผูถือหนวยลงทุนดวยความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ   
 กิจกรรมและลักษณะ ขอบเขตการดําเนินงาน 
 กองทุน SMEs Venture Capital Fund 
 รายละเอียดกองทุน  
 กองทุนรวมเพื่อรวมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 
สิงหาคม 2542 เพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมโดยมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ 
 ผูจัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด  
 ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารแหงทุนประเภทไมรับซื้อคืนหนวย   ลงทุนหรือ
กองทุนปด  
 อายุโครงการ 10 ป  
 จํานวนเงินทุนของโครงการ 1,200 ลานบาท (โดยเปนเงินลงทุนจากรัฐบาล จํานวน 1,000   ลานบาท)  
 ผูดูแลผลประโยชน ธนาคาร ซิตี้แบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพมหานคร  
  ลงทุนหรือซื้อหุนในกิจการหรือวิสาหกิจ (SMEs) ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง  
 เปนการลงทุนระยะยาว มุงหวังใหกิจการหรือวิสาหกิจนั้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ และเติบโตไดอยาง
มั่นคง  
 วัตถุประสงคกองทุน  

- ใหการสนับสนุนดานการเงินแก SMEs ในรูปแบบของการรวมลงทุน (Equity Participation) โดยเปนแหลง
เงินทุนระยะยาว  
- เสริมสรางการบริหารจัดการที่ดีภายในองคกร (Good Corporate Governance) เชน ระบบการเงิน ระบบการ
บริหาร  
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- สรางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจไทย โดยสนับสนุน SMEs ในภาคเศรษฐกิจ ที่สําคัญและมีศักยภาพสูงในเชิงพาณิชย  
- ชวยเสริมสรางพัฒนาการของตลาดทุน (Capital Market) ซึ่งจะมีสวนชวย พัฒนาระบบการเงินไทยใหสมบูรณ
ย่ิงขึ้น  

 หลักเกณฑการรวมลงทุน  
- จะลงทุนประมาณ 10-50% ของทุนจดทะเบียน ของบริษัท   
- ระยะเวลาลงทุนประมาณ 3 - 5 ป   
- จะลงทุนในลักษณะ passive คือ ไมเขาไปกาวกายการดําเนินธุรกิจประจําวันของบริษัท  
- อาจมีการสงผูแทนไปเปนกรรมการของบริษัทที่รวมลงทุน  
 

 การสนับสนุนทางวิชาการ  
 กองทุนมีความตั้งใจที่จะใหการสงเสริมพัฒนาในดานตางๆ แก SMEs ที่เขารวมลงทุนเพ่ือเพิ่มความสามารถในการ
ประกอบการโดย  
 - ชวยประสานงานในการจัดหาผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหคําปรึกษา  

 - ทางดานเทคนิคการผลิต  
 - การเงิน  
 - การจัดการ ฯลฯ  

 - ประสานงานกับหนวยงานสนับสนุนตางๆ ของรัฐและเอกชน เพื่อใหการรวมลงทุนนี้มี 
ประโยชนตอ SMEs อยางสูงสุด   
 กลุมเปาหมายการรวมลงทุน  
 SMEs ที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชยสูง หรือเขาขายเปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่มีแนวโนมที่จะประสบความสําเร็จใน
การประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ วิสาหกิจที่เปนยุทธศาสตรการพัฒนา หมายถึง วิสาหกิจที่มีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้  

- กอใหเกิดการเชื่อมโยงในสายธุรกิจระหวางตนน้ํา ถึงปลายน้ําโดยเฉพาะในสวนที่ยังมีชองวางในประเทศ  
- มีมูลคาเพิ่มสูง หรอืสูงกวาสัดสวนมูลคาเพิ่มโดยเฉล่ียของธุรกิจประเภทเดียวกัน  
- มีการสรางรายไดที่เปนเงินตราตางประเทศ  
- มีการใชเทคโนโลยีที่ยังขาดแคลนในประเทศและเปนเทคโนโลยีที่สามารถนําไปกอใหเกิดมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑ  
- มีนวัตกรรมในตัวสินคาหรือบริการ หรือในกระบวนการผลิต หรือกระบวนการทํางาน โดยเฉพาะนวัตกรรมจาก
ภูมิปญญาทองถิ่น  
- กอใหเกิดการสรางงานในชนบท โดยไมเกิดมลภาวะ  
- เปนการผลิตสินคา หรือบรกิารที่ลดการพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศ  
- กอใหเกิดการแกไขปญหามลภาวะ หรือเสริมสรางคุณภาพสิ่งแวดลอม  
- มีคุณลักษณะอื่นๆ ที่สอดคลองกับการเปนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา  

  กลุมที่ไมพึงประสงคจะเขารวมลงทุน  
- วิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอยูแลว  
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- กอใหเกิดปญหามลภาวะหรือปญหาสิ่งแวดลอม   
- ประกอบธุรกิจโดยตั้งอยูบนพื้นฐานของการลอกเลียนแบบและขัดตอกฎหมายดานทรัพยสินทางปญญา   
- ประกอบธุรกิจอันขัดตอศีลธรรม และจารีตประเพณีอันดี  
- ประกอบธุรกิจอันเปนภัยตอสังคม หรือความมั่นคง  
- ประกอบธุรกิจอันไมโปรงใส  
- อยูในประเภทธุรกิจที่มีภาวะลนตลาดอยางรุนแรง  

 เอกสารการขอรับพิจารณา  
1. แผนธุรกิจ (Business Plan)  
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย ซึ่งระบุรายละเอียดของทุนจดทะเบียน ทุนเรียกชําระแลว 
รายช่ือกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน  
3. หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับบริษัท  
4. ทะเบียนผูถือหุน ซึ่งระบุจํานวนหุนที่แตละรายถือ  
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม  
6. งบการเงินยอนหลัง พรอมรายละเอียดประกอบงบการเงินนั้นๆ ยอนหลัง 3-5 ป  
7. ใบอนุญาตตั้งโรงงาน (ร.ง. 2) และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) (กรณีเปนโรงงาน)  
8. สําเนาบัตรสงเสริมการลงทุน (ถามี)  
9. เอกสารอื่นๆ ที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาโครงการ  

 การถอนตัว 
 กองทุนจะถอนตัวจากกิจการที่รวมลงทุนดวย โดยมีทางเลือกในการถอนตัวดังนี้  

- นําหุนของกิจการ หรือวิสาหกิจเขาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย
ใหม เพื่อกระจายสูผูลงทุนทั่วไป (Initial Public Offering) หรือ  
- ขายหุนคืนใหแกเจาของกิจการเดิม ตามขอตกลงที่ไดวางไวเมื่อเขารวมลงทุน (Buy Back by Founders) หรือ  
- ขายหุนคืนใหแกเจาของกิจการเดิม ตามขอตกลงที่ไดวางไวเมื่อเขารวม  

  
 ขอแตกตางจากกองทุนรวมลงทุนทั่วไป  

 กองทนุนี ้ กองทนุอื่น 
เนนลงทุนใน SMEs เนนลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ ขนาดการลงทุน 10 ลาน

เหรียญ  
อยูภายใตการกํากบัดแูลของ กลต. สวนใหญจะมาจากตางประเทศไมอยู ภายใตการกํากับ

ดูแลของ กลต.   
รัฐบาลเปนเจาของเกือบ 100%   เอกชนเปนเจาของ 
กลุมเปาหมายการลงทุนกวาง สวนใหญจะกาํหนดธุรกิจเปาหมายไวเฉพาะเจาะจง เชน 

ลงทุนใน High Technology 
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การเตรียมตัวของผูที่สนใจขอรับการพิจารณาเขารวมลงทุน   
- จดทะเบียนเปนนิติบุคคล  
- มีความพรอมในการจัดเตรียมขอมูลทางธุรกิจ และการจัดทําแผนธุรกิจ (Business Plan)  
- มีความตั้งใจในการพัฒนาวิสาหกิจใหเขาสูระบบมาตรฐาน  
- มีความพรอมที่จะใหผูจัดการกองทุนเขาเยี่ยมชมกิจการ  
- มีความมุงมั่นที่จะเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยโดยพัฒนาความสามารถในการประกอบธุรกิจของตน
อยางตอเนื่อง  

  การติดตอเขารับการพิจารณาเขารวมลงทุน  
- ติดตอผานศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 แหง ของกระทรวง อุตสาหกรรม  
- ติดตอผานศูนยใหคําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ศงป.)  
- ติดตอผานสถาบันการเงินของรัฐ และธนาคารพาณิชย  
- ติดตอโดยตรงที่ บลจ.วรรณ  
- ไมเสียคาใชจายใดๆทั้งสิ้น  

  ขอกังวลของ SMEs  
 1. หากใหกองทุนเขารวมลงทุนแลว จะสูญเสียอํานาจในการบริหารหรือไม 
 กองทุนนี้เปนเงินลงทุนจากรัฐบาลเปนหลัก โดยมีอายุกองทุน 10 ป บทบาทของกองทุนจะเปนการเสริมใหคณะ
ผูบริหารทํางานของตนไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาการไปแยงหนาที่การบริหารมาเสียเอง อยางไรก็ตามกองทุนอาจขอที่
นั่งกรรมการเพื่อรวมติดตามผลการดําเนินงานและรวมพิจารณานโยบายการดําเนินธุรกิจที่สําคัญตางๆ   
 2 . การใหขอมูลของบรษิัทเพ่ือประกอบการพิจารณาจะทําใหความลับของบริษัทร่ัวไหลหรือไม  
 เปนจรรยาบรรณของผูจัดการกองทุนที่จะตองรักษาความลับของลูกคาอยางดีที่สุด นอกจากนี้ กองทุนยังอยูภายใต
การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งทําใหมั่นใจไดมากย่ิงขึ้นวาการทํางานของกองทุนจะตองอยูภายใต
กฎระเบียบและจรรณยาบรรณแหงวิชาชีพ  
 3. กิจการที่เปน NPL จะรับพิจารณาหรือไม  
 แมเปนบริษัทที่เปน NPL ของสถาบันการเงินอยู กองทุนก็สามารถที่จะพิจารณาได โดยมีการพิจารณาที่สําคัญ คือ 
พิจารณาวาหากกองทุนเขารวมลงทุนแลว จะสามารถพลิกใหบริษัทมีความสามารถในการแขงขัน การทํากําไร และเติบโต
ไดดี ทั้งนี้ อัตราสวนหนึ้สินตอทุนของบริษัทหลักจากที่กองทุนเขารวมลงทุนแลวไมควรสูงเกินไป  
 4. พิจารณารวมลงทุนกับผูประกอบการใหมหรือไม  
 กองทุนมีนโยบายสนับสนุนผูที่มีการศึกษาและมีประสบการณทํางาน หรือมีความรูความสามารถ ใหกาวมาเปน
ผูประกอบการ สามารถกอตั้งกิจการไดสําเร็จและดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ผูประกอบการอาจไดเคยรับการอบรม
ในโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation) กับกรมสงเสริมอุตสาหกรรมมาแลว  
 5. กลัวเสียคาใชจายในการยื่นขอรับการพิจารณา  
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 6. กลัวเสียภาษีเต็มที่หลังจากมีบัญชีชุดเดียว  
 7. ทําแผนธุรกิจไมเปน  
 ประโยชนที่ไดรับจากการที่มีกองทุนเขารวมลงทุน  
 ไดรับการเสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงิน โดยชวยปรับปรุงอัตราสวนหนี้สินตอทุน (Debt to Equity) ของ
กิจการใหต่ําลง ซึ่งจะชวยใหกิจการสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนเปนการเพิ่มโอกาสในการ
ขอรับการสนับสนุนดานสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่นๆ  
 ไดรับการสนับสนุนดานเทคนิค การบริหาร การจัดการ ตามความเหมาะสมของแตละกิจการ โดยกองทุนมีความ
ตั้งใจที่จะใหการสงเสริมพัฒนาดานตางๆ แกบริษัทที่รวมลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการประกอบการโดยกองทุนจะ
ชวยประสานงานในเรื่องตางๆ ดังนี้  
 1. ประสานงานในการจัดหาผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหคําปรึกษาแกบริษัท ทั้งทางดานเทคนิคการผลิต การเงิน การ
บริหาร การจดัการ ฯลฯ  
 2. ประสานงานกับหนวยงานสนับสนุนตางๆ ของรัฐและเอกชนเพื่อใหการรวมลงทุนมีประโยชนตอบริษัทอยาง
สูงสุด ไดภาพพจนที่ดี ทั้งในหมูลูกคา ซัพพลายเออร (Supplier) สถาบันการเงินตลอดจนนักลงทุนซึ่งเปนการเพิ่มโอกาส
ของความสําเร็จในการนําหุนของบริษัทเขาไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในอนาคต (กรณีที่บริษัท หรือ SMEs ตองการ
นําหุนเขาไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย)  
  สาเหตุในการปฏิเสธการรวมลงทุน  

- ไมตองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  
- ไมสามารถแบงแยกทรัพยสินของธุรกิจออกจากทรัพยสินสวนตัวได  
- เสนอขายหุนในราคาสูงเกินไป  
- แผนธุรกิจเลื่อนลอย  
- ขนาดของธุรกิจใหญเกินกวาที่จะเปน SMEs  
- ธุรกิจไมมีความสามารถในการทํากําไร ไมมีศักยภาพในเชิงพาณิชย 
 

 

 

 

 

7.3 สํานักงานคณะกรรมการสนับสนุนการวิจัย  
 

 ประวัติ 

 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดตั้งตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535 เปน

หนวยงานของรัฐที่ไมใชระเบียบราชการในการบริหารงาน แตอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการนโยบายกองทุน
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สนับสนุนการวิจัย และอยูภายใตการกํากับของสํานักนายกรัฐมนตรี ทําใหเกิดความคลองตัวที่จะสามารถสนับสนุนงานวิจัยได

อยางตอเนื่อง และมีระบบการบริหารกองทุนที่มีประสิทธิภาพโดยที่ สกว. ไมทําวิจัยเอง  

 ลักษณะการดําเนินงาน 

 สกว. มีภารกิจหลัก คือ สนับสนุนกระบวนการสรางความรู สรางนักวิจัย และสรางระบบการวิจัย เพื่อตอบคําถาม

และเสนอทางเลือกใหสังคม ซึ่งครอบคลุมทั้งในระบบเศรษฐกิจภาคดั้งเดิม และสมัยใหม โดยใชจุดเดนดานการบริหารการ

วิจัย เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศดวยการวิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่งในการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการกําหนดนโยบาย

การยกระดับความรูของสังคม และการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน อันจะนําไปสูการเปล่ียนแปลงของ

สังคมไทย  

 สกว. สนับสนุนทุนวิจัยโดยแบงหนวยงานภายในเปน 7 ฝาย ประกอบดวย 

 ฝาย 1 ฝายนโยบายชาติและความสัมพันธขามชาติ ซึ่งสนับสนุนการวิจัยเชิงนโยบายระดับชาติ โดยมุงบูรณาการ

ประเด็นการวิจัยภายใน-ภายนอกประเทศ และเชื่อมโยงตัวแสดงของนโยบายในระดับตางๆเขาดวยกัน ใหเกิดการวิจัย

นโยบายชาติที่มีมติความสัมพันธขามชาติ หรือ ความสัมพันธขามชาติที่มีนัยสําคัญตอนโยบายชาติ โดยเนนประเทศเพื่อน

บานและประเทศพันธมิตรสําคัญ (ญี่ปุน สหภาพยุโรป จีน อินเดีย และสหรฐัอเมริกา) 

 ฝาย 2 ฝายเกษตร ซึ่งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตรเพื่อนําผลไปใชประโยชนจริงตามความตองการ

ของกลุมผูเกี่ยวของ ไดแก เกษตรกร ผูประกอบการเอกชน และผูกําหนดนโยบาย โดยครอบคลุมถึงพืช สัตว และสัตวน้ํา ที่ได

จากการเพาะปลูกหรือเพาะเลี้ยง และมีศักยภาพสูงทางเศรษฐกิจหรือมีผลกระทบตอคนกลุมใหญในสังคม โดยเนนดานการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑเกษตร การพัฒนาอยางยั่งยืนบนพื้นฐานทรัพยากรของประเทศ และภูมิ

ปญญาทองถิ่น รวมทั้งสนับสนุนการผลักดันผลงานวิจัยที่มีคุณภาพออกสูการใชประโยชนในรูปแบบที่เหมาะสม สําหรับ

กลุมเปาหมายตาง ๆ 

 ฝาย 3 ฝายสวัสดิภาพสาธารณะ ซึ่งสนับสนุนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่นําไปสูการใชประโยชนดานสิ่งแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสวัสดิภาพสังคม เพ่ือสรางฐานความรู ความสามารถ ในการแกปญหา การปองกัน และตอบปญหาใน

อนาคต 

 ฝาย 4 ฝายชุมชนและสังคม ซึ่งสนับสนุนการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยเนนการทํางานรวมกับ

ชุมชน องคกร และหนวยงานตางๆ ในกระบวนการวิจัย เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ชุมชน เพื่อสื่อสารกับสังคม

โดยรวม และการปรับเปลี่ยนโครงสรางระบบ กลไก วิธีการทํางานของฝายตางๆ ใหเอื้อตอการเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน ทั้งนี้เพื่อหนุนเนื่องใหเกิดการขยายการสรางความเขมแข็งของชุมชนไปทั่วประเทศ 

 ฝาย 5 ฝายอุตสาหกรรม ซึ่งสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม เพ่ือเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนของ SMEs ให

เห็นวางานวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมเปนการลงทุนที่คุมคา และจะสรางความสามารถการแขงขันระดับนานาชาติ โดยเนนที่ 

SMEs ที่มีหวงโซการผลิตและมูลคาเพ่ิมลงถึงผูผลิตระดับรากฐาน 
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 ฝายวิชาการ ซึ่งสนับสนุนการสรางนักวิจัยอาชีพที่มีความสามารถสูงใหสรางปญญาและผลิตผลงานที่ตีพิมพใน

วารสารวิชาการนานาชาติและการจดสิทธิบัตรอันจะนําไปสูการใชประโยชนในระยะกลางหรือระยะยาว 

 ฝายโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ซึ่งสนับสนุนทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก เพื่อผลิต

นักศึกษาปริญญาเอก เนื่องจากประเทศไทยมีความขาดแคลนอาจารยระดับปริญญาเอกในสถาบัน อุดมศึกษาและนักวิจัย

โดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ขอบเขตการใหบริการที่มีตอ SMEs 

 ภารกิจของ สกว. ที่สนับสนับสนุน SMEs ไดแก การสนับสนุนทุนของฝายอุตสาหกรรม (ฝาย 5) ซึ่งมี

ยุทธศาสตรในการทํางาน เพื่อสนับสนุนใหงานวิจัยสรางความเขมแข็งใหแก SMEs และสามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจจุลภาคกับ

เศรษฐกิจ มหภาค และสรางความสามารถในการแขงขันไดดวยผลิตภัณฑใหมและรูปแบบใหมที่มีเอกลักษณเปนของตนเอง 

รวมถึงพัฒนาคนใหภาคอุตสาหกรรม โดยกระบวนการทําวิจัย ณ สถานที่ของผูใช โดยจะรวมกับมหาวิทยาลัยและ

สถาบันวิจัยตางๆเปน "ไตรภาคี" กับภาคเอกชน และนอกจากนั้น ยังสนับสนุนใหนักศึกษาปริญญาตรีทําโครงการที่เปน

โจทยของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งโครงการนี้เรียกวา โครงการ Industrial and Research Projects for Undergraduate Students 

(IRPUS)  

7.4 ธนาคารแหงประเทศไทย  
 
ประวัต ิ
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2485 ไดมีการตราพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 เพื่อเปลี่ยนฐานะ

สํานักงานธนาคารชาติไทยใหเปนธนาคารกลาง โดยกําหนดใหธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปนนิติบุคคล และไดเปด
ดําเนินการ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2485  

ตอมาไดมีการแกไขพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485  เพื่อใหความรับผิดชอบของ ธปท. ตอ
สาธารณชนมีความชัดเจนย่ิงขึ้นและมีกลไกปองกันวิกฤติเศรษฐกิจ ตลอดจนกระบวนการตัดสินใจของ ธปท. มีความ
โปรงใสและสรางธรรมาภิบาลในองคกร  รวมทั้งสาธารณชนสามารถตรวจสอบและรับทราบการทํางานของ ธปท. มากย่ิงขึ้น 
โดยมีผลบังคับใชพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2551 ตั้งแตวันที่ 4  มนีาคม 2551 

 
บทบาทหนาที่  
ตามพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ.2485 ที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551  
1.  ออกและจัดการธนบัตรของรัฐบาลและบัตรธนาคาร 
เปนผูออกธนบัตรของรัฐบาล ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยเงินตรา และมีสิทธิแตผูเดียวที่จะออก

บัตรธนาคารในราชอาณาจักร  
2.  กําหนดและดําเนินนโยบายการเงิน 
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ดําเนินนโยบายการเงินตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินกําหนด  ไดแก  รับเงินฝาก  กําหนดอัตราดอกเบี้ยในการ
ใหกูยืมเงินแกสถาบันการเงิน  ซื้อขายเงินตราตางประเทศและแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในอนาคต  กูยืมเงินตราตางประเทศ
เพื่อดํารงไวซึ่งเสถียรภาพแหงคาของเงินตรา  กูยืมเงินเพ่ือการดําเนินนโยบายการเงิน  ซื้อขายหลักทรัพยเทาที่จําเปนและ
แลกเปล่ียนกระแสเงินสดในอนาคต เพื่อควบคุมปริมาณเงินในระบบการเงินของประเทศ รวมถึงยืมหรือใหยืมหลักทรัพย
ตามที่กําหนดโดยมีหรือไมมีคาตอบแทน 

3.  บริหารจัดการสินทรัพยของ ธปท. 
บริหารจัดการสินทรัพยของ ธปท. (ไมรวมสินทรัพยในทุนสํารองเงินตราตามกฎหมายวาดวยเงินตรา)  การนํา

สินทรัพยไปลงทุนหาประโยชน โดยคํานึงถึงความมั่นคง สภาพคลอง  ผลประโยชนตอบแทนของสินทรัพย และความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการ 

4.  เปนนายธนาคารและนายทะเบียนหลักทรัพยของรัฐบาล  
เปนนายธนาคารของรัฐบาล โดยมีอํานาจหนาที่ในการรับจายเงินเพื่อบัญชีฝากของกระทรวงการคลัง  การรับเก็บรักษา

เงิน  หลักทรัพย  หรือของมีคาอยางอื่นเพื่อประโยชนของรัฐบาล  การเปนตัวแทนของรัฐบาลในการซื้อขายโลหะทองคําและ
เงิน  การซื้อขายและโอนตั๋วแลกเงิน  หลักทรัพยและใบหุน  การควบคุมและการรวมไวในแหลงกลางซึ่งเงินปริวรรต
ตางประเทศ  หรืออาจเปนนายธนาคารของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ  นอกจากนี้ อาจเปนนายทะเบียนหลักทรัพยของ
รัฐบาล  โดยมีอํานาจกระทําการจัดจําหนายหลักทรัพยของรัฐบาล  จายเงินตนและดอกเบี้ย  หรืออาจเปนนายทะเบียน
หลักทรัพยของรัฐวิสาหกิจ  สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

5.  เปนนายธนาคารของสถาบันการเงิน 
เปนนายธนาคารของสถาบันการเงิน  โดยมีอํานาจหนาที่ในการใหกูยืมเงินหรือใหความชวยเหลือทางการเงินแก

สถาบันการเงิน การรับเก็บรักษาเงิน หลักทรัพย หรือของมีคาอยางอื่นของสถาบันการเงิน  รวมถึงการสั่งใหสถาบันการเงินสง
รายงานหรือช้ีแจงเพื่ออธิบายเกี่ยวกับทรัพยสิน  หนี้สิน  หรือภาระผูกพันได 

6.  จัดตั้งหรือสนับสนุนการจัดตั้งระบบการชําระเงิน 
จัดตั้งหรือสนับสนุนการจัดตั้งระบบการชําระเงิน  ระบบการหักบัญชีระหวางสถาบันการเงิน และบริหารจัดการ

ระบบดังกลาวใหเกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
7.  กํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน 
กํากับ ตรวจสอบ วิเคราะหฐานะและการดําเนินงาน ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน เพื่อใหมี

เสถียรภาพ  
8.  บริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราภายใตระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา  รวมทั้งบริหารจัดการสินทรัพยในทุน

สํารองเงินตรา  ตามกฎหมายวาดวยเงินตรา 
9.  ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน             

 
7.5 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ  

 ประวัติ 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) หรือเปนที่รูจักกันโดยทั่วไปวา "สภาพัฒน" 

กอตั้งขึ้นเมื่อป 2493 โดยในระยะแรกใชชื่อวา "สภาเศรษฐกิจแหงชาติ" มีหนาที่เสนอความเห็นและคําแนะนําตลอดจนขอ

ช้ีแจงตอรัฐบาลในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ ตอมาคณะผูเช่ียวชาญจากธนาคารโลกไดเสนอแนะใหมีการ

ปรับเปล่ียนและเพิ่มบทบาทหนาที่ของ "สภาเศรษฐกิจแหงชาติ" ใหมีมากขึ้น และเสนอใหจัดตั้งเปนหนวยงานกลางเพื่อทํา

หนาที่วางแผนพัฒนาประเทศขึ้นมาเปนการเฉพาะ ดังนั้นในป 2502 จึงไดมีการปรับโครงสรางการทํางานและเปลี่ยนชื่อ

ของหนวยงานใหมเปน "สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ" จนกระทั่งในป 2515 มีการนํากระบวนการวางแผน

พัฒนาสังคมเขามาใชควบคูกับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจอยางจริงจัง จึงไดมีการเปลี่ยนช่ือของหนวยงานใหมอีกครั้งหนึ่ง

เปน "สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ" โดยในปจจุบัน สศช. อยูภายใตสังกัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี 

 ลักษณะการดําเนินงาน ประเภทและขอบเขตการดําเนินงาน 

ในดานพ้ืนที่ประกอบการ สศช. มีบทบาทการทํางานอยูในระดับมหภาค หรือเนนในระดับยุทธศาสตรเปนสําคัญ 

ภายในหนวยงาน สศช. มีสายงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลรับผิดชอบในดานเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาพื้นที่ประกอบการอยู 

2 สายงาน คือ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และสํานักพัฒนาพื้นที่ ซึ่งในสวน

ของของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศนั้น จะเปนผูวางแผนพัฒนาดานพื้นที่

ประกอบการโดยใชแนวคิดเรื่องเครือขายวิสาหกิจเปนเคร่ืองมือหลัก โดยเปนผูทําการศึกษาทฤษฎีและกรอบแนวคิดการ

พัฒนาเครือขายวิสาหกิจของ Michael E. Porter ลักษณะของการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจของ

ตางประเทศ การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจของหนวยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศ พรอมทั้งจัดพิมพเอกสารและจัด

สัมมนาเผยแพรแนวคิด นโยบายการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจในประเทศไทยทั้งในสวนกลางและภูมิภาคมาเปนลําดับ กลาว

โดยสรุป สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันมีบทบาทในดานการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจใน 3 

ระดับดวยกันคือ  

1) การสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักและเครือขายความรวมมือ 
2) การผลักดันใหเกิดการปฏิบัติ โดยมีการสนับสนุนใหมีการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเครือขาย

วิสาหกิจที่มีศักยภาพ ผลักดันการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและใหการสนับสนุนในระดับ
นโยบาย 

3) การจัดทําฐานขอมูลเครือขายวิสาหกิจของประเทศไทยเพื่อใชประโยชนในการวางนโยบาย
เครือขายวิสาหกิจในภาพรวม 

อีกสายงานของ สศช. ที่ทํางานในดานนี้คือ สํานักพัฒนาพื้นที่ มีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดเปาหมายและ

ประเด็นยุทธศาสตรในดานการพัฒนาพื้นที่ตางๆภายในประเทศ รวมทั้งยังเปนผูผลักดัน ติดตามและประเมินผลของ

ยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนที่ดวย  เปาหมายคือเพื่อการพัฒนากลุมพื้นที่ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาอยางย่ังยืน โดยมี

โครงการหลักๆที่ปจจุบันกําลังอยูระหวางการดําเนินการ เชน การพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝงภาคใต (Southern seaboard) 
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และชายฝงทะเลตะวันออก (Eastern seaboard) การจัดระบบเศรษฐกิจตามแนวชายแดนในบริเวณที่ติดกับประเทศ พมา ลาว 

และกัมพูชา การพัฒนาเมืองชายแดนภาคเหนือ เปนตน 

 

  

 ขอบเขตการใหบริการที่มีตอ SMEs 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลและการใหสัมภาษณของผูที่มีสวนเกี่ยวของภายในหนวยงาน พบวาทาง สศช. ไมไดมี

การดําเนินกิจกรรมเพื่อชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ในดานนี้โดยตรง  

 การเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่น 

ในป 2548 สํานักงานคณะพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดจัดทําบันทึกความรวมมือสรางเครือขายการ

ประสานงานและผลักดันการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของทั้งในภาครัฐและเอกชน รวม 11 

หนวยงาน  ประกอบไปดวย  สํานักงบประมาณ  กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กระทรวงศึกษาธิการ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ สภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) และสถาบันคีนันแหงเอเชีย เพื่อรวมกัน

ผลักดันใหเกิดการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจในภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอยาง

เปนรูปธรรม 

 

7.6 สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  (องคการมหาชน) 
 

 ประวัติ 

 สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ไดจัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง เปนองคกร

มหาชน ในป 2545 และแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 2   พ.ศ. 2549  เปลี่ยนชื่อยอ จาก “สปน.”  เปน  “สสปน.”  

และใหใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization)” เรียกโดยยอวา 

“TCEB”  หรือ ออกเสียงวา “T-CEB” สสปน. ถือเปนองคกรของรัฐและเปนองคกรอิสระ ขึ้นตรงกับสํานักนายกรัฐมนตรี  

(มีรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ง.) 

 

 

7.7 สถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประวัติ 
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สถาบันทรัพยากรมนุษย จัดตั้งขึ้นจากแนวความคิดที่วา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีการเรียนการสอนวิชาทรัพยากร

มนุษยอยูหลายวิชา ในคณะตาง ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เชน คณะนิติศาสตร สอนวิชากฎหมายแรงงาน 

กฎหมายแรงงานสัมพันธ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี สอนวิชาแรงงานสัมพันธ คณะรัฐศาสตร สอนวิชาการบริหาร

แรงงาน คณะเศรษฐศาสตร สอนวิชาเศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษยเบื้องตน เศรษฐศาสตรแรงาน เศรษฐศาสตรวาดวย

สุขภาพอนามัย และคณะสังคมสงเคราะหศาสตร สอนวิชาวิเคราะหกฎหมายแรงงาน ปญหาแรงงานและสวัสดิการ ความ

มั่นคงทางสังคม สัมมนาปญหาแรงงาน สวัสดิการแรงงาน การสังคมสงเคราะหในวงการอุตสาหกรรม จึงนาจะไดมีการ

รวบรวมการสอนในหมวดวิชานี้ในคณะตาง ๆ ใหรวมกัน เขาเปนรูปสหวิชาใหกวางขวางขึ้น เพื่อใหมีการวิจัยลึกซึ้งถึง

ปญหาตาง ๆ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย อันจะเปนประโยชนอยางย่ิง แกประเทศชาติ  

ดังนั้น  ศาสตราจารย นิคม จันทรวิฑูรย ซึ่งเปนผูสอนวิชากฎหมายแรงงานที่คณะนิติศาสตรในขณะนั้น  ไดเสนอ

ความเห็นตอ ศาสตราจารย ประภาศน อวยชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาเนื่องจากปญหาดานการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยและปญหาของประเทศ ไดขยายตัวเพิ่มขึ้นหลายดาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรซึ่งมีความถนัดในดานสังคมศาสตรและ

มีความพรอมอยูแลวในเรื่องประสบการณการสอน และกําลังคน นาจะไดมีการใหบริการทางวิชาการดานทรัพยากรมนุษย

ใหกวางขวางออกไป โดยใหความสนใจเพิ่มขึ้นในดานงานวิจัยปญหา ทรัพยากรมนุษย รวมทั้งการใหการศึกษาในระดับสูง

ในสาขาวิชานี้ โดยจัดตั้งขึ้นมาในรูปของสํานักพัฒนาการ ทรัพยากรมนุษย ซึ่งจะเนนในรูปของการวิจัย และการใหบริการทาง

วิชาการตลอดจนเปนแหลงขอมูลในดานการศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษยของประเทศ  ศาสตราจารย ประภาศน อวยชัย 

อธิการบดี ไดพิจารณาเรื่องแนวทางจัดตั้งสํานักดังกลาวขางตน รวมกับ ศาสตราจารย นิคม จันทรวิฑูรย ศาสตราจารยอรุณ 

รัชตะนาวิน รองอธิการบดีฝายวิชาการ และดร.พิชัย จรรยศุภรินทร รองอธิการบดีฝายวางแผนพัฒนาหลายครั้ง สรุป

ความเห็นวา มหาวิทยาลัยนาจะจัดตั้งสํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษยขึ้นเพื่อประโยชนตอการศึกษาและการวิจัยดานนี้โดยตรง 

จึงไดจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อรวบรวมขอมูล และดําเนินการจัดตั ้งสํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามคําสั ่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ 566/2521 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2521 เรื่องตั้งคณะกรรมการโครงการกอตั้งสถาบันเพื่อการศึกษา

และวิจัยแรงงาน โดยมี ศาสตราจารยนิคม จันทรวิฑูรย และศาสตราจารย สังเวียน อินทรวิชัย เปนที่ปรึกษา และมี ดร.จีระ 

หงสลดารมภ เปนประธานกรรมการ และกรรมการ 6 ทาน และตอมาไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ 352/2522 ลง

วันที่ 29 มิถุนายน 2522 แตงตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 3 ทาน  

คณะกรรมการไดรวบรวมขอมูลและความคิดเห็นจากฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และรวมกันรางวัตถุประสงคและแผนการ

ดําเนินการกอตั้ง เพื่อเสนอ ตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยไดรับความเห็นชอบอนุมัติใหจัดตั้งสถาบันทรัพยากรมนุษย

ขึ้นตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2524 เรื่องการแบงสวนราชการสถาบันทรัพยากรมนุษยใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และไดกอตั้งอยางเปนทางการ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หนา 12 เลม 98 ตอน

ที่ 205 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2524 

วิสัยทัศน 
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สถาบนัวจิัยช้ันนําของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในดานการวิจัย ฝกอบรม และใหคําปรกึษาเฉพาะดานทรัพยากร
มนษุยที่มีศกัยภาพ และสามารถตอบสนองความตองการของสังคม  

ภารกิจ 

1) มุงศกึษาวิจยัดานทรัพยากรมนษุยเพื่อสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และคณุภาพชีวติพรอมทั้งกอใหเกิดการ
เพ่ิมประสทิธิภาพ ในการแขงขันที่ย่ังยืน และทําการเผยแพรองคความรูจากการวจิัยดังกลาว ใหเกดิประโยชนกับภาครัฐและ
เอกชน  

2) ใหบริการทางวิชาการตาง ๆ เชน จัดโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศอยางตอเนื่อง ทั้ง
ระดับประเทศ และตางประเทศ โดยจัดฝกอบรมตามแผนบริการวิชาการประจําปและจัดฝกอบรมใหแกหนวยงานอื่นตาม ที่
ไดรับการขอความรวมมือ และเผยแพรความรู HRชองทางตาง ๆ  

3) เสริมสรางความรูความเขาใจดานทรัพยากรมนุษย โดยจัดการสัมมนา อภิปราย บรรยายทางวิชาการ เกี่ยวกับดาน
ทรัพยากรมนุษย และประเด็นที่เปนกระแสสังคมตามสถานการณปจจุบัน  

4) ใหบริการดานคําปรึกษาแนะนําดาน ระบบงานเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการตาง  
 
 
 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
 

รายละเอียดเพิม่เติมเกี่ยวกับการสงเสริม SMEs  
ดานการเงิน 
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รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสงเสริม SMEs ดานการเงิน 
 

ความเปนมาของธุรกิจเงินรวมลงทุนภาครัฐ 
 ธุรกิจเงินรวมลงทุนที่ริเร่ิมโดยนโยบายของสวนใหญจะอยูในรูปของกองทุน (Fund) ซ่ึงเงินทุนที่
นําไปลงทุนนั้น มีทั้งเงินจากรัฐบาล และเงินทุนจากนักลงทุนสถาบันทั้งในและตางประเทศ โดยไดเร่ิมจัดตั้ง
กองทุนครั้งแรกขึ้นในชวงหลังวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลไทยไดมีการออกมาตรการตางๆหลาย
มาตรการเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ รวมถึงมาตรการสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชน 4 มาตรการที่ประกาศใชเมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม 2542 หนึ่งในมาตรการเหลานั้นไดกลาวถึงการสนับสนุนดานเงินทุนแกภาคธุรกิจผานทางการ
จัดตั้งกองทุนรวมลงทุน 3  กองทุน อันไดแก  
 1. กองทุนรวมเพื่อรวมลงทุนในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง
ความแข็งแกรงและใหการสนับสนุนทางการเงินแก SMEs ที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชยสูง เพื่อใหวิสาหกิจ
เหลานั้นสามารถแขงขันได มีความสามารถในการบริหารจัดการสูงขึ้น และสามารถระดมทุนไดเองใน
อนาคต ซ่ึงเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม กองทุนจะถอนตัวโดยขายหุนในตลาดหลักทรัพยใหมหรือขายคืนใหแก
เจาของ หรือนักลงทุนอื่นๆ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังไดจัดสรรเงินลงทุนให 1,000 ลานบาทเพื่อจัดตั้งกองทุน
รวมดังกลาว โดยมีระยะเวลาลงทุนเฉลี่ยประมาณ 3–5 ป มีสัดสวนการลงทุนประมาณ 10–50% ของทุนจด
ทะเบียนบริษัท มีอายุโครงการ 10 ป และไดเลือกใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมวรรณ เปนผูจัดการ
กองทุน โดยในปจจุบันไดลงทุนไปแลวกวา 577.5 ลานบาท ใน SMEs รวม 60 ราย 
 2. กองทุนเพื่อการรวมลงทุน (Thailand Equity Fund) มีวัตถุประสงคเพื่อลงทุนใน วิสาหกิจขนาด
ใหญในประเทศไทยที่มีศักยภาพในการแขงขันเชิงพาณิชยสูง รวมทั้งกิจการที่ปรับปรุงโครงสรางหนี้แลว 
หรืออยูระหวางการปรับปรุงโครงสรางหนี้ เพื่อจูงใจและเรงรัดใหกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี้ของ
ภาคเอกชนลุลวงไปไดโดยเร็ว ซ่ึงจะทําใหภาคธุรกิจสามารถฟนตัวและขยายกิจการตอไปได กระทรวงการคลัง
ไดมอบหมายใหบรรษัทการเงินระหวางประเทศ (International Finance Corporation – IFC) ซ่ึงเปนสถาบัน
การเงินระหวางประเทศในเครือธนาคารโลกดําเนินการจัดตั้งกองทุนเพื่อการรวมลงทุน กองทุนนี้จะมีวงเงิน
เบื้องตนประมาณ 250 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยเปนกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารทุน หรือตราสารกึ่งทุน 
และเปนกองทุนปดอายุ 10 ปที่ไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยคัดเลือกใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม 
MFCและ Lombard Investment ทําหนาที่บริหารกองทุน นักลงทุนสวนใหญ ไดแก นักลงทุนสถาบันตางประเทศ 
เชน California Employees Retirement System, ADB, IFC เปนตน สวนนักลงทุนในประเทศ ไดแก กระทรวงการคลัง, 
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ, ธนาคารออมสิน และธนาคารพาณิชยไทยทั้ง 13 แหง มูลคาการลงทุนจนถึง 
30 มิ.ย.2547 ประมาณ 3,066.15 ลานบาท 
 3. กองทุนเงินรวมทุนในวิสาหกิจขนาดกลาง จัดตั้งขึ้นโดยความรวมมือระหวางกระทรวงการคลัง
และกระทรวงอุตสาหกรรมและธนาคารพัฒนาเอเซีย (Asian Development Bank – ADB) เพื่อลงทุนใน 
วิสาหกิจขนาดกลางในประเทศไทยที่มีศักยภาพในการแขงขันเชิงพาณิชยสูง โดยกองทุนมีวงเงินเบื้องตน
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ทั้งสิ้น 50 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ นักลงทุนที่เขามารวมลงทุนจะเปนนักลงทุนสถาบันตางประเทศทั้งสิ้น 
ไดแก ADB, JBIC, KfW และ State Street Corporation of the United States มีมูลคาการลงทุนจนถึง 30 มิ.ย. 
2547 ประมาณ 320 ลานบาท 
 ตอมาในป 2546 รัฐบาลไดมีการจัดตั้งกองทุนรวมลงทุนเพิ่มขึ้นอีกกอง ไดแก 
 4. กองทุนรวมทุนเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ SME Venture Fund โดยคณะรัฐมนตรี
ไดมีมติให สสว. จัดตั้งกองทุนดังกลาวนี้เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 มีวงเงินในการจัดตั้งทั้งสิ้น 5,000 ลานบาท 
ระยะเวลารวมทุน 1-5 ป มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุน SMEs ในการเขาถึงแหลงเงินทุนมากขึ้น เสริมสราง
ความสามารถในการแขงขันและสนับสนุนใหสามารถเขาไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหมได โดยเฉพาะ
ในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายหลัก เชน อาหาร ยานยนตและชิ้นสวน ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ธุรกิจออก
เเบบและแฟชั่น ธุรกิจซอฟแวรและไอที ทั้งนี้ วัตถุประสงคของกองทุนนี้จะคลายกับกองทุน SMEs ซ่ึงได
อนุมัติในป 2542 แตตางกันตรงที่เนนการลงทุนใน SMEs ที่มีขนาด 10 ลานบาทขึ้นไป ในขณะที่กองทุน
แรกที่ตั้งขึ้นมานั้น จะเนนการลงทุนในธุรกิจขนาดเล็กที่มีขนาดไมเกิน 10 ลานบาท โดยในปจจุบันกองทุน
ไดลงทุนไปใน SMEs ประมาณ 20 ราย มูลคาการลงทุนถึงปจจุบันประมาณ 200 กวาลานบาท นอกจากนั้น 
เพื่อเปนการชวยเหลือผูประกอบการที่ประสบภัยจากคลื่นสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2547 ทางกระทรวงการคลัง
ไดมอบหมายใหนําวงเงินจากกองทุน SMEs ดังกลาวนี้จํานวน 2,000 ลานบาท จัดตั้งกองทุนเพื่อชวยเหลือ
ดานเงินทุนกับ SMEs ซึ่งมีศักยภาพเชิงพาณิชยที่ประสบภัยใน 6 จังหวัดทางภาคใต และประสานงานให
ความชวยเหลือกับหนวยงานของภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ ตลอดจนชวยในการฟนฟูธุรกิจ สรางรายได และ
อาชีพใหกับผูประสบภัย โดยมี กลุม SMEs เปาหมายอันไดแก ธุรกิจทองเที่ยวและการบริการการทองเที่ยว 
ซ่ึงไดมีการอนุมัติไปแลว 15 ราย วงเงินรวมประมาณ 400 ลานบาท 
 5. นอกจากกองทุนชวยเหลือผูประสบภัยจากคลื่นสึนามิของ สสว. แลว ยังไดมีการจัดตั้งกองทุนขึ้น
ใหมไดแก กองทุนสึนามิ ไทยแลนด รีคัฟเวอรรี่ ฟนด  มีมูลคา 3,000 ลานบาท มีอายุ 10 ปซึ่งเปนการรวม
จัดตั้งโดยไดรับเงินทุนจากสมาคมธนาคารไทย 2,000 ลานบาท ธนาคารออมสิน 500 ลานบาท, ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 200 ลานบาท และธนาคารนครหลวงไทย 300 ลานบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน MFC เปนผูบริหาร กองทุนนี้มีความแตกตางกับกองทุนของ สสว. บางในเรื่องรายละเอียดในการ
ลงทุน  เชน นโยบายการลงทุนจะเนนการชวยเหลือธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ ในขณะที่กองทุนของ 
สสว. จะเนนชวยธุรกิจ SMEs โดยไดมีการอนุญาตใหลงทุนแลว 4 ราย มูลคาประมาณ 1 พันลานบาท 
 ในชวงที่ผานมานั้น รัฐบาลมีความตองการที่จะสนับสนุนใหธุรกิจเงินรวมลงทุนเปนแหลงเงินทุน
ระยะปานกลางและระยะยาวใน SMEs ที่มีศักยภาพ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
และชวยเพิ่มจํานวน SMEs ที่เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหมากขึ้น ซ่ึงนอกจากการจัดตั้งกองทุนรวม
ลงทุนของภาครัฐแลว ยังไดมีการใหสิทธิประโยชนทางภาษีกับธุรกิจเงินรวมลงทุนของเอกชน เพื่อดึงดูดให
ภาคเอกชนไทยเขามาดําเนินธุรกิจดังกลาวมากขึ้น เนื่องจากบริษัท/กองทุนรวมลงทุนซึ่งมีอยูในประเทศขณะนี้
สวนใหญจะมาจากตางประเทศ (หลายบริษัทเปนบริษัทไทยแตจดทะเบียนและระดมทุนในตางประเทศ เพราะ
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ไดรับยกเวน Capital Gain Tax) โดยไดออกเปน พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 396) พ.ศ. 2545  กําหนดให 
 - ยกเวนภาษีเงนิไดนิติบุคคลใหแกบริษัทเงนิรวมลงทุนสําหรับรายไดจากเงินปนผล (Dividend) และ
ผลประโยชนจากการโอนหุน (Capital Gain) ที่ไดรับจากการถือหุนใน SMEs  
 - ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และเงินไดนิติบุคคลแกผูลงทุน สําหรับเงินปนผล) และผลประโยชน
จากการโอนหุนใน SMEs 

เพื่อใหไดสิทธิประโยชนทางภาษีดังกลาว บริษัทเงินรวมลงทุนจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด
ไวอยางเขมงวด อยางไรก็ตาม นับตั้งแตตั้งแตพระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใชในป พ.ศ. 2545 จนถึงปจจุบัน 
มีจํานวนผูยื่นขอและไดรับใบอนุญาตประกอบหลักทรัพยจัดการเงินรวมลงทุนเพียง 2 รายเทานั้น ไดแก 
บริษัทหลักทรัพยจัดการเงินรวมลงทุนบีวีพี จํากัด และ บริษัทหลักทรัพยจัดการเงินรวมลงทุนวีเน็ท จํากัด 
เนื่องจากเงื่อนไขที่ทางการกําหนดมีความเขมงวดในทางปฎิบัติ ทําใหไมสามารถจะเอื้อประโยชนใหกับผู
ประกอบธุรกิจเงินรวมลงทุนไดอยางแทจริง 
 ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ เมื่อป 2543 ภาครัฐไดเร่ิมเขามามีบทบาทในการสนับสนุนทางการเงินแก 
SMEs ในรูปของเงินลงทุนมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางสถานะทางดานเงินทุนใหแก SMEs ที่
มีศักยภาพและนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุน SMEs ใหมีโอกาสเขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย ปจจุบันมี
กองทุนรวมลงทุนซึ่งจัดตั้งโดยรัฐบาลและใชเงินทุนจากภาครัฐเพื่อเขารวมทุนกับ SMEs จํานวน 3 กองทุน 
ไดแก 
 1. กองทุนรวมเพื่อรวมลงทุนใน SMEs โดยมี บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด เปน
ผูจัดการกองทุนในป 2543 
 2. กองทุนรวมลงทุนเพื่อยกระดับความสามารถการแขงขันของ SMEs จัดตั้งในป 2546โดยมี สสว. 
เปนผูจัดการกองทุน 
 3. กองทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมจัดตั้งในป 2546 โดยมีสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) เปน
ผูจัดการกองทุน  
 
ความเปนมาของผูประกอบการธุรกิจเงินรวมลงทุนเอกชน 
 นอกจากธุรกิจเงินรวมลงทุนของภาครัฐแลว ยังมีผูประกอบการธุรกิจเงินรวมลงทุนภาคเอกชนที่มี
สวนในการสงเสริมทางการเงินแก SMEs ดวยเชนกัน  

บริษัทรวมลงทุนเอกชนแหงแรกของไทย คือ บริษัท ธนสถาปนา จํากัด ไดจัดตั้งขึ้นในป 2530 จาก
การรวมลงทุนของธนาคารพาณิชยไทย 6 แหง และไดรับการสนับสนุนจากองคการชวยเหลือระหวางประเทศ
ของสหรัฐอเมริกา (USAID) ในดานการถายทอดความรูในธุรกิจเงินรวมลงทุน หลังจากนั้น ไดมีบริษัทรวม
ลงทุนหลายแหงจากตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศไทย เชน บริษัท เอชแอนดคิว เอเชียแปซิฟค บริษัท 
พรูเดนเชียล บริษัท ซิตี้แคปปตอล เปนตน ตอมา จากการที่กระทรวงการคลังมีความตองการที่จะสนับสนุน
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ใหธุรกิจเงินรวมลงทุนเปนแหลงเงินทุนใหกับSMEs และใหตัวแทนจากบริษัทรวมลงทุนที่จัดตั้งขึ้นมีสวน
ในการรวมบริหาร ใหความชวยเหลือ และใหคําแนะนําในดานตางๆ เพื่อสนับสนุนใหบริษัทนอกตลาด
หลักทรัพยมีความพรอมที่จะเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จึงไดมีการออกประกาศกระทรวงการคลัง
เมื่อป 2544 กําหนดใหการประกอบกิจการประเภทการจัดการเงินรวมลงทุนเปนธุรกิจหลักทรัพยประเภท
หนึ่งซึ่งจะตองไดรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการเงินรวมลงทุนจาก ก.ล.ต.  
โดย ก.ล.ต. กําหนดใหบริษัทหลักทรัพยจัดการเงินรวมลงทุนที่ไดรับอนุญาตแลวทําหนาที่ระดมทุนจากผู
ลงทุนสถาบัน  เพื่อจัดตั้งบริษัทเงินรวมลงทุน (ซ่ึงสามารถจะอยูในรูปของบริษัทหรือบริษัทมหาชน จํากัด) 
ตามหลักเกณฑที่ ก.ล.ต.กําหนด  และยื่นคําขอขึ้นทะเบียนกับสํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพยจัดการ
ลงทุนจะทําหนาที่เปนผูบริหารและจัดการลงทุนใหกับบริษัทเงินรวมลงทุนดังกลาว โดยมีการกําหนดลักษณะ
ของกิจการที่จะเขาลงทุนไววา เปน SMEs ที่มีมูลคาสินทรัพยถาวร (ไมรวมที่ดิน) ไมเกิน 200 ลานบาทและ
มีการจางงานไมเกิน 200 คน ปจจุบันมีมูลคาเงินลงทุนภายใตการบริหารจนถึง ณ.ส้ินเดือน มิ.ย. 2547 ประมาณ 
645 ลานดอลลารสหรัฐฯ (รวมสวนของกองทุนไทยแลนด อิควิตี้ฟนดดวย) มีบริษัทรวมลงทุนในไทยรวม
ทั้งสิ้น 20 ราย ซ่ึงเปนบริษัทตางชาติถึง 18 ราย และบริษัทที่จัดตั้งโดยคนไทยซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพยจัดการเงินรวมลงทุนจาก ก.ล.ต. 2 ราย ไดแก บริษัท หลักทรัพยจัดการเงินรวมลงทุน บีวีพี 
จํากัด และ บริษัท หลักทรัพยจัดการเงินรวมลงทุนวีเน็ต (ซ่ึงปจจุบัน บลท. ทั้งสองไดมีการจัดตั้งบริษัทเงิน
รวมลงทุนไปแลวรายละหนึ่งกองทุน) ในสวนของเงินที่รวมลงทุนนั้น จะมีตั้งแตนอยกวา 5 ลานดอลลารฯ 
จนถึง 20 ลานดอลลารฯตอกิจการ มีอายุเฉลี่ยในการเขารวมลงทุนประมาณ 6 -10 ป โดยอุตสาหกรรมที่
ธุรกิจเงินรวมลงทุนสวนใหญใหความสนใจ ไดแก อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับไอทีตาง ๆ อิเล็กทรอนิกส 
ยานยนตและชิ้นสวน และ บริการ เปนตน ธุรกิจเงินรวมลงทุนเอกชนประกอบกิจการในประเทศไทย มี
รูปแบบการลงทุนหลายรูปแบบ เชน  

- Private Equity Fund คือ การเขารวมทุนเพื่อแกไขปญหาบางประการของกิจการใดกิจการหนึ่ง 
- Venture Capital Fund การลงทุนระยะปานกลาง 5-10 ป มักจะเนนในบริษัทที่มีเทคโนโลยีที่มี

ศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ 
- Angel Fund เปนการลงทุนเพื่อเนนพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ หรือ การศึกษาวิจัยตางๆ 
- Direct Investment (การลงทุนระยะยาวเพื่อขยายกิจการ) 
 
ตอไปจะกลาวถึงกองทุน Venture capital ที่มีอยูในขณะนี้ของภาครัฐอันไดแก สสว. และภาคเอกชน

อันไดแก ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  
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กองทุน Venture Capital ของ สสว. 
 1. วัตถุประสงค 
 1. เปนแหลงระดมเงินทุน (Source of Fund) ของผูประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการดําเนิน
ธุรกิจ หรือ SMEs ที่อยูในขายการสนับสนุน และสงเสริมตามยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการ สงเสริม SMEs 
เพื่อยกระดับขีดความสามารถเชิงการแขงขันของประเทศ  
 2. สนับสนุน สงเสริมผูประกอบการ SMEs โดยการเพิ่มทุน เพื่อใหสัดสวนของหนี้สินตอทุนของ SMEs 
ที่มีศักยภาพและ SMEs เปาหมายใหอยูในอัตราที่เหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานดานบริหารจัดการ 
ดานการเงิน ดานการตลาด ดานระบบบัญชี และอื่น ๆ รวมถึงการจดทะเบียนสิทธิบัตร ทรัพยสินทางปญญา 
(Intellectual Property) จนสามารถพัฒนาตนเองเขาระดมเงินทุน (Equity Financing) ในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพยใหม (MAI) หรือเติบโตอยางมั่นคง และยั่งยืน  
 3. สนับสนุน สงเสริมและผลักดันใหผูประกอบการ SMEs เขาสูระบบการดําเนินงานอยาง ถูกตองมี
มาตรฐานที่ดี  
 4. สนับสนุน สงเสริม และพัฒนาตลาดทุน (Capital Market) ของประเทศ ใหเกิดความ เขมแข็ง และ
เปนกําลังสําคัญ ตอการพัฒนาระบบการเงินของประเทศ  
 5. กระตุนใหเกิดแนวคิดริเร่ิมการจัดทําแผนงานและโครงการพัฒนาของภาคเอกชน โดยมีภาครัฐ
เขาเปนผูรวมลงทุน ที่ตองการสรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจ  
 6. สนับสนุนสถาบัน/โครงการที่พัฒนา SMEs ใหสามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 2. กลุม SMEs เปาหมาย และคุณลักษณะ 
 1. กลุมธุรกิจดานการออกแบบและแฟชั่น (Fashion & Design Based) 
 2. กลุมธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
 3. กลุมธุรกิจอาหารและสมุนไพร (Food & Herbs)  
 4. กลุมธุรกิจชิ้นสวนยานยนต (Automotive) 
 5. กลุมธุรกิจดานทองเที่ยวและสปา (Tourism & Spa) 
 6. กลุมธุรกิจพลังงาน และนาโนเทคโนโลยี  
 7. กลุมธุรกิจที่สนับสนุนการดําเนินงาน (Supporting Industry) ตามขอ 1 ถึง 6 

กลุมผูประกอบการ SMEs เปาหมายจะครอบคลุมทั้งภาคการผลิต การคาปลีก การคาสง และการบริการ 
ที่มีคุณลักษณะเบื้องตน (Characteristic) ดังนี้  
 1. Creativity / Innovation & Differentiation 
 2. Knowledge based 
 3. Culture & Intellectual 
 4. Import substitution 
 5. Export Oriented 
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  3. หลักเกณฑและเงื่อนไขการรวมลงทุน  
 เพื่อใหการอํานวยการรวมลงทุนในวิสาหกิจใด ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงกําหนดหลักเกณฑและ
เงื่อนไข ตลอดจนปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 1. เปนนิติบุคคลในรูป บริษัทจํากัด ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย รวมทั้งโครงการหรือสถาบัน
ที่เกี่ยวของ กับการ สงเสริมและพัฒนา SMEs ตามแผนยุทธศาสตร SMEs ของประเทศ  
 2. เปน SMEs ตามประกาศกระทรวง ที่มีสินทรัพยถาวรไมเกิน 200 ลานบาท (ไมรวมที่ดิน) หรือมี
การจางแรงงานไมเกิน 200 คน  
 3. สัดสวนถือหุนของโครงการเงินรวมลงทุนฯ คิดเปน 25-35% ของทุนจดทะเบียนภายหลังการรวม
ทุน หรือตาม แตคณะกรรมการรวมลงทุนฯ เห็นสมควร   
 4. วงเงินรวมลงทุน จํานวน 1-100 ลานบาท 
 5. ระยะเวลาการรวมลงทุน ประมาณ 1-7 ป  
 6. เงื่อนไขราคาการซื้อหุน มีดังนี้  
 6.1 กิจการจัดตั้งใหม จะกําหนดราคาซื้อหุนตามมูลคาที่ตราไว (Par Value)   
 6.2 กิจการที่ดําเนินงานแลว จะกําหนดราคาซื้อหุนตามผลการดําเนินงานในมูลคา 
ทางบัญชี (Book Value) 
  6.3 วิธีการอื่นใด ตามแตคณะกรรมการรวมลงทุนฯ เห็นสมควร   
  7. กองทุนฯ อาจจะพิจารณาจัดสงตัวแทนเขามาเปนกรรมการของ SMEs อยางนอย 1 ทาน หรือตาม
สัดสวนการรวมลงทุน  
 8. กอนไดรับการรวมทุน SMEs ตองใหผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ กรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) หรือผูสอบบัญชีที่กองทุนฯ เปนผูกําหนด ดําเนินการตรวจสอบ
ทรัพยสิน หนี้สิน ภาระผูกพันตางๆ และนิติกรรมสัญญาของ SMEs (Due Diligence) และ/หรือดําเนินการ
ประเมินราคาทรัพยสินของกิจการ โดยผูประเมินราคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. หรือผูประเมิน
ราคาทรัพยสินที่กองทุน ฯ เปนผูกําหนด   
 9. การถอนตัว (Exit) จากการรวมลงทุน สามารถดําเนินการไดดังนี้ 
 9.1 ผูประกอบการนําหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย SET / MAI หรือ  
 9.2 ขายหุนคืนใหกับเจาของเดิม หรือผูถือหุนรายใหม ตามมูลคาทางบัญชี (Book  
Value) หรือราคาตนทุนของกองทุนรวมลงทุนฯ หรือ  
 9.3 จําหนายหุนของกองทุนรวมลงทนุฯ ใหกับนักลงทุนรายใหม   
 9.4 วิธีการอื่นใด ตามแตคณะกรรมการรวมลงทุนฯ เห็นสมควร   
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4. สิทธิประโยชนที่ SMEs ไดรับ  
 1. พี่เล้ียงและที่ปรึกษาผูมีความเชี่ยวชาญ ใหคําแนะนํา ความชวยเหลือในหลายดาน เชน การออกแบบ
และ พัฒนา ผลิตภัณฑ การบรรจุหีบหอ (Packaging) การตลาด การบริหารจัดการ ระบบบัญชี การเงิน การผลิต 
เปนตน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแขงขันของ SMEs   
 2. โอกาสและชองทางการตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยประสานและเชื่อมโยง ความรวมมือ
กับหนวยงาน ราชการและเอกชนภายนอก  
 3. การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจ เชน การอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ 
ตลอดจน ทักษะและประสบการณใหกับ SMEs  
 4. มีความเปนบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) การดําเนินงานมีความโปรงใสสามารถ 
ตรวจสอบได มีมาตรฐานและความเปนมืออาชีพ  
 5. ระบบพี่เล้ียง / ที่ปรึกษาสําหรับผูประกอบการ SMEs  
 โครงการระบบพี่ เ ล้ียง  คือ  การจัดสงเจาหนาที่พี่ เ ล้ียงเขาไปคอยใหคําปรึกษาแนะนําแก
ผูประกอบการอยางใกลชิด เพื่อให ผูประกอบการ ไดดําเนินงานตามแผนธุรกิจที่วางไว โดยพี่เล้ียงจะให
คําปรึกษาทางดานการเงิน บัญชี การตลาด การผลิต และการ บริหารจัดการ หากเกิดขอผิดพลาดหรือมี
ปญหาทางดานใดดานหนึ่งที่เกินขีดความรู ความสามารถที่พี่เล้ียง จะใหคําปรึกษา แนะนํา ไดแลว ก็จะ
ดําเนินการติดตอที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเขาไปชวยแกไข ซ่ึงจะชวยทําใหผูประกอบการมี
ความเขมแข็ง เติบโตอยางมั่นคง และยั่งยืน เปนกําลังที่สําคัญในการชวยฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศตอไป  
 วัตถุประสงค  
 - ทําหนาที่กํากับ ดูแลและใหคําปรึกษาแนะนําตลอดจนขอคิดเห็นตางๆ กับผูประกอบการที่ สสว. 
เขารวมลงทุน อาทิ ดานการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ ดานบัญชีและการเงิน เปนตน  
 - เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงการรวมลงทุนกับผูประกอบการ   
 - เพื่อใหผูประกอบการ ไดรับโอกาสในการเขาถึงความชวยเหลือ การสนับสนุน และการสงเสริม
จากสถาบันการเงิน, หนวยงานรัฐ หรือเอกชนที่เกี่ยวของ และกอใหเกิดการเชื่อมโยง  
 - เปนการสนับสนุน สงเสริมใหผูประกอบการเขาสูหลักการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใส และ
สามารถตรวจสอบได   
 6. ผลการดําเนินการของกองทุน 
 จากรายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2549 พบวาจํานวนกิจการในประเทศ
ไทยที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนรวมลงทุนยังมีคอนขางนอย เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนกิจการทั้งหมด
หรือเปรียบเทียบกับตางประเทศ โดยขอมูลกองทุนรวมลงทุนของรัฐ 3 แหง และ กองทุนรวมลงทุนของ
เอกชน 6 แหง พบวา ณ เดือนธันวาคม 2548 มีจํานวนธุรกิจที่ไดรับการรวมทุนจากกองทุนรวมลงทุน และยัง
มีสถานะของการรวมทุนอยูเอกชน จํานวน 53 ราย ตามลําดับ อยางไรก็ตามอนาคต แนวโนมการเขารวม



 ภาคผนวก ค - 8 

ลงทุนในอนาคตนาจะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากจํานวนผูขอรับการเขารวมลงทุนในระบบการพิจารณา
ของกองทุนที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นคอนขางชัดเจน โดยเฉพาะในสวนของกองทุนรวมลงทุนภาครัฐ 
 

ตาราง 1 จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทีไ่ดรับการรวมลงทุนจากกองทุนรวมลงทุน 
กองทุน จํานวนผูไดรับการรวม

ทุน ป 2546 – 2548 (ราย) 
จํานวนผูขอรับการรวมทุนที่
ยังอยูในระบบการพิจารณาใน
ป 2548 

1. กองทุนรวมเพื่อรวมลงทุนใน SMEs 72 28 
2.โครงการกองทุนรวมลงทนุเพื่อ
ยกระดับความสามารถ 

84 205 

3. กองทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรม 2 2 
4. กองทุนเงินรวมลงทุนภาครัฐ 3 แหง 158 235 
5. กองทุนเงินรวมลงทุนภาคเอกชน 6 
แหง 

53 14 

รวมกองทุนเงนิรวมลงทุนภาครัฐและ
เอกชน 

211 249 

   ที่มา : รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2549 สสว. 

  
ตาราง 2 ผลการดําเนินงานของกองทุนภาครัฐ (ตั้งแตเร่ิมกองทุน – มีนาคม 2549) 

กองทุนรวมลงทุนภาครัฐ จํานวน (ราย) จํานวนเงิน (ลานบาท) 
1. กองทุนรวมเพื่อรวมลงทุนใน SMEs 74 724.8 
2. โครงการกองทุนรวมลงทุนเพื่อยกระดับความสามารถฯ 87 1,287.2 
3. กองทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรม 3 55 
รวม 164 2,067 

    ที่มา : รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2549 สสว. 

  
จากการศึกษาผลการดําเนินงานกองทุนรวมลงทุนขางตน เห็นไดวา กองทุนรวมลงทุนของภาครัฐ มี

บทบาทในการรวมลงทุนกับ SMEs มากกวา ภาคเอกชน เนื่องจากกองทุนของภาคเอกชนมีลักษณะกระจาย
การรวมทุนอยูในอุตสาหกรรมที่ตนเองมีความถนัด และรวมทุนในธุรกิจที่อยูในระยะขยายตัวเพื่อลดความ
เสี่ยงในการบริหารกองทุน ซ่ึงแตกตางจากกองทุนรวมทุนของหนวยงานภาครัฐซึ่งจะเนนการกระจายการ
ลงทุนใหอยูในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และใหความสําคัญกับธุรกิจที่อยูในระยะจัดตั้งธุรกิจมากกวา  
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กองทุน Venture Capital ของ เอกชน (บลท. ขาวกลา ในเครือธนาคารกสิกรไทย) 
 เครือธนาคารกสิกรไทยมีนโยบายที่จะดําเนินตามทิศทางการเปนธนาคารที่ใหบริการครบวงจรและ
เต็มรูปแบบ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาโดยขยายขอบเขตธุรกิจไปยังธุรกิจการเงินอื่น และมีแผน
ยุทธศาสตรมุงเนนการเจริญเติบโตกลุมลูกคาธุรกิจผูประกอบการ  
 เพื่อสนองตอบตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรดังกลาว ธนาคารไดดําเนินการจัดตั้งบริษัท
หลักทรัพยจัดการเงินรวมลงทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกใหแกกลุมลูกคาธุรกิจผูประกอบการในการระดมเงินทุน 
นอกเหนือจากเงินสินเชื่อที่เครือธนาคารกสิกรไทยใหอยูในปจจุบัน โดยลูกคาจะไดรับการสนับสนุนดาน
เงินทุนในสวนของทุน (Equity) เพื่อสนับสนุนการขยายกิจการ นอกจากนี้ ลูกคาจะไดรับความชวยเหลือใน
การดําเนินธุรกิจใหประสบผลสําเร็จจากผูรวมลงทุนมืออาชีพ เชนการ จัดหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต การตลาด การจัดการ ฯลฯ 
 1. โครงสรางของธุรกิจเงินรวมลงทุน 
 ในเบื้องตนธนาคารกสิกรไทยใชเงินลงทุนขั้นต่ําจํานวน 200 ลานบาท ลงทุนในนิติบุคคลรวมลงทุน 
(บริษัท รวมทุนเค-เอสเอ็มอี จํากัด) เพื่อลงทุนใน SMEs ที่มีมูลคาสินทรัพยถาวรซึ่งไมรวมที่ดินไมเกิน 200 
ลานบาท และมีการจางแรงงานไมเกิน 200 คน โดยผูบริหารนิติบุคคลรวมลงทุนคือ บริษัทหลักทรัพยจัด
การเงินรวมลงทุน ขาวกลา จํากัด (บลท. ขาวกลา) ซึ่งถือหุน 100% โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
กสิกรไทย จํากัด (KAsset) 
 

 รูป 1 การบริหารธูรกิจเงินรวมลงทุนของธนาคารกสิกรไทย 

 ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย  

 
2. นโยบายการลงทุน 
- รวมลงทุนใน SMEs ที่มีมูลคาสินทรัพยถาวร (ซ่ึงไมรวมที่ดิน) ไมเกิน 200 ลานบาท และมีการจาง

แรงงานไมเกิน 200 คน ณ วันที่เขารวมโครงการ  

K-BANK 

K-ASSET (ผูลงทุน) 

บลท. ขาวกลา (ผูบริหารกองทุน) 

เงินทุน เงินทุน 
K-SME Capital Fund SMEs 

ผลตอบแทน ผลตอบแทน 

นักลงทุนสถาบัน 
K BANK 
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- รวมลงทุนในธุรกิจโดยเขาไปถือหุนใน SMEs คิดเปนสัดสวนขั้นต่ํา 10% แตไมเกิน 50 % ของ
ทุนจดทะเบียนหลังรวมลงทุนแลว   

- นิติบุคคลรวมลงทุนมีนโยบายลงทุนในฐานะนักลงทุนทางการเงิน (Financial Investor) โดยจะ
ไมเขาไปกาวกายการบริหารจัดการประจําวันของธุรกิจ นอกเหนือจากการใชสิทธิในฐานะผูถือหุนรายหนึ่ง 
โดยการบริหารจัดการธุรกิจประจําวันจะขึ้นอยูกับเจาของ หรือผูถือหุนหลักของกิจการนั้น ๆ  

- ลงทุนในอุตสาหกรรมทั่วไป ไมจํากัดประเภทอุตสาหกรรม  
- เจาของหรือผูถือหุนหลักของกิจการจะตองถือหุนในสัดสวนที่มากกวานิติบุคคลรวมลงทุน  
- การลงทุนในแตละโครงการ/บริษัท มีระยะเวลาการลงทุนตั้งแต 3 ปขึ้นไป แตไมเกิน 7 ป  
- รูปแบบการลงทุนอาจอยูในรูปแบบ หุนสามัญ หุนบุริมสิทธ ตราสารที่สามารถแปลงเปนหุนได 

หรือ Equity Linked Instrument อ่ืนๆ   
 
 3.  ลักษณะ SMEs ที่เปนเปาหมายในการลงทุน 

- เนื่องจากการลงทุนในฐานะ Financial Investor ผลสําเร็จของการลงทุนจะขึ้นอยูกับความสามารถ
ในการบริหาร และจัดการธุรกิจของเจาของ หรือ ผูถือหุนใหญเปนหลัก ดังนั้นโครงการ/บริษัท ที่กองทุนจะ
รวมลงทุนควรจะตองดําเนินการมาแลวไมต่ํากวา 3 ป หากกรณีที่กิจการดําเนินการไมถึง 3 ป เพื่อใหแนใจวา
เจาของมีประสบการณการบริหารกิจการนั้น ๆ ผูบริหารหรือเจาของควรจะตองมีประสบการณในธุรกิจนั้น 
ๆ มาแลวไมต่ํากวา 5 ป  

- มีศักยภาพในการเติบโตและทํากําไรสูง  
- มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน  
- มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และการจัดการโดยเนนหลักธรรมาภิบาล  
- ดําเนินธุรกิจที่ไมขัดตอศีลธรรม หรือ ไมกอปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม  
- ดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนแกเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  
- ผูถือหุนใหญ เจาของ หรือผูบริหาร ของบริษัท ไมมีประวัติดางพรอย หรือเปนบุคคลลมละลาย  

 
จ. ประโยชนจากการรวมลงทุนโดย Venture Capital 

 1. เปนแหลงระดมเงินทุนของ SMEs ที่ปลอดภาระตนทุนดอกเบี้ยจาย และไมจําเปนตองมีหลักประกัน 
 2. ชวยเสริมสรางสถานภาพทางการเงินของ SMEs ใหเขมแข็งยิ่งขึ้น จนสามารถพัฒนาตนเอง เขาระดม
ทุน ในตลาดหลักทรัพย ไดในอนาคต  
 3. การเขารวมลงทุนในกิจการใด ๆ ของกองทุนรวมลงทุน จะชวยเสริมภาพพจน ช่ือเสียงของ 
กิจการนั้น ๆ ใหเปนที่ยอมรับ ทั้งในดานของความโปรงใสในการดําเนินงานมากขึ้น SMEs มีความนาเชื่อถือ
มากขึ้น ทําใหในการเจรจาตอรองตางๆ มีอํานาจในการตอรองมากขึ้น 
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 4. ไดรับโอกาสในการเขาถึงความชวยเหลือ การสนับสนุน สงเสริมการดําเนินงานจากผูรวมทุน ใน
กรณีที่เกิดปญหาในการดําเนินงาน 
 
ปญหาและอุปสรรคในการรวมลงทุนโดย Venture Capital 
 1. SMEs สวนใหญกังวลเรื่องความเปนเจาของ ไมตองการใหผูอ่ืนรวมลงทุน เพราะเกรงวาผูเขารวม
ลงทุนจะมาฮุบหรือซ้ือกิจการ แตในความเปนจริงแลวกองทุนดังกลาวกลับจะชวยใหธุรกิจเจริญเติบโตอยาง
ยั่งยืนโดยเจาของ SMEs เปนเจาของเพียงรายเดียวนั้นเปนไปไดยาก การใหกองทุนรวมลงทุนมารวมลงทุน
เปนแนวทางที่เหมาะสม เนื่องจากกองทุนดังนั้นเมื่อเขามาแลวก็จะออกไปเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ 
 2. SMEs สวนใหญมีทุนจดทะเบียนคอนขางต่ํา ในขณะที่มีความตองการเงินทุนสูง จึงทําใหกองทุน
รวมลงทุนไมสามารถลงทุนไดมากนัก เนื่องจากกองทุนนั้นจะไมลงทุนเกิน 50% ของทุนจดทะเบียน สืบ
เนื่องมาจากความไมตองการเปนผูถือหุนรายใหญ กองทุนสวนใหญจึงจะจํากัดการลงทุนไวที่ 49% นอกจากนี้
กฎหมายยังไมอนุญาตให SMEs ซึ่งเปนบริษัทจํากัดออกเปนหุนกูแปลงสภาพได จึงทําให SMEs ยังเผชิญ
กับอุปสรรคในการหาเงินทุนอยู 
 3. SMEs บางรายไมมีมาตรฐานทางบัญชี เชน มีสมุดบัญชีหลายเลมเพื่อวัตถุประสงคที่แตกตางกัน 
ทําใหกองทุนรวมลงทุนไมสามารถเขารวมลงทุนดวยได เพราะเกรงวาจะเกิดความเสียหายจากการที่ SMEs 
ขาดธรรมาภิบาลในการดําเนินกิจการ จึงยิ่งทําให SMEs ขาดชองทางในการหาเงินทุน 
 4. SMEs สวนใหญมักจะขายหุนใหแกกองทุนรวมลงทุนในราคาที่สูงเกินความเปนจริงซึ่งมิไดสะทอน
ความสามารถในการทํากําไรในอนาคต 
 5. SMEs สวนใหญกังวลเรื่องความลับทางการคา เกรงวาหากใหกองทุนรวมลงทุน เขามารวมลงทุน
แลวความลับทางการคาจะถูกเปดเผย ซ่ึงในความเปนจริงแลวกองทุนรวมลงทุนมิไดมีเจตนาเชนนั้น อีกทั้ง
ในการดําเนินงานกองทุนจะเขามามีสวนรวม ในระดับกรรมการเทานั้นไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
แตอยางใด ทางออกทางหนึ่งหากเกรงวาความลับทางการคาจะถูกเปดเผยคือ SMEs ใหทั้งสองฝายเซ็นสัญญาวา
จะไมมีการเปดเผยขอมูล 
 6. SMEs กลัววาหากในระหวางการรวมทุนแลวเกิดปญหาในการดําเนินการ กองทุนรวมลงทุนอาจจะ
ถอนทุนคืน ซ่ึงในความเปนจริงแลวกองทุนกลับเขาชวยเหลือและรวมแกปญหากับผูประกอบการ 
 7. เนื่องจากผลประโยชนจากการลงทุนของเจาของกิจการจะถูกแบงตามสัดสวนการถือหุนจึงอาจ
ทําใหเจาของกิจการไมเต็มใจที่จะใหกองทุนเขารวมลงทุน 
 8. ในกรณีที่มผูีถือหุนจากภายนอก เชน กองทุนรวมลงทุน อาจสงผลกระทบตอแนวคิดการดําเนนิ
ธุรกิจของผูถือหุนเดิมซึ่งเปนขอหวงใยของผูถือหุนเดิม 
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สรุปผลการสัมภาษณหนวยงานและสถาบัน และผูประกอบการ 
 
 เพื่อทราบถึงขอมูลในลักษณะเจาะลึก นอกจากมีการรวบรวมขอมูลจากแหลงทุติยภูมิแลวนักวิจัยใน
โครงการนี้ยังมีการสัมภาษณผูบริหารของหนวยงานและสถาบันตางๆ ทั้งที่มีอยูในภาครัฐและภาคเอกชนและ
มีการสัมภาษณผูประกอบการในอุตสาหกรรมและบริการอีกหลายทาน ผลการสัมภาษณมีการกลาวรวมไว
ทั้งในรายงานและภาคผนวกแลว ในที่นี้จะมีการสรุปถึงประเด็นที่ไดจากการสัมภาษณบางประเด็นซึ่งยังมิได
กลาวถึงมากนักในรายงานโดยแยกออกตามดานตางๆ ของการสงเสริม SMEs ดังนี้คือ 

1. ดานการเงิน : มีการสัมภาษณเจาหนาที่ระดับสูงของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.) 
ธนาคารออมสิน (ธอส.) บรรษัทประกันสินอุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ธนาคารกรุงไทยและ
ธนาคารกสิกรไทย ซ่ึงสาระสรุปไดดังนี้ 
 

1.1 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย กิจกรรมของ ธพว. 
ขยายขอบเขตออกไปมากในชวงที่ผานมา นอกจากการขยายตัวของสินเชื่อและจํานวนผูขอกูแลว 
ธพว. มีการจัดตั้งศูนยธุรกิจตามจังหวัดตางๆ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคเกือบ 100 ศูนย 
(โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก) ซ่ึงเปนสิ่งแสดงถึงความมุงมั่นของ ธพว. ที่จะใหความชวยเหลือ
ทางการเงินแก SMEs ในเขตภูมิภาค 

นอกจากนี้ ธพว. ยังไดจัดทําโครงการตางๆ เพื่อใหเขาถึงผูขอเงินกู เฉพาะดาน เชน 
โครงการครัวไทยสูครัวโลก โครงการพัฒนาการเลี้ยงสัตวปก โครงการยกระดับตลาดสดและ
รานอาหาร โครงการพัฒนาแท็กซี่ไทย เปนตน และมีการพิจารณาหลักเกณฑการใหเงินกูโดย
การประเมินหลักทรัพยที่ไมสามารถแสดงมูลคาทางบัญชีไดชัดเจน (แปลงสินทรัพยใหเปนทุน) 
และใหบริการสินเชื่อเพื่อลิสซิ่งและเชาซื้อ สินเชื่อแฟคเตอริ่ง เปนตน 

ส่ิงที่ ธพว. พยายามจะทําใหแตกตางจากสถาบันการเงินอื่น หรือธนาคารพาณิชยเอกชนคือ 
เจาหนาที่ของ ธพว. จะพยายามใหคําปรึกษาแนะนําแมกระทั่งการฝกอบรมใหแกลูกคาที่เปน 
SMEs ที่ตองการความชวยเหลือทางดานการเตรียมพรอมเพื่อขอเงินกู การจัดทําบัญชีและการ
บริหารธุรกิจที่มีสวนเกี่ยวของกับการเงิน 

จากขอวิจารณที่วา ธพว. มีหนี้สูญหรือหนี้เสียอยูในระดับที่สูงและการใหอนุมัติเงินกูมักลาชา
กวาธนาคารพาณิชยนั้น เจาหนาที่ ธพว. ช้ีแจงวา ความลาชาแตเดิมเกิดจากการประสานงาน
ระหวางสวนกลางและสวนภูมิภาค แตเมื่อมีการจัดตั้งศูนยธุรกิจในจังหวัดตางๆ แลว มีการลด
ขั้นตอนเงินกูไปไดมาก อยางไรก็ตามความลาชาที่ยังมีอยูนั้นสวนหนึ่งเกิดจากความไมพรอมทา
งบดานเอกสารของผูขอเงินกูซ่ึงไมสันทัดในการจัดเตรียมเอกสาร สวนหนี้เสียที่มีอยูสูงนั้นอาจ
เปนเพราะผูที่ขอเงินกูจาก ธพว. สวนหนึ่งเปนผูที่ไมสามารถไดรับเงินกูจากธนาคารพาณิชย
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และการตีคาหลักทรัพยค้ําประกันของ ธพว.ที่มีลักษณะคลายอะลุมอะลวย กวาธนาคารพาณิชย
ทั่วไป ปญหาทั้งสองนี้ผูบริหารของ ธพว. ตระหนักดีและพยายามหาทางแกไขอยู 

นอกจากนี้ ธพว. ยังมีโครงการความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งที่อยูในประเทศไทยและใน
ตางประเทศ เชนกับธนาคารออมสิน (ธอส.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
(ธกส.) ธนาคารเพื่อการสงออกและการนําเขาแหงประเทศไทย (Exim Bank) สวนหนวยงาน
ระหวางประเทศก็มี UNDP, ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ธนาคารโลก และสถาบันการเงิน 
ตลอดจนหนวยงานและตัวแทนของรัฐบาลอีกหลายประเทศ 

 
1.2 ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย เดิม ธสน. ใหความสนใจในการใหเงินกู
แกผูสงออก เพื่อสงเสริมการสงออกของประเทศ โดยมีการใหกูแบบครบวงจร เชนการเตรียม
ผลิตสินคาเพื่อสงออก การประกันการสงออก การตรวจสอบคุณภาพสินคาและการแสดงสินคา มี
การใหสินเชื่อทั้งในระยะสั้น ปานกลางและยาว ในระยะหลังนี้ ธสน. หันมาใหความสนใจแก
การใหกูแก SMEs มากขึ้นโดยมีการจัดตั้งฝายใหเงินกูแก SMEs โดยเฉพาะ อยางไรก็ตาม ธสน. 
เห็นวาการใหเงินกูแก SMEs โดยทั่วไปเปนหนาที่โดยตรงของ ธพว. ธสน. จึงเนน SMEs ที่
มีการสงออกเทานั้น นอกจากการใหเงินกูแลวยังมีการใหบริการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสงออก 

สําหรับโครงการที่จัดทําในชวงเวลาที่ผานมาและที่กําลังทําอยูที่เกี่ยวของกับการสงเสริม 
SMEs นั้นมีอยูหลายโครงการ เชน การใหบริการสงเสริมธุรกิจบริการสงออก การใหสินเชื่อ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและลดตนทุน การใหสินเชื่อเพื่อพัฒนาดาน
ปฏิบัติการ ตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพสินคาสงออก การสนับสนุนการสงออกไปประเทศ
ใหมและประเทศที่มีการทําการคาเสรี (FTA) กับไทย ธสน. พยายามพัฒนาระบบการใหสินเชื่อแก
ผูสงออกรายยอยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีโครงการฝกอบรมแก SMEs ผู
สงออก เชน การจัดฝกอบรมใหความรูดานการประกอบธุรกิจสงออก การจัดอบรมดานการ
บริหารความเสี่ยง วิธีลดความเสี่ยงจากการผันผวนของคาเงิน เปนตน ในปนี้ ธสน. มีโครงการ
จัดดตั้งบริษัท Exim International โดยจะเริ่มที่ประเทศรัสเซียเปนที่แรก และเปดศูนยขอมูล
การคาและการทําธุรกิจไทยในตางประเทศเพื่อเปนแหลงขอมูลเกี่ยวกับการสงออกและการ
ทําธุรกิจในตางประเทศ 

ธสน. มีความราวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ในประเทศที่มีบทบาทในการสงเสริม SMEs และการ
สงออก เชน สสว. ธพว. กรมสงเสริมการสงออก  กรมพัฒนาธุรกิจการคา และสมาคาการคา
ตางๆ และมีการจัดพิมพบทความวิชาการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการคาและการลงทุนและแจกจาย
ใหแกผุสนใจทั่วไป ในแตละปบทความเหลานี้จะมีการจัดทําออกมาเปนรูปเลม หนังสือทิศทาง
การสงออกและการลงทุน จนถึงปนี้มีการตัดพิมพออกมาเปนเลมที่ 11 แลว 
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1.3 ธนาคารออมสิน เดิม ธอส. เปนกิจกรรมการระดมเงินออม โดยเฉพาะอยางยิ่งการระดมเงิน
ออมจากผูออมรายยอย สวนการลงทุนนั้นเนนการลงทุนในลักษณะที่ไมมีความเสี่ยง โดยเฉพาะ
ในพันธบัตรรัฐบาล ตอมา ธอส. ไดปรับเปลี่ยนแนวทางโดยหันมาสนใจดานการใหสินเชื่อ
แกธุรกิจมากขึ้น ในชวง 5 ป ที่ผานมา ธอส. มีการใหสินเชื่อแกประชาชนและผูประกอบการ
รายยอยตามนโยบายของรัฐบาล และมีการจัดตั้งฝายสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ซ่ึงใหสินเชื่อแก SMEs ทั้งในภาคการผลิต การคาและบริการ 

นอกจากการใหสินเชื่อแลว ธอส. ยังมีบริการใหคําปรึกษาแนะนําแก SMEs ทางดานตางๆ 
ในการบริหารธุรกิจที่เกี่ยวของกับดานการเงิน 

ในเวลาที่ผานมา ธอส. มีการใหสินเชื่อแก SMEs เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามเมื่อคิด
เปนสัดสวนของสินเชื่อทั้งหมดแลว ธอส. ยังใหสินเชื่อแก SMEs ในสัดสวนเพียงรอยละ 5-6 
เทานั้น สินเชื่อสวนใหญที่ใหจะใหแก SMEs ในภาคการคาปลีกและภาคบริการ 

 
1.4 บรรษัทประกันสินอุตสาหกรรมขนาดยอม หนาที่หลักของ บสย. คือการค้ําประกันเงินกูเพื่อให 
SMEs ไดรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินมากขึ้น SMEs มักประสบปญหาการมีหลักทรัพยเพื่อค้ํา
ประกันเงินกูที่ไมเพียงพอ โดยท่ัวไป บสย. จะค้ําประกันเฉพาะสินเชื่อสวนที่ขาดหลักประกัน แต
ตองไมเปนสินเชื่อเดิมที่ขาดหลักประกัน และสินเชื่อที่ขอใหค้ําประกันจะตองไมนําไปชําระ
คืนสินเชื่อเดิม บสย. จะคิดคาธรรมเนียมค้ําประกันในวงเงินค้ําประกันในอัตรารอยละ 1.75 ตอ
ป ซ่ึงแมจะเปนการเพิ่มภาระใหแกผูขอสินเชื่อ แตก็ทําให SMEs สามารถขอเงินกูตามวงเงินที่
ตองการไดโดยสะดวกขึ้น 

ในปจจุบัน บสย. มีการใหบริการกับธนาคารพาณิชยในประเทศทุกแหง ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
และธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ในปจจุบันลูกคาสวนใหญของ บสย. 
คือธนาคารพาณิชย 

บสย. มีสํานักงานสาขาอยูในจังหวัดตางๆ เชนที่จังหวัดเชียงใหม ชลบรีุ พิษณุโลก สงขลา 
สุราษฎรธานี และอุดรธานี การค้ําประกันสินเชื่อของ บสย. จึงมิไดจํากัดเฉพาะสถาบันการเงิน
ในสวนกลาง 

ในปจจุบัน บสย. พยายามจัดทําโครงการที่ไมเกี่ยวเนื่องกับการค้ําประกันเงินกูโดยตรง
แตเปนโครงการที่จะใหความรูแก SMEs เชน การสัมมนาเรื่องการเจาะตลาดตางประเทศ และ
การบริหาร SMEs อยางมีประสิทธิภาพ เปนตน บสย.จะรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ที่มีบทบาท
ในการสงเสริม SMEs เชน สสว. ธพว. และกรมธุรกิจการพาณิชยเพื่อขยายกิจกรรมการ
ชวยเหลือ SMEs ใหมีความหลากหลายขึ้น 
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1.5 ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทยถือวาเปนสถาบันการเงินที่เปนรัฐวิสาหกิจที่เปนเครื่องมือ ของ
รัฐในการใหความชวยเหลือดานการเงินแกธุรกิจและประชาชนทั่วไป แตประกอบธุรกิจในเชิง
พาณิชยสําหรับ SMEs ธนาคารกรุงไทยจะสนับสนุนผูประกอบการ SMEs บนนโยบายการ
สงเสริม SMEs ของรัฐบาล นอกจากการชวยเหลือดานการเงินเปนพิเศษแลว ธนาคารกรุงไทยยัง
รวมมือกับองคกรเครือขายทั้งในภาครัฐและเอกชน จัดทําโครงการเพื่อสนับสนุน SMEs ทางดาน
ตางๆ หลายโครงการ เชนโครงการสงเสริมการใชพลังงานทดแทน (NGV) โครงการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม และโครงการครัวไทยสูครัวโลก เปนตน 

ธนาคารกรุงไทยใหความสนใจการใหเงินกูแก SMEs มาก มีการจัดทําโครงการสินเชื่อ SME-
KTB ขึ้นเพื่อชวยเหลือดานการเงินแก SMEs โดยเฉพาะ โครงการนี้จะใหกูแก SMEs ตาม
นิยามของที่ สสว. กําหนดไว และคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราไมสูงกวาการกูเงินแกลูกคาทั่วไป 

 
1.6 ธนาคารกสิกรไทย ในชวงเวลาที่ผานมาธนาคารกสิกรไทยไดหันมาใหความสนใจการให
เงินกู SMEs เพิ่มมากขึ้น ลักษณะเงินกูมีทั้งการเบิกเงินเกินบัญชี การใหสินเชื่อทางการคา การให
สินเชื่อเพื่อสรางโรงงานและซื้อเครื่องจักราอุปกรณ และเพื่อเสริมสภาพคลองในการประกอบ
ธุรกิจ สําหรับการใหกูแก SMEs ธนาคารกสิกรไทยจะมีการอะลุมอะหลวย ทางดานหลักทรัพยค้ํา
ประกันแตจะใหผูกูค้ําประกันกับ บสย. 

ลักษณะเดนของการใหสินเชื ่อของธนาคารกสิกรไทยแก SMEs คือ ขั้นตอนการขอ
สินเชื ่อรวดเร็วไมยุงยาก SMEs จะไดรับสินเชื่อโดยไมตองใชหลักทรัพยค้ําประกัน และ
โดยทั่วไปจะสามารถอนุมัติสินเชื่อภายในเวลา 1-2 สัปดาห โดยเจาหนาที่ของธนาคารจะให
คําแนะนําปรึกษาในทุกขั้นตอนของการกูเงิน เทาที่ผานมากาใหกูแก SMEs ยังไมประสบ
ปญหาหนี้เสียที่ผิดปกติ 

 
2. ดานการตลาด การสงเสริม SMEs ดานการตลาด มีการสัมภาษณเจาหนาที่ของกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา และกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย ศูนยธุรกิจครอบครัวและ SMEs มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย และสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)  

 
2.1 กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมพัฒนาธุรกิจการคา มีเปาหมายเสริมสรางธุรกิจไทย ใหมี
ความสามารถในการแขงขันสูสากล  เปาหมายดังกลาวนั้น เร่ิมตั้งแตทําใหไทยเปนชาติการคา 
(Trading Nation) คือ คนไทยคาขายเปนมีการบริหารจัดการและการตลาดที่ไดมาตรฐาน สามารถ
แขงขันไดในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงทิศทางที่กรมฯ จะดําเนินการคือ จดทะเบียนเพื่อสราง
ผูประกอบการใหมีความนาเชื่อถือขึ้น, ใหขอมูลสําหรับผูจะนําขอมูลไปใช, ชวยพัฒนา
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ผูประกอบการที่ไมสามารถชวยตนเองได และกํากับดูแลเพื่อสรางใหมีการบริหารที่ดี นาเชื่อถือ 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา มีลักษณะการดําเนินงานแบงเปน 4 ดาน ดังนี้ 
 1. ดานการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจใหไดมาตรฐาน และมีความสามารถในการแขงขันทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ โดยมีนโยบายเสริมสรางธุรกิจใหมีความสามารถดานบริหารจัดการและ
การตลาด และพัฒนาธุรกิจของไทยใหมีความเขมแข็ง สามารถแขงขันไดในระดับสากล ซ่ึง
แนวทางสงเสริมศักยภาพธุรกิจแบงเปน 3 ดาน คือ การพัฒนาผูประกอบการ ใหมีการบริหารจัดการที่
ดีและมีความเขมแข็งพรอมไปสูสากล, การพัฒนาธุรกิจเปาหมาย,สงเสริมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
เพื่อสรางความนาเชื่อถือ และเพิ่มความสามารถในการแขงขันทางการคา 
 2. ดานการใหบริการจดทะเบ ียนธุรก ิจ  สมาคม  และหอการคา   การจดทะเบ ียน
เปลี่ยนแปลง  เลิกและชําระบัญชี รวมทั้งการถอนทะเบียนบริษัทรางและจําแนกหางหุนสวนที่
ไมประกอบการ โดยมีนโยบายในการใหบริการจดทะเบียนที่สะดวก รวดเร็วและถูกตอง โปรงใส 
ในระดับสากล  ซ่ึงมีแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น, 
แกไขปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของ, ใหความรูแกผูใชบริการ และพัฒนาบุคลากรใหมีจิตสํานึก
ในการใหบริการ  
 3. ดานการใหบริการขอมูลธุรกิจ เพื่อใชเปนหลักฐาน/เอกสารทางธุรกิจและบริการขอมูลการ
ดําเนินธุรกิจ เพื่อประกอบการตัดสินใจของธุรกิจ โดยมีนโยบายเนนการใหบริการสะดวก รวดเร็ว 
ถูกตอง โปรงใส ในระดับสากล และเปนขอมูลที่ผานการวิเคราะหผูใชสามารถนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจได อีกทั้ง กรมฯ ยังใหบริการขอมูลธุรกิจในระบบอินเทอรเน็ต (E-
Service) เพื่อใหบริการที่สะดวกรวดเร็วในการรับรอง ตรวจคน และรับรองสําเนาเอกสารทาง
ระบบอินเทอรเน็ต  โดยผูใชบริการสามารถยื่นคําขอผานระบบอินเทอรเน็ตทางเว็บไซตของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคาที่ www.dbd.go.th 
 4. ดานการกํากับดูแลธุรกิจใหมีธรรมาภิบาลเปนที่นาเชื่อถือ เขมแข็ง โดยมีนโยบายใหการ
ตรวจสอบ แนะนํา อบรมใหความรู เพื่อใหปฏิบัติถูกตอง ธุรกิจมีความโปรงใส, มีธรรมาภิบาล
ในระดับสากล และไดกําหนดเปาหมายในการเสริมสรางธรรมาภิบาลใหแกผูประกอบการและ
แกธุรกิจในป 2550 โดยปรับบทบาทดานการกํากับดูแลธุรกิจมาเปนการสงเสริมธรรมาภิบาล 
(Good Corporate Governance) และสงเสริมการทําบัญชีธุรกิจ เพื่อใหผูประกอบธุรกิจมีการ
บริหารจัดการที่ดีและโปรงใส  นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดดําเนินการการใหบริการ
ออกใบอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  หนังสือรับรองการประกอบ
ธุรกิจของคนตางดาว การเปลี่ยนแปลงขอมูลทางทะเบียน การตรวจสอบการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว  รวมทั้งการวิเคราะหขอมูลสถิติ เพื่อกํากับดูแลการประกอบธุรกิจของคนตางดาวให
เปนไปตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
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 ดานขอบเขตการใหบริการที่มีตอ SMEs กรมพัฒนาธุรกิจการคา มีขอบเขตการใหบริการที่มี
ตอ SME ดังนี้ 
 1. การพัฒนาผูประกอบธุรกิจ เชน การจัดอบรมนิติบุคคลตั้งใหม  การจัดอบรมพัฒนา
ความรูทางไกลผานดาวเทียม  การพัฒนา SMEs สูสากล  การเสริมศักยภาพ SMEs ภูมิภาค
สูตลาดจีน  และเสริมสรางศักยภาพ SMEs ธุรกิจอัญมณีและผลไมสูตลาดจีน  
 2. การพัฒนาธุรกิจ เชน พัฒนาธุรกิจคาสง-ปลีก ธุรกิจสปา ธุรกิจอูซอมรถยนต  ธุรกิจขนสง
สินคา  ธุรกิจสิ่งพิมพ  ธุรกิจอาหาร  ธุรกิจเสริมสวย   
 3. การพัฒนารูปแบบธุรกิจ เชน การสงเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชสสูมาตรฐานสากล  พัฒนา
ธุรกิจเขาสูระบบแฟรนไชส  พัฒนาสรางความเขมแข็งใหผูประกอบธุรกิจแฟรนไชสในการ
ขยายธุรกิจสูตลาด  
 4. การสงเสริมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เชน การจัดทําฐานขอมูลจดทะเบียนผูประกอบ- การ 
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส การออกเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (Trustmark) การจัดทําศูนยจัดการขอรองเรียนดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
และการใหบริการตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Marketplace) ภายใตช่ือ www.dbdmart.com 
 5. การพัฒนาสถาบันการคา โดยกรมฯ ไดจัดประกวดสมาคมการคาดีเดน เพื่อเปนการ
กระตุนใหสถาบันการคาเห็นความสําคัญในการปรับปรุงพัฒนาและยกระดับสูสากล 
 ประสิทธิภาพการดําเนินงานและผลที่ไดรับเสริมสรางศักยภาพของธุรกิจไทยใหมี
ความสามารถในการแขงขันสูสากล  มีการบริหารจัดการและการตลาดที่ไดมาตรฐาน สามารถ
แขงขันไดทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 การเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นกรมพัฒนาธุรกิจการคาไดเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่น โดยการ
ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือเพื่อสงเสริม SME กับหนวยงานตาง ๆ เชน  ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  ธนาคารออมสิน  หอการคาไทย  องคการ
สงเสริมการคาตางประเทศของญี่ปุนฯลฯ 
 ในสวนแผนงานในอนาคตทิศทางการปฏิบัติงานป 2551 มีดังตอไปนี้ 
 1. พัฒนาธุรกิจใหเขมแข็ง 
 - ธุรกิจของไทยมีความเขมแข็ง สามารถแขงขันไดในระดับสากล 
 2. การใหบริการจดทะเบียนธุรกิจ 

  - สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง โปรงใส ในระดบัสากล 
  3. บริการขอมูลธุรกิจ 
  - สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง โปรงใส ในระดบัสากล 
  - เปนขอมูลที่ผานการวิเคราะห ผูใชสามารถนําไปใชประกอบการตดัสินใจได 
  4. กํากับดแูลธุรกิจ 
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  - ธุรกิจมีความโปรงใส มีธรรมาภิบาล ในระดับสากล 
 

2.2 กรมการสงเสริมการสงออก กรมสงเสริมการสงออก เปนหนวยงานหลักในการผลักดันการ
สงออกของประเทศ ภารกิจที่สําคัญของกรมสงเสริมการสงออก คือ การพัฒนาและยกระดับ
ธุรกิจไทยใหมีความสามารถในการแขงขันมากขึ้น และเนนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดผล
ทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสใหผูประกอบการไทยเขาไป มีบทบาทในธุรกิจระหวางประเทศมาก
ขึ้น โดยพัฒนากลยุทธการตลาดใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย ควบคูกับการจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมการสงออก เชน การจัดงานแสดงสินคาในประเทศ การเขารวมงานแสดงสินคาใน
ตางประเทศ การจัดงาน Thailand Exhibition, Thailand Outline, การจัดคณะผูแทนการคา หรือ
การจัดกิจกรรมการขายรวมกับหางสรรพสินคาในตางประเทศ เปนตน 
  นอกจากนี้ กรมฯไดมอบหมายใหทุกหนวยงานทั้งในสวนกลาง และหนวยงานเครือขาย 
ซึ่งประกอบดวยศูนยสงเสริมการสงออกในภูมิภาค 5 แหงและสํานักงานสงเสริมการคาใน
ตางประเทศ 56 แหง เรงดําเนินการตามแผนพัฒนาและสงเสริมการสงออกสินคาและธุรกิจ
บริการ เพื่อผลักดันใหการสงออกของประเทศบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว พรอมทั้งทําหนาที่
ประสานและใหขอเสนอแนะแกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อใหการแกไข
ปญหาและอุปสรรคในการสงออกลุลวงอยางรวดเร็ว 
  ยุทธศาสตรที่มีความสําคัญซึ่งตองเรงดําเนินการใหปรากฏผลโดยเร็ว ประกอบดวย 

• เรงรัดการสงออก โดยกําหนดยุทธศาสตรการตลาด สินคาและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
สถานการณ ทั้งในตลาดหลักและตลาดใหม เพื่อรักษาตลาดเดิม และขยายการสงออกไปยังตลาด
ใหม เพื่อสรางโอกาสใหกับสินคาและธุรกิจบริการไทยเพิ่มขึ้น 

• สงเสริมการสงออกธุรกิจบริการ โดยพัฒนาธุรกิจบริการสาขาใหมๆ ใหมีศักยภาพสูงขึ้นและเนน
จุดเดนที่ผูประกอบการไทยมีความไดเปรียบ พรอมทั้งวางระบบขอมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การติดตอธุรกิจ 

• การสนับสนุนผูประกอบการไทยไปทําธุรกิจในตางประเทศ เพื่อขยายขอบเขตในการดําเนิน
ธุรกิจไดกวางขวางขึ้น และยกระดับสูการเปน Trading Nation ซ่ึงจะสงผลใหผูประกอบการ
หรือนักธุรกิจไทยไดรับผลตอบแทนทางธุรกิจสูงขึ้นกวาที่เปนอยูในปจจุบัน ทั้งนี้จะสนับสนุน
การดําเนินธุรกิจทั้งในรูปแบบของการขยาย Franchise การไปเปดสาขาในตางประเทศ 
(Internationalization) การมีหุนสวนหรือการลงทุนในตางประเทศ การสรางเครือขายทาง
ธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนแหลงรวมสินคาของเอกชนที่มีศักยภาพใหเปนศูนยกลางการทํา
ธุรกิจในระดับสากล (Trade Mart) ในกลุมสาขาตางๆ(Cluster) 

• การสรางความแข็งแกรงในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Integration) เพื่อสงเสริมการคาการ
ลงทุนระหวางกันเพิ่มขึ้น และเชื่อมโยงถึงกันทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุงกระชับ
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ความรวมมือในดานการพัฒนาสินคา เทคโนโลยี รวมถึงธุรกิจบริการซึ่งแตละประเทศมีความ
ถนัดแตกตางกัน 

• การพัฒนา Trade Logistics โดยมีเปาหมายเพื่อลดตนทุนและขั้นตอนในการสงออก ซ่ึงสงผล
ใหประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น 

• การเพิ่มสมรรถนะใหแกผูประกอบการในภูมิภาค เพื่อเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน
ใหแกผูประกอบการ SMEs และสินคาชุมชนโดยการพัฒนาบุคลากรทุกภูมิภาคทั่วประเทศใหมี
ความรูที่จําเปนตอการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ โครงการนี้มีบทบาทสําคัญในการสรางฐาน
การสงออกของประเทศใหมีความเขมแข็งพรอมรองรับการเปดเสรีทางการคาในอนาคต 
  กรมสงเสริมการสงออก พยายามเอื้ออํานวยประโยชนตอผูสงออกโดยการจัดใหมีการ
แสดงสินคาที่มีคุณภาพสงออกไดในศูนยสงเสริมการสงออกทั้งในสวนกลาง และสวนภูมิภาค
และในสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ  นอกจากนั้น ทางกรมฯ ยังมีการจัดพิมพ 
Directory ของผูสงออกไทย เพื่อความสะดวกแกการติดตอของผูซ้ือตางประเทศ โดยในบาง
กรณี กรมฯจะเอื้ออํานวยความสะดวกแกผูซ้ือตางประเทศ ในการติดตอกับผูสงออกหรือผูผลิต
ไทย 
  กรมฯ มีกิจกรรมสงเสริมผูประกอบการไทย โดยเฉพาะที่เปน SMEs ใหคุนเคยกับกิจกรรม
ดานการสงออก เปนการจัดฝกอบรมผูสงออก หรือผูที่ประงคจะทําการสงออก ใหทราบถึง
ระเบียบวิธี และขั้นตอนในการสงออกการเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานตลาดตางประเทศ แก
ผูผลิตและผูสงออก และมีกิจกรรมสงเสริมการสงออกรวมกับกลุมอุตสาหกรรมตางๆ เชน อัญ
มณีและเครื่องประดับ  เฟอรนิเจอร เสื้อผาสําเร็จรูป  เครื่องหนังและรองเทา ฯลฯ อยูเปนประจํา 
  ในปจจ ุบ ัน  กรมฯมีโครงการร วมมือกับหนวยงานและสถาบันทั ้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน  เพื ่อผลักด ันการสงออกไทย   นอกจากการสงออกในสินคาไทยแลว  ยัง
ครอบคลุมถึงการนําเงินตราตางประเทศเขาประเทศทางดานอื่นๆ เชน การสงเสริมใหมีการใช
บริการทางดานการแพทยในประเทศไทย ดวย 

 
2.3 ศูนยธุรกิจครอบครัวและ SMEs มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ศูนยศึกษาธุรกิจครอบครัวและ 
SMEs (Family Business & SMEs Study Center) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปนศูนยกลางใน
การรวบรวม ศึกษา วิจัย วิเคราะห พัฒนาองคความรู จัดฐานขอมูลและดัชนีที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ครอบครัว วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจนเปนแหลงบริการวิชาการที่เกี่ยวกับการ
บริหารธุรกิจครอบครัว การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใหแกคณาจารย 
นักศึกษา บุคคลภายในและบุคคลภายนอก เพื่อนําไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคต 
  จากการดําเนินงานของศูนยศึกษาธุรกิจครอบครัวและ SMEs มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ภายใต
ปณิธานหลักคือ “ศูนยกลางความรูธุรกิจ เพื่อพัฒนาสังคมไทย” นั้น ทางศูนยศึกษาธุรกิจ
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ครอบครัวและ SMEs มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดมีการกําหนดภารกิจหลักที่สําคัญ 3 ดาน 
กลาวคือ 

1. ดานงานวิจัย/ดานดัชนี/ฐานขอมูล 
2. ดานสัมมนา/อบรม/ศูนยบมเพาะผูประกอบการธุรกิจครอบครัวและ SMEs 
3. ดานแหลงบริการวิชาการ/ใหคําปรึกษา 

  ขอบเขตการใหบริการที่มีตอ SMEs ศูนยศึกษาธุรกิจครอบครัวและ SMEs มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย ไดกําหนดขอบเขตการใหบริการ ซ่ึงมุงเนนการสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการ
ที่เปนธุรกิจครอบครัวและ SMEs โดยตระหนักถึงรูปแบบการบริหารงานของธุรกิจครอบครัวนั้น
ยอมมีความแตกตางกับธุรกิจในรูปแบบอื่นๆ ทั้งในเรื่องโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารงาน 
การบัญชีและการเงิน รวมถึงการสืบทอดกิจการจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง โดยเฉพาะกรณีการ
สืบทอดกิจการนั้นมักจะประสบปญหาทั้งเรื่องความขัดแยงภายในครอบครัว และความสามารถ
ของผูที่จะมาสืบทอดกิจการเพราะอาจจะไมสามารถเขาใจในตัวธุรกิจ หรือบริหารงานไดดีเทา
ผูกอตั้งกิจการ  
  ประสิทธิภาพการดําเนินงานและผลที่ไดรับศูนยศึกษาธุรกิจครอบครัวและ SMEs มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย มุงมั่นสรางความเปนศูนยกลางในการพัฒนาองคความรูและแหลงบริการ
วิชาการที่เกี่ยวของกับการบริหารธุรกิจครอบครัว การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ซ่ึงทําใหคณาจารย นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนผูประกอบการสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปปรับใชไดอยางเหมาะสมและยั่งยืน อีกทั้งหนวยงานภาครัฐสามารถนําขอมูล
ทางวิชาการของศูนยฯ ไปใชประโยชนในโอกาสตอไป 
  การเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นศูนยศึกษาธุรกิจครอบครัวและ SMEs มหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไมวาจะเปน
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกร/สมาคมตางๆที่เกี ่ยวของกับธุรกิจศูนยศึกษาธุรกิจ
ครอบครัวและ SMEs ในรูปแบบตางๆ เชน การจัดประชุมทางวิชาการ การจัดสัมมนา/ฝกอบรม
ใหกับผูประกอบการ การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันและการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล
ออกสูสาธารณชน เปนตน อันจะนํามาซึ่งความรวมมือที่เปนประโยชนตอกันทั้งในปจจุบันและ
อนาคต 
  แผนงานในอนาคตศูนยศึกษาธุรกิจครอบครัวและ SMEs มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มี
เปาหมายแผนงานในอนาคตโดยมุงเนนในเรื่องของการศึกษา วิจัย วิเคราะหและพัฒนาองค
ความรูในเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวและ SMEs ทั้งนี้เพื่อใหผูประกอบการ
สามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
มุงสรางแผนการสืบทอดกิจการจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่งใหมีความมั่นคงและยั่งยืน ภายใตการ
แขงขันที่มีความรุนแรงและมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งในปจจุบันและอนาคต 
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  ปญหาและขอจํากัด เนื่องจากศูนยศึกษาธุรกิจครอบครัวและ SMEs มหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบภายในศูนยฯ ไมนานมานี้ ทําให
อาจยังมีขอจํากัดในเรื่องของชองทางการประชาสัมพันธและการสรางความรวมมือระหวาง
หนวยงานภายนอกในระดับตางๆ รวมไปถึงผูประกอบการใหรับทราบและสามารถเขาถึง
ขอมูลระหวางกัน ดังนั้นจึงจําเปนตองเรงขยายเครือขาย/พันธมิตรใหกวางขวางและตอเนื่อง  

 
2.4 สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) เปนองคกรของรัฐและ
เปนองคกรอิสระ มีภาระกิจหลักดานการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ 
รวมทั้งการทองเที่ยว โดยมีวัตถุประสงคและเปาหมายสําคัญในการมุงพัฒนาและสงเสริมศักยภาพ
การเปนศูนยกลางดานการประชุมและนิทรรศการตลอดจนการทองเที่ยวนานาชาติของประเทศ
ไทยในอุตสาหกรรมการจัดประชุม การทองเที่ยวเปนรางวัลและการจัดงานแสดงสินคานานาชาต ิ
(Meeting Incentive Convention and Exhibition  Industry ) หรือที่เรียกวา “อุตสาหกรรมไมซ (MICE)” 
ในตลาดตางประเทศ โดยเนนดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนอุสาหกรรมไมซ
ของประเทศ ดังนี้  คือ 

1. ฟนความเชื่อมั่นดานการลงทุนและสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทย โดยเฉพาะ
ในป 2551-2552 ที่รัฐบาลประกาศใหเปน “ปแหงการลงทุน” และ” ปแหงการทองเที่ยวไทย” 

2. สงเสริมตลาดนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพ เชน กลุมผูสูงอายุ กลุมผูดูแลสุขภาพ  กลุม
ประชุมและแสดงสินคา และกลุมนักทองเที่ยวที่สนใจดานระบบนิเวศ วัฒนธรรม
ทองถ่ิน ตลอดจนแหลงประวัติศาสตรโบราณสถานตางๆ 

3. พัฒนามาตรฐานธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพื่อสรางโอกาสขยายฐานการผลิตและ
การตลาดในภูมิภาคเอเซีย และภูมิภาคอื่นๆตอไป  

  อนึ่งสําหรับอุตสาหกรรมไมซ (MICE Industry) นั้น เปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับการนํานัก
เดินทางทองเที่ยวชาวตางประเทศซึ่งเปนนักเดินทางคุณภาพ (Quality Visitors) เขาสูประเทศ
ไทยเพื่อเขารวมการจัดประชุมนานาชาติ  การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล และการจัดงานแสดง
สินคานานาชาติ ซ่ึงมีปริมาณมากถึงปละกวา 800,000  คน หรือประมาณ 60% ของนักทองเที่ยว
ระหวางประเทศโดยรวมตลอดป ประชากรนักทองเที่ยวกลุมนี้จะใชจายสูงกวานักทองเที่ยว
ทั่วไปถึง 2-3 เทา กอเกิดรายไดรวมเฉลี่ยถึงเกือบ 13% จากรายไดรวมการทองเที่ยวระหวาง
ประเทศทั้งหมด หรือประมาณ  50,000 ลานบาท  มีอัตราการเติบโตขยายตัวของอุตสาหกรรม
สูงกวา  20%  ตอป สําหรับจุดเดนของประเทศไทยที่ดึงดูดนักทองเที่ยวกลุมนี้ คือ คุณภาพ
ของแหลงทองเที่ยวและที่พัก ความสะดวกในการเขาถึง  ตลอดจน นโยบายทางดานเศรษฐกิจและ
การคาที่เอื้อประโยชน  เปนตน   
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  ดังนั้น ดวยวัตถุประสงคหลักในการจัดตั้ง และกรอบแนวนโยบายสนับสนุนของรัฐบาล
ดังกลาว  สสปน. จึงเรงพัฒนาศักยภาพ สรางมาตรฐานและยกระดับอุตสาหกรรมไมซของประเทศ
ทั้งระบบ เสริมสรางความสามารถในการแขงขันขององคกร โดยการวางตําแหนงปรับ
ภาพลักษณองคกรและเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการดวยทีมบริหารมืออาชีพเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันขององคกรกับคูแขงขันในระดับโลก เชน โครงการจัดประกวดการ
ออกแบบตราสัญลักษณ สสปน. ฯ ปรับโครงสรางองคกรและทีมบริหาร  ทั้งนี้โดยเนนบทบาท
หลักในการสงเสริมสนับสนุนผูประกอบการ องคกรธุรกิจ องคกรทางสังคม องคกรทาง
สันทนารการ ในการแขงขันชวงชิงสิทธิความเปนเจาภาพจัดกิจกรรมการประชุม หรือ 
นิทรรศการเพื่อดึงดูดการจัดประชุมและนิทรรศการเขามายังปรแทศไทย  เผยแพรกิจกรรมใน
แวดวงไมซทั้งตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ เนนยุทธศาสตรเชิงรุกในการประมูล
สิทธิ์และดึงงานประชุมสัมมนาและทองเที่ยวฯเขาประเทศใหเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสนับสนุน
ภาคเอกชนในการดําเนินงานดังกลาว สงเสริมภาพลักษณของประเทศไทยใหเปนศูนยกลาง
ของอุตสหกรรมไมซในเอเซีย เรงพัฒนาความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนรวมถึงสงเสริม
ความสามารถในการแขงขันโดยพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบฐานขอมูล  การกําหนด
มาตรฐานการดําเนินงานใหเปนมาตรฐานสากล ตลอดจนปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
ใหมีประสิทธิภาพ โดยหวัง ผลักดันเปาหมายรายไดในป 2551-2552 นี้ 65,000 ลานบาท โดยได
จัดแบงกลุมกิจการดําเนินงานเปน 2 กลุม คือ กลุมกิจกรรมดานการจัดประชุมและการ
ทองเที่ยวเปนรางวัล และ กลุมกิจกรรมดานการจัดงานแสดงสินคานานาชาติ เปนสําคัญ  
  สําหรับผลการดําเนินงานที่ผานมาและที่จะทําในป 2551-2552 นี้ สสปน. ไดดําเนินงานรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน สรางโครงการ “ไทยทีม” เพื่อผลักดันและยกระดับขีด
ความสามารถของอุตสาหกรรมไมซในตลาดโลก ปรับโครงสรางภาคบริการโดยเฉพาะทีเ่กีย่วของ
กับอุตสาหกรรมทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพการใหบริการแบบครบวงจร โดยเนนความรวมมือ
กันของหนวยงานภาครัฐและเอกชนอีกกวา 10 องคกร เชน กรมสงเสริมการสงออก  กรมศุลกากร 
กระทรวงการตางประเทศ บริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)  และสํานักงานตรวจคน
เขาเมือง เปนตน  เชน กิจกรรม MICE Fast Track เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางเขาออก
ของนักเดินทางทองเที่ยว  นอกจากนั้นยังใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรระดับผูนํา
ใหแกอุตสาหกรรมฯ   เชน  ทําสัญญารวมกับ The Global Association  of  the Exhibition Industry : 
UFI และ ศูนยบริหารจัดการนิทรรศการและการประชุมแหงมหาวิทยาลัยการศึกษาราเวนส
เบิรก ประเทศเยอรมัน จัดโครงการอบรมการบริการจัดการงานแสดงสินคานานาชาติ (EMD- 
Exhibition Management Degree)  เพื่อฝกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการจัดงานแสดง
สินคาของไทย สามารถดําเนินการจัดงานแสดงสินคานานาชาติไดตามมาตรฐานสากล และ 
ตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรมนี้ในอนาคตได  ทั้งนี้โดยเรียกเก็บคาใชจายบางสวนใน
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การจัดสัมมนา เชน 60% ของคาใชจาย ทั้งหมด สวนที่เหลือ  40%  สสปน.จะรับภาะคาใชจายในฐานะ
เจาภาพผูใหการสนับสนุนการจัดสัมมนา เปนตน  
  นอกจากนั้น สําหรับงานดานการประชุมและการทองเที่ยวเปนรางวัล สสปน. ไดรวมมือกับ
หนวยงานสงเสริมการทองเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อเผยแพร
ขอมูลที่เปนประโยชนและประสบการณตรงสําหรับการจัดประชุมสัมมนาและการทองเที่ยว 
ตลอดจนอุตสาหกรรมสําคัญที่รัฐบาลมุงสนับสนุน เชน อุตสาหกรรมแฟชั่น ฯ ทั้งนี้เพื่อรวมกัน
เพิ่มศักยภาพและสงเสริมอุตสาหกรรมไมซของไทย ดึงและสรางงานประชุมนานาชาติเขาประเทศ
ใหมากขึ้น โดยไดดําเนินงานโครงการสนับสนุนตางๆมากมาย  เชน  โครงการปดทองหลัง
พระ (Royal Initiative  Discovery) โดยประสานธุรกิจไมซและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเขากับ
การประชาสัมพันธ โครงการพระราชดําริ จํานวน 19 โครงการในภูมิภาคตางๆทั่วประเทศ 
โครงการ  “Connection Plus” ภายใตแนวคิด Thailand Team Up สงเสริมการพบปะเจรจา
ของนักธุรกิจไมซไทยและตางประเทศ โดยเชิญองคกรภาคธุรกิจจากทั่วโลกกวา 100 ราย จาก 
10-15 ประเทศทั่วโลกเขารวมกิจกรรม เชน อังกฤษ ออสเตรเลีย  จีน ฮองกง อินเดีย ฯ  โครงการ 
“Thanks A Million” เพื่อดึงงานประชุมนานาชาติ และเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวกลุมไมซขนาด
ตั้งแต  100 คนขึ้นไปเขามาจัดประชุมในประเทศไทย  โครงการประชุมทางวิชาการและแสดง
เทคโนโลยีของเยอรมัน ครั้งที่ 9  และมหกรรมแสดงสินคามุมไลฟสไตลและการทองเที่ยว
เยอรมัน 2008  โดยดําเนินการรวมกับหอการคาไทย-เยอรมัน โครงการ 24th Pacific Insurance 
Conference, Energies 2010,  ASEAN  Energy Business Forum,  Round Table World Council 
Meeting,  Asia Pacific Federation of  HRM  Congress 2009,  และ โครงการ International 
Harm Radiation Association – Annual Conference เปนตน 
  สําหรับงานดานการจัดแสดงสินคานานาชาติ สสปน. ไดเนนกลยุทธ “Asean Centric” ดวย
โครงการ “Approved Event by TCEB” โดยกําหนดและพัฒนามาตรฐานการจัดแสดงสินคาของ
ไทยใหมีมาตราฐานทัดเทียมกับมาตรฐานสากลเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการจัดแสดงสินคาของ
ไทยใหมีความกาวหนา โดยผุจัดแสดงสินคาที่สามารถจะไดรับการรับรองมาตรฐาน Approved 
Event by TCEB นี้จะตองผานการประเมินตามเกณฑวัดตางๆจาก สสปน.ซึ่งจะวัดควบคูไป
กับเกณฑการประเมินผลของสมาคมอุตสาหกรรมนิทรรศการระดับโลก (UFI Approved Event)  ซ่ึง
มีสมาชิกทั้งสิ้นกวา 80 ประเทศทั่วโลก ทั้งในชวงกอนการจัดงาน ชวงระหวางการจัดงาน และ
ชวงประมินผลหลังการจัดงาน ซ่ึงมีสวนในการสนับสนุนใหประเทศไทยชนะการประมูลงานจัด
แสดงสินคานานาชาติที่สามารถนํารายไดเขาประเทศอยางมากมายหลายโครงการ เชน เยอรมัน 
โครงการมหกรรมศิลปะรอยสักนานาชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อสงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางแฟชั่น
การสักลายของเอเซีย เยอรมัน โครงการมหกรรมศิลปะรอยสักนานาชาติ คร้ังที่ 1  เพื่อสงเสริม
ใหไทยเปนศูนยกลางแฟชั่นการสักลายของเอเซีย  โครงการ Herbalife Bangkok Extravaganza 
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2008 รวมกับ บริษัท เฮอรบาไลฟ อินเตอรเนชั่นแนล (ไทยแลนด) ลิมิเต็ท เพื่อสงเสริมโครงการ
ชีวิตสีเขียว (Live Green) รณรงครวมกันพิทักษโลกเพื่อผูคนรุนตอไป คาดวาสามารถดึง
นักทองเที่ยวกลุมคุณภาพ MI (Meeting & Incentive) มาเมืองไทยสรางรายไดกวา 1,000 ลานบาท    
  โครงการ  Mobility World Exhibtion & Congress, Asia Spa & Wellness , WMAX  World 
Asia ฯ  นอกจากนั้นยังไดรับการคัดเลือกใหเปนเจาภาพจัดงาน งาน  ITU – Telecom Asia 
2008 ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยในเดือนกันยายนนี้  เนื่องจากไดรับการยอมรับในศักยภาพ
ความสามารถดานการจัดแสดงสินคานานาชาติที่สําคัญของไทยในภูมิภาคนี้ดวย  
  สําหรับโครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมธุรกิจไมซขององคกรและอตุสาหกรรมไมซของ
ไทย  สสปน. ไดเนนการพัฒนาระบบสารสนเทศ และ E-Commerce เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การ
เชื่อมประสานกิจกรรมความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relation Management: CRM) ใน
ตลาดไมซทั่วโลก และเปนระบบสนับสนุนขอมูลสําคัญในการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซของประเทศใหสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของตลาด และสามารถ
พัฒนาศักยภาพการใหบริการแขงขันในตลาดโลกได เนื่องจากในปจจุบันองคกรสงเสริมตลาด
ไมซช้ันนําทั่วโลก (CVB) ตางใหความสําคัญกับการใช On Line Services เพื่อเปนเครื่องมือ
สําคัญในสืบคนขอมูลและสื่อสารเชิงธุรกิจ ตัวอยางบริการดังกลาว  เชน   REP online ,  E-
Newsletter, Web-Banner,  Online-Registration,  Digital Map และ Online Meeting Planner  ฯ  
เปนตน  โดยมีผลงานวิจัยของ The Country Band Index ยืนยันแนวคิดนี้วา กวา 67%  ของกลุม
ลูกคาไมซ สืบคนขอมูลผานสื่อ Websites อีก 12% และ 8%  คนหาขอมูลจากบริษัททองเที่ยว  
และสอบถามสมาชิกครอบและกลุมเพื่อน  ดังนั้น TCEB  จึงเรงดําเนินการจัดใหบริการ TCEB  
E-Service ใน 3 บริการหลัก คือ บริการวิจัยการตลาด (E-Survey) ซ่ึงเปนสวนที่สําคัญที่สุดของ
ระบบใชในออกแบบสอบถามและประเมินผลการวิจัย เชน การวิเคราะหพฤติกรรม ความคิดเห็น
และความตองการของลูกคาแตละงาน  เปนตน  บริการสื่อสารผานอีเมลล (E-Message) ซึ่ง
ลูกคาสามารถลงทะเบียนออนไลนเพื่อเขารวมงานอัตโนมัติและแสดงผลการตอบรับให
ลูกคาทราบอยางรวดเร็ว ฯ และสวนที่สามคือ บริการ Website ที่เสมือนเปนศูนยรวมขอมูลส่ิง
อํานวยความสะดวกดานธุรกิจไมซของประเทศไทย  เชน ขอมูลศูนยประชุม โรงแรมที่พัก ระบบ
คมนาคขนสง แหลงทองเที่ยว รายช่ือบริษัทจัดงานประชุม งานแสดงสินคา บริการการทองเที่ยว
เพื่อเลือกใชใหเหมาะกับลักษณะงานที่จะจัดไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
  นอกจากการดําเนินกลยุทธเชิงรับโดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบการดําเนินงาน
ขององคกรธุรกิจตลอดจนบริการเสริมอื่นๆในอุตสาหกรรมใหเปนมาตรฐาน สากลแลว สสปน. ยัง
ดําเนินกลยุทธเชิงรุกดวยยุทธวิธี (Tactics) 3 ประสาน ที่เรียวกวา  “WIN & PROOTE & 
DEVELOP” คือ  การดึงงานเขาประเทศ (Win) การสนับสนุนกิจกรรมและผูประกอบการ
อุตสาหกรรมไมซ (Promote) และ การพัฒนาเสริมสรางความรวมมือของภาครัฐ-เอกชนกวา 10 
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สถาบันภายใตแนวคิด “Thai Team” (Develop)  เนนการดําเนินงานดานการตลาดและการขาย
เชิงรุก ตลอดจนการประชาสัมพันธภาพลักษณของประเทศเพื่อเปนศูนยกลางอุตสาหกรรม
ไมซแหงภูมิภาคเอเซีย  เชน จัดทําบันทึกขอตกลงรวม (MOU) กับ ทิกา หรือ สมาคมสงเสริม
การประชุมนานาชาติของไทยเจาของกองทุนเพื่อชวยสนับสนุนดานการเงินใหภาคเอกชน
ออกไปแขงขันประมูลงานในตางประเทศ (1) จัดดําเนินโครงการโรดโชว และรวมงานแสดง
สินคา  (Road & Trade  Show) เดินทางไปนําเสนอขอมูลและขอเสนอพิเศษตางๆที่นาสนใจ
สามารถจูงใจใหผูจัดงานในตางประเทศเลือกปรแทศไทยเปนสถานที่จัดกิจกรรมไมซของตน 
โดยเฉพาะในตลาดที่สําคัญที่มีอํานาจซื้อสูง เชน กลุมผูบริหารระดับสูงของบริษัทนําเที่ยวช้ัน
นําและผูประกอบการการทองเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศอินเดียและสหรัฐอาหรับเอมิเรสต  
แอฟริกาใต  เดนมารก และรัสเซีย เปนตน โดยมีเปาหมายอัตราการเติบโตของธุรกิจไมซของ
ประแทศ เติบโตเพิ่มขึ้นเปน 19% และยอดนักเดินทางกลุมนี้เดินทางเขาประเทศกวา 940,000 
คน สรางรายไดใหกับประแทศกวา 65,000 ลานบาท  
  สําหรับกิจกรรมโครงการตางๆในอดีตที่ สสปน. มีสวนผลักดันและดําเนินการสนับสนุน
รวมกับหนวยงานตางๆอยางไดผลเปนธูปธรรม เชน  โครงการงาน World of  Muslim 2007 
รวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เพื่อสงเสริมและขยายโอกาสธุรกิจและพัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ อาหารฮาลาลของไทย  โครงการประชุมสัมมนา “เมทัลเล็กซ 2005” ซ่ึงเปนมหกรรม
เครื่องจักรกล เทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติคร้ังที่ 19  ที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเซีย ณ 
ศุนยไบเทค บางนา มีหนวยงาน องคกรจากกวา 48 ประเทศทั่วโลกเขารวมงาน   โครงการ 
“Meeting & Incentive Media Familiarization Trip – 2007” ตอนรับสื่อตางประเทศจากทั่ว
โลกกวา 40 คน นําชมพระราชวังและสถานที่ทองเที่ยวสําคัญของไทย ชวยสรางโอกาส
แสดงศักยภาพเผยแพรขอมูลอุตสาหกรรมไมซของไทยสูตลาดโลกไดเปนอยางดียิ่ง   
โครงการ “Retail Thailand และ VFR-Vending, Franchising, Retail Technology”  ซ่ึงเปน
โครงการความรวมมือระหวาง สสปน. บริษัท บางกอก อกซิบิช่ัน เซอรวิสเซ็ส จํากัด (Bangkok 
Exhibition Services Co.,Ltd.) และ บริษัท เอ็กซโป เซล จํากัด (Exposales  Co.,Ltd.) ดําเนินการ

สนับสนุนการจัดงานแสดงสินคา Retail Thailand & VFR 1เปนระยะเวลา  5  ป เพื่อยกระดับ

มาตรฐานการจัดงานแสดงสินคาของผูประกอบการไทย และเปดโอกาสใหไดพบปะแลกเปลี่ยน
ทําการคาซึ่งกัน  และผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางการจัดงานแสดงสินคาในภูมิภาคเอเซีย-

                                                 
1
 VFR  หมายถึงงานแสดงสินคาเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานการจัดจําหนาย เฟรนไชสและคาปลีก ซึ่งเปนงานที่เปนที่นิยมและ

จัดเปนประจําในภูมิภาคยุโรป และในอีกหลายประเทศ  ดําเนินงานโดย  Exposales Co.,Ltd. ซึ่งเปนผูจัดแสดงสินคาช้ัน

นําในระดับนานาชาติ มีบริษัทแมอยูที่ประเทศอังกฤษ 
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แปซิฟก  โครงการ ASEAN MICE 2007 รวมกับ ทิกา และสมาคมการแสดงสินคา – TEA  
ซ่ึงจะเปนงานนิทรรศการและสัมมนา ที่เนนเปนศูนยรวมความรู คําแนะนําทรัพยากรผูประกอบการ
และใหบริการที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไมซ   

 
3. ดานพื้นท่ีประกอบการ ทางดานพื้นที่ประกอบการมีการสัมภาษณเจาหนาที่ของการนิคมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (กนอ.) เจาหนาที่ของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และผูประกอบการอุตสาหกรรม
ในเขตภูมิภาค 

3.1 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย การนิคมฯ มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมไปแลว 30 แหง 
กระจายอยูบนพื้นที่ 14 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบดวยนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ. ดําเนินการเอง 
12 นิคม และนิคมอุตสาหกรรมที่รวมดําเนินงานกับหนวยงานเอกชนอีก 24 นิคม 

ผูประกอบการที่ตั้งโรงงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมตางๆ ที่อยูในเขตสงเสริมการลงทุน
ของ BOI จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีอากร โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่โซน 2 
(จังหวัดภาคกลางนอกกรุงเทพฯและปริมณฑล) และโซน 3 (จังหวัดอื่นๆ นอกจากนั้นรวมทั้ง
นิคมแหลมฉบัง) จะไดรับสิทธิประโยชนเปนพิเศษ เชน ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7-8 ป 
นอกจากนั้นยังไดรับความสะดวกอื่นๆ เชน ในการสงออกสินคาและการนําเขาชิ้นสวนและ
วัตถุดิบ 

กนอ. เนนในเรื่องการพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคหรือโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) และการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม เชนการกําจัดกากขยะ การขจัดน้ําเสีย โดยใหความชวยเหลือแกผูประกอบการ
ทางดานอุปกรณ โครงสรางพื้นฐาน ส่ิงอํานวยความสะดวก การจัดการ การใชเทคโนโลยีและ
ความรูเพื่อการรักษาสภาพแวดลอม 

สําหรับการใหบริการ กนอ. พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานโดยไดจัดตั้ง
สํานักบริการเบ็ดเสร็จครบวงจรหรือ One Stop Service Center (OSS) ขึ้น เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกผูประกอบการในลักษณะครบถวนเบ็ดเสร็จ ตั้งแตการขออนุญาตการประกอบกิจการ 
ซ้ือหรือเชาที่ดิน การจดทะเบียนโรงงาน การสรางโรงงาน การจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ การขอ
อนุญาตนําเขาผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ จนถึงขั้นการผลิตและการบริหารจัดการ 

กนอ. เคยมีแนวคิดการสรางนิคมอุตสาหกรรมสําหรับ SMEs ขึ้นโดยเฉพาะเมื่อหลายปกอน 
แตไมประสบผลสําเร็จเนื่องจากติดปญหาเรื่องการซื้อหาที่ดินและมี SMEs ที่แสดงความวน
ใจจํานวนนอย เนื่องจากไมสามารถจายคาเชาได กนอ. จึงปรับกลยุทธโดยจัดที่ดินสวนหนึ่ง
ของนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการตั้งโรงงานแก SMEs โดยเฉพาะ แตจนถึงปจจุบันก็ยังประสบ
ผลสําเร็จนอยมาก 
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อยางไรก็ตาม กนอ. ยังคงสนใจการจัดตั้งนิตม SMEs อยู และกําลังศึกษาวาควรมีการสงเสริม
นิคม SMEs ในลักษณะใด พรอมๆ กับการศึกษาเรื่องการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในจังหวัด
ชายแดนกับการสงเสริมอุตสาหกรรมในลักษณะ Cluster 
3.2 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสามารถอํานวยความสะดวก
ใหแกอุตสาหกรรมในภูมิภาคตางๆ ตั้งแตการจดทะเบียนโรงงาน  การขออนุญาตการตั้ง
โรงงานโดยผานเกณฑการตรวจสอบดานสิ่งแวดลอม และใหขอมูลแกผูประกอบการอุตสาหกรรม 
ที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมมีการรวบรวมไว แตก็ตองประสบกับปญหาการทํางานหลายดาน 
เชน การไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชนทองถ่ิน สายบังคับบัญชาที่
ไมชัดเจน (เชนระหวางผูวา CEO และสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) และการขออนุมัติ
งบประมาณเพื่อการจัดตั้งโครงการที่เปนประโยชนแกผูประกอบการในจังหวัดของตน 

สําหรับคําถามที่ถามวา สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจะสามารถชวยรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมในจังหวัดของตนไดหรือไมนั้น คําตอบก็คือ ได แตทางสวนกลางควรมีการกําหนด
รูปแบบของการรายงานสภาพและลักษณะของอุตสาหกรรมที่ชัดเจน และควรมีการจัดการ
ฝกอบรมใหแกเจาหนาที่ของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดเก็บและ
วิเคราะหขอมูลอุตสาหกรรมดวย 

 
4. ดานการพัฒนาบุคลากร ในดานการพัฒนาบุคลากร มีการสัมภาษณหนวยงานและสถาบันหลาย

แหงทั้งในภาครัฐและเอกชน ประกอบดวย  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  
สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ  สถาบันรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม  สถาบันพัฒนาผูประกอบการไทย 
ของสภา-หอการคาแหงประเทศไทย และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

4.1 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม เปนองคกรนําในการพัฒนาผูประกอบการเดิม เสริมสรางผูประกอบ-
ใหม  และพัฒนาสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม ใหมีขีดความสามารถในการแขงขันใน
ตลาดการคาโลก  โดยการสนับสนุนพัฒนาการดําเนินงานในกิจกรรมตาง  ๆเพื่อพัฒนาผูประกอบการ
ธุรกิจอุตสาหกรรมใหเปนกําลังสําคัญเพื่อเปนตัวเรงและกระตุนใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม 
และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ลักษณะการดําเนินงาน ประกอบดวย 
1. ดําเนินมาตรการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาสมรรถนะของผูประกอบการและ

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมสาขาตางๆใหสอดคลองกับนโยบายและแผน
สงเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ และนโยบายของกระทรวง
อุตสาหกรรม 
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2. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาเครือขายองคกรภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาบุคลากรการบริหารจัดการและการจัดบริหาร เพื่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดยอม      

3. เสนอความเห็นเพื่อการกําหนดนโยบายและมาตรการในการสงเสริมอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดยอม และผูประกอบการ      

  ขอบเขตการใหบริการที่มีตอ SMEs 
1. คนหากลุมเปาหมายเขาสูกระบวนการสงเสริมพัฒนาใหเปนผูประกอบการใหม  เกิด

การลงทุน และสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่องมั่นคง 
2.  วิเคราะหธุรกิจ คนหาแนวทางเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการผลิต  การบริหาร

จัดการดานบุคลากร  การเงิน และการตลาด 
3. สงเสริมวิสาหกิจชุมชน   พัฒนารูปแบบ   บรรจุภัณฑ  และคุณภาพสินคาใหตรงกับ

ความตองการของตลาด เพิ่มรายไดและสรางอาชีพใหกับราษฎรในชนบท 
4. ใหบริการเงินทุนหมุนเวียน เพื่อสงเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและ

หัตถกรรม  เงินทุน  ปรึกษาแนะนําเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของวิสาหกิจ  
และเงินทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะและทักษะของชางและเจาหนาที่แตละ
ระดับ 

5. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาเครือขายองคกรภาครัฐ  และภาคเอกชน ที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาบุคลากรและการจัดบริการเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 
  ประสิทธิภาพการดําเนินงานและผลที่ไดรับ 
  -  เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 
  -  ขยายฐานภาษีในภาพรวม  
  -  สรางศักยภาพในการประกอบการเพื่อความ  อยูรอดและยั่งยืน  
  -  สรางองคความรูในการบริหารธุรกิจและการเขียนแผนธุรกิจเพื่อสรางความ  
 เชื่อมั่นแกสถาบันการเงิน 
  -  ลดการวางงานและการยายถ่ิน  
  -  เกิดการสรางธุรกิจและนวัตกรรมใหม 
  -  ผูประกอบการมีการบริหารกิจการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
  -  ผูประกอบการจัดตั้งธุรกิจใหม / ขยายกจิการ  
  -  ผูประกอบการสามารถคงสภาพธุรกิจได  
  -  ผูประกอบการสามารถลดตนทุนการผลิต / การบริการ 
  -  สรางผูประกอบการใหมจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 
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  -  ผูรับบริการมีความพึงพอใจบริการที่ไดรับไมต่ํากวารอยละ 85 
 

การเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่น มีการเชื่อมโยงความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐทั้ง
ภายในและตางประเทศ ตลอดจนภาคเอกชน และองคกรอิสระ ในดานการสนับสนุน สงเสริม
พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

แผนงานในอนาคต ยึดแนวทางการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
กําหนดแผนการดําเนินงานหลักไว 8 แผนงาน คือ 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพใหกับ SMEs 
2. การพัฒนาการรวมกลุมอุตสาหกรรม (Cluster) 
3. การสรางและพัฒนาผูประกอบการ 
4. สรางรูปแบบการสงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและผูใหบริการ 
5. การพัฒนาระบบการใหบริการและการสรางฐานขอมูลของผูประกอบการเชื่อมโยงกับ

ทุกภูมิภาค 
6. การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท 
7. สนับสนุนการประหยัดพลังงาน 
8. สรางปจจัยสนับสนุนการใหบริการ 

  ปญหาและขอจํากัด 
1. เปนหนวยงานของภาคราชการ ทําใหการทํางานยังอยูในกรอบระเบียบ กฎหมาย ทําใหขาด

ความคลองตัวในการทํางาน 
2. การดําเนินงานตองอยูภายใตนโยบายของรัฐบาล หากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบอย การ

ดําเนินงานก็ปรับเปลี่ยนบอย สงผลใหการดําเนินงานบางโครงการขาดความตอเนื่อง 
 
4.2 สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ หนวยงานอิสระ สังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม มีภารกิจหลักในการรณรงคสงเสริมและผลักดันใหเกิดขบวนการเพิ่มผลผลิตในทุก
ภาคสวน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ผานการใหบริการใหคําปรึกษา
แนะนําและฝกอบรม บริการดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อการเพิ่มผลผลิต พัฒนาดัชนีช้ีวัดศักยภาพและ
สถานภาพการแขงขันของประเทศ รวมไปถึงการรณรงคสรางจิตสํานึกเรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ใหกับประชาชน ผานสื่อตาง ๆ อาทิ ส่ือวิชาการ งานสัมมนา บอรดนิทรรศการ เปนตน  

ลักษณะการดําเนินงาน/ประเภทและขอบเขตการดําเนินงานการใหคําปรึกษาแนะนําและ
ฝกอบรม โดยวิทยากรที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ไดแก ดานบริหารการผลิต ดานบ
ริหารทรัพยากรบุคคล ดานการบริหารจัดการ ดานระบบบริหารคุณภาพและมาตรฐานการ
จัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย  
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การศึกษา วิจัยดานการเพิ่มผลผลิต อาทิ การจัดทําดัชนีการเพิ่มผลผลิต และศึกษา   กระบวนการ
จัดระดับเทียบเคียง (Benchmarking) และศึกษาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) เพื่อเปน
ศูนยความรู ขอมูล ขาวสารที่เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต 

การรณรงคสงเสริมการเพิ่มผลผลิตในรูปแบบตาง ๆ เพื่อสรางความรู ความเขาใจ  และ
สรางจิตสํานึกการเพิ่มผลผลิตแกผูประกอบการ และประชาชนทั่วไป อาทิ การจัดสัมมนาการ
ผลิตสื่อส่ิงพิมพ เปนตน 

ขอบเขตการใหบริการที่มีตอ SMEs ใหบริการคําปรึกษาแนะนําและฝกอบรม ณ สถาน
ประกอบการ (In-house training) ในดานบริหารการผลิต ดานบริหารทรัพยากรบุคคล ดานการ
บริหารจัดการ ดานระบบบริหารคุณภาพและมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 
ใหบริการฝกอบรม ดวยโปรแกรมฝกอบรมเชิงลึก เนนเนื้อหา ฝกปฏิบัติ และสามารถนําไปใช
งานไดจริง โดยแบงเนื้อหาออกเปน 5 หมวด 100 หลักสูตร คือ 1)หมวดการบริหารการผลิต 
2)หมวดบริหารคุณภาพ/มาตรฐานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 3)หมวดบริหารทรัพยากร
บุคคล 4)หมวดการจัดการ 5)หมวดการตลาดและการบริการ 

จัดงานสัมมนาเพื่อกระตุนใหสังคมรับรูในความรู เทคนิค เครื่องมือในการบริหารจัดการที่
ทันสมัย รวมทั้งเผยแพรแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ 

การศึกษา วิจัยดานการเพิ่มผลผลิต อาทิ การจัดทําดัชนีการเพิ่มผลผลิต และศึกษากระบวนการ
จัดระดับเทียบเคียง (Benchmarking) และศึกษาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices)  

การผลิตและจําหนายสื่อส่ิงพิมพ ไดแก หนังสือ แผนพับ วารสารราย 2 เดือน (P-World)  
งานสมาชิกสถาบันเพื่อรับสิทธิประโยชนในบริการดานตาง ๆ รวมทั้งการเปนสมาชิกวารสาร

รายเดือน (P-Corner) 
รับสมัครผูขอรับทุนขององคการเพิ่มผลผลิตแหงเอเชีย (Asian Productivity   Organization) เพื่อ

เขารับการฝกอบรม ดูงาน สัมมนาในตางประเทศ 
   การดําเนินงานสําคัญ 

สถาบันไดผลักดันโครงการสําคัญ เพื่อผลักดันการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ ไดแก  
1. โครงการรางวัลคุณภาพแหงชาติ เพื่อสงเสริมใหองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนนําเกณฑ

รางวัลคุณภาพแหงชาติ ไปประยุกตใชเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการอยางบูรณาการ ซ่ึงมี
พื้นฐานทางเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลเชนเดียวกับรางวัลคุณภาพของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige Nation Quality Award - MBNQA  ไดเร่ิมดําเนินการ
ตั้งแตป 2544 โดยคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแหงชาติไดรับการแตงตั้งจากนายกรัฐมนตรี 
และไดตัดสินและจัดพิธีมอบรางวัลคร้ังแรกในป  2546 โดยนายกรัฐมนตรี  
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2. การเปนสมาชิกองคการเพิ่มผลผลิตแหงเอเชีย ปจจุบันมีสมาชิกรวม 20 ประเทศ เพื่อเผยแพร
ความรู เทคนิคดานการเพิ่มผลผลิตจากตางประเทศ ดวยการใหทุนการเขาสัมมนาวิชาการ 
การศึกษาดูงาน และการขอรับผูเชี่ยวชาญ ปละประมาณ 80 ทุน 

3. โครงการสํารวจระดับการเพิ่มผลผลิตและบรรยากาศการลงทุนในประเทศ รวมกับ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และธนาคารโลก เพื่อใหผูประกอบการมี
ดัชนีใชเทียบวัดศักยภาพของตน และหนวยงานภาครัฐนําไปใชในการกําหนดนโยบาย มาตรการ
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตอไป ประกอบดวยดัชนีการเพิ่ม
ผลผลิตเชิงมูลคาเพิ่ม (Value Added Productivity Index) และดัชนีประสิทธิภาพผลผลิต
โดยรวม (Total Factor Productivity Index) รวม 53 ตัววัด 10 อุตสาหกรรม ดําเนินการในป 
2547-2548 และป 2550 

4. โครงการพัฒนาฐานขอมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ (Benchmark) รวมกับ สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ใน 10 กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย 6 กระบวนการ เพื่อทําใหองคกรสามารถเขาใจ
จุดออน จุดแข็ง และโอกาสที่จะปรับปรุงกิจการของตนเองไดโดยใชคา ในการประเมินตัวเอง 
(Self Assessment) ไดทั้งในระดับอุตสาหกรรม และระดับประเทศ ดําเนินการในป 2549  

5. โครงการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการพัฒนาระบบราชการ รวมกับ สํานักงานพัฒนาระบบ
ราชการ (สํานักงาน กพร.) เพื่อนําแนวทางและเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ ไปใชเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงยกระดับการบริการของหนวยงานภาครัฐ เร่ิมดําเนินการตั้งแตป 2548  

6. โครงการพัฒนาสวนราชการใหเปนองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรูในสวนราชการ 
รวมกับ สํานักงานพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เพื่อสงเสริมและผลักดันสวนราชการให
สามารถประยุกตแนวทางการจัดการความรูใหสามารถปฏิบัติไดจริง และเปนเครื่องมือที่
ผลักดันใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ซ่ึงเริ่มดําเนินการตั้งแตป 2548  

7. โครงการจัดทํามาตรฐาน OTOP ใหกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อให
เปนมาตรฐานการบริหารจัดการของธุรกิจชุมชน ดําเนินการป 2548  

8. โครงการพัฒนาหลักสูตรดานการเพิ่มผลผลิต ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมกับ 
สพฐ.เพื่อใหโรงเรียนนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอน 

9. การรณรงคและเผยแพรความรูดานการเพิ่มผลผลิต ผานสื่อส่ิงพิมพ (หนังสือวิชาการ วารสาร
ราย 2 เดือน(Productivity World) วารสารรายเดือน (Productivity Corner)   รายการวิทยุ โทรทัศน 
การประชาสัมพันธและจัดนิทรรศการใหความรูและสรางจิตสํานึกดานการเพิ่มผลผลิตแก
ผูประกอบการและประชาชนทั่วไป โดยมีผูเขารวมสัมมนารวมปละประมาณ 7,000 ราย 

 การเชื่อมโยงกบัหนวยงานอืน่ 
1. หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

• กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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• กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

• สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

• สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 

• กรมสงเสริมอุตสาหกรรม   

• สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   

• สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

• การนิคมอุตสาหกรรม 

• สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  
2.  สถาบันเครือขาย กระทรวงอุตสาหกรรม 

• สถาบันไทย-เยอรมัน   

• สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ   

• สถาบันอาหาร   

• สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ   

• สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ   

• สถาบันยานยนต   

• สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   

• สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย   

• สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
3. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
4. สํานักงานคณะกรรมการระบบราชการ 
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
6. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
7. องคกรการเพิ่มผลผลิตแหงเอเชีย (Asian Productivity Organization) 
8. ธนาคารโลก 

แผนงานในอนาคต ผลักดันใหภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการสรางมูลคาเพิ่มมากยิ่งขึ้น
จากกิจกรรมที่กําลังทํา  (Increasing the value added of manufacturing and service sectors) 
แนะนําและชวยผลักดันใหองคกรมีการเติบโตที่มั่นคงโดยวิธีการใหมๆ เชน การใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัย การบริหารจัดการสมัยใหม หรือใชองคความรูที่มีอยูในองคกรใหเปนประโยชน 
(Generating new sources of wealth in technology and knowledge-intensive sectors) ชวยรัฐ
ผลักดันภาคเอกชนใหมีศักยภาพและความมั่นคงในการประกอบธุรกิจ โดยมุงเนนที่การ
ยกระดับการบริหารจัดการ เพื่อใหภาคเอกชนเปนกลไกหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
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โดยมีรัฐเปนผูสนับสนุน  ผลักดันใหประชาชนและองคกรมีวัฒนธรรมที่ตั้งอยูบน High 
Performance and Excellent Culture 

ปญหาและขอจํากัด แมวาสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติจะไดรับมอบหมายจากภาครัฐในการ
ทําหนาที่เปนศูนยกลางประสานงานและรณรงคสงเสริม การเพิ่มผลผลิตทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาการ
เพิ่มผลผลิตและยกระดับการเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น อันจะนําไปสูการพัฒนาความสามารถในการ
แขงขันในตลาดโลก  อยางไรก็ตาม จากขอจํากัดในเรื่องการขาดงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเพิ่มผลผลิตของประเทศเมื่อพนระยะจัดตั้งตั้งแต ป 2544 ทําให
สถาบันไมไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากภาครัฐ  

ดังนั้น จําเปนตองสรางรายไดดวยการเสนอโครงการแกหนวยงานภาครัฐและเอกชนและ
ดําเนินโครงการตามวัตถุประสงคของแตละหนวยงานนั้นๆ ทําใหโครงการที่ผลักดันการเพิ่ม
ผลผลิตของประเทศหลาย  ๆ โครงการไมสามารถเกิดขึ ้นไดหรือเกิดขึ ้นอยางไมตอเนื่อง
เนื่องจากขาดงบประมาณสนับสนุน รวมทั้งไมสามารถขยายผลการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จ
ไปสูภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ  ทําใหประโยชนจากการดําเนินงานเกิดขึ้นในวงจํากัด  เปาหมายสําคัญ
ดานการสรางความตระหนักใหกับผูประกอบการและประชาชนทั่วไปมีจิตสํานึกในการ
ปรับปรุงตนเองอยางตอเนื่อง และนําวิธีการตาง ๆ ดานการเพิ่มผลิตที่พัฒนาขึ้นไปใชอยางมี
ประสิทธิผลในระยะยาวจึงไมอาจเกิดขึ้นได โดยที่ผานมาสถาบันมีโครงการตาง ๆ ที่ควรจะมี
การดําเนินการอยางตอเนื่องในระยะยาวแตก็ไมสามารถดําเนินการไดตอเนื่อง อาทิเชน  

• รายการวิทยุ รายการโทรทัศน การประชาสัมพันธ และการจัดนิทรรศการใหความรู
และสรางจิตสํานึกดานการเพิ่มผลผลิตแกผูประกอบการและประชาชนทั่วไป  

• โครงการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมตาง ๆ 

• โครงการการเพิ่มผลผลิตดวยภูมิปญญานักประดิษฐไทย 

• โครงการสํารวจระดับการเพิ่มผลผลิตในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

• โครงการสํารวจระดับการเพิ่มผลผลิตและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทย  

• โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

• โครงการใหความรูเร่ืองการเพิ่มผลผลิตระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

• โครงการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
สถาบันพัฒนาครู และคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

• โครงการศึกษาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศดวยวิธีการเทียบเคียงสมรรถนะของสถานศึกษา 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นอกจากการขาดความตอเนื่องในการผลักดันโครงการเพื่อยกระดับการเพิ่มผลผลิตของ
ประเทศโดยรวมแลว ขอจํากัดอีกประการหนึ่งคือ การวางแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันเพิ่ม
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ผลผลิตแหงชาติใหสอดคลองกับแผนการยกระดับการเพิ่มผลผลิตของประเทศยังขาดความ
ตอเนื่องและไมเปนระบบ  

 
4.3 สถาบันรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาเปนองคกรที่ใหการรับรองมาตรฐาน
ระบบการจัดการและพัฒนาบุคลากรทางดานมาตรฐานระบบการจัดการ (โฟกัสที่ระบบการจัดการ) 
ตอมาเราก็พัฒนาขยายงานเรื่องของการฝกอบรมระบบการจัดการ การเปนหนวยตรวจ (inspection 
body) ใหกับมาตรฐานระบบการจัดการขององคกรทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน เชน มรท, 
Q-Mark แลวสรอ.ก็ยังทําเรื่องงานวิเคราะหและประเมินโครงการ และตอนนี้ขยายไปทําในเรื่อง
ของ BSC , Develop , Strategy Execution 

ลักษณะการดําเนินงาน ใหบริการโดยคิดคาบริการ นอกจากการใหบริการที่คิดคาบริการ
เพื่อหารายไดใหองคกรอยูรอดไดแลว  ยังมีเร่ืองเปาที่สรอ.ทําในการใหบริการคือ เรายึดเรื่องของ
การเปนตนแบบที่ดีใหกับหนวยรับรองทั่วไป  และคอนขางคิดเรื่องเอสเคบของการเปนผู
ประเมิน  นอกจากนี้ยังไดรับประกาศรับรองจาก National  Education Council : NEC  ของสมอ.
(สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)หนวยงานที่ใหการรับรองตองอยูภายใตรมฉัตร
เดียวกันเพื่อที่จะทําการตกลงรวมกับตางประเทศได  

ในดานมาตรฐานแรงงานไทย : มรท เปนของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไทย ซ่ึงทาง
สรอ. เปนผูไปประเมินเปน inspection body  

ขอบเขตการใหบริการที่มีตอ SMEs  
1. การใหการรับรองมาตฐานระบบการจดัการ เชน QWL , Q-SMEs   
2. ความแตกตางในการใหบริการระหวาง SMEs กับธุรกิจขนาดใหญ จะเปนในเรื่องของแมน

เดย แตในเรื่องของราคาไมตางเนื่องจากสรอ.ไมไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจาก
รัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องการใหการรับรอง  แตชวงไหนที่สรอ.มีรายไดเพียงพอ ก็จะมีการจัด
โปรโมชั่น ในแตละปจะมี 1 ชวง ที่ใหบริการพิเศษแก SMEs 

3. มีการใหบริการองคความรูซ่ึงจัดทําไวในเวปไซด ซ่ึง SMEs สามารถเขาถึงขอมูลได 
  ประสิทธิภาพการดําเนนิงานและผลที่ไดรับ 

ไดรับการตอบรับที่ดี เปนหนวยรับรองที่ไดรับการยอมรับ โดยผูประกอบการที่ไดรับการ
รับรองจากสรอ.เชื่อมั่นในคุณภาพได ซ่ึงสามารถการันตีจากสรอ.การไดรับการรับรองจาก 
National Education Council : NEC ในมาตรฐานที่สรอ.ใหการรับรองทั้งหลาย ไมวาจะเปน 
9000 , 12000  ทุกมาตรฐานที่สรอ.ใหการรับรองก็ไดรับการประเมินกอนเชนกัน ซ่ึงทาง สรอ. 
qualify ทุกมาตรฐาน 
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  การเชื่อมโยงกบัหนวยงานอืน่ 
1. กระทรวงอุตสาหกรรม : สรอ.ถือเปนเครือขายของกระทรวงอุตสาหกรรมเพราะไดรับการ

สนับสนุนการจัดตั้งจากกระทรวงอุตสาหกรรม  เพราะฉะนั้นทางสรอ.ก็จะทํางานเชื่อมโยงกับ
ทุกหนวยงานของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเฉาะศูนย Intelligence ของ สศอ. (สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ซ่ึงใช Database รวมกันโดยเฉพาะ Database ขององคความรู 

2. สมอ. : ทาง ในมาตรฐานระบบการจัดการสรอ. จะเปนคณะกรรมการวิชาการ (technical 
committee) ของสมอ. ซ่ึงสมอ.จะใหสรอ.เขารวมประชุมระหวางประเทศเรื่องมาตรฐาน 

  แผนงานในอนาคต 
ขยายกรีนการรับรองไปในมาตรฐานการจัดการใหมๆที่เพิ่มขึ้น เชน 22000 , การประเมิน

ความเสี่ยง 19000, 16949, มาตรฐานยานยนต มาตรฐานอะไรใหมที่เปนในดานการจัดการสรอ.
ตองพยายามตามติดและใหบริการ  และทางสรอ.จะพัฒนาระบบการจัดการขึ้นมาใหมเองอยาง
นอยก็เปนมาตรฐานของไทย 

 ปญหาและขอจํากัด  
1. ความไมชัดเจนของสถานองคกร  ซ่ึงทําใหมีปญหาในการทํางานรวมกับสวนราชการ

อ่ืนๆ 
2. ในดานการใหบริการแก SMEs ยังไมครอบคลุม เพราะ SMEs ที่เขามาหาจะเปน SMEs 

ที่มีความพรอมเทานั้น ถายังไมมีความพรอมเขามาก็จะลําบากเพราะระบการจัดการที่ดี
ตองมีครบทุกสวนของมาตรฐานสากล  ระบบการบริหาร  ดานQ-SMEs เปนมาตรฐาน
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม แตถามวาผูประกอบการ SMEs สนใจก็ไมสนใจ 
เพราะวาการที่เคาไดรับการรับรองนี้ไปทางผูประกอบการรูสึกวาไมไดอะไรขึ้นมา  แต
ส่ิงที่ผูประกอบการ SMEs อยากไดคือมาตรฐานสากล  ซ่ึงมาตรฐานสากล SMEs ก็ตองมี
ความพรอมเบื้องตนมาแลว 

 
4.4 สถาบันพัฒนาผูประกอบการไทย สถาบันพัฒนาผูประกอบการไทย เปนองคกรที่ดําเนินงานดานการ
สงเสริมพัฒนาขีดความสามารถ และสรางโอกาสใหแกองคกรของรัฐและผูประกอบธุรกิจ รวมถึงผูที่
เร่ิมประกอบการ เพื่อยกระดับธุรกิจไทยใหกาวไกลสูสากล โดยความรวมมือขององคกรของภาครัฐ 
ภาคเอกชน นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ และพันธมิตรทางธุรกิจ 

ลักษณะการดําเนินงาน  
สถาบันฯ ไดกําหนดกรอบพันธกิจไวเปนแนวทางในการดําเนินงานหลัก 6 หนาที่ ดังนี้ 

1. การบริการดานการอบรม (Training) 
        Training : จัดการฝกอบรมแบบ Public Training Course และ In-House Training 
 Course ตามความตองการของผูประกอบการ 
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2. การบริการใหคําปรึกษา(Consulting) 
        Consulting : รับปรึกษาและแนะนําทางธุรกิจ ดวยทีมงานวิชาการ ที่เชี่ยวชาญจาก 
 ในประเทศ และตางประเทศ 

3. การบริการดานการจัดสัมมนา(Seminar) 
        Seminar : จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครอบคลุมประเด็นตางๆ 
 ตามสภาวะการเปลี่ยนแปลง ดวยวิทยากรทั้งในประเทศและตางประเทศ 

การใหบริการจัดงาน (Organizer) 
        Organizer: จัดกิจกรรมทางธุรกิจ การแสดงสินคา กิจกรรมสันทนาการ Walk Rally  
 และ Group Dynamic โดยทีมงานที่มีประสบการณระดับมืออาชพี 

4. การบริการดานงานวิจัย (Research) 
  Research: บริการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Study) การวิจัย 
 ทางธุรกิจ และวิจัยตลาด (Market Research) 

5. การบริหารโครงการ (Project Management) 
  Project Management : วางแผนและบริการโครงการตางๆ โดยทีมปรึกษาที่มี 
 ประสบการณ และประสบผลสําเร็จในการบริหารโครงการมาแลวมากมาย 
 ขอบเขตการใหบริการที่มีตอ SMEs 

1. สรางความเขมแข็งใหกับธุรกจิ SMEs และผูประกอบการใหม 
2. สรางเครือขายและพันธมิตรทางธุรกิจ 
3. ใหบริการปรึกษาแนะนําธุรกจิเฉพาะดาน 
4. ธรรมภิบาล มาตรฐานตางประเทศ 

 ประสิทธิภาพการดําเนนิงานและผลที่ไดรับ 
ผลการดําเนินงานเปนที่ยอมรับของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทําใหไดรับความไววางใจ

จากหนวยงานภาครัฐ เชน สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม ใหรับผิดชอบ
โครงการอยางตอเนื่อง ในโครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs 

 การเชื่อมโยงกบัหนวยงานอืน่ 
1. สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม 
2. หอการคาไทย และสภาหอการคาแหงประเทศไทย 
3. หอการคาจังหวัดตางๆ 
4. สมาคมการคาตางๆ 
5. สถาบันการศึกษา 
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 แผนงานในอนาคต 
มีการวางแผนงานระยะสั้นและกลาง ในป 2551-2554 เพื่อรองรับกับสถานการณ และแนวโนม

เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมุงเนนที่การเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับธุรกิจ SMEs สรางเครือขายและพันธมิตรทางธุรกิจ ใหบริการปรึกษาแนะนําธุรกิจเฉพาะ
ดาน และสงเสริมสนับสนุนใหมีการบริหารจัดการดวยหลักธรรม- ภิบาล และตาม
มาตรฐานสากล 

 
 ปญหาและขอจํากัด 

o ความสม่ําเสมอของนโยบายรัฐบาลในการสงเสริมผูประกอบการ 
 
4.5 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปนองคกรที่ช้ีนํา สงเสริม สนับสนุน และประสานความ
รวมมือในอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชันสมัยใหม ในการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรม
ส่ิงทอและเครื่องนุงหมใหแขงขันกับตางประเทศ  

 ลักษณะการดําเนินงาน 

• เปนผูช้ีนําและทําการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑส่ิงทอใหมในเชิงพาณิชยอยางเปนรูปธรรม 

• เปนศูนยกลางขอมูลเชิงลึกที่ ช้ีนําแนวโนมความตองการของตลาดและทิศทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม 

• มีศูนยทดสอบที่ทันสมัยและรองรับการใหบริการทดสอบ  ตรวจสอบผลิตภัณฑใหม 
(Functional  & Technical Textile, Fashion) เปนที่ยอมรับในอาเซียน 

• เปนศูนยกลางเชื่อมโยง (Cluster & Supply Chain) ผูประกอบการสิ่งทอ  เครื่องนุงหม  และ
อุตสาหกรรมแฟชั่นใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ตลอดจนการเชื่อมโยงการใหบริการจาก
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

• เปนศูนยกลางการเรียนรู (Learning Center) และพัฒนาบุคลากร ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรม 

  ขอบเขตการใหบริการที่มีตอ SMEs 

• งานบริการวิเคราะหทดสอบ 

• งานพัฒนาบุคลากร (ฝกอบรม สัมมนา ฝกปฏิบัติการ) 

• งานบริการดานเทคโนโลยี ในดานการใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยี การแกปญหาดานเทคนิค
ภายในสถานประกอบการ 

• งานศึกษาวิจัยในดานบริการศึกษาวิจัย ใหคําปรึกษาและคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ 

• บริการขอมูลส่ิงทอ 

• งานพัฒนาธุรกจิและผูประกอบการ ในการสงเสริม สนบัสนนุและพัฒนาผูประกอบการใหม  
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• งานสงเสริมธุรกิจระหวางประเทศ การสนับสนุนผูประกอบการสูงานแสดงสินคาตางประเทศ
และเพื่อเปนการขยายตลาดเพิ่มเติม 

• งานเชื่อมโยงเครือขายและผูประกอบการ 

• งานอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เชน โครงการพัฒนาสินคาสิ่งทอ EU-Flower เพื่อรองรับ
การเปดการคาเสรี โครงการประหยัดพลังงานและการใชน้ําภายใต NEDO 

 
  ประสิทธิภาพการดําเนินงานและผลที่ไดรับ 

บุคลากรภายในสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอพรอมที่จะดําเนินโครงการตางๆ ที่ไดรับ
มอบหมายอยางเต็มกําลังความสามารถ เพื่อที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทยให
สามารถแขงขันกับคูแขงในตลาดโลก ซ่ึงจะเห็นไดจากโครงการที่ประสบความสําเร็จที่สถาบันฯ 
มีความภาคภูมิใจเปนอยางยิ่ง อาทิเชน  คลัสเตอรเพชรเกษม โครงการการสรางนักออกแบบ
รุนเยาว  โครงการสรางคนสรางแบรนด และจากความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาตางๆ ทํา
ใหเกิดงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ทางดาน Technical Textiles ทั้ง 5 สาขา จํานวน 7 งานวิจัย 
ดังนี้  

  สาขากอสราง เร่ือง ส่ิงทอโยธา : การพัฒนาผาทอในประเทศอุตสาหกรรมกอสราง 
สาขาการแพทย เร่ือง การพัฒนาสิ่งทอทางการแพทยโดยใชนาโนเทคโนโลยี : การผลิตชุด

ปองกันเชื้อทางการแพทย และการศึกษาวัสดุที่นํามาใชเปนผากันไรฝุนเพื่อสรางขอกําหนด
คุณสมบัติของผากันไรฝุน 

  สาขาการกีฬา เร่ือง การประยุกตพลาสมาเพื่อเพิ่มมูลคาสิ่งทอทางการกีฬา 
สาขาการเกษตร เร่ือง นํา Technical Textiles มาใชในการผลิตสินคาพืชอินทรีย และเรื่องการ

ใชผาไมทอเพื่อการผลิตผักและผลไม 
สาขายานยนต เร่ือง ความสามารถในการฆาเชื้อและการทําความสะอาดตัวเองของฟลมไท

ทาเนี่ยมไดออกไซดบนสิ่งทอ    
  การเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่น 

• ดําเนินงานโครงการตางๆ ตามงบประมาณของภาครัฐ ซ่ึงถือวาเปนโครงการตามนโยบายใน
การเสริมสรางความสามารถในการแขงขันและความเขมแข็งของอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหม 

• ประสานและเชื่อมโยงธุรกิจและผูประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมใหมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง 

• ประสานองคกรระหวางประเทศในการดําเนินโครงการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรม
ส่ิงทอไทยใหสอดคลองกับความตองการของตลาดโลก   
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  แผนงานในอนาคต 

•  ในป 2551 เราไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตางๆ ทั้งสิ้นจํานวน 13 โครงการ
รายละเอียดมีดังนี้ 

 
5. ดานโลจิสติกสและกฎระเบียบขอบังคับ ดานโลจิสติกสและกฎระเบียบขอบังคับมีการสัมภาษณ 

เจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และผูประกอบการ
อุตสาหกรรมบางคน สรุปประเด็นไดดังนี้คือ 

ปญหาโลจิสติกสเปนปญหาที่ทางสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ใหความสําคัญมาก มีการศึกษาเรื่องนี้บางเปนการภายในและมีการบรรจุแนวคิดดานการบริหารโล
จิสติกสไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ทั้งยังมีสวนสําคัญในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศไทย (พ.ศ. 2550-2554) ดวย 

ในปจจุบัน ปญหาโลจิสติกสกําลังเปนที่นาสนใจกันมาก หลายฝายเห็นวาตนทุนทางดาน โลจิ
สติกสของไทยยังอยูในระดับที่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ขอเสนอแนะคือ ควรมีการจัดตั้ง
องคกรคณะกรรมการในเรื่องโลจิสติกสและมีสํานักงานเลขานุการที่เปนกิจจะลักษณะ (ซึ่ง
อาจอยูในภายใตสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) โดยประสานงาน
กับทุกฝายที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
เกษตรและสหกรณการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน และ
กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร และองคกรเอกชน เชน สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย และสภาหอการคาแหงประเทศไทย เพื่อศึกษาและรวบรวมปญหาทางดานโลจิสติกสอ
ยางเปนกิจจะลักษณะ และหาแนวทางในการลดตนทุนทางดานโลจิสติกสําหรับผูประกอบการใน
สาขาตางๆ  

สวนกฎระเบียบขอบังคับก็เชนกัน แมมีการบนกันมากในหมูนักธุรกิจวาไดรับผลกระทบจาก
กฎระเบียบขอบังคับ แตจนถึงบัดนี้ยังไมมีผูใดรวบรวมกฎระเบียบขอบังคับ ที่มีผลกระทบตอธุรกิจ
และมีการเสนอแนะแนวทางการแกไขอยางเปนรูปธรรม สําหรับกฎระเบียบที่มีผลกระทบตอ 
SMEs นั้นมีอยูเปนจํานวนมาก และใน SMEs แตละสาขาก็ไดรับผลกระทบที่แตกตางกัน จึงควรมี
การรวบรวมกฎระเบียบที่มีผลกระทบตอธุรกิจ SMEs ในแตละสาขาดวย ทั้งนี้ สสว. อาจรวมมือกับ
สภาอุตสาหกรรมและสภาหอการคาแหงประเทศไทยเพื่อจัดรวบรวมกฎระเบียบดังกลาว และ
เผยแพรใหแกผูประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ 

6. ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการสัมภาษณฝายบริหาร
จัดการกองทุนรวมทุนของ สสว. และเจาหนาที่ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย (วว.) ซ่ึงสรุปไดดังนี้ คือ  
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6.1 กองทุนรวมลงทุนเพื่อยกระดับความสามารถการแขงขันของธุรกิจไทย ที่ สสว. เปนผูจัดตั้ง
และบริหารจัดการ รวมถึงรายงานใหผูเขาหารือทราบถึงแนวทางและผลการดําเนินงานโดยมี
ใจความสรุปดังนี้  

1. ความเปนมาของกองทุนรวมลงทุน 
o กองทุนรวมลงทุนฯ ของ สสว. นั้น เปนกลไกหนึ่งของการสนับสนุน SMEs ภายใต

กองทุนสงเสริม SMEs จึงไมใชกองทุนรวมลงทุนที่จัดตั้งตามกฎหมาย 
o ขนาดของกองทุนรวมลงทุนฯ ประมาณ 5,000 ลานบาท และไดลงทุนไปใน

โครงการแลวเปนจํานวนกวา 1,800 ลานบาท 
2. รูปแบบและลักษณะของการลงทุน 

o ปจจุบัน สสว. ทําการลงทุนโดยตรง (direct investment) ใหแกวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) ที่อยูในกลุมยุทธศาสตรเปาหมายของประเทศรวม 7 กลุม 
ไดแก ธุรกิจการออกแบบและแฟชั่น ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ธุรกิจอาหารและสมุนไพร ธุรกิจชิ้นสวนยานยนต ธุรกิจทองเที่ยวและสปา ธุรกิจ
พลังงานและนาโนเทคโนโลยี และธุรกิจที่สนับสนุนการดําเนินงานของธุรกิจที่กลาว
มาขางตน  ในขณะเดียวกัน ทาง สสว. ก็มีความคิดที่จะลงทุนแบบ fund of fund 
investment  แตยังไมสามารถหาพันธมิตรรวมลงทุน ซ่ึงประกอบดวยภาครัฐ 
ภาคเอกชนที่รวมถึงสถาบันการเงินตางๆ ไดครบถวน ที่ผานมา สสว. ไดเขาหารือ
เร่ืองการลงทุนรูปแบบนี้กับ MAI แลว แตยังติดเรื่องกฎระเบียบ 

o นอกเหนือจากเงินลงทุนแลว กองทุนรวมลงทุนฯ ยังใหการสนับสนุน   ใน
ล ักษณะ  ของระบบพี ่เ ลี ้ย ง  /  ที ่ปร ึกษาสําหร ับ ผู ประกอบการ  เพื ่อ ให
ผูประกอบการไดดําเนินงานตามแผนธุรกิจที่วางไวอีกดวย  เหตุผลหนึ่งที่ชวยย้ํา
ความสําคัญของการจัดใหมีระบบพี่เล้ียงในการบริหารจัดการกองทุนรวมลงทุน คือ 
เอกชนไทยสวนใหญยังขาดความโปรงใสและธรรมาภิบาลที่ดี การมีระบบพี่เล้ียง
จะชวยใหผูลงทุนสามารถตรวจสอบการดําเนินงานของธุรกิจไดอยางทันทวงที ซ่ึง
ถือเปนแนวทางการบริหารความเสี่ยงวิธีหนึ่ง  สําหรับบุคลากรที่เขารวมเปนพี่เล้ียง 
โดยสวนใหญแลวมีพื้นฐานมาจากสายการเงินการบัญชีเปนหลัก ทําหนาที่ให
คําปรึกษาทางดานการเงิน บัญชี การตลาด การผลิต และการบริหารจัดการ หากเกิด
ขอผิดพลาดหรือมีปญหาทางดานใดดานหนึ่งที่เกินขีดความรู ความสามารถที่พี่เล้ียง
จะใหคําปรึกษาแนะนําไดแลว ก็จะดําเนินการติดตอที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางเขาไปชวยแกไข   
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o หนึ่งในเงื่อนไขของการเขารวมลงทุนของ สสว. ใน SMEs คือ สสว. จะเขาไปนั่ง
เปนหนึ่งในกรรมการบริหารของบริษัท เพื่อชวยบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน 
และทําใหติดตามผลการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง 

o ในชวง 2-3 ปที่ผานมา สสว. ไดใหเงินสนับสนุน SMEs ฐานเทคโนโลยีที่เปน
ธุรกิจเกิดใหม (start-ups) ไปบางสวนเทานั้นประมาณรอยละ15 ของเงิน
สนับสนุนทั้งหมด ที่เหลือจะเปนการสนับสนุนธุรกิจที่อยูในชวงขยายกิจการ 
(ธุรกิจขนาดกลาง) หรือฟนฟูกิจการ (สึนามิ) จํานวนรอยละ 35 และ 50 ของทั้งหมด
ตามลําดับ 

o ยังมีการกลาวเสริมอีกวา ในกรณีของธุรกิจที่ประสบภัยจากเหตุสึนามินั้น สามารถ
ฟนตัวไดอยางรวดเร็วภายใน 2-3 ป เนื่องจากธุรกิจพื้นฐานซึ่งเปนธุรกิจการทองเที่ยว
ยังดีอยู ไมไดเสียหายมากมายนัก จึงสงผลใหธุรกิจอื่นๆ ที่พึ่งพิงธุรกิจการทองเที่ยว
นั้น ถึงแมจะมีความเสียหายในสวนของทรัพยสินหรืออาคารสิ่งกอสราง แตก็
ฟนตัวไดไมยาก  ตางกับกรณีของธุรกิจเกิดใหมที่ตองอาศัยระยะเวลาเรียนรู 
(learning period) คอนขางนาน และมีความไมแนนอนสูง 

o สสว. มีกฎเกณฑที่ชัดเจนในการ write-off  ในกรณีที่เกิดความลมเหลวในการ
บริหารจัดการเงินรวมลงทุนเหตุเพราะธรรมชาติของธุรกิจที่เขารวมลงทุน มิใช
การฉอโกง  อยางไรก็ดี สสว. เองก็ยังขาดเอกสารและกฎระเบียบเกี่ยวกับการยกเวน
การรับผิดสวนบุคคล (personal liability) จึงทําใหผูบริหารเงินลงทุนยังไมกลาเสี่ยงที่
จะลงทุนในธุรกิจที่มีความไมแนนอนสูงได 

o ในการรวมลงทุนหนึ่งๆ ทาง สสว. จะเจรจาเกี่ยวกับการออกจากธุรกิจ (exit) กอนที่
จะลงนามในสัญญารวมทุน เพื่อปองกันความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นไดในภายหลัง 
หลักเกณฑคราวๆ ของการออกจากธุรกิจ แบงไดเปน 2 กรณี คือ 

 หากธุรกิจมีผลประกอบการอยูในระดับ 40 - 50 ลานบาทขึ้นไปแลว 
ธุรกิจดังกลาวมีแนวโนมที่จะถูกนําเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
(IPO) 

 ธุรกิจสามารถซื้อหุนคืนได (buy - back) โดยการคิดราคาหุนนั้นขึ้นอยู
กับปจจัยประกอบหลายประการ  ดังนั้น สสว. อาจจะขายคืนโดยใชมูลคา
ทางบัญชี (book value) การคํานวณ carrying cost, time rate หรือราคา
ตลาด  ในบางรายอาจจะตองชําระดอกเบี้ยคืนดวย  สําหรับการซื้อหุนคืน
ของธุรกิจนั้น อาจเกิดจากความประสงคของเจาของกิจการ หรือเมื่อครบ
กําหนดการรวมลงทุน (5 ป) หรือมีการนําเงินรวมลงทุนไปใชในทางมิ
ชอบอันไมเกี่ยวของกับการพัฒนากิจการ เปนตน 
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3. ปญหาที่พบจากการรวมลงทุนในธุรกิจเกิดใหมท่ีอาศัยเทคโนโลยีเปนพืน้ฐาน 
o จากประสบการณการเขารวมลงทุนในธุรกิจเกิดใหมที่อาศัยเทคโนโลยีเปน

พื้นฐานของ สสว. พบวา ผูประกอบการเทคโนโลยีของไทยยังมีขอจํากัดหลายๆ 
อยาง เชน  

 ความสามารถในการคิดคนเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและไดผลจริง 
(Technology Aspects) 

 การพัฒนาผลงานการวิจัยและพัฒนาในหองทดลองไปสูการผลิตเชิง
พาณิชย (Scalability Issues) 

 ความรูและประสบการณในการบริหารและดําเนนิกจิการ เชน ความรูทางดาน
การตลาด การเงิน การบัญช ีเปนตน (Management Skills) 

 ความโปรงใสและธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการ (Good Governance) 
4. การใหความชวยเหลือแก SMEs ในรูปแบบอื่น 

o นอกเหนือจากการรวมลงทุนแลว สสว. ยังไดใหความชวยเหลือทางดานการเงิน
แกผูประกอบการ SMEs ในรูปแบบอื่นอีกดวย เชน การใหเงินทุนไดเปลา (Grant) 
เปนตน 

o ตัวอยางของโครงการเงินทนุสนับสนุน 
 โครงการเงินทุนสนับสนุนการประกอบธุรกิจของ  SMEs ไทย 

(Capacity Building Fund) 

• ระบบสนับสนุน SMEs เพื่อการขยายธุรกิจไปยังตางประเทศ  
(Internationalization Fund) เปนเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน
ผูประกอบการ SMEs ที่ตองการขยายธุรกิจไปยังตลาดตางประเทศ 
สูงสุดไมเกิน 250,000 บาท/ราย 

• ระบบสนับสนุน SMEs ดานทรัพยสินทางปญญา (Intellectual 
Property Fund) เปนเงินอุดหนุนคาใชจายใหกับผูประกอบการ 
SMEs ในการนําผลงานไปจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาทั้งใน
และตางประเทศ การขออนุญาตใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 
หรือใชเปนเงินสนับสนุนการซื้อทรัพยสินทางปญญาจากเจาของ
ผลงานในประเทศ สูงสุดไมเกิน 500,000 บาท/ราย 

• ระบบสนับสนุนบริการที่ปรึกษา SMEs (Consultancy Fund) 
เปนเงินอุดหนุนในการจางที่ปรึกษาใหกับ SMEs เพื่อการพัฒนา
ระบบธุรกิจ และการพัฒนาตอยอดธุรกิจสินคาหรือบริการ 
สูงสุดไมเกิน 250,000 บาท/ราย 
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 โครงการสนับสนุนการปรับปรุง/ ฟนฟูสภาพเครื่องจักรแก SMEs  (Machine Fund) ธนาคาร
จะเปนผูอนุมัติเงินใหกูยืมในโครงการสนับสนุนการปรับปรุง/ ฟนฟูสภาพเครื่องจักรแก 
SMEs (Machine Fund) ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของธนาคารนั้นๆ โดย สสว. จะสนับสนุน
ดอกเบี้ยบางสวนของเงินกูยืมแกผูประกอบการ  SMEs  ในอัตราดอกเบี้ย 3% ตอป สําหรับระยะเวลา 
5 ปแรกเทานั้น 

6.2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย การดําเนินงานของ วว. การดําเนินงาน
ของ วว. ประกอบดวยการวิจัยและพัฒนา การถายทอดเทคโนโลยี และบริการทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาของ สส. สวนมากจะเนนหนักทางดานเกี่ยวกับการใชทรัพยากร 
ธรรมชาติ เชน เทคโนโลยีอาหารและการเกษตร เภสัชกรรมและผลิตภัณฑธรรมชาติ เทคโนโลยี 
การเกษตรชีวภาพ แตก็มีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีวัสดุและวิศวกรรม นอกจากนั้น
ยังมีการใหบริการวิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบตัวอยางอาหาร วัสดุกอสราง โลหะพาณิชย 
ช้ินสวนวิศวกรรมบรรจุภัณฑ และเครื่องจักรอุปกรณตางๆ 

วว. มีความสัมพันธที่ใกลชิดกับ SMEs โดยบริการสวนใหญของ วว. เปนการใหบริการแก 
SMEs มีการใหคําแนะนําแก SMEs ในหลายดาน ทั้งการจัดระบบการควบคุมคุณภาพ การ
ประเมินเพื่อรับรองคุณภาพระบบ ISO, GMP และ HACCPและรวมกับสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมบางประเภท 

เมื่อเทียบกับ สวทช. แลว วว. มีขนาดเล็กมากทั้งทางดานงบประมาณและกําลังคน และผลงาน
ของ วว. ยังไมเปนที่รูจักแพรหลายมากนัก อยางไรก็ตาม วว. นาจะถือวาเปนสถาบันที่มีกิจกรรม
ที่เอื้อประโยชนตอ SMEs และ SMEs ที่ไดรับบริการจาก วว. มักมีความพึงพอใจตอคุณภาพ
ของบริการมาก 

 
7. ดานการพัฒนาระบบขอมูลและระบบเตือนภัยลวงหนา   

มีการสัมภาษณเจาหนาที่ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ใน
ปจจุบัน สศอ. เนนงานในดานการรวบรวมขอมูลอุตสาหกรรมมาก มีการจัดทําและเผยแพรขอมูล
ผลประกอบการอุตสาหกรรมในสาขาตางๆ ในระดับ ISIC 4 หลัก ประมาณ 50 สาขา ทั้งที่เปนราย
เดือนและรายป 

ผลการสํารวจสถานประกอบการอุตสาหกรรมรายเดือนจะมีการประมวล วิเคราะหและตีพิมพ
ออกเผยแพรอยางชาในชวงเวลา 6 สัปดาหหลังการประกอบการ ผลการสํารวจรายเดือนของ สศอ. 
จึงเปนขอมูลการสํารวจภาวะอุตสาหกรรมที่ทันสมัยที่สุด ในการสํารวจจะมีการสงแบบสอบถาม
ไปยังสถานประกอบการตางๆ ประมาณ 2,000 โรงงาน ตามดวยการสอบถามทางโทรศัพทและสง
คนไปตามคําตอบที่โรงงานในกรณีที่ยังไมไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา หลังจากไดรับแบบสอบถาม
แลว เจาหนาที่ของ สศอ. ที่เกี่ยวของจะทําการประมวลผล ตรวจสอบความสอดคลองของขอมูล จัด
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หมวดหมูอุตสาหกรรม และคํานวณดัชนีตางๆ เชนดัชนีผลผลิต ดัชนีการสงสินคา ดัชนีสินคาคงคลัง 
และดัชนีประสิทธิภาพแรงงาน ผลการสํารวจรายเดือนนี้ผูตอบแบบสอบถามจะสามารถเขาถึงขอมูล
ในสวนของโรงงานของตนและเปรียบเทียบกับโรงงานอื่นๆ ในกุลมอุตสาหกรรมของตนเองและ
กลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ ได (ดูขอมูลไดเปนกลุมอุตสาหกรรม) 

การสํารวจอีกแบบหนึ่งของ สศอ. คือการสํารวจรายป ซ่ึงมีแบบสอบถามที่คอนขางละเอียด
เกี่ยวกับผลประกอบการดานตางๆ ทั้งการผลิต การจําหนาย การจางงาน การใชกําลังการผลิต ทรัพยสิน
และหนี้สิน โดยในแตละป สศอ. จะสงคนไปทําการสํารวจในโรงงานประมาณ 5,000 โรงงาน และ
นําผลการสํารวจมาวิเคราะหโดยจําแนกออกเปนประเภทอุตสาหกรรม (ในระดับ ISIC 4 หลัก) 
ขนาดโรงงาน (ใหญ กลาง เล็ก) สัดสวนการรวมลงทุนจากตางประเทศ (ไทยลวน รวมทุน และทุน
ตางประเทศลวน) และทําการวิเคราะหประเด็นการประกอบการในลักษณะตางๆ เชนผลิตภาพรวม 
(Total Factor Productivity) การสงออก การนําเขาวัตถุดิบ อัตราการขยายตัวและอื่นๆ ผลการ
สํารวจรายปยังจะมีการตีพิมพเผยแพรในประมาณชวงกลางปของปถัดจากการสํารวจ (เชนขอมูลการ
ประกอบการป พ.ศ. 2549 สศอ. จะทําการสํารวจในชวงป พ.ศ. 2550 และผลการสํารวจและการ
วิเคราะหจะเผยแพรในชวงกลางป พ.ศ. 2551) 

ในปจจุบัน สศอ. มีโครงการที่จะจัดทําระบบการเตือนภัยลวงหนาในภาคอุตสาหกรรม โดย
กอนหนานี้ สศอ. ไดรวมมือกับสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจและการคลัง จัดทําโครงการรายงานและ
สภาวะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมมาแลวหลายระยะ และมีโครงการจัดตั้งศูนยวิเคราะหสภาวะและ
เตือนภัยอุตสาหกรรมโดยจะรวมมือกับธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานสถิติแหงชาติ และ
มหาวิทยาลัยตางๆ สวนการจําแนกสถานประกอบการอุตสาหกรรมตามขนาดโรงงาน  แมใน
ขอมูลที่ไดจากการสํารวจของ สศอ. สามารถจัดหมวดหมูโรงงานอุตสาหกรรมตามขนาดของ
โรงงานได แตการจัดทําระบบเตือนภัยลวงหนายังไมมีการวิเคราะหสัญญาณเตือนภัยอุตสาหกรรมโดย
แบงตามขนาดของสถานประกอบการ ในเวลาเชนนี้ สศอ. อาจรวมมือกับ สสว. เพื่อนําเอาประเด็น
ขนาดโรงงานเขามาวิเคราะหในระบบเตือนภัยลวงหนา 



 
 
 
 

ภาคผนวก จ. 
 

รายงานการประชุมระดมความคิด 
เร่ือง “การวิเคราะหนโยบายภาครัฐและเอกชนในการสงเสริม
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รายงานการประชุมระดมความคิด 
เรื่อง “การวิเคราะหนโยบายภาครัฐและเอกชนในการสงเสริม SMEs” 

ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมเซ็นจรูี่พารค 
วันพฤหัสบดีท่ี 31 มกราคม 2551 

 
ประชุมเวลา เวลา  8.30 - 12.30 น. 
 
เนื้อหาเกีย่วกับรายงาน 

  

 อ.สมศักดิ์  การประชุมในวันนี้ จากการศึกษาตลอด 5 เดือนที่ผานมา และจากการไดไปสัมภาษณ
หนวยงานตางๆ ทําใหเราไดรายละเอียดตางๆมา จนทําใหเราไดงานการศึกษาขั้นตนออกมา 
ดังนั้นวัตถุประสงคในการประชุมวันนี้คือ 

• แจงใหทุกทานทราบผลการศึกษา 

• เพื่อจะหาขอเสนอแนะและแนวทางการทํางานของหนวยงานภาครัฐและเอกชนในเชิง
บูรณาการ  
ที่จะสอดคลองกับยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs และเพื่อที่จะสามารถนําแนวทาง
นี้ไปปฏิบัติได 

 การนําเสนอในวันนี้  เราจะนําเสนอเพียงสั้นๆ ในตอนตนจะเปนการกลาวนํา เปนที่ทราบกันดี
วา SMEs มีสวนสําคัญในทุกภาคเศรษฐกิจ เพราะวากวา 90 % ของวิสาหกิจในประเทศเปน SMEs 
และมีการกระจายอยูทุกภาคเศรษฐกิจและในทุกภูมิภาคของประเทศนั้น SMEs จึงมีสวนสําคัญ
ตอเศรษฐกิจไทย ทั้งการผลิต การจางงาน การสงออก และรวมถึงการพัฒนาทางดานอื่นๆดวย 
เชน การพัฒนาผูประกอบการ เทคโนโลยี ฯลฯ  ในภาคอุตสาหกรรม ภาคการคา ภาคบริการ ถา 
SMEs ไมพัฒนาก็คงเปนเรื่องยากลําบากที่ภาคตางๆเหลานี้จะพัฒนาได  ถามวาทําไมเราตอง
เนน SMEs โดยเฉพาะ ซึ่งเหตุผลแรกคือ จากคํากลาวที่ไดกลาวมาแลววา SMEs มีสวนสําคัญตอทุก
ภาคเศรษฐกิจ   และประการที่สอง คือ จากการศึกษาที่ผานมากพบวา ความตองการของ SMEs มี
แตกตางกัน ขอจํากัดก็แตกตางกันกับ LEs ดังนั้นจึงทําใหเราตองดูวา SMEs เขาตองการอะไร 
แลวเราจะตองสงเสริมเขาอยางไร  แลวอีกประการที่มีปญหามาตลอด คือ SMEs ทั่วประเทศมี
เปนจํานวนมาก ซ่ึงในแตละ Sector มี SMEs อยูหลายลาน จึงเปนเรื่องยากที่จะสงเสริมไดอยางทั่วถึง 
เพราะฉะนั้นหนวยงานตางๆ จึงควรมีสวนรวมที่จะสงเสริมดวย แตในประเทศไทยยังขาดแคลน
ขอมูลเกี่ยวกับ SMEs อยูมาก เพราะวาเทาที่ดูจากขอมูลทางดานตางๆ เชนการผลิต การจางงาน 
และการสงออก แลวไมคอยมีการจําแนกตามขนาดของกิจการ ทาง สสว. ไดพยายามทํา และ
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เทาที่ผานมาก็ไดมี White Paper ซ่ึงพูดถึงสถานการณตางๆ ในสวนนี้ก็มีประโยชนมาก แตโดยทั่วไป
เราไมมีขอมูลทาง SMEs โดยเฉพาะ   

• ทางดานนโยบายการสงเสริม SMEs ในประเทศไทย เราพบวาในแผนตางๆไดมี
การเขียนไวบาง แตวาไมคอยไดนําไปสูการปฏิบัติ จนกระทั่งในชวงวิกฤติเศรษฐกิจ 
2540 เราไดมีการประกาศ พ.ร.บ. การสงเสริม SMEs ขึ้น และมีการจัดตั้ง สํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมขึ้น (สสว.) เพื่อกําหนดนโยบายและ
แผนในการสงเสริม SMEs และไดมีการจัดตั้งรวมถึงปรับรูปแบบหนวยงานที่ทํา
หนาที่ในการสงเสริม SMEs ซ่ึงหนวยงานเหลานี้ ก็มีมากขึ้น เชน SME Bank บสย. 
ISMED เปนตน 

 จากที่ไดดูในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 มีการเขียน เกี่ยวกับการปรับ
โครงสรางอุตสาหกรรมคอนขางมาก  แตในสวนของ SMEs มีการพูดถึงวา จะใหมีสัดสวน
ใน GDP ประมาณ 40 % ในปที่เร่ิมแผนมีประมาณ 38-39 % ในทั้งแผนนี้เราจะมี 40 % ซ่ึง
มีแนวทางการพัฒนา คือ การปรับโครงสราง การปรับประสิทธิภาพ การพัฒนาคลัสเตอร 
การสงเสริม R&D การปรับปรุงคุณภาพมาตรฐาน และมีการพูดถึงการสงเสริมสงเสริม
อุตสาหกรรมระลอกใหม (New Wave Industries) 

•  แลวมีการพูดถึงกันวา ในการพัฒนาอุตสาหกรรมก็ดี การพัฒนาบริการก็ดี ควรจะ
สอดคลองกับศักยภาพ และความชํานาญ ทั้งทางดานทรัพยากรและวัฒนธรรม ของ
ประเทศไทย เชนทางดานบริการ  พวกสปา การทองเที่ยว เปนตนในสวนนี้เราไดมี
การเนนกัน  

ทางดาน สสว.ในปจจุบันไดมีการทําแผนการสงเสริม SMEs ขึ้นซึ่งทํามาแลว2 แผน ในแผนที่ 1 กําหนด 
ให SMEs ซ่ึงมีความสําคัญตอการพัฒนาของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และในแผนนั้นไดมีมี
การวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง ขอจํากัด และโอกาส (SWOT) ของ SMEs 

แผนการสงเสริม แผนการสงเสริม SSMMEEss  ฉบบัท่ี ฉบบัท่ี 1 1 ((25452545--25492549)) 
 แบงยุทธศาสตรออกเปน 2 สวน :  

 1) ยุทธศาสตรที่ใชกับวิสาหกิจทุกประเภท / ทุกพื้นที ่
 2) ยุทธศาสตรเฉพาะกลุมเปาหมาย : ผูสงออก   
                กลุมผูประกอบการใหม  และกลุมวิสาหกิจชมุชน 

  มีการกําหนดความเรงดวนของมาตรการตามยุทธศาสตร  เปนมาตรการเรงดวน  ระยะปาน
กลาง  และระยะยาว 
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ในในแผนการสงเสริม แผนการสงเสริม SSMMEEss  ฉบับท่ี ฉบับท่ี 22  ((22555500  --  22555544)) ซ่ึงใชอยูในปจจุบันเปนเอกสารที่สําคัญมาก โดย
ใชเปนแนวทาง และมีการรบัมติโดยคณะรัฐมนตรี  
โดยมี เปาหมาย 
 1) GDP ของ SMEs ขยายตัวเปนรอยละ 42 ของ GDP ในป 2554 (ขยายตัว 7.2 % ตอป ภาคการ
ผลิตปละ 10 % ภาคการคา ปละ 5 % และภาคบริการปละ 15 %) 
 2) เนื่องจาก SMEs มีการสงออกคอนขางมาก ดังนั้นจึงตั้งเปาวาอัตราการสงออกของ SMEs ไมต่ํา
กวาการขยายตัวของการสงออกรวม 
 3) ผลิตภาพรวม (TFP) ของ SMEs ขยายตัวไมนอยกวา 3% ตอป 
 

ยุทธศาสตรการสงเสริม ยุทธศาสตรการสงเสริม SSMMEEss ไดแบงออกเปน 6 ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางและพัฒนาผูประกอบการ 
ยุทธศาสตรที่ 2 : การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถ 
                          ทางนวัตกรรมของ SMEs ภาคการผลิต 
ยุทธศาสตรที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพและผลกระทบในภาคการคา 
ยุทธศาสตรที่ 4 : การสงเสริมภาคบริการในการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม 
ยุทธศาสตรที่ 5 : การสงเสริม SMEs ในภมูิภาคและทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกจิ 
ซ่ึงมาตราการสงเสริม SMEs ทั้ง 8 ดานที่จะพูดถึงในวันนี้จะครอบคลุม ในยุทธศาสตรที่ 6 คือ การ
พัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ  

ยุทธศาสตรท่ี ยุทธศาสตรท่ี 11  การสรางและพัฒนาผูประกอบการการสรางและพัฒนาผูประกอบการ 
ทิศทาง 
1. สรางสภาพแวดลอมเพื่อสนับสนุนใหเกดิผูประกอบการใหมเชิงคุณภาพที่สามารถอยูรอดและ
เติบโตอยางยั่งยืน 
2. สรางศักยภาพผูประกอบการเดิมใหมีขดีความสามารถ ในการแขงขนั 
3. สรางคุณคาและเนนการตอบสนองความตองการ  Medium – End Market และ Niche Market 
 

ยุทธศาสตรท่ี ยุทธศาสตรท่ี 22  การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถทางนวตักรรมของ การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถทางนวตักรรมของ SSMMEEss  ในภาคการผลิตในภาคการผลิต 
ทิศทาง 
1. เนนการเพิ่มมูลคา  ความแตกตาง  และความสามารถ ในการแขงขันของสินคา 
2. พัฒนาจาก OEM (การรับจางผลิต) เปน ODM(การออกแบบ) และเปน OBM(สรางแบรนดเนม
ของตัวเอง) ในที่สุด  
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ยุทธศาสตรท่ี ยุทธศาสตรท่ี 33  การเพิ่มประสิทธิภาพและผลกระทบในภาคการคาการเพิ่มประสิทธิภาพและผลกระทบในภาคการคา 
ทิศทาง 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจใหสอดคลอง  กับพฤติกรรมผูบริโภคสมัยใหม 
2. ลดผลกระทบจากการแขงขันกับธุรกิจการคาขนาดใหญ 
 

ยุทธศาสตรท่ี ยุทธศาสตรท่ี 44  การสงเสริมภาคบริการในการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มการสงเสริมภาคบริการในการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม 
ทิศทาง 
1. สนับสนุนการใชองคความรู  วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทย  และเทคโนโลยี โดยเฉพาะ ICTใน
การสรางคุณคาและมูลคา คือเราควรจะใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชน 
2. สรางความเชื่อมโยงระหวาง SMEs ภาคบริการ กับ Les 
 

ยุทธศาสตรท่ี ยุทธศาสตรท่ี 55  การสงเสริม การสงเสริม SSMMEEss  ในภูมิภาคและทองถิน่ในภูมิภาคและทองถิน่ 
ทิศทาง 
1. สงเสริมใหเกิดเครือขายและความเชื่อมโยง SMEs ในภูมิภาค 
2. พัฒนาศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อสรางคุณคาและยกระดับคุณภาพสินคา 
และบริการของ SMEs ในภูมิภาค 
 

ยุทธศาสตรท่ี ยุทธศาสตรท่ี 66  การพัฒนาปจจัยเอ้ือในการดําเนินธุรกิจการพัฒนาปจจัยเอ้ือในการดําเนินธุรกิจ 
ทิศทาง 
1. มุงเนนการพัฒนาสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวก และโครงสรางพื้นฐาน เพื่อยกระดับ
ผลิตภาพของ SMEs 
2. เสริมสรางโครงสรางพื้นฐานทางปญญาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
3. สนับสนุนการปรับตัวไปสูกิจการที่ใชฐานความรูใชทักษะฝมือ และมีความสามารถในการ
ปรับตัว หรือมีพลวัตสูง 
 

บทบาทของหนวยงาน บทบาทของหนวยงาน / / สถาบันตางๆ ตอการพัฒนา สถาบันตางๆ ตอการพัฒนา SSMMEEss 
 การสงเสริมในดานตางๆ : การเงิน  การตลาด  พื้นที่ประกอบการ  การพัฒนาบุคลากร  การ
สนับสนุนดานโลจิสติกส  กฎหมายและกฎระเบียบ การสงเสริมดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  การพัฒนาและเผยแพรขอมูล 

  การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนา SMEs หนวยงานสถาบันตางๆ ตองมีการเชื่อมโยง
ประสานงาน และสนับสนุนซึ่งกันและกัน เทาที่ศึกษามายังขาดการเชื่อมโยงกัน 
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ขอสรุปผลการสงเสริม ขอสรุปผลการสงเสริม SSMMEEss  ของหนวยงานในภาครัฐและภาคเอกชนในดานตางๆของหนวยงานในภาครัฐและภาคเอกชนในดานตางๆ 
 นโยบายและแผน และการดําเนินงานของหนวยงานสถาบันภาครัฐและเอกชนกับการสงเสริม นโยบายและแผน และการดําเนินงานของหนวยงานสถาบันภาครัฐและเอกชนกับการสงเสริม 

SSMMEEss 
ขอสรุป 

 เราพบวาหนวยงานในสังกัดกระทรวงตางๆ โดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีสวนสําคัญตอการสงเสริม SMEs ดานตางๆ แต
สวนใหญไมมีการเนนการสงเสริม SMEs โดยเฉพาะ แตจะสงเสริมในลักษณะทั่วๆไป 

 การสงเสริมของหนวยงานตางๆ ยังไมมีการเชื่อมโยงและประสานงานกันในลักษณะบูรณาการ 
ทั้งในดานระหวางหนวยงานในภาครัฐ หนวยงาน/สถาบันภาครัฐและเอกชน และระหวาง
สวนกลางและสวนภูมิภาค  

 หากแยกพิจารณาการสงเสริม SMEs ในดานตางๆ พบวา 
ก. การสงเสริมดานการเงนิแก SMEs มีการขยายขอบเขตกวางขวางขึน้ แตยังไมเพยีงพอ 
ข. ยกเวนหนวยงานของกระทรวงพาณิชย การสงเสริมดานการตลาดยังมีอยูนอยมาก และ
ไมไดเนนที่ SMEs  
ค. การสงเสริมดานพื้นที่ประกอบการยังมีขอจํากัดมาก หนวยงาน/สถาบันในสวนกลางกับ
สวนภูมิภาคยังไมมีการเชื่อมโยงประสานงานกันอยางเปนระบบ สถาบันการศึกษาในเขต
ภูมิภาคยังมีบทบาทไมมากในการสงเสริม SMEs 

ง. การสงเสริมดานบุคลากร เนนการพัฒนาผูประกอบการ การสงเสริมการฝกอบรมคนงาน
ยังมีอยูนอยมาก 
จ. หนวยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนมีความสนใจการสงเสริมดาน โลจิสติกสมากขึ้น แต
ยังอยูในขั้นเริ่มตนและยังขาดแคลนขอมูลที่เปนระบบ 

ฉ. ยังไมมีการศึกษารวบรวมกฎหมายและกฎระเบียบที่จะเอื้อประโยชนและเปนปญหา
อุปสรรคแก SMEs อยางเปนระบบ การใหการปรึกษาแก SMEs ทางดานกฎหมายและ
กฎระเบียบยังมีอยูนอยมาก 

ช. มาตรฐานนโยบายการสงเสริมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ผานมายังมิไดใหความ
สนใจแก SMEs เทาที่ควร 

ซ. การจัดทําขอมูลและระบบเตือนภยัของหนวยงาน/สถาบันตางๆ มักไมมีการพิจารณาถึง
ขนาดของกิจการ 
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 การสงเสริมและพัฒนา การสงเสริมและพัฒนา SSMMEEss  ในดานตางๆ ตามแผนการสงเสริม ในดานตางๆ ตามแผนการสงเสริม SSMMEEss  ฉบับท่ี ฉบับท่ี 2 2 พพ..ศศ. . 25502550--

25542554 
 

 อ. กิริยา     การสงเสริม การสงเสริม SSMMEEss  ดานพื้นท่ีประกอบการดานพื้นท่ีประกอบการ  
 จากยุทธศาสตรของ สสว. ผูวิจัยไดแบงการศึกษา ออกเปน 2 แนวทางหลัก คือ 
ดานการพัฒนาพื้นที่ประกอบการ คือ การใหความชวยเหลือผูประกอบการโดยตรง 
โดยการพัฒนาและจัดหาพื้นที่ใหผูประกอบการในการดําเนินกิจการ รวมไปถึง
ทางดาน Infrastructure ดวย และอีกดาน คือ การ พัฒนาคลัสเตอร เปนอีกแนวทาง
ในการใหความชวยเหลือพัฒนาผูประกอบการ ซ่ึงทั้งสองประการนี้ก็มีความเชื่อมโยง
กันอยูแลว และมีเชื่อมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยรวมและเชื่อมโยงกับการ
พัฒนา SMEs ดวย  

 
ภาพรวม หนวยงานที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาพื้นที่ประกอบการ 

  พัฒนาพื้นที ่  
 ดานนโยบาย: สศช. เปนหนวยงานที่มีบทบาทชัดเจนในการวางแผน การ
พัฒนาทําเล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และ สสว. จะวางกลยุทธและ
กําหนดยุทธศาสตร 

 พื้นที่อุตสาหกรรม: กนอ. / หนวยงานภาคเอกชน กนอ. จะเขาไปดูแลจัดหา
พื้นที่ใหแก หนวยงานตางๆ และ SMEs  

 พื้นที่เศรษฐกจิชายแดน: กนอ. 
 ศูนยบมเพาะ / OSS (ศูนยครบวงจร): กนอ. กสอ. สสว.  
 และสถาบันการศึกษาตางๆ  

  พัฒนาคลัสเตอร  
 นโยบาย : สศช.  
 อุตสาหกรรม: สกอ. สอท. สภาหอการคาฯ 
 สสว. 

 

ปญหาและอุปสรรคปญหาและอุปสรรค 
 ไมสามารถจะลงทุนเองทางดานสาธารณูปโภคได เนื่องจากมีตนทุนที่สูงมาก 
ดังนั้นหนวยงานภาครัฐจะตองเขาไปดูแล 

 ตองพยายามตัง้อยูใกลตลาดและแหลงวัตถุดิบเพื่อประหยดัตนทุน  
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 การรวมกลุมเปนคลัสเตอร  อาจทําได ลําบากกวา ซ่ึงเปนเรื่องยากกวาพวก
อุตสาหกรรมรายใหญ 

 ขาดแคลนเงินทุนในการยายสูแหลงที่ตั้งใหม แมที่ตั้งเดมิไมมีความเหมาะสม 
 

หนวยงานที่มีบทบาทการสงเสริม SMEs ดานพื้นท่ีประกอบการ แบงการศึกษา ออกเปน 3 กลุม 
หนวยงานของรัฐ 
1. กนอ. เนนเรื่องพื้นที่โดยตรงในการจัดหาพื้นที่ใหกับผูประกอบการตางๆ ไมวาจะรายเล็ก
หรือรายใหญ ในสวนของการพัฒนา SMEs นั้น ในป 2547 เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐและ
กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสรางผูประกอบการรายใหมขึ้นมา 50,000 ราย จึงไดมีการจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมขนาดยอมขึ้น โดยใชช่ือวา โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอื้ออาทรเพื่อ SMEs มี
วัตถุประสงคเพื่อสรางเสริมศักยภาพใหกับผูประกอบการ SMEs  ในการลงทุน เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันให SMEs และไดมีการจัดตั้งเครือขายวิสาหกิจขึ้นมาดวย นอกจากนั้นมีการจัดตั้ง
สํานักงานเบ็ดเสร็จครบวงจรขึ้นมา(OSS) เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูประกอบการตั้งแตตน
จนจบกระบวนการ นอกจากนั้นยังมีโครงการตางๆมากมาย เชน ในปงบ 2550-2551มีโครงการ
พัฒนาและเขตเศรษฐกิจชายแดนขึ้นมาดวย ถึงแมวาจะไมไดใหการสนับสนุนแก SMEs โดยตรง
แต SMEs ก็จะไดประโยชนจากสวนนี้ไปดวย ไดแก ที่เชียงขอม ในจังหวัด เชียงราย   ในสวนของ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอื้ออาทรนั้น สุดทายแลวก็ไมไดมีการจัดตั้งขึ้นมา แตทาง กนอ.ได
นําเอาพื้นที่ในนิคมอุตสสาหกรรมที่วางเปลาอยูมาให SMEs เชา แตก็มี SMEs จํานวนไมมากที่เขา
มาใชในสวนนี้ เนื่องจากวาไมสามารถจายคาเชาในสวนนี้ได และ SMEs ที่จะเขาไปตั้งจะตองมี
จํานวนเงินทุนที่สูงพอ 
2. สสว. มีบทบาทมากมายในการกําหนดยุทธศาสตรตางๆ ในดานพื้นที่ประกอบการ โดยที่ผาน
มาทาง สสว.ไดรวม กับ สถาบันในภูมิภาคตางๆ รวมทั้งหมด 9 พื้นที่ทั่วประเทศ ในการพัฒนา
เครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมขึ้นมา (Cluster) เชน พื้นที่ภาคเหนือตอนบน รวมมือ
กับมหาลัยเชียงใหม ไดแก โครงการทองเที่ยว  หัตกรรม เปนตน 
3. กสอ. มีบทบาทในสงเสริมพัฒนา SMEs ในดานพื้นที่ประกอบการ โดยการสนับสนุนการ
รวมกลุม Cluster ซ่ึงแบงออกเปน 2 แนวทาง คือ 1. แนวทางของสํานักงานพัฒนาอุตสาหกรรม
สนับสนุน ใชแนวทางการพัฒนาเครือขายอุตสาหกรรม ตามแบบ UNIDO ผสมรวมกับ OECD ใน
การจัดตั้งโครงการที่เรียกวา พัธมิตรอุตสาหกรรมขึ้น 2. แนวทางของสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมและ
ผูประกอบการ จะใชตนแบบมาจากประเทศญี่ปุน คือ จะจัดตั้งศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมตามภูมิภาค
ตางๆ  
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หนวยงานเอกชน 
1. สอท. ไดจัดระบบพัฒนาอุตสาหกรรมออกเปน 9 กลุมอุตสาหกรรม ที่เห็นวามีศักยภาพและ
สามารถพัฒนาตอไปไดในอนาคต เชน เครือขายวิสาหกิจ อาหารและยา ปโตรเลียม เปนตน และ
ในป 2550 ทาง สอท. ไดรวมมือกับ สสว. ในการสงเสริมสนับสนุน SMEs ในการจัดทํา SMEs 
Project ขึ้นภายใตกรอบความรวมมือภาครัฐและเอกชน เปาหมายเพื่อยกระดับความสามารถ
ของผูประกอบการ  
2. บริษัทการพัฒนาอสังหาริมทรัพย จะเขามาทดแทนการทํางานของ กนอ. ในการจัดหาพื้นที่
ประกอบการใหแก SMEs อาจจะเปนในรูปของอาคารสํานักงานตางๆ โรงงานสําเร็จรูป เปนตน 
สถาบันการศึกษาในภูมิภาค  ไดมีการพูดถึงไปบางแลวคือ การรวมมือกับทาง สสว. ในการพัฒนา
เครือขายวิสาหกิจตามภูมิภาคตางๆ  
ดานการประเมินผล  

 กนอ. ไมบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว คือ การตั้งนิคมอุตสาหกรรมเอื้ออาทร ซ่ึงอาจจะเปนไปไดวา
ผูประกอบการที่จะไปตั้งในนิคมอุตสาหกรรมจะตองเปนรายใหญ  
 
ขอเสนอแนะ 

 จากการทําวิจัยมา เนื่องจากวาขอมูลมีจํากัด ทําใหเราไมสามารถรูไดวา SMEs เขามีความรูความ
เขาใจในขอจํากัดของตัวเองมากนอยเพียงไร  จากตัวอยางของประเทศ เยอรมัน 1.จะมีการจด
ทะเบียน SMEs ทั่วประเทศ ทําใหรูวามี SMEs เทาไหรและใครบาง มีปญหาอะไรบาง มีความเขาใจ
ในบทบาทหนาที่ของตัวเองอยางไร ในสวนนี้ไมทราบวาประเทศไทยจะสามารถทําไดไหม มาก
นอยเพียงใด 2.เอาขอมูลตางๆมาทําเปน Data Base มีเว็บไซดของ SMEs โดยเฉพาะเลย ซ่ึง
เปนสวนหนึ่งของ OSS (การบริการครบวงจร) ทําใหเมื่อ SMEs เขามาในเว็บไซดแลวสามารถ
รับรูไดวามีหนวยงานใดบาง ที่ใหความชวยเหลือ SMEs  อยูในดานตางๆ และยังสามารถ link ไป
ยังหนวยงานตางๆได  

 ดานกฎระเบียบ/ขอบังคับ มีการทํางานที่ซํ้าซอนกัน มีความไมชัดเจนในการใหบริการที่ซํ้าซอน กัน 
เปนไปไดไหมที่จะมีกฎหมายออกมาฉบับหนึ่ง และมีหนวยงานหนึ่งเพื่อทําหนาที่เกี่ยวกับดาน
พื้นที่ประกอบการโดยตรง  เพื่อจะไดมีความสะดวกรวดเร็วในการใหขอมูล เชน ใหขอมูลวานิคม
อุตสาหกรรมไหนเดนในดานใด และเห็นวาในหลายๆหนวยงานลงไปชวยในดานพื้นที่
ประกอบการ แตไมมีหนวยงานใดใหความชวยเหลือแก  SMEs โดยตรง สวนใหญจะให
ความชวยเหลือแก อุตสาหกรรมทั่วๆไป และสุดทายคือ การใหความชวยเหลือสงเสริม SMEs ไม
ตอเนื่อง 
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ยุทธศาสตรของ สสว. กับการสงเสริมดานพื้นท่ีประกอบการของ SMEs 
ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริม SMEs ในภูมิภาคและทองถ่ิน กําหนดขึ้น โดยพิจารณาการสงเสริม SMEs ใน
ดานพื้นที่ประกอบการโดยเฉพาะมีกลยุทธสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นสงเสริมเครือขาย
เชื่อมโยง สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหบริการแก SMEs และบูรณาการเครือขาย การสงเสริม 
SMEs ในภูมิภาค 
 แตเมื่อพิจารณาจากการดําเนินการของหนวยงาน / สถาบันตางๆ การปฏิบัติงานยังไมมีการ
เชื่อมโยงประสานงานที่ชัดเจน 
 

 อ. ไว จามรมาน  การสงเสรมิ SMEs ดานการตลาด 
 
ประเด็นท่ี 1 สรุปประเด็นยุทธศาสตร  
 จากยุทธศาสตรของ สสว. 6 ยุทธศาสตรนั้น การสงเสริม SMEs ดานการตลาดนั้น จะเนน
ในยุทธศาสตร ที่ 6 ในยุทธศาสตรที่ 2 3 4 เปนเรื่องของการคาและบริการ สวนในยุทธศาสตรที่ 5 คือ 
ธุรกิจทองถ่ิน สวนการพัฒนาผูประกอบการคือ ยุทธศาสตรที่ 1  
ประเด็นท่ี2 แนวคิดในการสงเสริมทางดานการตลาด แบงเปน 4 ประการ 

1. การสงเสริมการคา (Trade Promotion) 
2. การสงเสริมการสงออก (Export Promotion) 
3. การปรับปรุงการตลาด 
4. ปญหาทางการตลาด ไมไดเกิดจากกลไกการเขาสูตลาดอยางเดียว แตเปนปญหาจากความ

 ตองการพัฒนาผลิตภัณฑ คือการปรับปรุงทางดานเทคโนโลยี และขอมูลทางการตลาดความจริง
การตลาดเปนเรื่องชองวางระหวางผูซ้ือและผูขาย คือจะทําอยางไรเพื่อจะนําเสนอสินคาใหตรงกับ
ความตองการของผูซ้ือสินคา 
ปญหาการตลาดของ SMEs 

  ขอจํากัดของชองการจัดจําหนาย 
  ขาดแคลนขอมูลการตลาดที่ชัดเจน ทําให SMEs ไมสามารถผลิตสินคาไดสอดคลองกับความ
ตองการได 

  ขาดความรูและทักษะการพฒันาตลาด  
  ขาดการสนับสนุนทางการเงิน 
  ตลาดในประเทศ   
  ตลาดตางประเทศ  
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หนวยงาน / สถาบันท่ีมีบทบาทสงเสริม SMEs ดานการตลาด 
 ภาครัฐ 

  หนวยงานตางๆ ของกระทรวงพาณิชย (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมสงเสริมการสงออก 
กรมการคาตางประเทศ) กรมการคาภายในถือวามีบทบาทสําคัญ โดยเฉพาะดานขอมูล
ขาวสาร กรมพัฒนาธุรกิจการคา สงเสริมระบบการคา  กรมสงเสริมการสงออก ชวยสงเสริม
ความเขาใจในชองทางจัดจําหนายในตางประเทศ กรมการคาตางประเทศทั้งแงของการ
สนับสนุนสินคาใหไปสูตลาดที่เหมาะสม และดานขอมูลขาวสาร 

  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จะทําหนาที่ในการสงเสริมการทองเที่ยวซ่ึงจะทําให SMEs 
ไดรับประโยชนดวย 

  หนวยงานของกระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ (เชน กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม  สมอ. อุตสาหกรรมจังหวัด  กรมวิชาการการเกษตร ฯลฯ) แตสวนใหญไมมี
การสนับสนุนการตลาดโดยตรง 

       
 หนวยงาน / สถาบันภาคเอกชน 

 สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
  สมาคมและสถาบันตางๆ  ( เชน สมาคมรองเทาไทย  สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย  
สมาคมธุรกิจแฟรนไซน และ SMEs ไทย  สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย  สมาคม
สงเสริมการรับชวงการผลิตไทย  สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย  ฯลฯ ) 

ในหนวยงานของเอกชนจะเขาใจ เหน็ปญหา และสงเสรมิสมาชิก ในดานการตลาดโดยตรงอยูแลว  
 

 สถาบันอิสระ / สถาบันอุตสาหกรรมเฉพาะทาง 
ทําหนาที่ในการรวบรวมขอมูลที่สําคัญในแตละอุตสาหกรรม รวบรวมปญหาและมีเครือขายที่

เกี่ยวของทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญและขนาดเล็ก มีความรูความสามารถที่จะแนะนําในการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ ความทั้งการรับรองมาตรฐาน มีฐานขอมูลที่ใชในการตัดสินใจอยางถูกตองในแงของ
ทิศทางในอนาคต  

( เชน สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สถาบันยานยนต  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  
ฯลฯ ) แตสถาบันเหลานี้มักมีภารกิจอื่นๆ  นอกเหนือจากการสงเสริมดานการตลาด 
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ยุทธศาสตรของ สสว. กับการสงเสริมดานการตลาดของ SMEs 
ยุทธศาสตรทั้ง 6 ยุทธศาสตรลวนมีกลยุทธที่เกี่ยวของ กับการสงเสริม SMEs ดานการตลาด 
 ปญหาทางดานการตลาดนั้นไมไดเปนปญหาทางดานการตลาดโดยตรง แตยังเปนปญหา 
ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ และดานการเงิน ซ่ึงถาเรามองภาพรวมของหนวยงานที่สงเสริมดานการตลาด
จะพบวา หนวยงานแตละหนวยงานจํากัดบทบาทหนาที่ของตนเอง ความเชื่อมโยงในระหวางราย
ปญหายังไมมี มักจะมองปญหาในภาพรวมมากกวา ความจริงนโยบายสงเสริมการตลาดจะตองทํา
ตามนโยบายสงเสริมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพราะวาลักษณะความตองการทางการตลาดแตละ
อุตสาหกรรมหรือแตละประเภทไมเหมือนกัน      
 

 อ. ไว จามรมาน  การสงเสรมิ SMEs ดานการพัฒนาบุคลากร 
 
ปญหาและขอจํากัดของ SMEs ดานบคุลากร 

 การพัฒนาผูประกอบการ 
 ขอจํากัดของแรงงานที่มีฝมือ / นักวจิัย 
 ขอจํากัดการฝกอบรมแรงงาน อาจจะเกิดจากเสียเวลาในการทํางาน ในการแกไข อาจจะมี

การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 
 ปญหาอื่นๆ : คุณภาพแรงงาน  การเขาออกงาน  ระเบียบวินัยการทํางาน ฯลฯ 

 
หนวยงานสงเสริม SMEs ดานบุคลากร 
หนวยงานภาครัฐ  
 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  สถาบันการศึกษา และหนวยงานที่สังกัด 
เชน สถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรและหนวยบมเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษาแหงประเทศไทย (IMET)   
สถาบันอิสระ / ในกํากับของรัฐ 

   สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 
  ISMED  
  สถาบันอุตสาหกรรมเฉพาะทาง 
  สถาบันคีนันแหงเอเชยี 
  สถาบันไทย – เยอรมัน 
  สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี ไทย – ญ่ีปุน  
  ฯลฯ 
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สถาบันเอกชน 
 สถาบันพัฒนาผูประกอบการไทย สภาหอการคา 
  มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจดัการ 
  มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนษุยระหวางประเทศ 
  สมาคมเอกชน อ่ืนๆ 

 สถาบันเอกชนตางๆเหลานี้ สนับสนุนทั้งทางดานศูนยบมเพาะผูประกอบการ สนับสนุน
ทางดานการจัดการ สนับสนุนทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยภายในองคกร  
  
ยุทธศาสตรของ สสว. กับการสงเสริมดานการพัฒนาบคุลากรของ SMEs 
 ใหความสําคัญแกการพัฒนาบุคลากร แตหนวยงาน ที่มีบทบาทการพัฒนาบุคลากรใน SMEs 
ยังมีอยูนอย   
 

 คุณ สินชยั ตัง้ประดับกุล  การสงเสริม SMEs ดานโลจิสติกส 
 
องคประกอบโลจิสติกส 
 

ขับเคล่ือนกระบวนการโดย -ธุรกิจบริการนําสงสินคา 
     -บริการขนสงรูปแบบตางๆ 
        
              บุคคลท่ีเก่ียวของ           กิจกรรมเสริม 

               ผูผลิตวัตถุดิบ การบริหารคลังสินคา 

            โรงงานแปรรูป การดูแลสินคา การจัดซื้อ 

         ผูคาสง  ผูคาปลีก การบรรจุหีบหอ  การบริหาร 

    ผูบริโภค                กิจกรรมหลัก  ความตองการลูกคา 
             การขนสง  การบริหารสินคาคงคลัง                 ปจจัยกํากับ/
สนับสนุน   การสั่งซื้อ  การบริหารขอมูล                        -กฎระเบียบที่เกีย่วของ 
 โครงสรางพื้นฐานของระบบ   กิจกรรมการเงินที่เกี่ยวของ 
-เครือขายการขนสง 
-การคมนาคมสื่อสารขอมูล 
-การเงิน 
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ขับเคล่ือนกระบวนการโดย  
- ธุรกิจบริการนําสงสินคา 
- บริการขนสงรูปแบบตางๆ    
โครงสรางพื้นฐานของระบบ  
      - เครือขายการขนสง 
      - การคมนาคมสื่อสารขอมูล 
      - การเงิน 
ปจจัยกํากับ/สนับสนุน  
     - กฎระเบยีบที่เกี่ยวของ  
บุคคลท่ีเก่ียวของ  

o ผูผลิตวัตถุดิบ  
o โรงงานแปรรูป  
o ผูคาสง  ผูคาปลีก  
o ผูบริโภค 

กิจกรรมเสริม  
o การบริหารคลังสินคา  
o การดูแลสินคา การจัดซื้อ  
o การบรรจุหีบหอ  การบริหาร  
o ความตองการลูกคา  

กิจกรรมหลัก  
o การขนสง  การบริหารสินคาคงคลัง  
o การสั่งซื้อ  การบริหารขอมูล  
o กิจกรรมการเงนิที่เกีย่วของ  

 
ความจําเปนตองพัฒนาและสงเสริมระบบโลจิสติกสตอการจัดทําแผนการสงเสริม SMEs  

 SMEs ตองยกระดับความสามารถในการแขงขัน การดําเนินธุรกิจในทกุวิถีทาง ทั้งการสราง
มูลคาเพิ่ม และลดตนทุน รวมท้ังตนทุนทางดานโลจิสติกส 

 ประเทศไทย มีตนทุนโลจิสติกสตอ GDP ที่คอนขางสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น  
ปญหาและอุปสรรคโลจิสติกสไทย 

o ขาดการพัฒนาความรู นวัตกรรม และ IT 
o ยังไมมีความเขมแข็ง 
o ตองแกไขและปรับปรุง 
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หนวยงานที่เก่ียวของ 

 ดานโครงสรางพื้นฐาน คือ ภาครัฐ 
 โดยเฉพาะ กระทรวงคมนาคม อุตสาหกรรม พาณิชย สารสนเทศ ตางประเทศ 
แรงงาน วิทยาศาสตร ศึกษา 

 ดานการขับเคลื่อนกระบวนการ คือ เอกชน 
 สมาพันธโลจิสติกสไทย หอการคา สมาคมตางๆ 

 ดานปจจยัเกื้อหนุน คือ ภาครัฐ ปรับปรุงกฎตางๆ 
 กระทรวงตางๆที่เกี่ยวของ และการประสานระหวางภาครัฐและเอกชน 
 สสว. 

 
ยุทธศาสตรของ สสว. กับการสงเสริมดานโลจิสติกสของ SMEs 

 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกจิ SMEs 
 เปาหมายหนึ่งคือ การบริหารจัดการโลจิสติกสของ SMEs ใหยกระดบัไปสูระดับ World 

Class 100 ราย 
 จัดทํากรอบแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs  

o แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการดานโลจิสติกสในสถานประกอบการ 
o แผนงานสนับสนุนการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกดานโลจิสติกส 
o แผนงานสนับสนุนผูผลิต/ผูใหบริการ/ผูใชบริการดานโลจิสติกส 

 
 ดร.ภัทรพงศ  การสงเสริม SMEs ดานวิทยาศาสตร/เทคโนโลย ี

 
ขีดความสามารถของ SMEs ไทยปจจุบัน 
สถานภาพปจจุบัน 

o ความสามารถการผลิตขั้นพื้นฐาน : ออนแอและยังขาดการยกระดับ SMEs สวนมากจะอยู
ในระดับนี้ คือเปนผูใชเทคโนโลยี แตวายังไมสามารถเขาใจเทคโนโลยีไดอยางลึกซึ้ง 

o ความสามารถทางชางและการดัดแปลง : มีความสามารถบาง แตทักษะหลักยังออนแออยู 
o การออกแบบและวิศวกรรม : มีอยูนอยมาก ซ่ึงเกิดจากการรวมกลุมบริษัท รวมถึงการทํา

วิศวกรรมยอนรอย คือสามารถดัดแปลงหรือทําใหดีขึ้นกวาเดิม ไมใชการ Copy ในดานนี้
ผูประกอบการนั้นขาดแคลนจํานวนมาก  

o การวิจยัและพฒันา : มีอยูนอยมาก  
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การบริการใหคําปรึกษา  เชน 
o โครงการ ITAP ของ สวทช. ไดแก การบรกิารใหคําปรึกษา 
o คลินิกเทคโนโลยี ของ กระทรวงวิทยาศาสตร  คือ บริการใหคําปรึกษา ถาผูประกอบการไม

สามารถหาเทคโนโลยีได ก็จะมีที่ปรึกษาแนะนําวาควรจะไปหาจากที่ไหน 
o MDICP ของ กสอ.  
o Shindan ของ  สสท. 
การบริการดานเทคนิค  
เชน สถาบันมาตรวิทยาฯ กรมวิทยาศาสตรบริการ สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO สสท. และ
สถาบันอาหาร 
การสนับสนุนทุนวิจัย เชน  
o สกว. ใหทุนกบัเอกชนไปพฒันาเทคโนโลยี  
o สวทช  
o NIA ใหเงนิทนุสนับสนุน โครงการนวัตกรรมตางๆ  
มาตรการสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ 
เงินกูดอกเบี้ยต่ํา และแรงจูงใจดานภาษี เชน 
o สวทช. NIA  
o กรมสรรพากร ในสวนของกรมสรรพกรนั้นสามารถใหหักภาษีไดสองเทา คือ ทํา R&D 1 บาท 

สามารถหักได 2 บาท 
o BOI ก็มีการใหการสนับสนนุการทํา R&D โดยใหสิทธิประโยชนตางๆ 

 แตวาโดยรวมแลวบริษัทที่ไดรับประโยชน จากมาตรการของ กรมสรรพกร หรือ BOI สวน
ใหญจะเปนบริษัทใหญ และบริษัทเล็กที่ไดรับประโยชนสวนมากก็เปนบริษัทลูกของ บริษัทใหญ
อีกทีหนึ่ง  
 หนวยงานสวนใหญที่ใหการสงเสริมทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวนใหญจะเปน
หนวยงานในกระทรวงวิทยาศาสตรและกระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันไทย - ญี่ปุน  สกว. ใน
กระทรวงวิทยาศาสตรหนวยงานที่ทําการสงเสริม SMEs เชน สํานักงานปลัด ทําโครงการ คลินิก
เทคโนโลยี  สวทช. ก็มีโครงการ ITAP หรือการใหกูดอกเบี้ยต่ํา เปนตน  สวนกระทรวงอุตสาหกรรม 
หนวยงานที่ใหการสนับสนุน SMEs เชน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  สสว.  สถาบันมาตรฐาน และ
สถาบันเฉพาะทางอื่นๆ เปนตน   
ปญหาและอุปสรรค 

 การสงเสริมทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแก SMEs ยังมีอยูจํากัด แมวาจะมีหนวยงาน
ชวยเหลือจํานวนมาก แตถาเทียบเปนจํานวนเงินแลวถือวานอย ไมมากเทาที่ควร เพราะฉะนั้น
จํานวน SMEs ที่ไดรับการชวยเหลือจึงยังมีอยูนอย 
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  การติดตอขอรับความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐมีขั้นตอนยุงยากและใชเวลามาก  
  มาตรการตางๆ ของรัฐยังขาดการเชื่อมโยง  
  หนวยงานภาครัฐทํางานแขงขันกันเอง ไมไดทํางานอยางบูรณาการเทาที่ควร ไมมีการ
เชื่อมโยงกัน 

 
 อ.สมศักดิ์    แตมบุญเลิศชัย   การสงเสริม SMEs ดานการเงิน 

 
ปญหา : SMEs มีขอจํากัดดานเงินทุน เพื่อกอตั้งและขยายกิจการ ตองพึ่งเงินทุนของตนเอง และจาก
นอกระบบ  ขาดขอมูล ประกอบการที่เปนระบบ  ขาดหลักทรัพยค้ําประกันเงินกู  ฯลฯ 
สภาพ : มีการใหความสนใจแกการใหเงนิกู และเงนิทุนแก SMEs มากขึ้น 

  เงินกู (Debt  Financing) 
  เงินทุน (Equity  Financing) 

 มีสถาบัน และเครื่องมือทางการเงิน ที่จะชวยเหลือ SMEs มากขึ้น แตยงัมีขอจํากัด 
 
หนวยงานภาครัฐ 
 

หนวยงาน ภาระหนาที ่

ธพว. สนับสนุนทางการเงินแก SMEs ในดานเงนิทุนและการเสริมสภาพ
คลอง (ในรูปของสินเชื่อ factoring leasing) 

ธกส. อํานวยสินเชื่อใหแกเกษตรกรและ ผูประกอบการรายยอยใน
ชนบทเพื่อประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร 

ธสน. ใหบริการแกผูสงออกและผูลงทุน รวมทั้งผูสงออกรายยอย และ
จัดตั้งศูนยบริการผูสงออก SMEs  

ธ.ออมสิน ใหบริการทางการเงินแก SMEs ในดานเงนิทุนและการเสริมสภาพ
คลอง และคําปรึกษาแก SMEs 

บสย. ใหบริการค้ําประกันสินเชื่อแก SMEs 
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สถาบันการเงนิภาคเอกชน 
 ธนาคารพาณิชยทุกแหงรวม 18 ราย มีบริการดานสินเชื่อใหแก SMEs 
 สถาบันการเงินมีบริการทางการเงินที่หลากหลายมากขึ้น ในชวงเวลาที่ผานมาครอบคลุมถึง
บริการแฟคตอริ่ง บริการลิสซิ่ง และการใหคําปรึกษาดานการเงิน 

 ธนาคารพาณิชยบางแหงมีบริการแยกยอยตามรายธุรกิจหรือรายสาขาใหแก SMEs 
 ธนาคารกสิกรไทยเปนธนาคารที่ใหบริการแก SMEs อยางกวางขวางและทั่วถึงมากทีสุ่ด 

 
สถาบันท่ีชวยสงเสริมการลงทุนในกิจการ SMEs 

 ธุรกิจเงินรวมลงทุน (Venture capital) ภาครัฐ (สสว.) และภาคเอกชน (บลท. ขาวกลาในเครือ
ธนาคารกสิกรไทย) 

 ตลาด MAI เปนแหลงระดมทุนสําหรับ SMEs 
 บลจ. วรรณ ทาํหนาที่บริหารจัดการกองทนุ 

 
การสงเสริม SMEs ดานการเงินผานแหลงเงินกู 

 ปริมาณสินเชือ่เพิ่มขึ้น 
 สินเชื่อที่ไมกอใหเกดิรายไดมีอยูคอนขางสูง 
 วงเงินสินเชื่อที่ใหแก SMEs นั้นยังไมบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว 
 การใหบริการ Factoring แก SMEs นั้นประสบความสําเร็จคอนขางมาก 
 Leasing ยังเตบิโตไมมากนกั 
 การค้ําประกันเงินกูของ บสย. มีสวนเสริมใหปริมาณสินเชื่อในระบบเพิ่มมากขึ้น 

 
การสงเสริม SMEs ดานการเงินผานแหลงเงินทุน 

 การระดมทุนของ SMEs ผานทางธุรกิจเงินรวมลงทุน ยังมีสัดสวนนอยเมื่อเปรียบเทียบกับ
การระดมทุนผานชองทางอื่น 

 SMEs ยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจเงินรวมลงทุน และเกรงวากิจการของตนจะถูกโอน
หรือลมไป รวมไปถึงการเกรงวาความลับทางการคาของตนจะถูกเปดเผย 

 
บทบาทการสงเสริม SMEs ดานการเงิน 

 ท่ีผานมาการสงเสริม SMEs ดานการเงินที่เกิดขึ้นนั้นเปนไปอยางสอดคลองกับยุทธศาสตร
ของ สสว. ที่มีวัตถุประสงคเพื่อแกปญหาการขาดแคลนเงินทุน และการขาดแคลนสภาพ
คลองใหแก SMEs เปนอยางดีพอสมควร แมยังประสบปญหาและขอจํากัดอยู โดยเฉพาะ
ในยุทธศาสตรที่ 6 กลยุทธที่ 4  การสงเสริม SMEs ดานการเงิน 
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 อ.สมศักดิ์    แตมบุญเลิศชัย   การสงเสริม SMEs ดานกฎหมาย/กฎระเบียบ และขอบงัคับ 
 
ความสําคัญของกฎระเบียบตอSMEs 

 กิจการของ SMEs นั้นมีอยูจํานวนมากไมสามารถดําเนินการอยูรอดไดกวา 5 ป เนื่องจาก 
 การแขงขันสูง 
 ดานกฎหมาย ระเบียบขอบังคับของรัฐเองก็จะเปนปจจัยสําคัญ 
 ตนทุนที่เกดิจากการถูกบังคับใหตองปฏิบัติตามระเบียบทีรั่ฐประกาศใชเพิ่มมาก
ขึ้นในแตละป  

 อัตราคาภาระตอผลผลิตรวมของกิจการขนาดเล็กจะสูงกวา  กิจการขนาดใหญ 
(ภาษตีางๆ)  

 
ปญหาและอุปสรรคของกฎระเบียบ 

 ระดับที่ 1. ปญหาที่มีผลกระทบโดยตรงตอ SMEs 
o กฎหมายวาดวยภาษีอากร การบัญชี กฎหมายโรงงาน กฎหมายวาดวยสิทธิบัตร 

กฎหมายการสงเสริมการลงทุน ฯลฯ 
 ระดับที่ 2. ปญหาในระดับวิธีปฏิบัติราชการ  

o ปญหาเกี่ยวกับการขาดความชัดเจน การขาดการประสานงานของหนวยงานของรัฐ 
ปญหาเรื่องขั้นตอนและระยะเวลาในการขออนุญาต การใชอํานาจของเจาหนาที่ ฯลฯ 

 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

 สําหรับประเทศไทยพบวากฎระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับ SMEs กระจายอยูในกระทรวง 
กรม กองตางๆ  

 ไมมีหนวยงานที่ทําหนาทีใ่นการรวบรวม เพื่อชวยเหลือ ใหคําแนะนําแบบครบวงจร  
 

ยุทธศาสตรของ สสว. กับการสงเสริมดานกฏระเบียบของ SMEs 
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ SMEs มีเร่ืองกฎหมายและกฎระเบียบ
โดยเฉพาะ 

 เปาหมายหนึ่งคือ กฎระเบียบที่มีอยู ใหไดรับการทบทวนปรับปรุง และออกกฎระเบียบใหม
ที่เอื้อตอการประกอบการของ SMEs อยางนอย 10 เร่ือง  

 นอกจากนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ไดกําหนดในเรื่องการปรับปรุง
แกไขกฎระเบียบที่ไมเอื้อตอการสงเสริมการคาและการลงทุน รวมทั้งธุรกิจของ SMEs ดวย 
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และเพิ่มเติมกฎระเบียบบางประการเพื่อใหสอดคลองกับกิจกรรมใหมๆ เชน ระบบสารสนเทศ
และโลจิสติกสตอการคาการลงทุน  

 
 อ.สมศักดิ์    แตมบุญเลิศชัย   การสงเสริม SMEs ดานขอมูลขาวสาร 

 
ความสําคัญ  

  ขอมูลขาวสารมีความสําคัญตอธุรกิจทุกประเภททุกขนาด 
  SMEs มีขอจํากัดในการไดมาซึ่งขาวสารขอมูล 
  การสงเสริมดานขอมูลขาวสารจะเอื้อประโยชนแก SMEs มาก 

ปญหาและขอจํากัดของ SMEs ดานขอมูลขาวสาร 
การบริการดานบริการขอมูลขาวสารแก SMEs ยังไมเพียงพอ เพราะ 

  ยังไมมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 
  ขอมูลที่จัดเก็บไดยังมิไดนํามาใชประโยชนอยางเต็มที่ 
  SMEs มีขอจํากัดในการเขาถึงขอมูลขาวสาร 

หนวยงาน/สถาบันท่ีมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 
หนวยงานภาครัฐ 

  ธนาคารแหงประเทศไทย 
  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
  NESDB 
  หนวยงานในกระทรวงตางๆ 

หนวยงาน/สถาบันภาคเอกชน/สถาบันอิสระ 
 ลวนมีการจัดเก็บขอมูลที่จําเปนตอการดําเนินงานของตนเอง แตปญหาคือการเผยแพรยังอยู
ในวงจํากัด 
การสรางระบบเตือนภัยลวงหนา 

 ยังมีหนวยงานนอย ที่มีการจดัทําระบบขอมูลเพื่อการเตือนภัยลวงหนา ที่สําคัญมี 
o ธนาคารแหงประเทศไทย 
o สสว. 
o กระทรวงอุตสาหกรรม (สศอ.) 
o กระทรวงพาณิชย 
o กระทรวงการคลัง 

 ขอมูลของหนวยงานสวนใหญ ไมมีการจําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 
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ขอเสนอแนะ 
 การจัดทํานโยบายและแผน และการดําเนินงานของหนวยงาน/สถาบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ควรเนนการสงเสริม SMEs มากขึ้น 

 สสว. ควรกระตุนหนวยงาน/สถาบันตางๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ที่ยังมีสวนรวมใน
การสงเสริม SMEs นอยใหมีบทบาทมากขึ้น ตามแนวทางและเปาหมายของแผนปฏิบัติการ
สงเสริม SMEs  

 ในการสงเสริม SMEs ดานตางๆ นโยบาย/มาตรการที่ควรเนนมากขึ้นคือ การสงเสริมดาน
การตลาดและพัฒนาบุคลากร หนวยงาน/สถาบันตางๆ เชน สถาบันอิสระ ควรมีกิจกรรม
ทางดานการตลาดและพัฒนาบุคลากรมากขึ้น สวนหนวยงาน/สถาบันที่มีหนาที่ทางดานนี้
อยูแลว เชน กระทรวงพาณิชย กระทรวงแรงงาน ก็ควรมีการเนนการสงเสริม SMEs มาก
ขึ้น 

 ควรมีการสงเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยูในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ ใหมี
บทบาทในการสงเสริมพัฒนา SMEs มากขึ้น เชน ในการสรางบุคลากร 

 ควรมีการรวบรวมกฎหมายและระเบียบที่เอื้อประโยชนและเปนอุปสรรคแก SMEs อยาง
เปนระบบ 

 การจัดทําขอมูลในภาคอุตสาหกรรม การคาและบริการ ควรมีการจําแนกตามขนาดของกจิการ 
เพื่อประโยชนในการวิเคราะหสภาพและปญหาของ SMEs 

 ควรมีการจัดทําฐานขอมูลหนวยงานที่มีสวนสงเสริม SMEs ทางดานตางๆ และเผยแพรแก 
SMEs ทั้งประเทศ 

 
คําแนะนําจากอ.สมศักดิ์ แตมบุญเลิศชัย 

 ในดานการตลาดนั้นยังไมโดดเดนนักในการใหการชวยเหลือ SMEs ทั้งหนวยงานราชการ
และเอกชน สวนใหญจะมองจากดาน Supply มากกวาดาน demand ดังนั้น ทั้งสถาบันเฉพาะทาง
หรือภาคเอกชน จะตองมีการเนนทางดานการตลาดมากขึ้น แลวมองทางดานการตลาดของ SMEs วามี
ขอจํากัดทางดานอะไร เราควรจะสงเสริมเขาอยางไร เนื่องจากเทาที่พบเห็นคือวา มีมาตรการทางการตลาด 
มีนโยบายตางๆ แตวาไมไดดูวา SMEs มีปญหาดานไหน เราควรจะสงเสริมเขาดานไหน 

 ในดานสถาบันเอกชน แมมีสาขาในจังหวัดตางๆ แตมีปญหาที่วา สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย หรือสภาหอการคาไทย มีสาขาในจังหวัดตาง  ๆและก็มีการประชุมกัน แตวาทางดานนโยบาย
ยังไมสอดคลองกันระหวางสวนกลางกับสวนภูมิภาค เพราะฉะนั้นถาเราจะพัฒนาพื้นที่ ควร
จะดูวาสวนกลางควรจะทําอะไรเพื่อกระตุนใหเขาพัฒนาพื้นที่ ประการหนึ่งที่คิดวาควรจะทําคือ ให
แตละจังหวัดบอกมาเลยวาเขาขาดแคลนอะไร เขามีดีอะไร แลวรวบรวมขอมูลเก็บไว เราจะไดรูวา
ควรจะมีการสงเสริมอยางไร สิ่งที่คิดวาควรจะมีบทบาทอยางมากในการสงเสริม SMEs คือ 
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สภาอุตสาหกรรมจังหวัดและสถาบันการศึกษาตางๆ ยังมีบทบาทไมมาก แตจริงๆแลวควรจะมี
บทบาทอยางมาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ควรจะมีการรวบรวมวา SMEs มีปญหาอยางไร แลว
ทางสวนกลางนําขอมูลเหลานี้มาคิดดูวาควรจะสงเสริมเขาอยางไร 

 
ดานโลจิสติกส ที่โดดเดนคือ กระทรวงคมนาคม แตวาสนใจแตการคมนาคมขนสง และไมไดประสาน
กับหนวยงานอื่น ทางดานขอมูลโลจิสติกส NESDB เปนหนวยงานหลักหรือเปนตัวกลาง ดังนั้นใน
สวนนี้ NESDB ควรจะทําการประสานงานดานโลจิสติกสตางๆ ปญหาดานโลจิสติกส คือ ไมมีการ
ประสานงานกัน และ ยังไมไดมีการเนนการสงเสริมแก SMEs มากพอ  

 
ดานกฎระเบียบ และขอบังคับ ยังขาดเรื่องการรวบรวมกฎระเบียบที่มาเพียงพอ มีเพียง สสว.ที่รวบรวม
อยู แตก็ยังไมเพียงพอ ดังนั้นควรจะมีหนวยงานอื่นทําการรวบรวมเพิ่มมากขึ้น 

 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนวยงานในกระทรวงวิทศาสตรก็ไดพยายามสงเสริมทางดาน SMEs 
อยู เชน คลินิกเทคโนโลยี ใหทุนสนับสนุนตางๆ เปนตน  แตวางบประมาณสวนใหญที่ใชไมไดใช
สนับสนุนภาคเอกชนเทาไหร โดยเฉพาะ SMEs งบประมาณสวนใหญใชในการทํา R&D ในเชิง
นโยบายบอกวาใหการสนับสนุน SMEs แตวาในเชิงปฎิบัติงบประมาณจะนอยกวาในการทํา R&D 
ที่เปนองคความรู ไมใชการทํา R&D ที่สนับสนุนภาคเอกชน มีการใหบริการใหคําปรึกษา เชน กรม
วิทยาศาสตรบริการ มีการใหการทดสอบตางๆ อยูบาง แตวาเวลาในการทํานั้นนานเกินไป เชน 6 เดือน
ซึ่งภาคเอกชนนั้นตองการเวลาที่สั้นกวานี้ ถึงแมวาจะพยายามปรับปรุงใหรวดเร็วขึ้นแตก็ยังชา
สําหรับภาคเอกชนอยูดี และเนื่องจากวา หนวยงานเหลานี้วัตถุประสงคหลักไมไดตั้งมาเพื่อสนับสนุน
ดานเทคโนโลยีแกภาคเอกชนโดยตรง และเวลาที่นักวัยมีงานของตัวเองอยูก็จะพักงานวิจัยของภาคเอกชน
ไวกอน ดังนั้น จะตองมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดอยางมาก ซ่ึงดูแลวสามารถทําไดยาก 
 
กระทรวงอุตสาหกรรม พยายามจะสงเสริมทางดานนี้อยู แตที่นาแปลกใจคือ ไมมีสถาบันวิจัยทางดาน
เทคโนโลยีเฉพาะทาง ซ่ึงแตกตางอยางมากกับประเทศ ญ่ีปุน เกาหลี เพราะสถาบันเหลานี้จะสามารถ
เชื่อมโยงกับ ภาคการผลิตที่แทจริงไดดีกวา หนวยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร จึงมีความจําเปนที่
สถาบันเฉพาะทางของกระทรวงอุตสาหกรรมจะตองลงมาทําในเรื่อง เทคโนโลยีรายสาขาใหมาก
ขึ้น แตวาขอจํากัดของสถาบันเฉพาะทางคือ มีการเขียนวา สถาบันเฉพาะทางจะตองเลี้ยงตัวเองได 
ภายใน 5 ป แตส่ิงที่สถาบันเฉพาะทางไดทํานั้นมีลักษณะเปน Public good ดังนั้นที่บอกวาจะตอง
เลี้ยงตัวเองใหไดภายใน 5 ป แตเขาตองมานั่งทํากิจกรรมหลายกิจกรรม เฉพาะฉะนั้นจะทําใหมี
ปญหาเกิดขึ้นได ดังนั้นควรจะแกไขขอจํากัดหรือแนวคิดนี้เพื่อใหการทํางานสะดวกขึ้น  
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ดานองคเอกชนอื่นๆ คอนขางมีนอย สถาบันที่ไดรับการยอมรับ คือ สถาบันไทย - ญ่ีปุน ที่ใหการ
ชวยเหลือคอนขางมาก แตวา จํานวนที่ใหการชวยเหลือ SMEs มันนอยมากเมื่อเทียบกับจํานวน SMEs 
ทั้งหมด เพราะฉะนั้นรัฐตองพยายามสนับสนุนใหเกิดองคเอกชนเพิ่มมากขึ้น เพื่อมาชวยเหลือใน
สวนนี้  
 
การพัฒนาขอมูล มีการทําคอนขางมาก สํานักงานสถิติก็ทําคอนขางกวางขวาง และในหนวยงานตางๆ 
เชน กระทรวงพาณิชย  มีกรมพัฒนาธุรกิจการคาที่เก็บรวบรวมขอมูลตางๆไว แตไมมีการจําแนก
ขอมูล   สวนธนาคารแหงประเทศไทย และกระทรวงการคลังมีขอมูลอยูเยอะมากแตวา ไมไดเนน
ทางดาน SMEs นอกจากนั้นในตอนนี้ส่ิงที่ยังขาดอยูคือ พวกวิสาหกิจชุมชน ขนาดเล็กที่อยูตาม
พื้นที่ตางๆ ซึ่งไมไดจดทะเบียน ซึ่งหนวยงานตางๆควรจะเขาไปสํารวจดูในสวนนี้ ขณะนี้ทาง 
สสว. ไดพยายามที่จะเขาไปใหการชวยหรือในสวนนี้อยู แตวามีความยากลําบากมากเนื่องจากวา
ไมมีขอมูลของ วิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก เหลานี้อยู    

  
 ขอเสนอแนะคือ และหนวยงานตางๆควรจะใหความสําคัญกับทางดานขนาดใหมากขึ้น  

 
 ความเห็นจากผูเขารวมประชุม 
 

 จากกระทรวงพาณิชย  
o ที่พูดมายังขาดการดําเนินงานที่สําคัญในการชวยเหลือ SMEs ของกรมทรัพยสินทางปญญา 

ทั้งในดานการเปดตลาดและการดําเนินการทางการคา 
o หัวใจที่สําคัญคือ เร่ือง Demand Foundation เปนนโยบายหลักนโยบายหนึ่งของเราในการที่

จะพยายามขายสินคาที่ตลาดตองการ ส่ิงที่ดําเนินการไปแลวหรือส่ิงที่ดําเนินการในอดีต
เกี่ยวกับทางดาน Supply ก็มีหลายหนวยงานที่ดําเนินการในสวนนี้ ส่ิงที่เราเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
คือ ตองชวยเหลือผูประกอบการรายยอย และอีกดาน คือที่เรียกวาการอุมฆา คือ ตัวอยางเชน
การไปเสนอสินคาในตางประเทศ เราบริการทุกอยางฟรีแตพอ SMEs กลับมา กลับทําอะไร
ไมไดเลย ซ่ึงสิ่งนี้ก็เปนปญหาตอเนื่องมายาวนาน 

o ในเรื่องของ Sector ทั้งในดาน Sector หรือ General จะตองทําใหเกิดความเชื่อมั่นในตัวสินคา
ของประเทศไทย 

o ในราย Sector นั้นเราแยกเปน 20 Sector ในแตละ Sector  ก็จะประกอบดวยหลายกลุมสินคา
อยูในนั้น สินคาหลักของเรา เชน อาหาร เฟอนิเจอร ส่ิงทอ ซ่ึงก็จะมีการทํา Promotion และ
จะมีการแกปญหาเปนราย Sector ไป 
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o เร่ืองธุรกิจบริการ (กระทรวงพาณิชยไมคอยไดทําเทาไหร)มีหลาย Sector ที่เปน SMEs ที่
จะตองพัฒนาทางกระทรวงพาณิชยไดแยกผูประกอบการ SMEs ออกเปนรายเล็ก และราย
ใหญ และเชื่อมโยงระหวางผูประกอบการในรายภูมิภาคและผูประกอบการระดับประเทศ 
จากการที่กระทรวงพาณิชยของเรามีพาณิชยจังหวัด ทําใหเราสามารถที่จะเชื่อมโยง SMEs 
เขาดวยกันได 

o เร่ืองความรวมมือ ระหวาง กระทรวงพาณิชย กับสภาอุตสาหกรรม และหอการคาไทย เรามี
ความใกลชิดกันอยางมากในการพัฒนา SMEs  

o เร่ืองโลจิสติกส ความสัมพันธ ของกระทรวงพาณิชย กับภาคเอกชน นั้น จะมีทั้งดาน คลังสินคา 
การขนสงสินคา การถายสินคา  และมีการประสานงาน กับกระทรวงคมนาคมเปนอยางดี  

o ในเรื่องของ Service Provider เร่ืองการศึกษาตลาดในประเทศตางๆ นั้นเปนนโยบายของ 
กระทรวงพาณิชย ในเรื่องของบทบาทของกรมสงเสริมการสงออก ในดานการตลาดนั้น ไมใช
แคเอาสินคาไปวางขาย แตรวมถึงการเจาะตลาด การสรางตลาดใหม การ Outsourcing การ
ทํา Internationalizationรวมทั้งการพัฒนาผูประกอบการผูสงออก การสรางความเขมแข็งใหกับ
ภาคเอกชน จากขอมูลของ สสว. นั้นเรามี SMEs อยู 2,900,000 ธุรกิจ ในจํานวนนั้น สวนหนึ่ง
ทําการสงออก สวนหนึ่งขายในประเทศ  ซ่ึงตรงนี้ในกระบวนการทั้งหมดของกระทรวงพาณิชย
จะเห็นวาผูที่เขามารับบริการ หรือผูที่เราเขาไปสงเสริม ก็จะอยูในกลุม SMEs ทั้งหมด ไมเพียงแต
กระทรวงพาณิชยที่เขาไปสงเสริม SMEs แตหลายๆกระทรวงที่เขามามีสวนในการสงเสริม 
SMEs ก็จะมีสวนในการผลักดัน SMEs ทั้งสิ้น 

o สุดทายขอสนับสนุนขอเสนอของอาจารยเร่ืองการลงทะเบียน SMEs เพื่อที่จะทําใหสามารถ
เขารวมกิจกรรมที่ทางรัฐจัดขึ้น/ และ อาจารยมีตัวอยางนโยบายหรือแผนใด ที่เห็นวาเปน 
Best Practice คือ ทั้งหมด 8 ดาน นั้นนาจะมีการยอยออกมาใหเราเห็นวา ความสอดคลองของ
ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ําอยูที่ไหน หรือวามีกฎระเบียบอะไรที่เอื้ออํานวยตอ SMEs ตั้งแตตนจน
จบ และควรจะศึกษาใหลึกลงไปวาสิ่งที่ภาครัฐและเอกชนไดดําเนินการไปแลวมีอะไรบาง  

 
 คุณศิริชัย (EXIM Bank) 

 ขอเสนอแนะ 
1. เสนอวา คณะที่ปรึกษาวิจัย สสว. ธพว. หรือ หนวยงานที่ใหการสงเสริมเกี่ยวกับ SMEs นาจะ

เยี่ยมเยียนหนวยงานอื่นที่ไมไดทําการสงเสริม SMEs การสงเสริมโดยเฉพาะ เชน EXIM Bank 
และสถาบันเฉพาะทาง ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะอุตสาหกรรม ซ่ึงเขาจะมีขอมูลตางๆมากมาย 
เราเปนฝายเรียบเรียงขอมูล เพื่อทําใหเขาสามารถประสานแผนของเขาเพื่อใหรอยเรียงเปน
ระบบได  เชน EXIM Bank เร่ิมทําแผนพัฒนา SMEs มา 5 ปแลว ซ่ึงถานําแผนของ EXIM 
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Bank มาประสานกับแผนของ สสว. ซ่ึงอาจจะทําเพิ่มเติมเพื่อที่จะรอยเรียงใหเปนระบบก็จะ
เปนประโยชนมาก 

2. เร่ืองการเงิน ที่ผานมารัฐบาลไดสงเสริม SMEs อยางมาก ดังนั้น EXIM Bank ก็ไดมีการสงเสริม 
SMEs มากขึ้น แตวา ณ จุดนี้ เราจําเปนจะตองปรับกลยุทธใหม โดย ภาคเอกชน โดยเฉพาะ
ธนาคารเอกชนเขานาจะมีบทบาทสําคัญมากขึ้น เนื่องจากเมื่อดูจากขนาด หรือ ลูกคาของเขา 
นั้นมีเปนจํานวนมาก ดังนั้นเขาควรจะมีบทบาทในการสงเสริม SMEs ใหมากขึ้นกวานี้อีก จาก
การที่นโยบายของภาครัฐเปลี่ยนแปลงไปมาก และ จากการที่ SME Bank ไดยายมาเปนเพื่อนบาน
ของ EXIM Bank ในสวนนี้เราก็จะเปลี่ยนบทบาทโดยเราจะไมลุยเกี่ยวกับ SMEs เอง เราจะ
ปลอยให SME Bank ลุยแทนแลวเราจะทําตัวเปน Specialist ในดานการสงออก ทําใหเขาไมตอง
ไปสรางระบบตางๆใหม ซ่ึงจะทําใหไมเกิดความซ้ําซอนกัน และสถาบันการเงินที่มีบทบาท
ในการสงเสริม SMEs อาจจะรวมไปถึง ธกส. และ ธนาคารออมสิน  ธนาคารเหลานี้ก็เปนของรัฐบาล
เหมือนกัน และอาจจะรวมไปถึง ธนาคารรายยอยที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหมและยังไมคุนเคยกับเรื่อง
การสงออกดวย ซ่ึงหนาที่เปนการสงเสริม SMEs นี้ถือเปนบทบาทใหมของ EXIM Bank ใน
เร่ืองการสงเสริม SMEs เพื่อสงออก โดยการจะไมเนนไปที่ SMEs โดยตรง แตเราจะเนนไปที่
เปนสวนเสรมิใหกับธนาคารตางๆ 

3. ในประเด็นเรือ่ง การตลาด เร่ืองขอมูลขาวสาร  
- ในชวงตอไป เรามีแผนตั้งบริษัท Exim International โดยเปาหมายแรกคือประเทศ รัสเซีย 

เปนที่ทราบกันดีกวา กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชยจะทําเรื่องพวกนี้เยอะ
มาก ซ่ึงมีสํานักงานสงเสริมการคาอยูทั่วโลก ซ่ึงเราก็จะไปทําเสริมในสวนที่เห็นวานาจะ
มีประโยชน  โดยเฉพาะตลาดใหมและเปนตลาดที่มีศักยภาพ ซ่ึงมีสินคาอยูมากมายที่เรา
จะสามารถนําเขาได และเมื่อประเทศเขารวยขึ้นก็ตองการสินคานําเขาใหมๆมากขึ้น 
แตวาจากความสัมพันธที่ยังใหมอยู ทําใหเกิดความไมไวใจกัน เชน ในเรื่องเงินมัดจํา 
และในตลาดใหมเหลานี้ เร่ือง Bank ยังไมดี ทําใหมีปญหามากมาย เพราะฉะนั้น Exim 
International จะเขาไปแกไขในเรื่องพวกนี้ โดยอาจจะเขาไปรับประกัน และใหขอมูล
ขาวสารที่ถูกตอง ซ่ึงจะสามารถทั้งฝงผูนําเขาและฝงผูสงออกได โดยจะเริ่มที่ ประเทศ
รัสเซีย ในกรุงมอสโค เปนที่แรก  เราจะทําการเปดเว็บไซด เราพยายามรวบรวมขอมูล 
กฎระเบียบตางๆ ที่ผูสงออกจําเปนตองรูอีกสวนคือ Link ไปหาหนวยงานตางๆ ในอนาคต
ถาใครนึกถึงการสงออกใหเขานึกถึงเรา 

- เร่ืองพัฒนาบุคลากร เราก็มีสงเสริม ที่ระดับเริ่มตน ถึงในระดับสูงกวานั้น เรามีการอบรม
ใหกับผูสงออก  

- ขอเสนอแนะ อยากให สสว. เปนแกนกลางในการประสานในดานของแผนการสงเสริม 
SMEs และในดานการปฏิบัติ หลังจากนี้ไปทุกรัฐบาลควรจะใหความสําคัญกับ SMEs  
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- ในประเทศเยอรมันนี พื้นฐานความสําเร็จของประเทศสวนหนึ่งคือ SMEs / Bank ทองถ่ินมี
สวนสําคัญมากตอ SMEs เพราะมีความใกลชิดกับ SMEs มากกวา / ในประเทศเยอรมันใน
รานเล็ก-ใหญ จะปด 6โมงพรอมกันเหตุผลไมใชเร่ืองแรงงาน แตเนื่องจากวาเขาเห็นวา
รานเล็กๆไมสามารถที่จะจางลูกจางไดในชวงเวลาหลัง 6 โมงเย็น หรือในชวงเสาร-
อาทิตย ซ่ึงในประเทศเยอรมันใหความสําคัญกับ SMEs มาก 

อ.สมศักดิ์ แนะนําวา ทาง EXIM Bank ยังไมควรจะทิ้งในเรื่อง การสงเสริม SMEs โดยตรง เนื่องจากวา
ทาง SME Bank ยังมีขอจํากัดทางศักยภาพอยู ดังนั้นควรจะใหการสงเสริม SMEs โดยตรงอยู 
 

 อิศเรส / สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
- ปญหา SMEs ของประเทศเราที่เกิดขึ้นนั้น คือ ปญหาการดูแลในสวนทองถ่ินและภูมิภาค เทาที่

ทราบ คือวา สสว. จะมีการตั้งคณะกรรมการ SMEs รายจังหวัดขึ้นมา ประกอบดวยภาคเอกชนตางๆ 
รวมทั้งภาครัฐ  อยากทราบวาไดมีการจัดตั้งไปแลวกี่จังหวัด ในเรื่องนี้ถือวาสําคัญ แนะนําวาควร
จะมีการติดตามและทบทวนนโยบายในเรื่องนี้โดยเร็ว และควรจะรวมมือกับสถาบันการศึกษา
ในทองถ่ินดวย/ทําอยางไรให SMEs / ทองถ่ินไปดวยกับการสงเสริมการทองเที่ยวไดแบบ
บูรณาการ 

- ดานการสงเสริมพื้นที่ประกอบการ  อยากใหการจัดตั้งพื้นที่ประกอบการ อยากใหมีการวางโซนนิ่ง
ใหชัดเจนวาอุตสาหกรรมนี้ควรอยูตรงไหน เชน นิคมสิ่งพิมพ มีผูผลิตเกี่ยวกับสิ่งพิมพอยูหลาย
รอยราย ดังนั้นในเรื่อง Infrastructure ที่กระทรวงคมนาคมดูแลและเรื่องการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม  
ที่การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยดูแล ในสวนนี้อยากใหทํางานรวมกันโดยกําหนดวา
อุตสาหกรรมไหนควรจะตั้งอยูตรงไหน (ที่จะจัดตั้งใหม) 

- การพัฒนาบุคลากร ในดานการอบรม สัมมนา มีการพูดถึงกันเปนจํานวนมาก แตอยากทราบวา
มีใครแกปญหา ที่แทจริงของ SMEs ไหม ปญหาของ SMEs คือ การ Turnover หรือการไหลออกของ
คนงาน เชน ประเทศญี่ปุน ทําไมนโยบายการจางงานตลอดชีพ จึงประสบความสําเร็จ ทาง
แกคือ สรางธรรมาภิบาล เพื่อสราง Loyalty ใหกับลูกจาง ขณะเดียวกันนายจางก็ตองมียุทธศาสตร
เกี่ยวกับลูกจางดวย เพื่อใหเขาอยูนานๆ ใน Slide 39 ตกสภาอุตสาหกรรมไป 

- เร่ือง โลจิสติกส ไมตองทํามากขอใหเนนแคปญหาหลักๆ ของ SMEs / สภาอุตสาหกรรม ในเชิงกวาง
เราทําให SMEs รูวา Cost แฝงอยูในสวนตางๆ เชน Inventory การจัดซื้อ นั้นแฝงอยูเทาไหร  สวน
ในเชิงลึกเรามีคลินิกโดยใหผูเชี่ยวชาญ ใหคําปรึกษา แนะนํา  เพื่อสรางให SMEs มีมาตรฐานมาก
ขึ้น ซ่ึงจะชวยลดตนทุนไปไดหลายลานบาท 

- ดานการเงิน ณ วันนี้ผูสงออกลําบากมาก ใหมีนโยบายเรงดวนออกมาโดยเร็ว โดยเฉพาะการ
เก็งกําไรคาเงินบาท  
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- ดานการตลาด SMEs อยากย้ําวาทําอยางไร ให SMEs รูเขารูเรา ตองรูวาประเทศเขามีกฎหมาย 
อะไรบาง 

- ดานกฎระเบียบ ใชระยะเวลานานตองติดตอหลายที่ / ในระยะยาวอยากให เปนแบบ one-stop –
service ติดตอที่เดียวจบเหมือนกรมศุลกากร 

 กรมทรัพยสินทางปญญา 
- ขอสนับสนุน คณะผูวิจัย ใน Slide 9 เร่ืองที่หนวยงานตางๆ โดยเฉพาะ กระทรวงพาณิชยไมมี

นโยบายที่เนนสงเสริม SMEs ในกรมทรัพยสินทางปญญาไดมีการจัดทําโครงการยกระดับ
ศักยภาพ SMEs ดานทรัพยสินทางปญญา เปนโครงการระยะยาว 4 ป เร่ิม พ.ศ. 2550 ซึ่งประสบ
ผลสําเร็จอยางมาก โดยไดคัดเลือก SMEs จํานวน 200 ราย โดยใหความรูทางดานทรัพยสินทาง
ปญญา รวมถึงการสอนการสืบคนสิทธิบัตรของตางประเทศ หลังจากที่ SMEs เหลานี้มีความรู
ในเรื่อง สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ไดมี SMEs ยื่นคําขอมาถึง 118 คําขอ จาก 200 นําไปใช
ในเชิงพาณิชยไดถึง 67 คําขอ และปนี้เราที่เร่ิมที่ภาคเหนือ ซ่ึงสิ่งนี้เปนสิ่งยืนยันวาเราสงเสริม 
SMEs โดยตรง และอีกโครงการที่เราจะเริ่มในปนี้คือ โครงการกระตุนและสรางความตระหนัก
ใหแกผูประกอบการ SMEs ในดานทรัพยสินทางปญญา   

- ในเรื่องความรวมมือกับหนวยงานอื่น กรมทรัพยสินทางปญญาไดรวมมือกับสถาบันการศึกษา โดย
ใหความรูแก อาจารยและนักศึกษาทางดานทรัพยสินทางปญญา เพื่อใหอาจารยเปนเหมือนฑูต
พิเศษไปขยายความรูทางดานทรัพยสินทางปญญาตอไป 

- ทางดานการตลาด ตางประเทศทั่วโลกสวนใหญแลวเราจะเนน IP ถาเราไมทําการตลาดแลวไม
มี IP เราจะสูเขาไมได และการไมมี IP ก็จะถือวาเปนการลอกเลียนแบบดวย หลักการจดสิทธิบัตร
คือจดประเทศไทยใชไดในประเทศนั้น ในปจจุบันนี้จะมีเร่ืองของ PCT คือ จดที่เดียวแตคุมครอง
ไดหลายที่ 

 
 คุณศิริมา จาก ธพว. 

- ช้ีแจง SME Bank เรามีนโยบายที่ชัดเจน คือ ไมมุงเนนกําไร เนนเพื่อการพัฒนาลูกคาเราเปนคน
ละกลุมกับ ธนาคารพาณิชย ลูกคาที่ธนาคารพาณิชยทั่วไปไมปลอยเราจะปลอยในสวนนี้ดวย 
เร่ืองการคิดดอกเบี้ยจะทําเหมือนธนาคารทั่วไป คือ ดูจากความเสี่ยง ใครมีความเสี่ยงสูงก็
จะคิดดอกเบี้ยสูง ซ่ึงแนนอนวารายยอยก็จะถูกคิดดอกเบี้ยสูง แตเนื่องจากเราไมไดคิดกําไร 
ดังนั้น ถามีการ Support จากทางรัฐไมวาจะดวยอะไรก็ตาม ทางเราจะลดดอกเบี้ยสินเชื่อให 
และสําหรับลูกคาที่มีประวัติดีเราก็จะทบทวนและลดดอกเบี้ยใหดวย ซ่ึงที่กลาวมานี้ถือเปน
นโยบายของธนาคาร 

- ในสวนขั้นตอนลาชา เกิดทั้งตัว SMEs ที่มาขอกูเองและเราดวย ในสวนของ SMEs บางครั้งเกิด
จากเอกสารไมครบ ในสวนของ SMEs Bank ระบบตางๆอาจจะลาชา ดังนั้นเราจึงพยายามจะ
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ลดขั้นตอนตางๆลง ในการปลอยสินเชื่อใหสั้นลง (กอนที่จะสรุปรายฉบับนี้ขอเรียนเชิญทาน
อาจารยที่ SME Bank เพื่อพูดคุยเพิ่มเติม) 

- เร่ืองการพัฒนา SMEs นอกจากการปลอยกูแลว เรายังมีการพัฒนา ผูประกอบการดวย และในป
นี้และปตอๆไปเราจะกําหนดลูกคาที่ชัดเจนคือ กลุมลูกคา NPL ลูกคาเกา และกลุมลูกคาใหม
ดวย ในกลุม NPL เรามีทีมที่ปรึกษาเกี่ยวกับการปรับโครงสรางหนี้ และกอนการจะพิจารณาเขา
ในครั้งสุดทายเราจะดูวาเราสามารถที่จะชวยเขาไดหรือเปลา รวมถึงอาจจะมีการปรับเงื่อนไข
การชําระหนี้ และใหคําปรึกษา สวนในกลุมลูกคาเดิม จะมีทีมที่ปรึกษาพูดคุยวาในหนึ่งปที่ผาน
มามีปญหาอะไรบาง ที่เราจะสามารถชวยได  ในดานการพัฒนาผูประกอบการ ใน SME Bank จะมี
สวนที่รับผิดชอบในสวนนี้โดยตรง  เราก็จะเขาไปดูเร่ืองการตลาด เชน เร่ือง Market Place เรา
จะใหลูกคาไปเปด BOOT ในหนวยรวมตางๆของเรา หรือทํา Catalog ใหลูกคา และนอกจากนี้
เรายังมีการรวมงานกับสมาคมตางๆ เชน สมาคมบัญชี ในการจัดทําบัญชีใหกับลูกคา เปนตน 
สําหรับลูกคาใหม ถาลูกคาใหมสินใจเรื่องสินเชื่อ เราก็จะมีการจัดทําแผนธุรกิจใหเพื่อที่จะให
เขาเติบโตอยางยั่งยืน ดังนั้นจึงสอนใหเขารูจักคิด รูจักวางแผน  

 
คําแนะนําจาก อ.สมศักดิ์ คือ อยาไปอุดหนนุเรื่องดอกเบีย้ อยาลดดอกเบีย้มากเกินไป 

 คุณชาญรงค  จาก อุตสาหกรรมเครื่องหนัง  
- ดานการสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เร่ืองความรวมมือภาครัฐเอกชน ในสวนนี้เราขยาย

ผลไดเยอะ ถาเปนไปได อยากใหมีงบประมาณในสวนของโครงการตางๆ มากขึ้น และถามีงบ
ขอใหประชาสัมพันธทั่วถึงอยางที่ทาง สกว.ทําใหซ่ึงจะแกปญหา Real Sector 

 
 ตัวแทนสภาหอการคา 

- ยุทธศาสตร การพัฒนาผูประกอบการ (ดานการตลาด) การที่ SMEs ที่ไมสามารถดําเนินการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนหนึ่งเกิดจากการขาดความรูความสามารถดานบัญชี สวนใหญแลว 
SMEs ขนาดเล็กจะทําบัญชีเพื่อยื่น สรรพากรเทานั้น แตในสวนของตัวเลขทางบัญชีตางๆ นั้น
เขาไมมีความรู เชน Turnover, inventory ซึ่งเขาไมมีความรูทําใหเขาไมสามารถควบคุมไดไม
รูวาเมื่อไหรควรหยุดผลิต และจากการการที่ SME Bank จะใหความรูทางดานนี้ถือเปนสิ่งที่ดีมาก 

- SMEs ขาดความรูทางดานภาษาอังกฤษ ทําใหเวลาออกไปตางประเทศแลวประสบปญหาตัวอยาง 
ในประเทศเวียดนาม นั้นเขาจะมีการจัดสอนภาษาอังกฤษใหแกบุคคลทั่วไป   

-   ดานเทคโนโลยีตางๆ เราควรจะบอบเขาวา ปจจุบันมีเทคโนโลยีอะไรบาง เชน e-commerce 
- ดานพัฒนาผูประกอบการ อาจจะสรางนกัศกึษาใหมออกมาชวยผูประกอบการ 
- ดานการเงิน บางที SMEs เขาไมถึงแหลงเงินทุน หรือเขาไปแลวไมไดเงินกูซึ่งอาจจะเกิดจาก

ระบบบัญชีไมเปนไปตามหลักทั่วไป ทําให Bank ไมปลอยกู  เปนไปไดไหมวา Trade mark ใช
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เปนหลักประกันไดหรือเปลา/ พวกสูตรตางๆ เปนหลักประกันไดไหม (ในประเทศญี่ปุนมี) / 
อยากใหสถาบันการเงินของรัฐชวยศึกษาเรื่องที่ไมใช LC / เร่ือง Non-Bank เราควรจะสงเสริม 
อยากใหรัฐชวยสนับสนุนดวย และสุดทายควรจะมีการสนับสนุนเรื่อง Non-Bank ซ่ึงจะชวยทํา
ให SMEs เขาถึงแหลงเงินทุนไดมากขึ้น 

 
 กรมวิทยาศาสตรบริการ 

-    จากขอกีดกันทางการคา ตัว SMEs ควรจะมีการพัฒนาทางดานนี้เพื่อใหมีมาตรฐานมากขึ้น ควร
จะมีความรูทางดานนี้ใหมากขึ้น ซ่ึงกรมวิทยาศาสตรบริการ มีแตที่ยังขาด คือเราจะสรางความ
เชื่อมั่นในสินคา เราอยางไร / เร่ืองการทํางานสงเสรม SMEs ทางเราไดสงเสริมมาโดยตลอด ซ่ึง
ทาง สสว.ทํางานดีมาก แตขาดความตอเนื่อง เชน ทางกรมวิทยาศาสตรเสนอไปทางสสว. แตเรา 
ไมรูวาทาง สสว.รับ/ไมรับเพราะวาอะไร ทั้งในโครงการที่ใหบริการทางดานภาครัฐและเอกชน 

 
 เซรามิกส 

-    90 % เปน SMEs ผูประกอบการไมคอยตระหนกัโดยเฉพาะดานเว็บไซด ตองใชวิธีอ่ืนๆแทน อาจจะ
ตองเดินเคาะตามบาน 

 คุณรัตถกิจ ท่ีปรึกษา SMEs จาก สสว. 
-      ที่ปรึกษาโครงการฯ SMEs ขาดการศึกษาในกระทรวงมหาดไทย เชน กรมการพัฒนาชุมชน   
- ดานกฎหมาย ผูประกอบการไมเขาใจขั้นตอน สวน Directory มีแลว 
- ดานพื้นที่ประกอบการ SMEs ที่มีปญหาจะเปนรายเล็ก ทีไ่มสามารถเขาไปอยูในนิคม

อุตสาหกรรมได จะอยูกระจดักระจายอยูตามตึกแถวตางๆ  
 
 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก ช. 
 

การวิเคราะหภารกิจการสงเสริม SMEs ของหนวยงาน
และสถาบันบางแหง 
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วิเคราะหภารกิจการสงเสริม SMEs ของหนวยงานและสถาบันบางแหง 

1. ความนํา 

ในภาคผนวก ก. มีการนําเสนอรายชื่อหนวยงาน ภารกิจสําคัญและการเขาถึงขอมูลและบริการของ

หนวยงานและสาถบันที่มีบทบาทตอการสงเสริม SMEs ในลักษณะตางๆ ทั้งที่อยูในภาครัฐและภาคเอกชน 

สวนภาคผนวก ข. มีการแสดงถึงลักษณะและกิจกรรมของหนวยงานและสถาบันตางๆ ที่มีบทบาทในการ

สงเสริมและพัฒนา SMEs เหลานี้ในรายละเอียดมากขึ้น 

เมื่อกลาวถึงบทบาทหนาที่ของหนวยงานและสถาบันตางๆ ทั้งที่อยูในภาครัฐและเอกชน ไมวาจะ

เปนหนวยงานราชการที่สังกัดกระทรวงตางๆ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอิสระหนวยงานเฉพาะทาง  สมาคมหรือ

องคกรอื่น  ๆในภาคเอกชน  ส่ิงหนึ่งที่ผูกําหนดนโยบายสงเสริม SMEs ควรตระหนัก คือ หนวยงาน สถาบัน สมาคม

และองคกรเหลานี้ ตางก็มีอํานาจหนาที่และภารกิจ ที่ถูกกําหนดไวตามวัตถุประสงคการกอตั้ง ซ่ึงตองปฏิบัติ

ภารกิจโดยมีกิจกรรมตางๆ ที่สอดคลองกับวัตถุประสงค และอํานาจหนาที่ที่ถูกกําหนดไวตามกฎระเบียบของ

องคกร  ดังนั้น เราจึงไมควรคาดหวังใหหนวยงานหรือสถาบันเหลานี้ วา จําเปนตองมีภารกิจที่ใหความสําคัญ แก

การสงเสริม SMEs และจะตองมีกิจกรรมที่สอดคลองกับแผนสงเสริม SMEs  แม SMEs มีความสําคัญในดาน

ตางๆและการสงเสริม SMEs จะกอใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมากก็ตาม  อยางไรก็ดี 

จากการวิเคราะหลักษณะการดําเนินงานของหนวยงานและสถาบันทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จํานวนมาก 

ที่มีการคัดเลือกมาทําการศึกษาในโครงการนี้ พบวา หนวยงานและสถาบันแตละแหงลวนมีสวนสงเสริม SMEs 

ไมทางใดก็ทางหนึ่ง ในภาคผนวก ช. นี้ จึงจะมีการกลาวถึงภารกิจของหนวยงานและสถาบันทั้งในภาครัฐและ

ภาคเอกชนบางแหง ที่ทาง สสว. เห็นวามีความสําคัญ โดยสรุปถึงกิจกรรมสําคัญของหนวยงานหรือสถาบัน

เหลานี้ และวิเคราะหวา กิจกรรมในหนวยงานหรือสถาบันเหลานี้ มีสวนในการสงเสริม SMEs อยางไรและใน

ดานใดบาง มีความสอดคลองกับแผนการสงเสริม SMEs ที่ทาง สสว. เปนกําลังสําคัญในการกําหนดขึ้นหรือไม

อยางไร และหากจะกระตุนใหหนวยงานหรือสถาบันแตละแหง มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมของตน (โดยไม

กระทบตอภารกิจหลักที่ตองปฏิบัติ) เพื่อใหมีสวนในการสงเสริม SMEs มากขึ้นควรจะทําอยางไร 

การนําเสนอในภาคผนวก ช. นี้ จะจํากัดเฉพาะหนวยงานและสถาบันที่ทาง สสว. อยากใหมีการ

วิเคราะหเพิ่มเติม โดยจะเนนเพียงประเด็นที่เกี่ยวของกับการสงเสริม SMEs โดยไมแสดงรายละเอียดของ

การดําเนินงานของหนวยงานและสถาบันเหลานี้ ซ่ึงมีการกลาวถึงทั้งในบทตางๆและในภาคผนวก ข. ของ

รายงานนี้แลว โดยจะมีการนําเสนอตามหัวขอ ดังนี้คือ  

 



  ภาคผนวก ช - 2 

1. สรุปภารกิจทีม่ีสวนสําคัญตอการสงเสริม SMEs  

2. วิเคราะหความสอดคลองของกิจกรรมกับแผนการสงเสริม SMEs  

3. เสนอแนะการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมกิจกรรมที่มีสวนตอการสงเสริม SMEs  

ทั้งนี้จะนําเสนอหนวยงานที่อยูภายใตสังกัดกระทรวงตางๆกอน แลวจึงกลาวถึงหนวยงานและ

สถาบันอื่นๆ ที่ทางสสว. ใหความสนใจ  ดังไดกลาวขางตน การนําเสนอในที่นี้ จะพยายามไมกลาวถึงรายละเอียด

ในกิจกรรมของหนวยงานและสถาบัน ซ่ึงมีการนําเสนอมาทั้งในรายงานและในภาคผนวกแลวกอนหนานี้ 

แตจะสรุปเพียงประเด็นสําคัญที่มีสวนเกี่ยวของกับการสงเสริม SMES เทานั้น 

หนวยงานและสถาบัน ที่จะกลาวถึงในภาคผนวก ช. นี้ ไดแก  

1. กระทรวงอุตสาหกรรม 

2. กระทรวงพาณิชย 

3. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4. กระทรวงคมนาคม 

5. กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร 

6. กระทรวงแรงงาน 

7. กระทรวงการคลัง 

8. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

9. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

10. กระทรวงศึกษาธิการ 

11. กระทรวงมหาดไทย 

12. กระทรวงสาธารณสุข 

13. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
14. สํานักงานคณะกรรมการสนับสนุนการวิจัย 

15. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

16. สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

17. สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

18. สถาบันอาหาร 

19. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

20. สถาบันยานยนต 
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21. สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
22. สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

23. สถาบันไทย – เยอรมัน 

 

2. หนวยงานตางๆ 

2.1 กระทรวงอุตสาหกรรม1 

กระทรวงอุตสาหกรรม เปนกระทรวงที่มีหนาที่โดยตรงในการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม มี

บทบาทในการกําหนดนโยบายอุตสาหกรรมรวมกับหนวยงานอื่นๆของรัฐบาล เชน คณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและกระทรวงพาณิชย  มีการจัดเก็บวิเคราะหขอมูล และจัดทํารายงานภาวะของ

อุตสาหกรรมในสาขาตางๆ  

กระทรวงอุตสาหกรรม มีภาระหนาที่กําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 

พรอมทั้งชี้นําและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมใหกาวทันโลก สรางโอกาสและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการลงทุน

และการประกอบกิจการ สนับสนุนและเสริมสรางศักยภาพของอุตสาหกรรม วิสาหกิจ และผูประกอบการ ใหมี

ความเขมแข็ง สามารถแขงขันไดในตลาดโลก และมีการยกระดับพื้นฐานทางปญญาเพื่อการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง กํากับดูแลใหการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

และมีความรับผิดชอบตอผูบริโภค ชุมชน และสังคมบูรณาการและติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย และ

ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมกับหนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อผลักดันใหเกิดประสิทธิผล 

กระทรวงอุตสาหกรรม มีการแบงหนวยงานภายใตสังกัดออกเปนกรม สํานักงานและรัฐวิสาหกิจ 

นอกจากนี้ ยังมีสถาบันอุตสาหกรรมที่อยู ภายใตการควบคุมดูแลของกระทรวงอีกดวย 

หนวยงานราชการสําคัญ ที่มีฐานะเที่ยบเทากรมที่สําคัญ คือ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ซึ่งมีหนาที่ พัฒนายุทธศาตรการบริการและประสานงานการดําเนินงานภายในกระทรวง ดูแลสํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ และสํานักงานที่ปรึกษาดานอุตสาหกรรมในตางประเทศ สําหรับกรมตางๆ 

ภายใตสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม แบงออกตามกลุมภารกิจดานตางๆ คือ 

1. กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประกอบดวย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสํานักงาน

คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 
                                                            
1
 www.industry.go.th 
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2. กลุมภารกิจดานกํากับตรวจสอบกระบวนการผลิต ประกอบดวย กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรม

อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

3. กุลมภารกิจดานสงเสิมอุตสาหกรรมและผูประกอบการ ประกอบดวย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

และสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

4. สํานักงานที่มีภารกิจเฉพาะดาน คือ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และสํานักงานสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

5. รัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม คือ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

6. สถาบันอุตสาหกรรมเฉพาะทางที่ถือวาเปนสถาบันเครือขายของกระทรวงอุตสาหกรรม ไดแก 

สถาบันไทย – เยอรมัน  สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สถาบัน

อาหาร  สถาบันยานยนต  สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 

ภารกิจการสงเสริม SMEs ของหนวยงานตางๆในกระทรวงอุตสาหกรรม  

ก. สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) 

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร และแปลงนโยบาย

ของกระทรวงเปนแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจําทั่วไปของกระทรวง เพื่อการบรรลุ

เปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง  โดยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

 1. ศึกษาวิเคราะหจัดทําขอมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรี สําหรับใชในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย

และสัมฤทธิ์ของกระทรวง แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน 

 2. พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง 

 3. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อใหเกิดการประหยัดคุมคาและสมประโยชน กํากับ

เรงรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวง 

 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารงานและการบริการของหนวยงานในสังกัด 

 5. ประสานการบริหารราชการและปฏิบัติการเกี่ยวกับงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวงในตางประเทศ 

 6. สงเสริม กํากับ ดูแล และใหบริการดานการรับรองระบบงานดานการมาตรฐาน 
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 7. กํากับ ดูแล และสงเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมในสวนภูมิภาคใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยโรงงาน กฎหมายวาดวยแร กฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และกฎหมายที่เกี่ยวของ

ภายในเขตอํานาจ 

 หนวยงานภายใตการกํากับดูแลงานของ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีบทบาทสําคัญใน

การสงเสริม SMEs คือ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ซ่ึงมีอยูในทุกจังหวัดทั่วประเทศ (ยกเวนกรุงเทพฯ) 

ทั้งหมด 75 แหง โดยเปนตัวแทนของกระทรวงอุตสาหกรรมในจังหวัดตางๆ  มีหนาที่รับจดทะเบียนโรงงาน 

จัดทํา เสนอ ประสานแผนพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด รวมทั้งประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนดังกลาว  กํากับ ควบคุม ดูแล และดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ตรวจสถานที่และทําเล

กอนการอนุญาตใหตั้งหรือขยายโรงงาน และประสานงานการสงเสริมอุตสาหกรรมภายในจังหวัดของตน  

ข. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ

ประเทศในระดับมหภาคและอุตสาหกรรมรายสาขา รวมทั้งพัฒนาระบบเตือนภัยดานอุตสาหกรรม โดยการ

จัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวมและแผนแมบทอุตสาหกรรมรายสาขา เพื่อเปนองคกรชี้นําในการ

กําหนดนโยบาย มาตรการ และวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศใหเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

รวมทั้งสงสัญญาณเตือนภัยทางอุตสาหกรรมไดอยางถูกตองชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยมีอํานาจหนาที่

ดังตอไปนี้ 

1. เสนอแนะการกําหนดนโยบาย แนวทาง และมาตรการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดทํา
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 

2.  เสนอแนะนโยบาย กําหนดทาที แนวทางความรวมมือและเขาประชุมเจรจากับองคการหรือหนวยงาน
ตางประเทศดานอุตสาหกรรม 

3. จัดทํารายงานภาวะอุตสาหกรรมสาขาตาง ๆ เพื่อเปนพื้นฐานในการกําหนดนโยบายและวางแผนการ
พัฒนา อุตสาหกรรม และหาวิธีการแกปญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาตาง ๆ  

4. ประสาน เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม  
5. กําหนดนโยบายการสํารวจ การเก็บรักษา การใชประโยชนขอมูลดานอุตสาหกรรม จัดทําดัชนี

อุตสาหกรรม และทําหนาที่เปนศูนยสารสนเทศดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    
6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

หรือ ตามที่ กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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 จากอํานาจหนาที่และภารกิจดังกลาว ศสอ. จึงมีบทบาทสําคัญในการเสนอแนะนโยบายและมาตรการ

ในการพัฒนาอุตสาหกรรม ในชวงเวลาที่ผานมา สศอ. มีกิจกรรมหลายอยางที่มีสวนเกี่ยวของกับการสงเสริม SMEs 

ในลักษณะตาง  ๆ ในสวนที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเฉพาะกลุม สศอ. มีการจัดทําแผนเมบทในอุตสาหกรรมหลายกลุม 

อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร  ยานยนต  เครื่องไฟฟาอิเล็กทรอนิกส  ส่ิงทอและเสื้อผาสําเร็จรูป  เครื่องหนังและ

รองเทา  ซ่ึงในแตละกลุมอุตสาหกรรม ลวนมี SMEs อยูเปนจํานวนมาก  นอกจากนี้ สศอ. ยังมีโครงการศึกษา

สภาพและปญหาของอุตสาหกรรมตางๆ และจัดทํารายงานภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส ออกเผยแพร 

 ทางดานขอมูลอุตสาหกรรม สศอ. มีการจัดเก็บและเผยแพรขอมูลอุตสาหกรรมทั้งเปนภาพรวมและ

เปนรายสาขา โดยมีการจัดทํารายงานภาวะอุตสาหกรรม ทั้งที่เปนรายเดือนและเปนรายป สําหรับการสํารวจ

รายเดือน สศอ. มีการจัดทําดัชนีอุตสาหกรรมหลายตัว คือ ดัชนีผลผลิต  ดัชนีการสงสินคา  ดัชนีสินคาสําเร็จรูป

คงคลัง และดัชนีประสิทธิภาพแรงงาน สวนการสํารวจสถานประกอบการอุตสาหกรรมรายปนั้น มีแบบสํารวจ

ที่ครอบคลุมผลการดําเนินงานในลักษณะตางๆ  ขอมูลที่ไดจากการสํารวจของ สศอ. นี้ สามารถนํามาวิเคราะห

ลักษณะและผลการดําเนินงานของกลุมอุตสาหกรรมตางๆ โดยแบงประเภทเปนรายอุตสาหกรรม ตามพื้นที่

ทางภูมิศาสตรและตามขนาดของโรงงานได ขอมูลการสํารวจนี้จึงสามารถนํามาใชประโยชนในการศึกษา

วิเคราะหลักษณะอุตสหกรรม โดยพิจารณาตามขนาดของโรงงานและศึกษาสถาพของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมที่เปน SMEs ในอุตสาหกรรมตางๆได 

 ในปลายป พ.ศ. 2548  สศอ. มีการจัดตั้งศูนยวิเคราะหและเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมขึ้น เปนหนวยงาน

ที่มีฐานะเทียบเทากองขึ้น โดยมีอํานาจหนาที่ดํานเนินการจัดทํา จัดหาและรวบรวมขอมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

พัฒนาเครือขายฐานขอมูลระหวาง สศอ. และหนวยงานอื่นๆ เพื่อจัดทําระบบเตือนภัยสําหรับอุตสาหกรรม 

ค. สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย (สอน.) 

 สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย (สอน.) เปนหนวยงานภายใตกลุม ภารกิจดานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม ซึ่งมีพันธกิจหนาที่ในการชี้นําทิศทาง และเตือนภัยในอุตสาหกรรมออย น้ําตาลทราย และ

อุตสาหกรรมตอเนื่อง และสนับสนุนใหอุตสาหกรรมนี้สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน และมี

การพัฒนาอยางยั่งยืนและมีดุลยภาพ กํากับดูแลใหอุตสาหกรรมนี้ มีสวนสรางเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

คุณภาพชีวิตสังคมไทยที่ยั่งยืน 

 ลักษณะการดําเนินงานที่ผานมาของสํานักงานลวนมีสวนเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย 

อาทิ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับอุตสาหกรรม ออยและน้ําตาลทราย  โครงการจดทะเบียน
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พื้นที่เพาะปลูกออยปริมาณ  โครงการเปรียบเทียบการใชไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงระหวางปงบประมาณ 2548 

และ 2549 

ง. กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีภาระหนาที่ในการบริหารจัดการการกํากับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึง

วัตถุอันตราย ดานการผลิต ส่ิงแวดลอม ความปลอดภัย เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและขอตกลงระหวางประเทศ

สนับสนุนขอมูลและองคความรู ดานเครื่องจักร การผลิต ส่ิงแวดลอม ความปลอดภัย วัตถุอันตรายและพลังงาน 

เพื่อประโยชนในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม  ใหบริการแปลงสินทรัพยเครื่องจักรเปนทุน 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนหนวยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมที่รับจดทะเบียนโรงงาน จึงมี

สถิติโรงงานอุตสาหกรรมที่อยูในขายตองจดทะเบียนโรงงานทั่วประเทศ สถิติโรงงานนี้ นับวาเปนสถิติที่มี

การครอบคลุมโรงงานจํานวนมาก (ประมาณ 150,000 โรงงาน) ทั่วประเทศ ซ่ึงเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอ

การวิเคราะหโครงสรางโรงงานอุตสาหกรรม เชน สินคาที่ผลิต  จํานวนคนงาน  มูลคาทุนจดทะเบียน และ

สถานที่ตั้ง ขอมูลโรงงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงเปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญ ที่จะนํามาวิเคราะห

ลักษณะของโรงงาน แยกตามขนาดการจางงานและทุนจดทะเบียนได และเปนประโยชนตอากรศึกษา SMEs 

มาก 

จ. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร (กพร.) 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร มีภาระหนาที่เสนอแนะนโยบายและกําหนดยุทธศาสตรใน

การบริหารจัดการทรัพยากรแรและอุตสาหกรรมพื้นฐานใหเกิดประโยชนสูงสุด  กํากับและดูแลการประกอบ

กิจการเหมืองแรและอุตสาหกรรมพื้นฐานใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน สนับสนุนและเสริมสรางขีดความสามารถ

ของอุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมพื้นฐาน  สรางโอกาสและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการประกอบการ 

ฉ. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) 

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม มีภารกิจหลัก คือ สงเสริมการจัดตั้งธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อสรางงานภาค 

อุตสาหกรรม สรางสังคมและวัฒนธรรมการเปนผูประกอบการ โดยสนับสนุนใหธุรกิจมีความเขมแข็งสามารถ

ดําเนินกิจการไปไดอยางตอเนื่อง  ยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรม และผูประกอบการขนาดกลาง

และขนาดยอม เพื่อใหสามารถแขงขันไดในตลาดการคาโลก  สรางรายไดใหแกประเทศและรักษาสภาพการ

จางงานในภาคอุตสาหกรรม  สงเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชน เพื่อใหราษฎรในทองถ่ินและผูดอยโอกาสไดมี
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งานทําและมีรายไดจากกิจกรรมผลิตสินคา  สรางมาตรฐานและสรางตนแบบการใหบริการ มาตรการ ตลอดจน

สนับสนุนปจจัยการดําเนินงานใหแกองคกรเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนในการดําเนินงานสงเสริม และพัฒนา

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม และบุคลากรภาคอุตสาหกรรม  เสนอความเห็นเพื่อการกําหนดนโยบาย

และมาตรการในการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ 

กสอ. นับวาเปนหนวยงานสําคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีบทบาทมาก ในการสงเสริม SMEs 

มีโครงการที่เกี่ยวของกับ SMEs จํานวนมาก เชน โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (NEC) โครงการพัฒนา

ผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.)  โครงการพัฒนาการรวมกลุมและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster)  

โครงการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแขงขัน (MDICP)  โครงการการ

บริการเงินสบทบจางที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิตฯ (CF)  โครงการการบริการเงินสมทบจางที่ปรึกษา 

(TF)  โครงการการจัดการพลังงานแบบสมบูรณเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ โครงการสรางระบบวินิจฉัย

สถานประกอบการ (SHINDAN)  โครงการพัฒนาสมรรถนะอุตสาหกรรมสนับสนุน  โครงการสงเสริมการจัดการ  

โลจิสติกสเชิ่งโซอุปทาน  โครงการพัฒนาบุคลากรดาน Logistics ในภาคอุตสาหกรรม  โครงการพัฒนาศักยภาพ 

SMEs ในดาน Logistics  โครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑแกวิสาหกิจ  โครงการศูนยถายทอด

เทคโนโลยีเครื่องทําความเย็น (JARAC)  โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs  โครงการจัด

งานนิทรรศการเพื่อการบริการขอมูลที่จําเปนตอการประกอบธุรกิจ  โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการสงเสริม

อาชีพอุตสาหกรรม  โครงการคาราวานแกจน  โครงการพัฒนาทักษะการผลิต  โครงการสนับสนุนพัฒนา

อุตสาหกรรม (สอช.)  โครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑแกวิสาหกิจชุมชน  โครงการพัฒนาการ

บริหารการจัดการ  โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑเพื่อการรับรอง มผช.  โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงาน

รับรอง มผช. 

ช. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีอํานาจหนาที่ ในการกําหนดมาตรฐานและกํากับดูแล

คุณภาพสินคาและบริการใหเปนไปตามขอกําหนด และสอดคลองกับแนวทางสากล  กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชนและใหการรับรอง  สงเสริมพัฒนากิจกรรมดานการมาตรฐานของประเทศ  รวมมือดานการมาตรฐาน

กับตางประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี  บริการขอสนเทศดานการมาตรฐาน  สรางเครือขายดานการ

มาตรฐานของประเทศใหเปนเอกภาพ 
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กิจกรรมดานการมาตรฐานของ สมอ. ประกอบดวยการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ทั้งประเภทบังคับและไมบังคับ รับจดทะเบียนและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ รวมกับองคกรระหวางประเทศ

ในเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  นอกจากนั้น ยังดําเนินการรับรองความสามารถของหองปฏิบัติการ ทั้ง

ความสามารถทางวิชาการและระบบปฏิบัติการ รับรองระบบการจัดการ SMEs จดทะเบียนบุคลากรผูทรงคุณวุฒิ 

หลักสูตรและองคกรฝกอบรมดานมาตรฐาน ใหบริการขอมูลสนเทศในเรื่องมาตรฐาน และสงเสริมการพัฒนา

ระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ 

เนื่องจากสถานประกอบการอุตสาหกรรมสวนใหญของประเทศเปน SMEs กิจกรรมของ สมอ. จึงมี

ผลตอการสงเสริม SMEs มาก  นอกจากกิจกรรมทางดานอื่นๆแลว มาตรการหนึ่งที่ สมอ. จัดทํา คือ การรับรอง

ระบบการจัดการของ SMEs ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการยอมรับวา SMEs ที่ไดรับการรับรองมีการจัดทําและปฏิบัติ

ตามขอกําหนดระบบบริหารงานคุณภาพขั้นพื้นฐาน และยกระดับการจัดการตางๆใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

เพื่อให SMEs สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก  สมอ. มีโครงการที่เกี่ยวของกับ SMEs 

ในอุตสาหกรรมตางๆ เชน โคงการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤต ที่ตองควบคุมในการผลิตอาหาร รวมถึง

หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหารสําหรับ SMEs  

ซ. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (สสท.) 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน มีอํานาจหนาที่ ดําเนินการประชาสัมพันธและเผยแพร
บรรยากาศการลงทุนและชักจูงใหมีการลงทุนในกิจการ ที่สําคัญ และเปนประโยชนในดานเศรษฐกิจ สังคม 
และความมั่นคงของประเทศ  จัดใหมีศูนยบริการลงทุนสําหรับผูสนใจลงทุนและผูลงทุนในการจัดใหไดมา
ซ่ึงการอนุญาตและใหบริการตางๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุน ซ่ึงรวมถึงการอํานวยความสะดวกและใหความ
ชวยเหลือแก ผูสนใจลงทุนในการเตรียมโครงการลงทุน การหาผูรวมลงทุนและดําเนินการตามโครงการ
ลงทุน  วิเคราะหโครงการขอรับการสงเสริมการลงทุน ตรวจสอบ และประเมินผลการลงทุนตามโครงการที่
ไดรับการสงเสริม  ศึกษาคนควาหาลูทางในการลงทุน จัดทํารายงานความเหมาะสมของการลงทุน และวางแผน 
สงเสริมการลงทุน  ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศและตางประเทศ  ปฏิบัติตามมติ
ของคณะกรรมการ หรือ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน 

สําหรับกิจกรรมของ สสท. เกี่ยวกับการสงเสริม SMEs นั้น ในชวงเวลาที่ผานมา สสท. พยายามปรับ
บทบาทของตนใหครอบคลุมถึงการสงเสริมการลงทุนของ SMEs ไทยตามยุทธศาสตรการพัฒนา SMEs ของ
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รัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพ และใหการพิจารณาเปนพิเศษแก SMEs คือ กิจการที่มีสินทรัพยถาวรสุทธิหรือ
ขนาดการลงทุน (ไมรวมที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไมเกิน 200 ลานบาท 

ฌ. สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เปนหนวยงานของรัฐที่มีสถานะเปน

นิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ.2543 กํากับดูแลโดยคณะกรรมการ

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

สสว. เปนแกนกลางที่สําคัญในการสงเสริม SMEs ในประเทศไทย  นอกจากการกําหนดนโยบายและ

มาตรการสงเสริม SMEs โดยการจัดทําแผนการสงเสริม SMEs และแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs แลว สสว. 

ยังมีโครงการที่มีสวนชวยเหลือสงเสริมการพัฒนา SMEs อีกจํานวนมาก เชน โครงการกองทุนรวมลงทุน  

โครงการระบบพี่เล้ียง  โครงการบมเพาะวิสาหกิจ  โครงการศูนยบริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ SMEs  

โครงการสงเสริมและพัฒนาความรูแก SMEs  โครงการธรรมาภิบาล SMEs  โครงการศูนยชวยเหลือทางกฎหมาย 

SMEs  โครงการศูนยบริการรวมลงทุนและพี่เล้ียง SMEs ประจําภูมิภาค และโครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษา

ธุรกิจไทย ฯลฯ และมีเครือขายเชื่อมโยงกับสถาบันในเขตพื้นที่ตางๆทั่วประเทศ 

เนื่องจากมีเครือขายอยูในทั่วทุกภูมิภาค สสว. จึงเปนหนวยงานวางแผนยุทธศาสตรดานพื้นที่ประกอบการ

ใหกับ SMEs โดยตรง โดยมีกิจกรรมตางๆ เชน โครงการสงเสริมและพัฒนาเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมอุตสาหกรรมกระดาษสาบานตนเปา ซ่ึงเปนโครงการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอยางครบวงจรโครงการ

แรกของ สสว. และเปนโครงการภายใตความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ที่รวมกันกับทางสภาอุตสา -

หกรรม แหงประเทศไทยอีกดวย 

นอกจากนี้สสว.ไดกําหนดใหการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ เปนประเด็นหนึ่งของยุทธศาสตรการสงเสริม 

SMEsในระดับสาขา ซ่ึงมี 2  มิติที่จะตองพิจารณา คือ มิติดานพื้นที่และมิติรายสาขา โดยที่ผานมาทาง สสว. ได

มีการศึกษาและจัดทําแผนปฎิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจ SMEs รวมกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคตางๆ

รวม 9 พื้นที่ทั่วประเทศ โดยใชแนวคิดของการพัฒนาคลัสเตอรเปนเครื่องมือหลักในการศึกษา โดยโครงการ

ดังกลาวมีวัตถุประสงค คือ เพื่อใหมียุทธศาสตรและมาตรการตามการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจในการสงเสริม 

SMEs รายพื้นที่ โดยแบงตามอุตสาหกรรมเปาหมายตามศักยภาพของแตละกลุมพื้นที่ ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตร

การสงเสริม SMEs ของประเทศ ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด และนโยบายรัฐบาลชุดปจจุบัน และเพื่อให

ไดแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs รายพื้นที่ ตามการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ และเพื่อใหเกิดการทํางาน เชิง
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บูรณาการ ของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เปาหมาย เพื่อเปนการสะทอนขอมูลขอเท็จจริง

ของพื้นที่ และมีบทบาทรวมกันในการวิเคราะหสถานภาพ ศักยภาพและปญหาของกลุมจังหวัดตนเอง 

ทั้งดานขาวสารขอมูล ในทุกป สสว. มีการจัดทํารายงานสถานการณ SMEs ซ่ึงมีการแสดงสถิติขอมูล 

วิเคราะหโครงสรางและแนวโนมของภาวะ SMEs  รายงานของ สสว.นี้ จึงเปนแหลงขอมูลเกี่ยวกับ SMEs ที่

สําคัญในประเทศไทย  นอกจากนี้ สสว. ยังมีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับ SMEs จํานวนมาก ทั้งในมิติพื้นที่ มิติ

สาขาเศรษฐกิจ และมิติกิจการ และมีโครงการวิเคราะหและเตือนภัย SMEs รายสาขา ซ่ึงมีการวิเคราะหขอมูล

สถานการณของอุตสาหกรรมและบริการสาขาตางๆ และชี้ใหเห็นถึงสัญญาณเตือนภัยลวงหนาในสาขาเหลานี้ 

และมีการออกวารสาร SMEs Today พิมพเผยแพรแกสาธารณชนในทุกเดือน ซ่ึงมีเนื้อหาสาระที่เปนประโยชน

ตอ SMEs มาก 

จะเห็นไดวา สสว. นอกจากเปนสถาบันกําหนดนโยบายและมาตรการสงเสริม SMEs ทั่วประเทศ

แลว ยังมีกิจกรรมทางดานปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการสงเสริม SMEs เปนจํานวนมาก ทั้งยังเปนแกนกลางใน

การประสานงานกับหนวยงานและสถาบันอื่นๆทั่วประเทศ ในกิจกรรมที่มีสวนเกี่ยวของกับการสงเสริมและ

พัฒนา SMEs ดวย 

ญ. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ  สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม  มี

หนาที่รับผิดชอบหลักในการพัฒนาและจัดตั้งพื้นที่เฉพาะ  สําหรับใหโรงงานอุตสาหกรรมตางๆเขาไปอยู

รวมกันอยางเปนระบบระเบียบ  โดยจัดสรางโรงงานพรอมใช  คลังสินคา  และพื้นที่ประกอบการพิเศษ  ให

ผูประกอบการอุตสาหกรรมไดสามารถเลือกใชตามความเหมาะสมของขนาดและลักษณะการใชงานของ

ธุรกิจ  รวมทั้งยังทําหนาที่เปนกลไกของรัฐบาลในการกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมออกสูภูมิภาคทั่ว

ประเทศโดยมี    " นิคมอุตสาหกรรม  "เปนเครื่องมือในการดําเนินการ ทําใหสามารถกําหนดนโยบายการ

พัฒนานิคมอุตสาหกรรมในลักษณะของเขตสงเสริมอุตสาหกรรมเฉพาะทาง (Specialized Zone) เพื่อรองรับ

กลุมอุตสาหกรรมเปาหมายไดอยางครบวงจร ภายใตพ.ร.บ.นิคมอุตสาหกรรม พ.ศ.2522 

ในระหวางป พ.ศ. 2547 – 2549 ทาง กนอ. ไดกําหนดแผนการสนับสนุนผูประกอบการในธุรกิจ SMEs 

โดยสงเสริมใหมีการจัดตั้งโครงการนิคมสําหรับอุตสาหกรรมขนาดยอมโดยเฉพาะ หรือที่เรียกวา “โครงการ

นิคมอุตสาหกรรมเอื้ออาทรเพื่อ SMEs” ขึ้นในป 2547  มีวัตถุประสงคเพื่อการสรางเสริมศักยภาพใหกับ

ผูประกอบการ SMEs ในการลงทุนประกอบการและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เกิดการสราง
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เครือขายวิสาหกิจ สามารถเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรม สรางพันธมิตรทางธุรกิจและ

การลงทุนใหเกิดการพัฒนาและเชื่อมโยงหวงโซมูลคา (Value Chain) และสนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมกัน

ของ SMEs เพื่อเพิ่มอํานาจการตอรองและลดคาใชจายในการจัดหาวัตถุดิบและการตลาด โครงการนิคม

อุตสาหกรรมเอื้อาทรเพื่อ SMEs สิ้นสุดลงในป 2549 โดยไมสามารถบรรลุตามเปาหมายที่ไดตั้งเอาไว 

เนื่องจากมีผูประกอบการ SMEs จํานวนนอยที่เขาไปเชาพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม สาเหตุหนึ่งมาจากการที่คา

เชาพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมตางๆมีราคาสูง ทําใหผูประกอบการ SMEs ที่มีเงินทุนจํากัด ไมสามารถเขา

ไปดําเนินการในนิคมอุตสาหกรรมได หลังจากนั้น กนอ. จึงลมเลิกโครงการไปในที่สุด แตทาง กนอ. ก็ไดใช

วิธีการแบงเอาพื้นที่บางสวนจากนิคมอุตสาหกรรมตางๆ ที่ยังพอมีพื้นที่เหลือ มาใหทางผูประกอบการ SMEs 

เชาไปใช จึงทําใหโครงการนี้สามารถรองรับผูประกอบการ SMEs ไดอยางจํากัด โดยนิคมอุตสาหกรรมที่เขารวม

ในโครงการนี้ อาทิเชน นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี จ.ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี นิคม

อุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว (Wellgrow) จ.ฉะเชิงเทรา นิคมอุตสาหกรรมเกต

เวยซิตี้ (Gateway City) จ.ฉะเชิงเทรา นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรีอยุธยา นิคมอุตสาหกรรมบางปะ

อิน จ.พระนครศรีอยุธยา นิคมอุตสาหกรรมสระบุรี  จ.สระบุรี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (บริเวณธุรกิจ

อุตสาหกรรม) จ.ระยอง นิคมอุตสาหกรรมภาคใต จ.สงขลา และนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร จ.พิจิตร เปนตน  

การที่ กนอ. มีเปาหมายในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมใหผูประกอบกิจการโรงงานเลือกเขามาตั้งอยู

ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อใหการขยายตัวของอุตสาหกรรมเปนไปอยางมีระเบียบ มิใหตั้งอยูกระจัด

กระจายในพื้นที่ทั่วไป เปนการสนับสนุนทางดานผังเมือง  และเกิดการรวมกลุมอุตสาหกรรม สงผลดีตอการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศใหเปนฐานการผลิตภายในประเทศและเพื่อการสงออกแลว ยังมีเปาหมาย

ที่จะดึงดูดนักลงทุนจากตางประเทศ โดยการใหสิทธิประโยชนและบริการสิ่งอํานวยความสะดวก ซ่ึงเปนการ

สรางความเชื่อมั่นใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรมทั้งภายในและตางประเทศ อีกทั้งยังมุงกระจายความเจริญ

สูภูมิภาค โดยที่การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมในภูมิภาคจะกอใหเกิดการลงทุนของผูประกอบการ สรางงาน

ใหกับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคอีกดวย โดยภาระหนาที่ของ

กนอ. ประกอบไปดวย การจัดหาพื้นที่เพื่อจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรม การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก

ดานโครงสรางพื้นฐานและใหบริการตอผูประกอบการ การดําเนินธุรกิจอื่นๆ เชน ทาเรืออุตสาหกรรมมาบ

ตาพุด และการสงเสริมและควบคุมนิคมอุตสาหกรรมเอกชนเพื่อสรางมาตรฐานการประกอบการ 

ทั้งนี้ ประเด็นทาทายของการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมที่ กนอ.ตองเผชิญ ประกอบไปดวย ความกังวล

ของนักลงทุนตอนโยบายการควบคุมมลพิษตามมาตรฐานสิ่งแวดลอมของไทย ความพรอมในการลงทุนเพื่อ
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สรางสาธารณูปโภค (น้ํา ไฟฟา โลจิสติกส สิ่งแวดลอม) ที่เหมาะสมและเพียงพอลดขอจํากัดในการขยาย

พื้นที่สําหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ (ปโตรเคมี โรงกลั่น และโรงไฟฟา) และกําหนดแหลงที่ตั้งใหมสําหรับ

อุตสาหกรรมสําคัญ และระดับมาตรฐานสิ่งแวดลอมในนิคมอุตสาหกรรมและมลพิษในนิคมอุตสาหกรรมที่

สรางปญหาสุขภาพอนามัยตอชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก โดยทาง กนอ.ไดเล็งเห็นถึง

โอกาสและแนวทางการพัฒนาของพื้นที่อุตสาหกรรม  

 สวนกิจกรรมในการสงเสริม SMEs นั้น ในระหวางป พ.ศ.2547 – 2549 ทาง กนอ. ไดกําหนดแผนการ

สนับสนุนผูประกอบการในธุรกิจ SMEs โดยจะสงเสริมใหมีการจัดตั้งนิคมสําหรับอุตสาหกรรมขนาดยอม

โดยเฉพาะขึ้นในป 2547 สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรมในขณะนั้น มีนโยบายที่จะสราง

ผูประกอบการ SMEsหนาใหมใหไดตามเปาหมาย 50,000 ราย โดยเฉพาะผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรม

เปาหมายหลักของประเทศ 5 กลุมอุตสาหกรรม อันประกอบไปดวย กลุมอุตสาหกรรมยานยนต, กลุมอุตสาหกรรม

การบริการ, กลุมอุตสาหกรรม ICT, กลุมอุตสาหกรรมแฟชั่น และกลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

ดังนั้นจากนโยบายดังกลาว กนอ. จึงไดเสนอจัดตั้ง “โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอื้ออาทรเพื่อ SMEs” ขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสรางเสริมศักยภาพใหกับผูประกอบการกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ในการลงทุนประกอบการและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เกิดการสรางเครือขายวิสาหกิจ สามารถเชื่อมโยง 

กับอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรม สรางพันธมิตรทางธุรกิจและการลงทุนใหเกิดการพัฒนาและเชื่อมโยง

หวงโซแหงมูลคา (Value Chain) และสนับสนุนใหมีการรวมกลุมกันของ SMEs เพื่อเพิ่มอํานาจการตอรอง

และลดคาใชจายในการจัดหาวัตถุดิบและการตลาด 

โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอื้ออาทรนี้ ในทายที่สุดก็ไมไดมีการจัดตั้งเปนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

สําหรับ SMEs โดยเฉพาะ แตทาง กนอ.ไดใชวิธีการแบงเอาพื้นที่บางสวนจากนิคมอุตสาหกรรมตางๆ ที่ยัง

พอมีพื้นที่เหลือ มาใหทางผูประกอบการ SMEs เชาไปใช จึงทําใหโครงการนี้สามารถรองรับผูประกอบการ 

SMEs ไดอยางจํากัด ซ่ึงเมื่อการดําเนินโครงการสิ้นสุดลงในป 2549 ก็ไมสามารถบรรลุตามเปาหมายที่ไดตั้ง

เอาได โดยนิคมอุตสาหกรรมที่เขารวมในโครงการนี้ อาทิเชน นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี จ.ชลบุรี, นิคม

อุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี, นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี, นิคมอุตสาหกรรม Wellgrow จ.

ฉะเชิงเทรา, นิคมอุตสาหกรรม Gateway City จ.ฉะเชิงเทรา, นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรีอยุธยา, 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา, นิคมอุตสาหกรรมสระบุรี จ.สระบุรี, นิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด (บริเวณธุรกิจอุตสาหกรรม) จ.ระยอง, นิคมอุตสาหกรรมภาคใต จ.สงขลา และนิคมอุตสาหกรรม

พิจิตร จ.พิจิตร เปนตน 
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สําหรับในสวนของการใหบริการชทางกนอ. ไดจัดตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จ หรือ One-Stop Service 

(OSS) ขึ้นที่สํานักงานใหญและในนิคมอุตสาหกรรมหลายๆแหง เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับ

ผูประกอบการ โดยไดนําระบบการใหบริการและการบริหารจัดการมาใชในกระบวนการตางๆ แบบ

เบ็ดเสร็จครบวงจร โดยเปนศูนยกลางในการใหบริการดานตางๆ (e - Business Service) แกผูประกอบการ 

ลูกคา และประชาชน ตลอดจนกระบวนการบริหารจัดการภายใน อาทิเชน e - Service, e - Payment, Call 

Center, Dynamic Website, e - Procurement, e - meeting, ศูนยปฏิบัติการขอมูล DOC - MOCC - PMOC 

และการประชุมทางไกลดวยระบบ Video Conference เปนตน 

การจัดตั้งศูนยกลางในการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรนี้ ทางกนอ.จะทําหนาที่เปนผูประสานงาน

ดานขอมูล ดานการลงทุน สรางฐานการผลิตสําหรับกิจการใหม กิจการที่ตองการยายหรือขยายแหลงผลิต 

โดยจัดพื้นที่พรอมอาคารโรงงานมาตรฐานที่มีระบบสาธารณูปโภค ส่ิงอํานวยความ สะดวกและสิทธิประโยชน

ในนิคมอุตสาหกรรม สําหรับผูประกอบการที่เขามาประกอบกิจการ เชน มีภาระการลงทุนต่ํานําไปสูการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขัน มีการจัดการสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ ใหบริการดานสิทธิประโยชน ตลอดจน

การบริการอนุมัติอนุญาต เพื่อสนองความตองการและสนับสนุน ผูประกอบการอยางครบถวน 

ในป 2550 - 2551 กนอ. มีแผนจะดําเนินงานโครงการตางๆ เพื่อใหสอดคลองตามแนวนโยบายของ

รัฐบาล โดยไดมีการกําหนดแผนโครงการตางๆเอาไวดังนี้ 

 โครงการภายใตแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน โดยในปงบประมาณ 2551  กนอ.จะ
ดําเนินการทําการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ที่ อ.เชียงของ จ.
เชียงราย 

 โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต (Southern Seaboard) โดยในปงบประมาณ 2551
จะดําเนินการทําการศึกษาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝง
ทะเลภาคใต (Southern Seaboard) 

 โครงการภายใตความมั่งคง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  โดยในปงบประมาณ 2551 กนอ.จะ
ดําเนินการตอเนื่องจากปงบประมาณกอนหนา โดยจะดําเนินการกอสรางศูนยบริการ
เบ็ดเสร็จครบวงจร ณ นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (จังหวัดปตตานี) 

กลาวโดยสรุปไดวา แมที่ผานมาทาง กนอ. จะไมประสบความสําเร็จในการดําเนินโครงการเพื่อสนับสนุน

ผูประกอบการธุรกิจ SMEs เทาที่ควร แตถึงอยางไรก็ตามบทบาทของ กนอ. ในเรื่องนี้ก็ไมไดลดความสําคัญ

ลง ในฐานะที่เปนหนวยงานภาครัฐซึ่งมีหนาที่ดูแลในเรื่องพื้นที่ประกอบการโดยตรง มีความเปนไปไดวา

แนวทางของ กนอ. ในอนาคตนาจะตองหันกลับมามองความสําคัญของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่เปน SMEs 
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อยางจริงจังมากขึ้น เพราะการจะสรางภาคอุตสาหกรรมของประเทศใหเขมแข็ง ไมอาจเกิดขึ้นไดจากเพียง

การขับเคลื่อนของภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญโดยละเลยการวางรากฐานผานภาคอุตสาหกรรมรายยอยซ่ึงมี

จํานวนมหาศาล 

ความสอดคลองของกิจกรรมในกระทรวงอุตสาหกรรมกับแผนการสงเสริม SMEs 

 นอกจาก สสว. ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการสงเสริม SMEs และเปนผูรางแผนการสงเสริม SMEs 

ซ่ึงยอมตองมีการปฏิบัติงานที่มีความสอดคลองกับแผนการสงเสริม SMEs อยางชัดเจนแลว การปฏิบัติงานของ

หนวยงานและสถาบันอื่นๆของกระทรวงอุตสาหกรรมลวนมีสวนสงเสริมความสอดคลองกับแผนการสงเสริม 

SMEs โดยเฉพาะอยางยิ่งกับยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางและพัฒนาผูประกอบการ ยุทธศาตรที่ 2 : การเพิ่มผลผลิต

และขีดความสามารถทางนวัตกรรมของ SMEs ทางการผลิต ยุทธศาสตรที่ 5 : การสงเสริม SMEs ในภูมิภาคและ

ทองถ่ิน และยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ 

 หนวยงานที่มีความสําคัญในการสงเสริม SMEs  นอกจาก สสว. แลว ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  กรมโรงงาน  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

 สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีความสําคัญตอ SMEs  นอกจากในฐานนะที่เปนหนวยงานที่มี

สวนสําคัญตอการกําหนดยุทธศาตรบริหารของกระทรวงแลว ยังเปนผูกํากับดูแลสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ทั่วประเทศ ซ่ึงมี SMEs อยูเปนจํานวนมาก การปฏิบัติงานของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจึงมีผลตอการสงเสริม 

SMEs ในจังหวัดตางๆมาก  เนื่องจาก สอจ. เปนหนวยงานที่เปนตัวแทนของกระทรวงอุตสาหกรรมในแตละจังหวัด

และอยูใกลชิดกับสถานประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดของตน จึงทราบสภาพและปญหาของ SMEs ที่ตั้ง

อยูในจัหวัดเปนอยางดี และอยูในฐานะที่จะประสานางานกับทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและสสว. ในกิจกรรม

ตางๆที่เกี่ยวของกับการสงเสริม SMEs ในแตละจังหวัด เชน การเก็บรวบรวมขอมูลในลักษณะและปญหา 

ตลอดจนขอเสนอแนะของผูประกอบการ การเผยแพรขอมูลจากสวนกลาง และการประสานงานกับกระทรวง

อุตสาหกรรมและ สสว. ในกิจรรมตางๆ เชน การสัมนาและฝกอบรม 

 สวนกรมสงเสริมอุตสาหกรรมนั้น มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมอุตสาหกรรมในหลายดาน โดยเฉพาะ

ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาผูประกอบการ โดย กสอ. มีโครงการพัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรม ซ่ึง

จัดตอเนื่องมาเปนเวลานาน และสามารถสรางเครือขาย ผูประกอบการในสาขาตางๆจากทั่วภูมิภาคของประเทศ 

และมีสามาชิกอยูเปนจํานวนมาก  กสอ. มีศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม 11 ศูนยกระจายอยูตามภูมิภาคตางๆทั่ว
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ประเทศ ทําหนาที่เปนผูประสานงานในการดําเนินการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม  นอกจากนี้ กสอ. ยัง

มีกิจกรรมที่มุงเนนการสงเสริม SMEs อยูเปนจํานวนมาก เชน กิจกรรมเสริมสรางผูประกอบการ SMEs และ

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ SMEs โครงการพัฒนาตนแบบธุรกิจผูประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขงขัน  กิจกรรมพัฒนาผูประกอบการเดิม และกิจกรรมพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม เปนตน  สวน

โครงการเฉพาะสาขาที่ กสอ.ดําเนินการนั้นก็มีอยูจํานวนมาก โดยครอบคลุมหลายกลุมอุตสาหกรรม เชน ส่ิงทอและ

เสื้อสําเร็จรูป ผลิตภัณฑไมและเครื่องเรือน  อัญมณีและเครื่องประดับ  ผลิตภัณฑเซรามกิส เปนตน  อีกทั้งมี

โครงการที่มุงศึกษาและพัฒนาอุตสาหกรรมในประเด็นตางๆ เชน การพัฒนาศักยภาพดานการตลาด การออกแบบ

ผลิตภัณฑ  การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  การวิจัยและพัฒนาระบบขอมูลสนับสนุนธุรกิจ SMEs เปนตน  

ดังนั้น จึงกลาวไดวา กิจกรรมของ กสอ. มีสวนสนับสนุนการสงเสริมและพัฒนา SMEs ในภาคอุตสาหกรรมมาก 

 ดังไดกลาวมาแลว ขอมูลทะเบียนโรงงานซึ่ง กรมโรงงานอุตสาหกรรมรวบรวมไว เปนชุดขอมูลที่มี

ประโยชนตอการศึกษาวิจัยสภาพและปญหาของ SMEs มาก เนื่องจากมีการระบุถึงขนาดสถานประกอบการใน

ดานการจางงานและทุนจดทะเบียน  แมขอมูลนี้ในบางครั้งอาจคลาดเคลื่อนกับความเปนจริงอยูบาง  เนื่องจาก

เปนขอมูลที่บันทึกไวในเวลาที่มีการจดทะเบียนโรงงาน และไมมีการปรับปรุงใหทันสมัยบอยนัก แตก็เปนชุด

ขอมูลที่สามารถนํามาจําแนกลักษณะอุตสาหกรรมตาง  ๆขนาดของโรงงานได  นอกจากนั้น กรอ. ในฐานะหนวยงาน

ที่มีสวนในการควบคุมปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม กรอ.จึงมีโครงการที่มีสวนเกี่ยวของ

กับการอนุรักษส่ิงแวดลอมและพลังงานอยูเปนจํานวนมาก เชน  โครงการจัดทํายุทธศาตรเกี่ยวกับการปลอยกาซ

เรือนกระจก  โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยมลพิษโรงงาน  โครงการเสริมสรางความเขาใจในการปองกันปญหา

ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยอันเนื่องมาจาก การประกอบกิจการอุตสาหกรรม  โครงการถายทอดความรูในการ

อนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน  

 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปนหนวยงานที่มีบทบาทในการเสนอแนะนโยบายและมาตรการ

การพัฒนาและการแกปญหาอุตสาหกรรม ศึกษารวบรวมและเผยแพรขอมูลอุตสาหกรรม ในเวลาที่ผานมา  

นอกจากการจัดเก็บขอมูลอุตสาหกรรม การจัดพิมพรายงานผลการสํารวจสถานประกอบการอุตสาหกรรมราย

เดือนและรายป แลว สศอ.ยังมีการจัดทํารายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลายรายไตรมาศออกเผยแพร  

นอกจากนี้ สศอ. มีการจัดทําแผนแมบทในอุตสาหกรรมหลายกลุม เชน ยานยนต ส่ิงทอและเสื้อผาสําเร็จรูป ไม

และเครื่องเรือน เครื่องหนังและรองเทา เปนตน และมีโครงการอีกจํานวนมาก ที่ศึกษาสภาพปญหาของ

ภาคอุตสาหกรรม โดยรวมและอุตสาหกรรมเฉพาะประเภท เชน โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม

เพื่อเพิ่มมูลคา ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง  โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรม
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เคมีชีวภาพ  โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและกําลังคน เพื่อเขาสูอุตสาหกรรมความรู  โครงการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใชพลังงานภาคอุตสาหกรรม เปนตน 

 สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) รับผิดชอบทางดานการกําหนดตรวจสอบและ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การปฏิบัติงานของ สมอ. จึงเกี่ยวของกับ SMEs ซ่ึงมีสัดสวนสูงมากใน

ภาคอุตสาหกรรม งานของสมอ. ทางดานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มีประโยชนตอการปรับปรุงมาตรฐาน

ของผลิตภัณฑที่ผลิตโดย SMEs มาก  นอกจากงานประจําแลว สมอ. ยังมีโครงการทั้งเปนโครงการที่มุงเฉพาะเจาะจง

รายสาขาอุตสาหกรรมและที่สงเสริมมาตรฐานของการผลิตในภาคอุตสาหกรรมโดยรวม เชน โครงการพัฒนา

ผูประกอบการไทยดานมาตรฐานและกฎระเบียบขอบังคับในการสงออก  โครงการเพิ่มศักยภาพการับรองคุณภาพ

ผลิตภัณฑยานยนตเพื่อเปนดีทรอยแหงเอเชีย  โครงการพัฒนาผูประกอบการสูมาตรฐานสากล  โครงการรวมศึกษา

ทดสอบวิธีวิเคราะหอาหารและอาหารสัตวเพื่อการตรวจสอบและดานคุณภาพ เปนตน 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมตอการสงเสรมิ SMEs 

 จากการสรุปและวิเคราะหกิจกรรมของหนวยงานตางภายใตสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จะเห็นได

วา กิจกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมมีสวนตอการสงเสริม SMEs เปนอยางมาก  อยางไรก็ตาม หากมีการ

ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมกิจกรรมบางอยาง กระทรวงอุตสาหกรรมจะสามารถมีสวนตอการสงเสริม SMEs ใน

สาขาอุตสาหกรรมตางๆมากขึ้น ตัวอยางของกิจกรรมในกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะชวยการสงเสริม SMEs 

ไดแก  

1. การจัดทําฐานขอมูลอุตสาหกรรมในแตละจังหวัด โดยมีการครอบคลุมประเด็นตางๆ เชน จํานวนและ

ขนาดของสถานประกอบการอุตสาหกรรม รวมทั้งกิจกรรมอุตสาหกรรมในครัวเรือน สินคาที่ผลิต 

วัตถุดิบที่ใชตลาดผลผลิต ปญหาและอุปสรรคที่ SMEs ตองประสบ ฐานขอมูลนี้จะมีสวนในการ

เสริมสรางความรูความเขาใจใน SMEs ที่มีอยูในจังหวัดตางๆ และในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 

2. ในปจจุบันขอมูลโรงงานจดทะเบียนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม นับวาเปนขอมูลเกี่ยวกับโรงงาน

อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมจํานวนโรงงานที่มากที่สุด ชุดขอมูลนี้สามารถนํามาใชวิเคราะหลักษณะ

ของ SMEs ทั่วประเทศในทุกภูมิภาคไดเปนอยางดี  แตในเวลาที่ผานมา ยังมีผูนําขอมูลโรงงานนี้มา

ใชวิเคราะหโครงสรางของ SMEs นอยมาก กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงนาจะมีสวนการปรับปรุงขอมูล

ชุดนี้ใหครบถวนสมบูรณและมีความทันสมัย และทําการประชาสัมพันธเพื่อใหหนวยงานที่มีสวน

ในการสงเสริม SMEs รับทราบถึงคุณประโยชนของขอมูลชุดนี้ 
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3. กิจกรรมของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมนับวามีสวนตอการสงเสริม SMEs ในภาคอุตสาหกรรมมาก 

ที่ผานมา กสอ. มีโครงการที่รวมกับ สสว. บาง แตยังไมมีแผนงานรวมมือกับ สสว. ที่เปนระบบอยาง

ชัดเจน ในฐานนะที่เปนหนวยงานสําคัญที่มีบทบาทในการสงเสริม SMEs ของประเทศ  กสอ.ควรมี

แผนงานรวมมือกับหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริม SMEs เชน สสว. ,ISMED และ ธพว. 

โดยเริ่มตั้งแตการจัดทําแผนสงเสริม SMEs การจัดระบบขอมูล และจนถึงการจัดทําโครงการสงเสริม 

SMEs ทางดานตางๆ  ทั้งนี้เพื่อใหเห็นถึงภาพรวมของโครงการสงเสริม SMEs ทางดานตางๆ ปองกัน

การทํางานที่อาจซ้ําซอนกัน และกําหนดโครงการที่มีความสําคัญตอการสงเสริม SMEs แตยังขาดอยู 

4. กิจกรรมของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) มีประโยชนตอการสงเสริม SMEs มาก 

แตสมอ. ยังสามารถจัดทําโครงการที่เปนประโยชนแก SMEs ในอุตสาหกรรมตางๆโดยเฉพาะ เชน การจัด

ฝกอบรม ความรูทาดานมาตรฐานผลิตภัณฑแก SMEs เฉพาะประเภทอุตสาหกรรมและเฉพาะพื้นที่ 

และการจัดตั้งศูนยการใหคําปรึกษาแก SMEs ทางดานคุณภาพมาตรฐาน การฝกอบรมที่มีสวนตอการ

สงเสริม SMEs นี้ ทาง สมอ. มีการทําอยูบางแลว แตยังสามารถขยายขอบเขตใหมีการครอบคลุมที่

กวางขวางขึ้น  นอกจากนั้น สมอ. อาจจัดทําโครงการโดยรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ เชน สสว. ,ISMED 

และสถานบันเฉพาะทาง เพื่อชวยเหลือ SMEs ในเรื่องตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับมาตรฐานผลิตภัณฑ 

5. ในเวลาที่ผานมา มีการเรียกรองใหคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนหรือ BOI ใหมีการใหสิทธิประโยชน

การสงเสริมการลงทุนแก SMEs มากขึ้นกวาที่เปนอยู ขอเรียกรองนี้ดูเหมือนจะสอดคลองกับการให

ความสําคัญแก การสงเสริมการลงทุนตอ SMEs แตในทางปฏิบัติ การใหสิทธิพิเศษสงเสริมการลงทุน

โดยเฉพาะนั้น ตองประสบกับปญหาในหลายดาน และอาจไมเปนสิ่งพึงปราถนา ทั้งนี้เนื่องจาก 

ก. SMEs ในประเทศมีจํานวนมากเปนเรือนลาน แตทรัพยากรของ BOI มีจํากัด ในปจจุบัน แมมีผูไดรับ

การสงเสริมเพียงไมกี่พันราย เจาหนาที่ BOI ก็ตองมีภาระงานอยูมากแลว การจะใหมีการสงเสริม SMEs 

เพิ่มขึ้นเปนการเฉพาะ จึงเปนสิ่งไมเหมาะสมนัก 

ข. การสงเสริมการลงทุนโดย BOI มีการใหสิทธิประโยชนพิเศษหลายอยาง ผูไดรับการสงเสริมจะมี

ขอไดเปรียบหลายดานเมื่อเทียบกับผูอยูนอกขายการสงเสริมของ BOI  ดังนั้นการจะคัดเลือก SMEs 

เพียงบางรายมารับการสงเสริมการลงทุนโดยไดรับสิทธิพิเศษจึงอาจไมเปนธรรมกับ SMEs รายอ่ืน  ๆ

ที่อยูนอกขายการสงเสริม ในความเปนจริง เนื่องจาก SMEs ในแตละอุตสาหกรรมมีอยูเปนจํานวนมาก 

ผูไดรับการสงเสริมจาก BOI ที่มีอยูเดิมมีทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ กลางและเล็ก และมักมี SMEs อยู

เปนสัดสวนสูงอยูแลว จึงไมจําเปนตองมีการสงเสริม SMEs เปนพิเศษ 
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ค. ในแตละอุตสาหกรรมหรือแตละประเภทธุรกิจบริการ ขนาดที่เหมาะสมที่จะมีการประกอบการอยางมี

ประสิทธิภาพนั้นยอมแตกตางกันไป บางประเภทอุตสาหกรรมตองมีขนาดการลงทุนมาก มีขนาด

ใหญจึงจะมีประสิทธิภาพ ในขณะที่บางประเภทอุตสาหกรรมอาจดําเนินการ อยางมีประสิทธิภาพ

แมมีขนาดเล็ก  ดังนั้นการกําหนดขนาดอุตสาหกรรมเปนหลักเกณฑในการสงเสริมการลงทุนเปน

การทั่วไปอยางตายตัว จึงไมนาจะมีความเหมาะสม 

ง. ความตองการของ SMEs มักมีความแตกตางกันกับกิจการขนาดใหญ การยกเวนหรือลดหยอนภาษี

อากร ซ่ึงเปนสิทธิประโยชนที่สําคัญของการสงเสริมการลงทุนโดย BOI อาจไมใชส่ิงสําคัญมากนัก

ในการสงเสริมการลงทุนของ SMEs ประเด็นอื่นๆ เชน ความรูความสามารถในการผลิต การจัดการ

และการตลาด ขีดความสามารถทางเทคโนโลยี การไดมาซึ่งขาวสารขอมูลที่มีประโยชนตอการดําเนิน

ธุรกิจ อาจมีความสําคัญมากกวาสําหรับ SMEs โดยทั่วไป 

 จากเหตุการณขางตน เราจึงไมคาดหวังวา BOI จะตองใหความสนใจแกการสงเสริมการลงทุนตอ SMEs 

เปนพิเศษ 

6. สสว. ในฐานะแทนกลางในการสงเสริม SMEs ทั่วประเทศ มีผลงานสงเสริม SMEs ที่โดดเดนมาก

ในเวลาที่ผานมา กิจกรรมของ สสว. มีการครอบคลุมรอบดานอยูแลว แตก็ยังสามารถปรับปรุง

ใหดีขึ้นได โดยเฉพาะในประเด็นการเชื่อมโยงและปองกันความซ้ําซอนกันในกิจกรรมสงเสริม SMEs 

ที่จัดทําโดยหนวยงานตางๆ ซ่ึง สสว. ใหความสนใจมาก การสงเสริมใหมีการเชื่อมโยงในกิจกรรม

การสงเสริม SMEs ควรเริ่มจากการรับทราบวาหนวยงานตางๆกําลังทําอะไรอยู ทําในขอบเขตเพียงใด 

โครงการวิเคราะหนโยบายและแผนภาครัฐและภาคเอกชนนี้ อาจถือไดวาเปนโครงการที่มีสวนชวย

สรางขอมูลในเรื่องนี้  แตโครงการนี้เพียงโครงการเดียว คงไมสามารถรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับการ

สงเสริม SMEs ในทุกดานไดโดยครบถวยสมบูรณ และในเวลาที่ผานมา ผูบริหารของ สสว. มักมี

ความปราถนาที่จะทําใหเนื้อหาของโครงการนี้ มีสวนในการสนับสนุนทางดานขอมูลในโครงการ

ตางๆอีกจํานวนมาก จึงทําใหวัตถุประสงคดั้งเดิมของโครงการนี้ตองเปลี่ยนไป ทายที่สุดผลผลิต

ของโครงการจึงอาจไมเปนประโยชนมากนักตามวัตถุประสงคดั้งเดิมของโครงการ 

 สําหรับการสงเสริมความเชื่อมโยงของกิจกรรมสงเสริม SMEs ที่จัดทําโดยหนวยงานตางๆนั้น สสว. 

ควรเปนผูริเร่ิมขึ้นและตองทํากันอยางตอเนื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานการประสานงานการ

สงเสริม SMEs ของประเทศ โดยมี สสว. เปนแกนนํา อาจเปนแนวทางหนึ่งที่จะสงเสริมความเชื่อมโยงและ

หลีกเลี่ยงความซ้ําซอนในกิจกรรมการสงเสริม SMEs ได คณะกรรมการหรือคณะทํางานชุดนี้ อาจประกอบดวย 
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ผูบริหารจาก สสว. ,ISMED , ธพว. ,บสย. ,กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ,กรมพัฒนาธุรกิจการคา ,การทองเที่ยว

แหงประเทศไทย และหนวยงานอื่นๆที่มีสวนสําคัญตอการสงเสริม SMEs โดยคณะกรรมการฯ จะมีการจัด

ประชุมปรึกษาหาหรือแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูล และระดมความคิดเพื่อไดมาซึ่งขอเสนอแนะเปนประจํา เชน 

เดือนละครั้ง และมีสํานักเลขาธิการที่สามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลา ในเวลาที่ผานมา สสว. มีการประสานงาน

กับหนวยงานตางๆอยูแลว แตสวนมากเปนลักษณะที่ไมเปนทางการ เชน ผานการประชุมสัมมนา และการจัดทํา

โครงการตางๆ  การมีคณะกรรมการหรือคณะทํางานที่มีภาระหนาที่ในการประสานเชื่อมโยงกิจกรรมการ

สงเสริม SMEs อยางชัดเจนนี้ จะทําใหกิจกรรมการสงเสริม SMEs ของประเทศดําเนินการไดอยางมีความ

เชื่อมโยงกันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

7. ในการสงเสริม SMEs ในเรื่องพื้นที่อุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ควรรวมมือกับ สสว. , 

กสอ. และสํานักงานอุตสาหกรรมในจังหวัดตางๆ ศึกษาความเปนไปไดของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

สําหรับ SMEs  หรือจัดหาพื้นที่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเดิม เพื่อให SMEs มาประกอบกิจการ พรอมทั้ง

กําหนดกิจกรรมที่จะเปนประโยชนตอ SMEs ที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม เชน การฝกอบรมความรู

ทางดานการจัดการ Logistics ,การขจัดมลภาวะ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการ

จัดการ ในการนี้ กนอ. อาจประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ เชน สสว. ,กสอ. และ สปอ. เพื่อจัดทํา

โครงการที่มีสวนเกี่ยวของกับการสงเสริม SMEs  

 

2.2 กระทรวงพาณิชย2 

กระทรวงพาณิชยมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการคา ธุรกิจบริการ ทรัพยสินทางปญญา และราชการอื่น

ตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงพาณิชย หรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงพาณิชย 

บทบาทหนาท่ีหลัก 

1. ภารกิจดานในประเทศ 

                                                            
2
 www.moc.go.th 
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- การดูแลราคาสินคาเกษตรและรายไดเกษตรกร 

   - ดูแลผูบริโภคภายใตกรอบกฎหมายของกระทรวงพาณชิย 

   - สงเสริมและพัฒนาธุรกิจการคา ทั้งการคาสินคาและธุรกิจบริการ รวมทั้งธุรกิจประกันภยั 

    - คุมครองดานทรัพยสินทางปญญา 

2. ภารกิจดานตางประเทศ 

             - เจรจาการคาระหวางประเทศ ซ่ึงประกอบดวยการเจรจาภายใตกรอบ WTO FTA อนุภูมภิาค 

ภูมิภาค ฯลฯ 

- จัดระเบียบและบริหารการนําเขาสงออก รวมทั้งการขายขาวรัฐตอรัฐ การคามันสําปะหลัง สินคา

ขอตกลงตางๆ 

- แกไขปญหา และรักษาผลประโยชนทางการคา เชน การดูแลเรื่อง GSP การเก็บภาษีตอบโตการ

ทุมตลาด 

- สงเสริมและเรงรัดการสงออก 

หนวยงานภายในกระทรวงพาณิชย 

1. สํานักงานรัฐมนตรี (OTM) 
2. สํานักงานปลดักระทรวงพาณิชย (OPS) 
3. กรมการคาตางประเทศ (DFT) 
4.  กรมการคาภายใน (DIT) 
5.  กรมพัฒนาธุรกิจการคา  (DBD) 
6.  กรมสงเสริมการสงออก (DEP) 
7.  กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (DTN) 
8.  กรมทรัพยสินทางปญญา (DIP) 
9.  องคการคลังสินคา  (PWO) 
10.  ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (SACICT) 
11.  สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาต ิ(GIT) 
12. สํานักงานตางประเทศ 

ในที่นี้จะขอเลอืกกลางถึงเฉพาะหนวยงานที่มีสวนในการสงเสริมและสนับสนุน SMEs เทานั้น ซ่ึง

รายและเอยีดม ีดังตอไปนี ้
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ก. กรมการคาภายใน (DIT) 

กรมการคาภายใน เปนหนวยงานที่สําคัญที่ดําเนินมาตรการสนับสนุน SMEs ดานการตลาดโดยมี
หนาที่หลักในการสงเสริมการคาภายในประเทศ สงเสริมกิจการคาของคนไทย และการคาโดยทั่วไป เสริมสราง
ประสิทธิภาพการคาภายในประเทศ โดยการจัดระบบสงเสริมและพัฒนาการคา การตลาดใหเกิดความเปน
ธรรม (Fair Trade)  โดยจัดระบบและกลไกการคา การตลาด รวมทั้งกํากับตรวจสอบและควบคุมการประกอบ
ธุรกิจ การพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับ และดําเนินการเกี่ยวกับมาตรการทางการคา  เชน การจัด
ระเบียบและสงเสริมระบบการคาสินคาเพื่อรักษาราคาสินคาเกษตร สงเสริมการแขงขันทางการคาอยางเปน
ธรรมและปองกันการผูกขาดตัดตอนทางเศรษฐกิจการคา  สงเสริมการคาเสรีในระบบตลาด และแทรกแซง
ตลาดสินคาเทาที่จําเปน เปนตน  

นอกจากนี้ ยังดําเนินการพัฒนาโครงสรางและปจจัยสนับสนุนในการประกอบธุรกิจคาสง-คาปลีก  
เชน โครงการสรางสภาพแวดลอมที่ดีทางธุรกิจคาสง-คาปลีก โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลเศรษฐกิจการคา
จังหวัด และยังพัฒนาระบบการคาใหเขาสูมาตรฐานสากลและเปนธรรมสําหรับผูประกอบการทุกระดับ 
รวมทั้งสรางฐานความรูและปรับทัศนคติของผูประกอบธุรกิจและบุคลากรใหมีจิตสํานึกและรับผิดชอบ
อยางมืออาชีพดานการบริหารจัดการและการตลาด เชน โครงการสรางฐานความรูผูประกอบการคาสง –คา
ปลีก โครงการพัฒนาธุรกิจการคาสูมาตรฐานสากล โครงการเผยแพรความรูดานการคาและการพาณิชย  
โครงการสงเสริมศักยภาพระบบตลาดเพื่อใหระบบตลาดมีประสิทธิภาพและทําให SMEs มีโอกาสเขาสู
ตลาดไดมากขึ้น โดยการดําเนินโครงการสงเสริมการจัดตั้งและพัฒนาตลาดกลางสินคาเกษตร นอกจากนั้น
ยังทําการเสริมสรางระบบตลาดขอตกลงและระบบตลาดลวงหนา เชน โครงการสงเสริมการซื้อขายสินคาใน
ระบบตลาดขอตกลง โครงการสงเสริมการใชประโยชนจากตลาดสินคาเกษตรลวงหนา โครงการพัฒนา
ตลาดประมูลสูการคาสงมอบรับมอบในอนาคต (Forward Auction Market) โครงการเสริมสรางความรูและ
สงเสริมการใชประโยชนจากระบบตลาด โครงการจัดระบบการคาสินคาเกษตร  โครงการวิจัยและพัฒนา
ระบบตลาด และโครงการสงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการเครื่องมือทางการตลาด โครงการจัดแสดง
สินคาภายในประเทศ และในภูมิภาคเอเชีย  จัดทําโครงการศูนยเครือขายขอมูลการตลาดเชิงพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสขึ้น เพื่อเปนศูนยกลางเชื่อมโยงและใหการสงเสริมและพัฒนาระบบตลาด เปนตน 

ลักษณะการดําเนินงานของกรมการคาภายใน จะเนนการสงเสริมการคาของ SMEs ในตลาดภายในประเทศ 

โดยการใชมาตรการตางๆเพื่อทําใหกลไกตลาด มีการปรับโครงสรางหรือปจจัยตางๆเพื่อใหการประกอบธุรกิจ

เปนไปอยางราบรื่น รวมถึงคอยตรวจสอบดูแล และมีการแซกแซงตลาดบางในบางครั้งเมื่อมีความจําเปน ซ่ึง

ถือวาเปนประโยชนอยางมากตอ SMEs เปนที่ทราบกันดีกวา SMEs ไมมีอํานาจในการตอรองทางการตลาด หรือไม

สามารถสูกับคูแขงที่เปนรายใหญได ไมวาจะเปนทางดานตนทุน หรือทางดานการตลาด ดังนั้นการที่กรมการ
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คาภายในยื่นมือเขามา ชวยเหลือทั้งในดานการคอยตรวจสอบดูแล ใหการคาเปนไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม 

รวมถึงการสงเสริมเพิ่มโอกาสในการเขาสูตลาดของ SMEs ใหมากขึ้น ลวนเปนประโยชนแก SMEs ทั้งสิ้น 

ข. กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

 กรมพัฒนาธุรกิจการคามีภารกิจในการดูแลโครงสรางพื้นฐานของระบบการคาในดานการจดทะเบียน 

การบริการขอมูลธุรกิจ และการกํากับดูแลธุรกิจ และการสงเสริมพัฒนาการประกอบธุรกิจการคาของประเทศไทย

ใหมีศักยภาพและมีการบริหารจัดการที่เปนระบบสอดคลองกับมาตรฐานสากล รวมทั้งสงเสริมบทบาทสถาบัน

การคา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนถึงระดับประเทศ โดยมีลักษณะการดําเนินงาน ดังนี้ ดานการสงเสริม

และพัฒนาธุรกิจใหไดมาตรฐานและมีความสามารถในการแขงขันทั้งในประเทศและตางประเทศ มีแนวทาง

สงเสริมศักยภาพธุรกิจสามารถแบงออกไดเปน 3 ดาน คือ  

1. การพัฒนาผูประกอบการใหมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเขมแข็งพรอมไปสูสากล การ

พัฒนาธุรกิจเปาหมาย และการสงเสริมการใชระบบสื่อสารพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อสราง

ความนาเชื่อถือ ความรวดเร็วในการดําเนินธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทาง

การคา   

2. ดานการใหบริการจดทะเบียนธุรกิจ สมาคม และหอการคา การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เลิกและ

ชําระบัญชี รวมทั้งการถอนทะเบียนบริษัทหางรางและจําแนกหางหุนสวนที่ไมประกอบการ 

โดยมีนโยบายในการใหบริการจดทะเบียนที่สะดวก รวดเร็วและถูกตอง โปรงใส ในระดับ

สากล ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น แกไข

ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ใหความรูแกผูใชบริการ และพัฒนาบุคลากรใหมีจิตสํานึก

ในการใหบริการ   

3. ดานการใหบริการขอมูลธุรกิจ เพื่อใชเปนหลักฐาน/เอกสารทางธุรกิจและบริการขอมูลการ

ดําเนินธุรกิจ เพื่อประกอบการตัดสินใจของธุรกิจ โดยมีนโยบายเนนการใหบริการสะดวก 

รวดเร็ว ถูกตอง โปรงใส ในระดับสากล และเปนขอมูลที่ผานการวิเคราะห ผูใชสามารถนําไปใช

ประกอบการตัดสินใจได อีกทั้ง กรมฯ ยังใหบริการขอมูลธุรกิจในระบบอินเทอรเน็ต (E-Service) 

เพื่อใหบริการที่สะดวกรวดเร็วในการรับรอง  ดานการกํากับดูแลธุรกิจใหมีธรรมาภิบาล 

(Good Corporate Governance) ใหเปนที่นาเชื่อถือและเข็มแข็ง โดยมีนโยบายใหการตรวจสอบ 
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แนะนํา อบรมใหความรู เพื่อใหปฏิบัติไดอยางถูกตอง ทําใหการดําเนินธุรกิจมีความโปรงใส 

มีมาตรฐานสากลและเปนธรรม เปนที่ยอมรับของตลาดการคาและการลงทุนระหวางประเทศ   

นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการคายังไดดําเนินการในการอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว  การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนตางดาว การเปลี่ยนแปลงขอมูลทางทะเบียน 

การตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนตางดาว รวมทั้งการวิเคราะหขอมูลสถิติ เพื่อกํากับดูแลการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาวใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ฯลฯ 

 ลักษณะการดําเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ในสวนที่เกี่ยวของกับ SMEs นั้นประกอบดวย

ดังตอไปนี้ 

 1. การพัฒนาผูประกอบธุรกิจ เชน การจัดอบรมนิติบุคคลตั้งใหม การจัดอบรมพัฒนาความรู

ทางไกลผานดาวเทียม การพัฒนา SMEs สูสากล การสงเสริมศักยภาพ SMEs ในเขตภูมิภาคใหสามารถเขาสู

ตลาดจีนได โดยเฉพาะการเสริมสรางศักยภาพวิสาหกิจในอุตสาหกรรมธุรกิจอัญมณีและผลไมสูตลาดจีน 

เปนตน  

2. การพัฒนาธุรกิจ เชน พัฒนาธุรกิจคาสง-ปลีก ธุรกิจสปา ธุรกิจอูซอมรถยนต ธุรกิจขนสงสินคา 

ธุรกิจสิ่งพิมพ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจเสริมสวย ฯ  

3. การพัฒนารูปแบบธุรกิจ เชน ผลักดันและพัฒนาธุรกิจ SMEs เขาสูระบบแฟรนไชส สงเสริมการ

ขยายตัวทางการตลาด และพัฒนาศักยภาพธุรกิจแฟรนไชสใหไดมาตรฐานสากล  ตลอด จนชวยเสริมสราง

ความเขมแข็งใหผูประกอบธุรกิจแฟรนไชสในการขยายธุรกิจสูตลาดตางประเทศ ทั้งในภูมิภาคเอเซียและ

ตลาดโลก  

4. การสงเสริมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เชน การจัดทําฐานขอมูลจดทะเบียนผูประกอบการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส การออกเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

(Trademark) การจัดทําศูนยจัดการขอรองเรียนดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และการใหบริการตลาดกลาง

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace)  

5. การพัฒนาสถาบันการคา โดยกรมฯ ไดจัดประกวดสมาคมการคาดีเดน เพื่อเปนการกระตุนให

สถาบันการคาเห็นความสําคัญในการปรับปรุงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานสูระดับสากล 
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 จากการดําเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการคาในสวนที่เกี่ยวของกับ SMEs นั้นจะเนนการ

พัฒนาปจจัยที่เอื้ออํานวยใหการดําเนินงานของธุรกิจมีความสะดวกรวดเร็ว และเนนในเรื่องของการจัดการ

เกี่ยวกับขอมูล กฎระเบียบตางๆ ที่ใชในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงจะชวยทําให SMEs มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น 

และเปนไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะเปนการเพิ่มศักยภาพในแขงขันของ SMEs ใหเพิ่มมากขึ้น  

ค. กรมการคาตางประเทศ 

กรมการคาตางประเทศเปนหนวยงานของกระทรวงพาณิชย ที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการ

สงออกไปตางประเทศและการนําเขาในราชอาณาจักร กฎหมายวาดวยมาตรฐานสินคาขาออก กฎหมายวา

ดวยการสงเสริมสินคาขาออก กฎหมายวาดวยการปองกันการกระทําผิดในการขนสงสินคาออกทางเรือ และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ดําเนินการเกี่ยวกับการคาระหวางรัฐบาลตอรัฐบาล (Government to Government/G2G) 

หรือระหวางรัฐบาลกับองคกรการคาในตางประเทศ (Government to Business/ G2B) เพื่อประโยชนตอการ

สงสินคาออก ติดตามและดําเนินการแกไขปญหาเกี่ยวกับมาตรการหรือขอกีดกันทางการคาของตางประเทศ

เพื่อปกปอง และรักษาผลประโยชน ทางการคาของไทย จัดระเบียบและบริหารการนําเขาและสงออกสินคา 

ดําเนินการมิใหเกิดการเลือกปฏิบัติตอการสงออกสินคาไทย รวมทั้งดําเนินการใหไดมาซึ่งสิทธิประโยชน

ทางการคา และสงเสริม ใหภาคเอกชนใชสิทธิประโยชนทางการคา 

 นอกจากนั้น กรมการคาตางประเทศเปนหนวยงานที่ใหขอมูลเกี่ยวกับสถิติการนําเขาสงออก กฎระเบียบ 

พิธีการศุลกากรการนําเขาสงออก ตลอดจนปญหาและขอกีดกันทางการคาของตางประเทศ และยังไดจัดดําเนิน

โครงการและกิจกรรมสงเสริมอื่นๆอีกมากมาย ทําใหผูสงออก SMEs สามารถพัฒนายกระดับคุณภาพสินคา

ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด  สรางตราสัญลักษณสินคาเกษตรของไทย เชน โครงการเสริมสราง

และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถทางการตลาด โครงการเสริมสรางความรูดานมาตรฐาน

คุณภาพขาวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางการตลาด โครงการศึกษาศักยภาพและสงเสริมการตลาดขาว

หอมมะลิอินทรีย โครงการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑมันสําปะหลังเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

โครงการสรางตราสินคาขาวหอมมะลิไทย โครงการประชาสัมพันธภาพลักษณขาวไทย  โครงการจัดทําการคา

ในรูปแบบการเปลี่ยนสินคาขาวกับสินคาที่ไทยตองการ(Barter Trade) โครงการเจรจาทําสัญญาซื้อขายขาว

กับเอกชนและรัฐบาลตางประเทศ โครงการเปดตัวสินคาไทยในเวทีโลก โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมการ

สงออก โครงการสงเสริมการใชสัญลักษณตราสินคาไทย (Thailand's Brand) โครงการวิจัยตลาด และพัฒนาการ

ออกแบบสินคาและบรรจุภัณฑ การพัฒนาเครื่องหมายการคาอาหารของโครงการหลวงสูตลาดโลก การพัฒนา
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ขอมูลการคาเพื่อการสงออก  นําระบบประกันภัยความเสียงในการไมไดรับสินคาจากการสงออกมาใช  สนับสนุน

ระบบการค่ําประกันการสงออกสําหรับตลาดที่มีศักยภาพสูง (Trade Finance)  ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหาร

จัดการและใหบริการดานโลจิสติกส  โดยการพัฒนาระบบ และสงเสริมให SMEs  เขาถึงระบบและใชบริการ

จากระบบสนับสนุนเหลานี้มากขึ้น สงเสริมและประสานการแกไขปญหาการคาการลงทุนในจังหวัดชายแดน

และประเทศเพื่อนบาน เปนตน  

ลักษณะการดําเนินงานของกรมการคาตางประเทศนั้น จะเนนในเรื่องของตางประเทศเปนหลัก ไม

วาจะเปนทางดานกฎหมายวาดวยการสงออกและนําเขา รวมถึงติดตามและดําเนินการแกไขปญหาเกี่ยวกับ

มาตรการหรือขอกีดกันทางการคาของตางประเทศเพื่อปกปอง และรักษาผลประโยชน ทางการคาของ

ผูประกอบการไทย รวมถึงการแกไขปญหาการคาในเขตชายแดน ซ่ึงจากที่กลาวมาจะพบวา การดําเนินของ

กรมการคาตางประเทศ ไดชวยเหลือ SMEs เปนอยางมากทั้งในเรื่องของกฎระเบียบตางๆ เนื่องจาก SMEs 

สวนมากจะไมมีความรูทางดานตางประเทศ รวมถึงชวยแกปญหาขอพิพาทระหวางประเทศซึ่ง SMEs ไมมี

อํานาจพอที่จะไปตอรองได ตลอดจนการชวยยกระดับคุณภาพของสินคาที่จะสงไปขายยังตางประเทศ 

รวมถึงการสงเสริมใหมีการสรางตราสินคาขึ้นมาเอง เพื่อเปนการยกระดับความสามารถในการแขงขันอีก

ทางหนึ่ง 

ง. กรมสงเสริมการสงออก 

กรมสงเสริมการสงออก เปนหนวยงานที่ทําหนาที่สงเสริมการสงออกและขยายตลาดสินคา/บริการ

ไทย พัฒนาและใหบริการดานการคาและการเพิ่มศักยภาพในการสงออก อาทิ การขยายฐานผลิตไปยัง

ตางประเทศ เสริมสรางศักยภาพความเขมแข็งใหผูสงออกไทย โดยพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการใหได

มาตรฐาน และทําการตลาดตางประเทศไดมากขึ้น ตลอดจนสงเสริมและสรางภาพพจนสินคาและบริการ

ไทยใหเปนที่เชื่อถือได ทั้งในดานคุณภาพสินคาและบริการที่รวดเร็ว 

กรมสงเสริมการสงออกมีอํานาจหนาที่ในการเสนอนโยบายและจัดทําเปาหมายการสงออกและ

แผนปฏิบัติการ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางและมาตรการดานการคาและการตลาด ดําเนินการเพื่อสงเสริมการ

สงออกสินคาไทย จัดทําและใหบริการขอมูลการคาและสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศในสวนที่เกี่ยวของกับ

การสงออกแกผูผลิต ผูสงออกไทย และผูนําเขาตางประเทศ เผยแพรและประชาสัมพันธสินคาและบริการ

ของไทยเพื่อสงเสริมการสงออก และพัฒนาความรูความสามารถแกภาคเอกชนในดานการคาระหวางประเทศ 

เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน และสมรรถนะในการสงออก ประสานงานและใหความรวมมือ



  ภาคผนวก ช - 27 

แกสถาบันและองคกรตางๆ ทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนสงเสริมและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่ม

มูลคาใหกับสินคาไทย ใหเปนไปตามความตองการของตลาดตางประเทศ และสงเสริมและสนับสนุนใหมี

การสงออกธุรกิจบริการ 

กรมสงเสริมการสงออกยังสงเสริมใหนักธุรกิจไทยเขาไปดําเนินธุรกิจในตางประเทศในรูปแบบ

ตางๆ รูปแบบธุรกิจสําหรับผูสงออกไทยสวนใหญจะเปนในลักษณะการแตงตั้งตัวแทน หรือ บริษัทสาขาใน

ตลาดตางประเทศ   การเขาตลาดโดยการสรางพันธมิตรทางการคาไมวาจะโดยหุนสวน ผูรวมทุนหรือธุรกิจ

รวมคา  (Strategic Alliance or Joint Venture) การขยายตลาดดวยระบบแฟรนไชน (Franchise) หรือ การให

สิทธิทางการคา (Licensing) โดยเฉพาะธุรกิจเฟรนไชนที่มีช่ือเสียงของไทย เชน ธุรกิจอาหาร เขาไปในตลาด

ตางประเทศ หรือ โดยการทําสัญญาการจัดการ (Management Contract) เชน ธุรกิจโรงพยาบาล เปนตน  

นอกจากนั้นแลวยังสนับสนุนในการแสวงหาแหลงวัตถุดิบราคาถูกในตางประเทศ หรือแหลงวัตถุดิบชนิด

ใหมๆที่ทดแทนไดดีกวา  การสรางเครือขายนักธุรกิจ การจัดหาขอมูลตลาด และแนะนําโอกาสในการทํา

การคา จัดหาขอมูลการตลาดที่สําคัญ ตลอดจนกฎระเบียบในประเทศผูนําเขาตางๆ  สําหรับกลยุทธการคา

กับกลุมประเทศตลาดใหมนั้น ก็สงเสริมใหมีการจัดงานแสดงสินคาในกลุมประเทศที่เปนตลาดใหม หรือ

เชิญชวนใหสงผูแทนเขารวมการแสดงสินคาในประเทศไทย เชนโครงการสงเสริมการสงออก การวิเคราะห

ความพรอมในการดําเนินธุรกิจสงออก การบริหารการเงินสําหรับธุรกิจสงออก การพัฒนาและวางแผน

ผลิตภัณฑเพื่อการสงออก การพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อการสงออก การวางแผนการตลาดเพื่อการสงออก การ

จัดการ Logistic Supply และ Supply Chain ดังที่กลาวมาแลว  

 ลักษณะการดําเนินงานของกรมสงเสริมการสงออก จะใหความสําคัญกับสินคาสงออกเปนหลัก 

โดยเปนหนวยงานที่ทําหนาที่สงเสริมการสงออกและขยายตลาดสินคา/บริการไทย  รวมถึงชวยพัฒนาและ

ใหบริการดานการคาและการเพิ่มศักยภาพในการสงออก โดยทําการพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการใหได

มาตรฐาน และชวยทําการตลาดตางประเทศมากขึ้น ตลอดจนสงเสริมและสรางภาพพจนสินคาและบริการ

ไทยใหเปนที่เชื่อถือได ทั้งในดานคุณภาพสินคาและบริการที่รวดเร็ว และสงเสริมใหนักธุรกิจไทยเขาไป

ดําเนินธุรกิจในตางประเทศในรูปแบบตางๆเพิ่มมากขึ้น เชน การเปดรานอาหาร เปนตน นอกจากนั้นแลวยัง

สนับสนุนในการแสวงหาแหลงวัตถุดิบราคาถูกในตางประเทศ หรือแหลงวัตถุดิบชนิดใหมๆที่ทดแทนได

ดีกวาวัตุดิบชนิดเกา  ตลอดจนใหขอมูลเร่ืองกฎระเบียบในประเทศผูนําเขาตางๆ  และสงเสริมใหมีการจัด

งานแสดงสินคาในกลุมประเทศที่เปนตลาดใหม เพื่อเปนการเปดตลาดใหมๆอีกดวย 
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จ. กรมทรัพยสินทางปญญา 

 บทบาทหนาที่ของกรมทรัพยสินทางปญญา คือ เปนหนวยงานที่ดูแลงานดานทรัพยสินทางปญญาของ

ประเทศ เชน การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา การจัดทําระบบสืบคน และการบริการดานทรัพยสินทาง

ปญญาเพื่อใหมีการนําไปใชประโยชน ซ่ึงการบริการดังกลาวมีจุดประสงคเพื่อตองการใหภาคเศรษฐกิจตางๆได

มีการใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาทั้งจากแหลงภายในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงมีสวนสนับสนุนให 

SMEs มีการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดจากการศึกษาเทคโนโลยีจากหลายแหลง  

 ความสอดคลองของกิจกรรมในกระทรวงพาณิชยกับแผนการสงเสริม SMEs  

 การดําเนินงานของกระทรวงพาณิชย นับวาเปนประโยชนตอ SMEs มาก การปฏิบัติงานของหนวยงาน

ตางๆในกระทรวงพาณิชย จึงมีแนวทางที่สอดคลองกับแผนสงเสริม SMEs เชน กรมการคาภายในมีการดําเนินงาน

ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาคการคา โดยเฉพาะในกลยุทธ

ที่ 2 การสงเสริมและปรับปรุงระบบ การกํากับดูแล ภาคการคาสง-คาปลีก เพื่อใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม 

ในดานของการเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาคการคา มีโครงการที่เกี่ยวของหลายโครงการดวยกัน 

ซ่ึงเปนประโยชนทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาคการคา สวนในดานของการสงเสริมและ

ปรับปรุงระบบ การกํากับดูแล ภาคการคาสง-คาปลีก นั้น ก็มีการดําเนินงานสงเสริมอยูหลายโครงการ จะ

เห็นไดวา การดําเนินงานของกรมการคาภายในเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุน SMEs นั้นมีโครงการตางๆที่

ชัดเจนและเปนประโยชนแก SMEs มาก 

 กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดทําการสงเสริมในหลายๆดานดวยกัน เชน การพัฒนาผูประกอบธุรกิจ  การ
พัฒนาธุรกิจ  การพัฒนารูปแบบธุรกิจ  การสงเสริมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  การพัฒนาสถาบันการคา  ซ่ึงการ
พัฒนาในสวนเหลานี้ถือเปนการสรางปจจัยเอื้อในการทําธุรกิจของ SMEs ใหมีความสะดวกรวดเร็ว และเปน
การเพิ่มศักยภาพของ SMEs ใหมากขึ้น 
 จาการดําเนินงาน ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ในดานการสงเสริมและสนับสนุน SMEs นั้น ถือวามี
ประโยชนในดานการสรางศักยภาพในการแขงขันใหกับ SMEs มาก ทั้งในดานการใหขอมูล ใหความรูทางดาน
กฎระเบียบ ขอบังคับ ทั้งในประเทศและตางประเทศ  รวมถึงอํานวยความสะดวกแกผูประกอบการ SMEs ใน
การจดทะเบียนประกอบธุรกิจ 
 การดําเนินงานของ กรมพัฒนาธุรกิจการคา ซ่ึงมีบทบาทในการพัฒนาธุรกิจการคาและบริการ ซ่ึง
สวนใหญเปน SMEs จึงมีลักษณะการดําเนินงานที่สอดคลองกับหลายยุทธศาสตรของแผนสงเสริม SMEs 
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โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุทธศาสตรที่ 6 คือ การพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ ในกลยุทธที่ 3 การบริหาร
จัดการระบบขอมูลสําหรับ SMEs  
 การดําเนินงานของกรมการคาตางประเทศ จะชวยทําใหการดําเนินธุรกิจของ SMEs มีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น ทั้งในเรื่องของกฎระเบียบ การตอรองทางการคา ชองทางในการจําหนายสินคา การปรับปรุง
คุณภาพสินคาสงออก โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน รวมถึงการจัดหา
แหลงเงินทุนใหแก SMEs 
 จากการดําเนินงานของกรมการคาตางประเทศดังที่กลาวมานั้น จึงมีประโยชนมากตอ SMEs  ทั้งในเรื่อง
ของกฎระเบียบ การตอรองทางการคา ชองทางในการจําหนายสินคา การปรับปรุงคุณภาพสินคาสงออก รวมถึง
การจัดหาแหลงเงินทุนใหแก SMEs 

ดังนั้นการดําเนินงานของ กรมการคาตางประเทศนั้น จึงมีความสอดคลองกับหลายยุทธศาสตรของ

แผนสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 โดยเฉพาะอยางยิ่งยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ ในกล

ยุทธที่ 1 การสงเสริมระบบและเครื่องมือให SMEs เกิดความสะดวกในการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ

กลยุทธที่ 3 การบริหารจัดการระบบขอมูลสําหรับ SMEs นอกจากนี้ยังสอดคลองกับกลยุทธที่ 4 การสงเสริม 

SMEs ทางดานการเงิน  

การดําเนินงานของ กรมสงเสริมการสงออกก็มีความสอดคลองกับแผนสงเสริม SMEs โดยเฉพาะกับ

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ ในกลยุทธที่ 5 การสงเสริมสิ่งอํานวยความสะดวกและ

ความสามารถดานการตลาด เนื่องจาก กรมสงเสริมการสงออก จะเนนการชวยเหลือแกผูประกอบการ SMEs 

ในเรื่องการตลาดเปนหลัก ซึ่งถือวาเปนประโยชนแก SMEs อยางมาก ไมวาจะเปนเรื่องขยายตลาดสินคา/

บริการไทย โดยการจัดแสดงสินคาในประเทศใหมๆ เพื่อเปนการเปดตลาดใหม ชวยพัฒนาผลิตภัณฑไดเปนไป

ในทิศทางที่ตลาดตองการ รวมถึงการสรางภาพพจนสินคาและบริการไทยใหเปนที่เชื่อถือได ทั้งในดานคุณภาพ

สินคาและบริการที่รวดเร็ว ซ่ึงเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการตลาดทั้งสิ้น  

 การดําเนินงานของกรมสงเสริมการสงออก ซ่ึงเนนที่เร่ืองการตลาดเปนหลัก ซ่ึงถือวาเปนประโยชน

อยางมากตอ SMEs  เนื่องจากวาเปนเรื่องยากที่ SMEs จะทําการตลาดดวยตนเอง เพราะมีขอจํากัดหลายอยาง 

ไมวาจะเรื่องเงินทุน ความรูความสามารถ ขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการทําการตลาด เปนตน ดังนั้น

การที่ กรมสงเสริมการสงออก เขามาชวยเหลือในสวนการทําการตลาดนี้ จึงทําให SMEs สามารถลดตนทุน

ในสวนนี้ลงไดอยางมาก และยังเปนการเพิ่มชองทางในการจัดจําหนายสินคาและบริการ อีกดวย  

 สวนกรมทรัพยสินทางปญญานั้น การดําเนินงานมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและพัฒนา

ผูประกอบการ ในกลยุทธที่ 1.3 คือ การเพิ่มขีดความสามารถดานเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการสนับสนุน
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บริการขอมูล องคความรูดานเทคโนโลยี การสนับสนุนใหเขาถึงและใชบริการทางเทคโนโลยีไดโดยสะดวก 

การสรางเครือขายยกระดับเทคโนโลยี และการตอยอดนวัตกรรมสูเชิงพาณิชย 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของกระทรวงพาณชิยตอการสงเสริม SMEs 

 แมการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ในกระทรวงพาณิชยจะเอื้อประโยชนตอ SMEs มาก แตหนวยงาน

เหลานี้ก็ยังสามารถปรับปรุงการดําเนินงานของตนเพื่อประโยชนในการสงเสริม SMEs มากขึ้น 

 ในการสงเสริมการคาที่เปนไปตาม พ.ร.บ.แขงขันทางการคา เนื่องจากจนถึงบัดนี้ ยังไมมีการกําหนด

นิยามของ “ผูมีอํานาจเหนือตลาด” ที่ชัดเจนจึงทําใหไมสามารถใชกฎหมายฉบับนี้อยางไดผล ดังนั้นการเรงรัด

ใหมีการกําหนดคํานิยามผูมีอํานาจเหนือตลาดจึงเปนสิ่งเรงดวนที่ควรทํา สวนการสงเสริมการสงออกนั้น ในชวง

เวลาที่ผานมากรมสงเสริมการสงออกมีผลงานที่โดดเดนมาก แตเพื่อใหมีการสงเสริมการสงออกของ SMEs 

ที่มีความชัดเจนมากขึ้น กรมฯอาจมีโครงการสงเสริมการสงออกของ SMEs โดยเฉพาะ โดยอาจรวมมือกับ 

สสว. ทั้งนี้เนื่องจาก SMEs ที่มีการสงออกมักจะประสบปญหาและขอจํากัดที่แตกตางกับกิจการสงออกขนาด

ใหญและไมสามารถแบกรับคาใชจาย ในการขยายตลาดตางประเทศใหมากขึ้น หากมีการแกไขที่ตรงจุดจะ

เปนการเพิ่มศักยภาพการสงออกของ SMEs เหลานี้ไดมาก 

 กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนหนวยงานที่มีการดําเนินงานที่เปนประโยชนตอ SMEs มาก เชน สงเสริม

การพัฒนาผูประกอบการ สงเสริมการใชระบบสื่อพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การใหบริการขอมูลธุรกิจ การผลักดัน

ให SMEs เขาสูระบบเฟรนไซส การสรางระบบธรรมาภิบาล เปนตน แมวาจะมีการขยายขอบเขตการดําเนินงาน

ไปมาก แตเมื่อเทียบกับความตองการความชวยเหลือของ SMEs ทั่วประเทศในทุกภูมิภาค การดําเนินงานของ

กรมพัฒนาธุรกิจการคายังนับวามีขอบเขตที่จํากัดมาก  ดังนั้น ส่ิงที่กรมฯควรทําคือ เพิ่มการประชาสัมพันธ

ให SMEs ทั่วประเทศรับทราบถึงประโยชนที่จะไดรับจากการใชบริการสงเสริมของกรมฯ และรวมมือกับ

หนวยงานอื่นๆที่มีบทบาทในการสงเสริม SMEs เชน สสว. สภาหอการคาแหงประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย จัดทําโครงการพัฒนา SMEs ในแตละภูมิภาคและแตละสาขา 

 ส่ิงควรทํา สําหรับกรมทรัพยสินทางปญญา เพื่อการสงเสริม SMEs คือ เพิ่มกิจกรรมการเผยแพรความรู

ความเขาใจในเรื่องสิทธิทรัพยสินทางปญญา และสนับสนุนให SMEs มีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีหรือ

ทรัพยสินทางปญญามากขึ้น 
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 ในปจจุบันกรมทรัพยสินทางปญญา ยังมีทรัพยากรดานงบประมาณและบุคลากรที่จํากัดมาก  ดังนั้น 

จึงควรเรงผลิตบุคลากรดานทรัพยสินทางปญญามากขึ้น เพื่อตอบสนองกับขอบเขตงานที่มีมากขึ้น 

 

2.3 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี3 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีหนาที่ เกี่ยวกับการวางแผน  สงเสริม  และพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีหนวยงานในสังกัดที่ดําเนินการวิจัยและพัฒนา และบริการทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากนั้น ยังมีการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดานกระบวนการผลิต 

ผลิตภัณฑ และเครื่องมือตนแบบ โดยไดมีการจัดตั้งคลินิกเทคโนโลยีกับสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อการ

บริการและถายทอดเทคโนโลยีใหแกผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม SMEs เกษตรกร และชุมชน 

หนวยงานในสังกัดมีดังตอไปนี้ 

- สํานักงานรัฐมนตรี (สร.) 

- สํานักงานปลัดกระทรวง (สป.) 

- กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) 

- สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) 

- สถาบันวิจยัวทิยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 

- สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงชาต ิ(สวทช.) 

- องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพ.) 

- ศูนยปฏิบัตกิารวิจัยเครื่องกาํเนิดแสงซินโครตรอนแหงชาติ (ศซ.) 

- สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ (มว.) 

- สํานักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ(องคการมหาชน) (สทอภ.) 

- สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (นว.) 

- สถาบันวิจยัดาราศาสตรแหงชาติ (สวดช.) 

- สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ(องคการมหาชน) (สทน.) 

                                                            
3 www.most.go.th 
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ในที่นี่จะขอกลาวถึงรายละเอียดเพียงหนวยงานที่มีสวนในการสงเสริม SMEs เทานั้น ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 

ก. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) จัดตั้งขึ้นพื่อดําเนินการและใหการ

สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ 

ซ่ึง สวทช. มีการกําหนดนโยบายโดยคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติที่ทั้งในภาครัฐ

และภาคเอกชน โดยมีวิสัยทัศนในการเปนองคกรที่หมั่นเรียนรู มุงเสริมสรางความสามารถทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีในสาขาที่มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) มุงสรางเสริมการวิจัยและพัฒนา

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืนของประเทศ พรอมทั้งดําเนินกิจกรรมดานถายทอด

เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร และการเสริมสรางโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เพื่อใหไดผลงานที่มีประสิทธิผลสูงสุด 

 ลักษณะการดําเนินงาน ของสวทช. มีพันธกิจ 4 ประการ ไดแก 1) สนับสนุนและดําเนินการวิจัย พัฒนา 

ออกแบบ และวิศวกรรม 2) สนับสนุนการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3) สนับสนุนการ

ถายทอดเทคโนโลยีสูภาคการผลิต และ 4) ริเร่ิมและสรางความเขมแข็งแกโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ซ่ึง สวทช. มีนโยบายที่สอดรับกับพันธกิจ คือ 1) ตองทํางานวิจัยซ่ึงมุงใหเกิดผลกระทบตอภาค

เศรษฐกิจหลักของประเทศโดยเนนภาคการผลิต 2) เพิ่มมิติการพัฒนากําลังคนในทุกกิจกรรมของ สวทช. 3) ใช

การสรางขีดความสามารถทางเทคโนโลยีในภาคเอกชนและความสามารถในการพึ ่งพาตนเองทาง

เทคโนโลยีเปนโจทยหลัก และ 4) ริเร่ิมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระดับชาติทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

โดยเนนความรวมมือกับหนวยงานอื่น ทั้งในภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน  

 จากพันธกิจและนโยบายของ สวทช. ที่มุงเนนการสรางขีดความสามารถทางเทคโนโลยีในภาคเอกชน 

สวทช. จึงมีกิจกรรมที่สนับสนุนภาคเอกชนหลายดาน เชน ดานการเงิน ไดแก เงินกูดอกเบี้ยต่ํา และการรวม

ทุน ดานเทคโนโลยีและการจัดการ ไดแก บริการที่ปรึกษา ฝกอบรม เสาะหาเทคโนโลยี จัดการสิทธิเทคโนโลยี 

และรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อขอยกเวนภาษี รวมไปถึงดานสถานที่และอุปกรณ ไดแก โรงงานตนแบบ 

หนวยบมเพาะเทคโนโลยี หองปฏิบัติการทดสอบ หองปฏิบัติการวิจัยเปด เปนตน 
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 ในดานการสงเสริมและสนับสนุน SMEs นั้น สวทช.มีกิจกรรมที่ใหการสนับสนุน SMEs ดังตอไปนี้ 

- โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance 
Program: ITAP) ซ่ึงมีพันธกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพของ SMEs ใหมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
สูงขึ้น  

- โครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมภาคเอกชน (Company Directed Technology 
Development Program: CD) ซ่ึงใหความชวยเหลือดานการเงินในรูปเงินกูดอกเบี้ยต่ําแกภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิต เพื่อการวิจัยและพัฒนา  

- ศูนยลงทุน (NSTDA Investment Center: NIC) มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหภาคเอกชนของไทยมีการ
ลงทุนในกิจการที่จะชวยเพิ่มพูนขีดความสามารถในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
ประเทศโดยสวนรวม  

- สํานักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (Technology Licensing Office: TLO) ใหบริการรับดําเนินการเกี่ยวกับ
การขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการคา และจดแจงลิขสิทธิ์ดวยคาบริการที่เหมาะสม 

- สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา จัดตั้งขึ้นเพื่อใหการสนับสนุน
ภาคเอกชนที่ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหไดรับสิทธิประโยชนของการยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลจากกรมสรรพากร  

อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทยและเขตอุตสาหกรรมซอฟแวรประเทศไทย ซ่ึงใหบริการพื้นที่

สํานักงานใหเชาเพื่อทําวิจัยและพัฒนา และประกอบธุรกิจฐานความรู โรงงานตนแบบเพื่อขยายผลงานวิจัย

และพัฒนาดานเทคโนโลยีชีวภาพ และที่ดินเปลาใหเชาระยะยาวเพื่อกอสรางศูนยวิจัย นอกจากนั้น ยังมี

หนวยบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยีที่ใหการสนับสนุนในดานตางๆ  

ข. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) เปนรัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดตั้งขึ้น

เพื่อดําเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) โดยมุงหวัง

ใหเปนองคกรผลิตเทคโนโลยีเชิงพาณิชย เพื่อเพิ่มทุนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางยั่งยืน โดยมี

พันธกิจหนาที ดังนี้ 

1)  วิจัย พัฒนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงสอดคลองนโยบายและแผนระดับชาติ และความ

ตองการของอุตสาหกรรม พรอมทั้งนําผลงานสูการใชประโยชน เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจเชิงพาณิชย

ของประเทศ  
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2)  บริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานวิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบ และอื่นๆ เพื่อ

สนับสนุน การพัฒนามาตรฐานคุณภาพของทั้งหนวยงานและวิสาหกิจเอกชน 

3) สงเสริมสังคม พัฒนาความรูความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโนโลยี 

 ในดานการใหบริการที่มีตอ SMEs นั้น การใหบริการทั้งดานการวิจัยและพัฒนา ถายทอดเทคโนโลยี 

รวมทั้งการบริการเทคนิคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลวนมีเปาหมายเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ 

SMEs ของไทย โดยไดมีการจัดกิจกรรมที่ชวยสงเสริม SMEs ดังตอไปนี้ 

1) ดานการวิจัยและพัฒนา การถายทอดเทคโนโลยี มีโครงการวิจัยและพัฒนา เชน โครงการที่
ไดรับเงินอุดหนุนโครงการบริการวิจัยและที่ปรึกษา โดย วว. ไดนําเทคโนโลยีจากการวิจัย
และพัฒนาถายทอดสูภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและชนบทในรูปของการสรางเครื่อง 
ตนแบบการพัฒนาเทคโนโลยี กระบวนการผลิต และ ผลิตภัณฑใหแกภาคอุตสาหกรรม 
และอบรม สาธิตแกเกษตรกร  

2) ในดานงานบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก  
o การใหบริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบผลิตภัณฑ สมบัติของวัสดุช้ินสวนวิศวกรรม

คุณภาพของวัสดุและบรรจุภัณฑ สอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตรดาน
ตางๆ เชน ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส แสง อุณหภูมิและทางกล เปนตน แกภาครัฐ และ
อุตสาหกรรมทั้งในและนอกสถานที่ จํานวน 121,126 รายการ  

o งานบริการเปนหนวยตรวจ (Inspection Body) และสอบเทียบเครื่องมืออยางเปนระบบ 
โดยใหบริการเปนที่ปรึกษาตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ทางดานการปรับปรุงคุณภาพถังแกสและวาลว และบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทาง
กลและทางอุณหภูมิอยางเปนระบบ แกโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 5 บริษัท 5 
โครงการ  

o งานบริการที่ปรึกษาจัดทําระบบคุณภาพหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
แกหองปฏิบัติ การทดสอบดานเคมีและสิ่งแวดลอม และหองปฏิบัติการทดสอบ
ผลิตภัณฑตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 3 โครงการ รวม 21 หนวยงาน  

o ตรวจประเมนิเพื่อรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000, ISO 14001, GMP, HACCP 
จํานวน 42 หนวยงาน ตรวจตดิตามการรกัษาระบบคณุภาพ ISO 9001 : 2000, ISO 14001, 
GMP, HACCP จํานวน 72 หนวยงาน  

o บริการรางมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรมประเภทอุตสาหกรรมสีและวารนิช 
(vanish) รวม 6 มาตรฐาน ใหแกสํานกังานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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ค. สํานักงานนวตักรรมแหงชาต ิ

 สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติมีพันธกิจหลักในการบริหารกองทุนพัฒนานวัตกรรมและเงินทุน

หมุนเวียนเพื่อการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีควบรวมไปพรอมกัน โดยมีพันธกิจในการดําเนินงาน 

ดังตอไปนี้  

1) ยกระดับความสามารถดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรของประเทศ โดยการวิเคราะหและประเมินสถานภาพของอุตสาหกรรมและศักยภาพของ
นวัตกรรม ตลอดจนการแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ  

2) เชื่อมโยงเครือขายวิสาหกิจอยางมีบูรณาการ โดยใหการสนับสนุนทั้งทางดานวิชาการและ
การเงิน และเปนหุนสวนพันธมิตรในการดําเนินงานทั้งในระดับนโยบาย และปฏิบัติ อันจะนําไปสูการสราง
ใหเกิด “ระบบนวัตกรรมแหงชาติ” ขึ้นโดยเร็ว  

3) สนับสนุนดานวิชาการและการเงิน เพื่อชวยการพัฒนาโครงการในระยะหลังการวิจัย และ
พัฒนา หรือการตอยอดจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐสูเชิงพาณิชย ไดแก การสนับสนุนการจัดทําตนแบบ
โรงงานนํารอง การทดสอบในกระบวนการผลิตจริง การวิเคราะหและประเมินทางการตลาด และการจัดทํา
แผนธุรกิจ เปนตน  

4) สนับสนุนการยกระดับทักษะความสามารถดานเทคนิคและการบริหารจัดการ ไดแก การจัด
จางผูเชี่ยวชาญ การจัดการประชุมและสัมมนา และการพัฒนาความใฝรู  

5) สงเสริมเพื่อสรางความตื่นตัวดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมนวัตกรรม
ทั้งในระดับอุตสาหกรรม ระดับองคกร และระดับประชาชนทั่วไป  

6) บริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ตามระเบียบกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีวาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี พ.ศ. 2546  

ลักษณะการดําเนินงานที่ชวยสงเสริม SMEs คือ 
1. การสนับสนุนดานวิชาการ (Technical Support) การสนับสนุนดานวิชาการเปนการชวยเหลือ

ทางดานวิชาการและการประสานงาน เพื่อนําไปสูโครงการนวัตกรรม โดย NIA จะเปนผูสนับสนุน

คาใชจายตามจํานวนจริงในรูปของเงินใหเปลา (grant) ภายในระยะเวลา 3 ป ไมเกิน 5 ลานบาท ใหแกผู

ที่ NIA วาจางมาหรือเห็นชอบใหวาจางโดยผูขอรับการสนับสนุน ทั้งนี้คาใชจายขึ้นอยูกับขนาดของ

โครงการนวัตกรรมและความเห็นชอบของ NIA ซ่ึงการสนับสนุนจะเปนการสนับสนุนคาใชจาย  
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2. การสนับสนุนดานการเงิน (Financial Support) มี 4 รูปแบบ ไดแก 

1)  โครงการ “นวัตกรรมดี…ไมมีดอกเบี้ย” 

โครงการ “นวัตกรรมดี...ไมมีดอกเบี้ย” เปนการสนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของการ

สนับสนุนดอกเบี้ยเงินกูในระยะเวลาหนึ่งใหแกโครงการนวัตกรรมที่อยูในระยะเริ่มตนสูกระบวนการผลิต

จริง 

2) โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเปนทุน” 

โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเปนทุน” เปนการสนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของเงินใหเปลา

สําหรับโครงการนวัตกรรมที่อยูในระยะของการทดสอบยืนยันความเปนไปไดของเทคโนโลยีในขั้นตอน

ของการทําตนแบบหรือการนํารอง 

3)  โครงการ “ทุนเครือขายวิสาหกิจนวัตกรรม” 

โครงการ “ทุนเครือขายวิสาหกิจนวัตกรรม” เปนการสนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของเงิน

ใหเปลาในการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมที่มีลักษณะการพัฒนาโครงการในรูปแบบเครือขายวิสาหกิจ 

4) โครงการ “รวมลงทุนธุรกิจนวัตกรรม” 

โครงการ “รวมลงทุนธุรกิจนวัตกรรม” เปนการลงทุนรวมกับสถาบันรวมลงทุน เพื่อสนับสนุน

ใหเกิดการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมที่มีศักยภาพสูง และสามารถยกระดับความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ 

ง. กรมวิทยาศาสตรบริการ 

 กรมวิทยาศาสตรบริการเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมุงหวังใหมีความสามารถเปนเลิศในการ

ใหบริการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล ตอบสนองความตองการทาง

เศรษฐกิจ สังคมของประเทศไดอยางทันสมัย และยั่งยืน  มีพันธกิจหนาที่ดําเนินการ กํากับดูแล สงเสริม วิจัย

พัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเสริมสรางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมอยางยั่งยืน  
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 ลักษณะการดําเนินงานมีการใหบริการดังตอไปนี้ 

1. การบริการดานวิทยาศาสตรปฏิบัติการ  
2. การพัฒนาระบบงานดานคุณภาพ และการรับรองความสามารถของหองปฏิบัติการ  
3. การวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี  
4. การพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
5. การบริการหอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับชาติ  

 ในสวนการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ SMEs นั้นกิจกรรมใหบริการตางๆ ของกรมวิทยาศาสตรบริการ

ลวนเอื้อประโยชนตอ SMEs ในดานการวิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบ และการพัฒนาระบบงานดานคุณภาพ 

นอกจากนั้น การวิจัย พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีสวนใหญมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมขนาด

กลางและขนาดยอมโดยเฉพาะ เพื่อใหเกิดการนําองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชใหเกิด

ประโยชนทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน นอกจากนั้นกรมวิทยาศาสตรบริการไดพัฒนาเครือขายเชื่อมโยงงาน

บริการตางๆ ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของหนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ และหนวยงานอื่น

นอกสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ  ในลักษณะศูนยบริการครบวงจร (One Stop  Shop for Services) เพื่อให

ผูประกอบการมีชองทางเขาถึงบริการตางๆทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดสะดวกและทั่วถึง  และได

ดําเนินโครงการศูนยบริการเครือขายฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (SPTN : Service Practice Training Network) ซ่ึงเปน

เครือขายเชื่อมโยงขอมูลการใหบริการดานการฝกอบรมของหนวยงานตาง ๆ  ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ และ

หนวยงานอื่นนอกสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ เพื่อใหผูสนใจพัฒนาความรูความสามารถและทักษะทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

จ. สถาบันมาตรวิทยาแหงชาต ิ

 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติเปนองคกรหลักของประเทศ ในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของชาติ ให

เปนที่ยอมรับในระดับสากล ที่มีบทบาทสําคัญตอการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางการคา

ระหวางประเทศ การคุมครองผูบริโภคในประเทศ และการอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยมีพันธกิจดังตอไปนี้ 

1. พัฒนามาตรฐานการวดัแหงชาติใหเปนทีย่อมรับในระดบัสากล  

2. ถายทอดความถูกตองดานการวัดสูกจิกรรมการวัดตางๆในประเทศ 

3. เผยแพรความรูความเขาใจดานมาตรวิทยาแกสังคมไทย เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของมาตร

วิทยา 
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 ลักษณะการดําเนินงานสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติมีหองปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดในหลาย

สาขา โดยมุงเนนหนวยวัดที่ภาคอุตสาหกรรมมีความจําเปนสูง ไดแก สาขามวล สาขาอุณหภูมิ สาขาไฟฟา

และความถี่ สาขามิติ สาขาแรงและแรงบิด สาขาความดันและสูญญากาศ สาขาเคมี สาขาปริมาตรและการ

ไหล สาขาเสียงและการสั่นสะเทือน เครื่องมือวัดประมาณแอลกอฮอลในเลือดโดยวิธีเปาลมหายใจ รังสี ลม 

สนามแมเหล็ก เครื่องมือแพทย และสาขาแรง  นอกจากนั้น ยังมีบริการฝกอบรมการสอบเทียบ และการให

คําปรึษาดานการสอบเทียบเครื่องมือวัดสําหรับผูประกอบการสอบเทียบภาคเอกชน โดยจะชวยวิเคราะห

ปญหาทางเทคนิคดานการวัด และใหคําปรึกษาและขอมูลตาง รวมทั้งเอกสารอางอิงทางเทคนิค 

 ในดานการใหบริการที่เกี่ยวของกับ SMEs นั้นมีการใหบริการทางเทคนิคดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีปจจุบันเปนเรื่องจําเปนตอผูประกอบการที่ตองการสงออก เพราะการแขงขันทางการคาเสรี มีการ

ลดกําแพงภาษี แตเพิ่มมาตรการกีดกันที่ไมใชภาษี ทําใหผูประกอบการตองพัฒนาสินคาใหไดตามมาตรฐานที่

ผูคากําหนดโดยอาศัยบริการเทคนิคทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซ่ึงหนวยงานภาครัฐหลายหนวยงาน

รวมทั้งสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติไดใหการสนับสนุนในดานโครงสรางพื้นฐานและบริการ เชน การ

วิเคราะหทดสอบ การสอบเทียบ การรับรองระบบงาน แกผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ SMEs 

ซ่ึงไมสามารถซื้อเครื่องมือวิเคราะห/ทดสอบ หรือสอบเทียบไดดวยตนเอง โดยคิดคาบริการในราคาถูกกวาผู

ใหบริการภาคเอกชน 

ความสอดคลองของกิจกรรมในกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับแผนการสงเสริม SMEs 

 ลักษณะการดําเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนั้น ถือวามีประโยชนแก SMEs เปน

อยางมาก ซ่ึงการดําเนินงานตางๆเหลานั้นเกิดจากหนวยงานตางๆในกระทรวง โดยการดําเนินงานตางๆเหลานั้น

มีแนวทางที่สอดคลองกับแผนการสงเสริม SMEs เชน  

 การดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ซ่ึงมุงเนนการสราง

ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีในภาคเอกชนมีความสอดคลองในหลายยุทธศาสตรโดยเฉพาะ ยุทธศาสตรที่ 1 

การสรางและพัฒนาผูประกอบการ ในกลยุทธที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถดานเทคโนโลยี/นวัตกรรม  ยุทธศาสตร

ที่ 2 การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถทางนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการผลิต 

ในกลยุทธที่ 2 การสนับสนุนขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและการใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐาน

ทางเทคโนโลยีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการผลิต  และสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 6 การ

พัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ ในกลยุทธที่ 1การสงเสริมระบบและเครื่องมือให SMEs เกิดความสะดวก
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ในการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในกลยุทธที่ 4 การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางดาน

การเงิน  

 การดําเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) มีความสอดคลอง

กับ ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและพัฒนาผูประกอบการ ในกลยุทธที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถดานเทคโนโลยี/

นวัตกรรม  ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถทางนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมในภาคการผลิต ในกลยุทธที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ และยุทธศาสตรที่ 6 การ

พัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ ในกลยุทธที่ 1 การสงเสริมระบบและเครื่องมือให SMEs เกิดความสะดวก

ในการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 การดําเนินงานของสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติมีความสอดคลองกับ ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มผลิต

ภาพและขีดความสามารถทางนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการผลิต ในกลยุทธที่ 

2 กลยุทธการสนับสนุนขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและการใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานทาง

เทคโนโลยีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการผลิต และยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาปจจัยเอื้อใน

การดําเนินธุรกิจ ในกลยุทธที่ 4 การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางดานการเงิน 

 การดําเนินงานของกรมวิทยาศาสตรบริการมีความสอดคลองกับ ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและ

พัฒนาผูประกอบการ ในกลยุทธที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถดานเทคโนโลยี/นวัตกรรม  ยุทธศาสตรที่ 2 

การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถทางนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการผลิต 

ในกลยุทธที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ และยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนิน

ธุรกิจ ในกลยุทธที่ 1 การสงเสริมระบบและเครื่องมือให SMEs เกิดความสะดวกในการใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

 การดําเนินงานของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ มีความสอดคลองกับ ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มผลิต

ภาพและขีดความสามารถทางนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการผลิต ในกลยุทธที่ 

3 การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ และยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ ในกล

ยุทธที่ 1 การสงเสริมระบบและเครื่องมือให SMEs เกิดความสะดวกในการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอการสงเสรมิ SMEs 

 การดําเนินของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและหนวยงานตางๆในกระทรวงฯ ในดานการ

ใหการสนับสนุน SMEs สวนใหญจะเปนเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี ไมวาจะเปนการทดสอบ

ผลิตภัณฑ การปรับปรุงเครื่องจักรใหมีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้น การใหคําแนะนําปรึกษา รวมถึงการ

จัดหาแหลงเงินทุนใหแก SMEs มีการบริการงานคลนิิกเทคโนโลยี เปนโครงการความรวมมือระหวางกระทรวง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ถึงแมวากระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จะมีการใหบริการตางๆแก SMEs ในจํานวนมากพอสมควร แตเมื่อเทียบจํานวน SMEs ที่มีอยูทั่วประเทศแลว

จะพบวาการใหบริการสงเสริม SMEs นั้นมีจํานวนไมเพียงพอ  ดังนั้นกระทรวงวิทยาศาสตรควรเพิ่มจํานวน

การใหบริการแก SMEs ใหมากขึ้น โดยอาจจะทําความรวมมือกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับการสงเสริม

สนับสนุน SMEs เชน สสว. ,ISMED ,กรมสงเสริมอุตสาหกรรม เปนตน  

การจัดทําโครงการที่จะสงเสริมความรูความสามารถทางเทคโนโลยีใหแก SMEs ในอุตสาหกรรมในสาขา

ตางๆ จึงเปนสิ่งที่หนวยงานในกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควรใหความสนใจ ในเวลาที่ผานมา 

หนวยงานของกระทรวงฯมีโครงการจํานวนมากที่มีสวนในการสงเสริมความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีของประเทศ  แตก็ยังไมเพียงพอกับความตองการของสถานประกอบการในสาขาตางๆ  นอกจากนี้ 

กิจกรรมของหนวยงานตางๆ ในกระทรวง เชน สวทช. มักไมมีการเนนการใหบริการแก SMEs โดยเฉพาะ แตเปน

บริการที่ใหแกสถานประกอบการในภาคเอกชนโดยทั่วไป 

ดังนั้น ส่ิงที่หนวยงานในกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควรทําเพื่อการสงเสริม SMEs มากขึ้น คือ 

1) จัดทําโครงการสําหรับ SMEs ขึ้นโดยเฉพาะ ทั้งนี้อาจเริ่มในบางสาขาอุตสาหกรรมในบางพื้นที่ แลวคอย

ขยายออกไปในขอบเขตที่กวางขวางขึ้นในสาขาตาง  ๆ 2) สํารวจความตองการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ของ SMEs ปญหาและขอจํากัดของ SMEs ที่เกี่ยวของกับความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจน

ขอเสนอแนะในกิจกรรมของกระทรวงฯที่จะชวยเหลือ SMEs ไดตรงจุด ทั้งนี้กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ควรมีการรวมมือกับหนวยงานและสถาบันที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริม SMEs เชน สสว. และ ISMED มากขึ้น 
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2.4 กระทรวงคมนาคม4  

กระทรวงคมนาคม เปนกระทรวงหลักที่มีภาระหนาที่ทางดานการคมนาคมขนสงของประเทศ การ

ดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม เนนในประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้คือ การใชประโยชนจากภาคคมนาคม

เพื่อเปนเครื่องมือผลักดันในการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ และนําไปสูความเปนศูนยกลางการขนสง

ของภูมิภาค รวมทั้งรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายพื้นที่  การใหความสําคัญตอการพัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน และระบบการขนสงที่มีมาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย และเสริมสรางความมั่นคงของชาติ  การรักษา

ปริมาณและมาตรฐานคุณภาพของบริการพื้นฐานในการขนสงและพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ เพื่อเพิ่ม

ปริมาณการใชขนสงสาธารณะอยางปลอดภัยและพอเพียง  การใหความสําคัญในการพัฒนาระบบการขนสง

ที่สงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และรักษาสิ่งแวดลอม  การใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการ

ภาครัฐ และการบริการ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  โดยปรกติแลวกระทรวงคมนาคมที่มีสวน

ในการสงเสริมและสนับสนุน SMEs หรือผูประกอบการในดานการพัฒนาระบบโลจิสติกส 

หนวยงานในกระทรวงคมนาคมที่มีสวนในการพัฒนาระบบโลจิสติกส 

• กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี  
มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนา ระบบ การขนสงทางน้ําและการพาณิชยนาวี ใหมีการ

เชื่อมตอกับระบบการ ขนสงอื่น ๆ ทั้งการขนสงผูโดยสารและสินคา ทาเรือ อูเรือ กองเรือไทย และกิจการ

เกี่ยวเนื่อง เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และ ปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุนภาค

การสงออกใหมีความเขมแข็ง  

• กรมการขนสงทางบก  
ใหกรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดระบบ การจัดระเบียบการ

ขนสงทางบก โดยการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสาน

และวางแผนใหมีการเชื่อมตอกับระบบการขนสง อ่ืน ๆ เพื่อใหระบบการขนสงทางบกเกิดความคลองตัว 

สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและปลอดภัย  

 

                                                            
4 www.mot.go.th 
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• กรมการขนสงทางอากาศ  
ใหกรมการขนสงทางอากาศ กระทรวงคมนาคม มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนา และกํากับดูแล

การบินพลเรือนของประเทศใหไดตามมาตรฐานสากล เพื่อใหการพัฒนาโครงขายและบริการการบินพล

เรือนเพียงพอตอความตองการของผูใชบริการ อันมีผลตอการสงเสริมการทองเที่ยว และการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศ ตลอดจนการผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการบินพลเรือนในภูมิภาค  

• กรมทางหลวง 
ใหกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานทางหลวง 

การกอสรางและบํารุงรักษาทางหลวงใหมีโครงขายทางหลวงที่สมบูรณ ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และ

เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานเพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง  

• กรมทางหลวงชนบท  
ใหกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานทาง

หลวง การกอสรางและบํารุงรักษาทางหลวงใหมีโครงขายทางหลวงที่สมบูรณ ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ 

เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง  

• สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร  
ใหสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม มีภารกิจเกี่ยวกับการ

เสนอแนะนโยบายและจัดทําแผนการขนสง การจราจร และความปลอดภัยจากการขนสง ประสานแผน ดานการ

ขนสงทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ การจราจร และความปลอดภัยจาก การขนสงใหสอดคลองกับแผนหลัก

ดานการขนสง และการจราจร เพื่อใหนโยบายดานการขนสงและจราจรมีความ เปนเอกภาพ  

• การรถไฟแหงประเทศไทย  
มีภารกิจหลัก ในการบริการรถไฟ โดยมุง อํานวยความสะดวก แกผูใชบริการ อยางมีประสิทธิภาพ 

ในอัตราคาภาระ ที่เปน ธรรม และมีหนาที่ พัฒนา และบํารุงสถานีรถไฟ รวมถึง การรักษา ความปลอดภัย

ของผูโดยสาร  

• การทาเรือแหงประเทศไทย (กทท.)  
มีภารกิจหลัก ในการใหบริการ แกเรือ และสินคา โดยมุงอํานวย ความสะดวก แกผูใชบริการ อยางมี

ประสิทธิภาพ ในอัตราคาภาระ ที่เปนธรรม ทั้งที่ทาเรือกรุงเทพ และทาเรือพาณิชย แหลมฉบัง  
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• การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย  
มีภารกิจหนาที่ จัดใหมีและใหบริการระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และ

ไดมาตรฐานสากล ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อลดปญหาการเดินทาง และบรรเทาปญหา

การจราจรติดขัด และเพื่อคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีกวา  

• การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.)  
เปนรัฐวิสาหกิจที่กอตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 

พุทธศักราช 2515 ใหดําเนินการในรูปของรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีวัตถุประสงคที่จะ

ดําเนินการกอสรางหรือจัดใหมีทางพิเศษ บํารุงรักษาทางพิเศษ จัดดําเนินการหรือควบคุมธุรกิจเกี่ยวกับระบบ

การขนสงมวลชน ตลอดจนดําเนินงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับทางพิเศษ เพื่ออํานวยความสะดวกและความรวดเร็ว

ในการจราจรและการขนสงเปนพิเศษ ชวยขจัดปญหาและอุปสรรคในสวนที่เกี่ยวกับเสนทางคมนาคม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรุงเทพมหานคร 

• องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  
มีหนาที่ความรับผิดชอบ ในการใหบริการดานขนสงมวลชนกรุงเทพ โดยใหบริการรถ โดยสาร ทุก

ประเภท และบริษัทรถรวม แกประชาชน ทั่วไปในเขต กทม. และ จังหวัดใกลเคียง คือ นครปฐม นนทบุรี 

ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทสาคร และรองรับ ความตองการ ของประชาชน ใหทั่วถึง  

• สถาบันการบินพลเรือน  
เปนรัฐวิสาหกิจ ในสังกัด กระทรวงคมนาคม ที่จัดตั้งขึ้นใหม จากหนวยงานเดิม ช่ือ ศูนยฝก การบิน

พลเรือน ในประเทศไทย มีหนาที่รับผิดชอบ ในการจัดดําเนินการ ผลิต และใหการฝกอบรม บุคลากร ดาน

การบิน และดําเนินกิจการ เกี่ยวกับ บริการ ชางอากาศยาน บริการ อากาศยาน และกิจกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับ 

การบิน โดยมุงเนน ในการผลิต และฝกอบรม เพื่อพัฒนา บุคลากร ทั้งดานการบินพลเรือน ในประเทศ และ

ระหวางประเทศ ตามมาตรฐาน สากล ที่องคการ การบินพลเรือน ระหวางประเทศ (International Civil 

Aviation Organization, ICAO) ไดกําหนดไว ใหเพียงพอ เพื่อสนับสนุน หนวยงาน การขนสง ทางอากาศ 

ของภาครัฐ และภาคเอกชน ใหเปนไปตาม แผนพัฒนา บุคลการ ดานการบิน ของประเทศ  

• บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  
เปนหนวยงาน ในสังกัด กระทรวง คมนาคม ดําเนิน กิจการ ดานการบินพาณิชย ในประเทศ และ

ระหวางประเทศ ในฐานะ สายการบินแหงชาติ ดําเนินการ ขนสงผูโดยสาร พัสดุ และไปรษณียภัณฑ ทาง
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อากาศ ทั้งภายใน และตางประเทศ รวมถึง กิจการอื่น ที่เกี่ยวของ และ สนับสนุนกัน เชน การบริการภาคพื้น 

ศูนยซอมบํารุง ทางอากาศยาน คลังสินคา กิจการทัศนาจร โรงแรม ภัตตาคาร ครัวการบิน เปนตน  

• บริษัท ขนสง จํากัด  
มีหนาที่ ความรับผิดชอบ รับทําการขนสง โดยทั่วไป เพื่อบริการ การเดินรถ ขนสงผูโดยสาร และ

กิจการ ที่ตอเนื่อง เพื่อประโยชน แหงรัฐ และประชาชน โดยมีระบบ การบริหารงาน การเดินรถ เพื่อความ

สะดวก รวดเร็ว ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย เปนระเบียบเรียบรอย และเพียงพอกับ ความตองการ รวมมือ

กับ ภาคเอกชน สวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ อ่ืน ๆ ในการเดินรถ ขนสงผูโดยสาร และ กิจการที่ตอเนื่อง ให

มีการประสานงาน และใชทรัพยากร รวมกัน อยางมีประสิทธิภาพ  

• บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)   
มีภารกิจหลัก ในการบริการ แกเครื่องบิน โดยมุงอํานวยความสะดวก แกผูใชบริการ อยางมี

ประสิทธิภาพ ในอัตราคาภาระ ที่เปนธรรม และมีหนาที่พัฒนา และบํารุงทาอากาศยาน รวมถึงการรักษา

ความปลอดภัย ดวย  

• บริษัท ไทยเดินเรือ จํากัด  
เปนสายการเดินเรือแหงชาติ มีวัตถุประสงค ในการดําเนินงาน เพื่อบริการ ขนสงทางทะเล ระหวาง

ประเทศ ใหบริการ ดานคลังสินคา และทาเรือใหเชา และเชาเรือ เพื่อประกอบ กิจการ ขนสงทางทะเล และยัง

ทําหนาที่ เปนตัวแทน ของบริษัทเรือ และนายหนา ในกิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ กับการขนสงทางน้ํา 

นอกจากนี้ ยังมีหนาที่สําคัญ ตอประเทศชาติ คือ เพื่อหารายได และเงินตรา ตางประเทศ ใหแกรัฐ สงวน

เงินตรา ตางประเทศ และบรรเทาปญหา การขาดดุล ชําระเงิน ปองกันมิให การขนสงสินคา ทางทะเล 

ระหวางประเทศ หยุดชะงัก เมื่อเกิดความไมสงบ สนับสนุน การขนสง ใหแกกองทัพ เพื่อความมั่นคง ของ

ชาติ เปนแกนกลาง ของสายการเดินเรือไทย ในการสนับสนุน นโยบาย สงเสริม พาณิชยนาวี ของรัฐ เพื่อ

พัฒนา การขนสงทางน้ํา ใหเปนตัวเสริม วงจรพาณิชย การสงออก และนําเขา ฝกอบรม คนไทย ใหมีความรู 

ความสามารถ ในการเดินเรือ ยิ่งขึ้น  

• บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด (บวท)  
บริษัทฯ มีอํานาจ ในอันที่จะ ปฎิบัติหนาที่ ตามที่ไดรับมอบหมาย จากรัฐบาล ตามขอตกลง ใน

สัญญา ระหวางรัฐบาล และบริษัทฯ คือ หนาที่ รับผิดชอบ ในการดําเนินการ และบํารุงรักษา การวิทยุ 

ส่ือสาร ระหวาง สถานี พื้นดิน จุดถึงจุด อากาศ - พื้นดิน - อากาศ เกี่ยวกับ การบิน ระหวาง ประเทศ และ/ 
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หรือ ในประเทศ การสื่อสาร ทางวิทยุ เกี่ยวกับ ความสะดวก ทางอุตุนิยมวิทยา เครื่องชวย การเดินอากาศ 

การจัด จราจร สําหรับ เครื่องบิน ที่บินดวย เครื่องวัด ประกอบ การบิน และบริการอื่นใด ที่เกี่ยวของ ตาม

ความตองการ ของผูดําเนิน การเดินอากาศ เพื่อใหการขนสงทางอากาศ ในและตางประเทศ ไดดําเนินไป 

ดวยความปลอดภัย สม่ําเสมอ และมีสมรรถภาพ โดยไมคิดกําไร และไมลําเอียง อันเปนภารกิจตามขอผูกพัน

ที่รัฐบาลไทย มีอยูตอองคการ การบินพลเรือน ระหวางประเทศ ในฐานะภาคี ประเทศ  

ความสอดคลองของกิจกรรมในกระทรวงคมการคมกับแผนการสงเสริม SMEs 

ในประเทศไทยปญหาทางดานโลจิสติกสเปนปญหาที่เพิ่งไดรับความสนใจมากขึ้นในชวงไมกี่ปที่

ผานมา ในการเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน การลดตนทุนทางดานโลจิสติกสเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญ 

SMEs ทั่วไปมักมีตนทุนโลจิสติกสที่สูง หนวยงานตางๆในกระทรวงคมนาคมมีภารกิจทางดานการขนสง มี

หนาที่ในการพัฒนาการขนสงคมนาคมของประเทศทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ซ่ึงคาใชจายทางดาน

การขนสงนี้ นับวาเปนคาใชจายที่มีสัดสวนสูงมากที่สุดในตนทุนดานโลจิสติกส  ดังนั้นการดําเนินงานของ

หนวยงานในกระทรวงคมนาคมจึงมีความสําคัญตอการลดตนทุนโลจิสติกสืและเพิ่มขีดความสามารถการ

แขงขันของ SMEs  

สําหรับความสอดคลองของแผนสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 นั้น การดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม 

จะมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในกลยุทธที่ 6 

คือ การสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการดานโลจิสติกส ซ่ึงถือวาเปนหนาที่หลักของกระทรวงคมนาคมใน

การอํานวยความสะดวกในดานการขนสง 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของกระทรวงคมนาคมตอการสงเสริม SMEs 

การดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ในกระทรวงคมนาคมจะมีผลกระทบตอการลงทุนการขนสง ซ่ึง

มีสวนสําคัญตอการขีดความสามารถการแขงขันของธุรกิจ ในชวงเวลาที่ผานมา แมกระทรวงคมนาคมมีการ

ปรับปรุงงานทางดานการพัฒนาระบบขนสงของประเทศ แตยังไมไดใหความสนใจกับปญหาโลจิสติกสมาก

นัก จึงยังไมมีบทบาทในการสงเสริม SMEs ทางดานการลดตนทุนการขนสงและโลจิสติกสที่ชัดเจน 

โครงการที่กระทรวงคมนาคมอาจจัดใหมีขึ้น คือ การสํารวจตนทุนขนสงของอุตสาหกรรมตางๆ และ

ศึกษาวา SMEs มีปญหาและขอจํากัดทางดานโลจิสติกสอยางไร เพื่อหาแนวทางและมาตรการแกไขตอไป 
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2.5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ5 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรม การจัดหาแหลงน้ําและพัฒนา

ระบบชลประทาน สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สงเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ รวมตลอดทั้งกระบวนการ

ผลิตและสินคาเกษตรกรรม และราชการอื่นที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

หนวยงานในสังกัดประกอบดวย  

          1. สํานักงานรัฐมนตร ี

          2. สํานักงานปลัดกระทรวง 

          3. กรมชลประทาน 

          4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

          5. กรมประมง 

          6. กรมปศุสัตว 

          7. กรมพัฒนาที่ดิน 

          8. กรมวชิาการเกษตร 

          9. กรมสงเสริมการเกษตร 

          10. กรมสงเสริมสหกรณ 

          11. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

          12. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

          13. สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 

          14. กรมการขาว 

  หนวยงานรัฐวิสาหกจิซึ่งมีการจัดองคกรการบริหารในรูปรัฐวิสาหกิจ ประกอบดวย  

          1. องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

          2. องคการสวนยาง 

          3. องคการสะพานปลา 

          4. องคการตลาดเพื่อการเกษตร 

                                                            
5 www.moac.go.th 
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          5. สํานักงานกองทนุสงเคราะหการทําสวนยาง 

   องคการมหาชน ประกอบดวย  

          6. สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

          7. สํานักสถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)  

   ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

          8. บริษัท หองปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร จํากัด 

กระทรวงเกษตรและสหกรณมีการรวบรวมขอมูลโครงการ และกิจกรรมตางๆที่สําคัญ โดยจะรวบรวม

โครงการฯ และกิจกรรมที่เปนประโยชนแกเกษตรกร และประชาชนที่สนใจ เชนโครงการความชวยเหลือ 

โครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน เชน  

1. การใหความชวยเหลือดานหนี้สินและที่ดนิแกเกษตรกรและผูยากจน  

2. โครงการชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาต ิ

3. โครงการปรับปรุงคุณภาพสนิคาการเกษตรและการตลาด 

4. โครงการสระเก็บน้ําขนาดเล็ก เพื่อการเกษตรผสมผสาน 

5. แผนปองกัน และกําจัดเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล 

6. แผนทดแทนอาชีพในพืน้ที่ลดการปลูกขาวนาปรัง 

7. โครงการพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรต ิ

8. โครงการเพิ่มศกัยภาพชุมชนดานเกษตร 

9. โครงการพัฒนาการเกษตรเพื่อความมั่นคงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ความสอดคลองของกิจกรรมในกระทรวงเกษตรและสหกรณกับแผนการสงเสริม SMEs 

แมประเด็นตางๆเกี่ยวกับการพัฒนาภาคการเกษตรจะอยูนอกเหนือส่ิงที่ควรครอบคลุมในแผนการ

สงเสริม SMEs แตภาคการเกษตรเปนภาคเศรษฐกิจใหญที่มีประชาชนอาศัยอยูเปนจํานวนมาก และ SMEs 

ในภูมิภาคตางๆของประเทศมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับภาคการเกษตร โดยตองอาศัยตลาดในทองถ่ินซึ่ง

มีลูกคาอยูในภาคการเกษตร ใชวัตถุดิบจากภาคการเกษตร และใชแรงงานที่อพยพจากภาคการเกษตร  นอกจากนี้ 

อุตสาหรรมและบรกิารที่มีการประกอบการอยูในครัวเรือนเกษตรตามชนบท นับวันจะมีความสําคัญมากขึ้น

ตอการสรงรายไดและการจางงานของประชาชน ผลิตภัณฑที่ไดจากอุตสาหกรรมหรือหัตกรรมครัวเรือนบางอยาง
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ก็สามารถ จัดอยูในผลิตภัณฑชุมชนหรือ OTOP ได  ดังนั้นกิจกรรมในหนวยงานตางๆของกระทรวงเกษตร

จึงมีสวนสําคัญตอการพัฒนา SMEs มาก 

ในดานความสอดคลองกับแผนสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 นั้นการดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณมีความสอดคลองกับหลายยุทธศาสตร เชน ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและพัฒนาผูประกอบการ  

ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถของ SMEs ในภาคการผลิต  ยุทธศาสตรที่ 4 การ

สงเสริมภาคบริการในการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม  ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริม SMEs ในภูมิภาคและทองถ่ิน

และยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ   

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณตอการสงเสริม SMEs 

กิจกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณสวนใหญแมเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับเกษตรกรและ

สหกรณการเกษตร แตในยุคปจจุบันการประกอบอาชีพหรือกิจกรรมนอการเกษตรสามารถสรางรายไดแก 

เกษตรกรไดมากขึ้น  นอกจากนั้น สหกรณการเกษตรบางแหงยังมีธุรกิจดานบริการ เชน รานคาปลีกและ

บริการอื่นๆ  ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณก็อยูในฐานะที่จะชวยสงเสริม SMEs โดยเฉพาะธุรกิจใน

ครัวเรือนในเขตชนบทได การสํารวจกิจกรรมนอกไรนาของครัวเรือนการเกษตร การสงเสริมการใชผลิตผล

ทางการเกษตรมาผลิตเปนสินคาอุตสาหกรรม เชน การทําปุยและพลังงานชีวภาพ จากผลิตผลและกากของ

เสียจากการเกษตรและการสงเสริมอาชีพนอกไรนาอื่นๆ เชน การทองเที่ยวอนุรักษ การจัดตั้งรานคา ฯลฯ 

นาจะอยูในขอบเขตของกิจกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทั้งนี้กระทรวงเกษตรอาจตองมีโครงการ

รวมมือกับหนวยงานอื่นๆ เชน สสว.  กรมสงเสริมอุตสาหกรรมและกรมพลังงานทดแทน กระทรวงแรงงาน

ในการจัดทําโครงการตางๆ  

ดังนั้นลักษณะการดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ สวนใหญแลวจะเกี่ยวของกับ SMEs 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมครัวเรือนในชนบทที่สามารถสรางรายไดเสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรของประชาชน

ไดเปนอยางมาก  เนื่องจาก SMEs และกิจกรรมหัตกรรมการคาและบริการที่อยูในภาคการเกษตรมีอยูเปนจํานวน

มาก ดังนั้นเมื่อกระทรวงเกษตรมีการดําเนินการมาตรการใดๆ ออกมาก็จะสงผลกระทบตอ SMEs ที่อยูในภาค

การเกษตรดวย ไมวาจะเปนโครงการปรับปรุงคุณภาพสินคาการเกษตรและการตลาด โครงการเพิ่มศักยภาพ

ชุมชนดานเกษตร เปนตน 

ในปจจุบันทั้งในกระทรวงมหาดไทย โดยกรมพัฒนาชุมชนและกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรม

สงเสริมอุตสาหกรรม มีโครงการจํานวนมากที่เกี่ยวของกับการสงเสริมอุตสาหกรรมและกิจกรรมอื่นๆใน
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ชนบท การรวมมือกับหนวยงานในกระทรวงอื่นๆในแตละจังหวัด ก็สามารถทําไดโดยสะดวกขึ้นจากบทบาท

ของผูวาราชการจังหวัด ที่ทําหนาที่ในลักษณะเจาหนาที่บริหารสูงสุด (CEO) ในจังหวัดของตน  ดังนั้นกระทรวง

เกษตรและสหกรณควรมีการรวมมือกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรมและ สสว. ในกิจกรรม

การสงเสริม SMEs และ Micro enterprises มากขึ้น 

 

2.6 กระทรวงแรงงาน6   

กระทรวงแรงงานมีภาระหนาที่ในการพัฒนาแรงงานใหมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ

รอบรู จัดเตรียมกําลังคนใหมีความพรอมและพอเพียงตอความตองการทางเศรษฐกิจทุกภาคสวน เสริมสราง

ใหแรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาการบริหารจัดการองคกรและบุคลากรดานแรงงานใหมี

ประสิทธิภาพ 

หนวยงานในสังกัดประกอบดวย 

• สํานักงานรัฐมนตรี 

• สํานักงานปลกักระทรวงแรงงาน 

• กรมการจัดหางาน 

• กรมพัฒนาฝมอืแรงงาน 

• กรมสวัสดิการคุมครองแรงงาน 

• สํานักงานประกันสังคม 

หนวยงานที่มีบทบาทในการชวยเหลือหรือใหการสงเสริม SMEs ที่โดดเดนเปนรูปธรรมไดแก กรมพัฒนา

ฝมือแรงงาน ดังนั้นในที่นี่จะขอกลาวถึงเฉพาะกรมพัฒนาฝมือแรงงานเทานั้น  

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

บทบาทและหนาที่หลัก คือการบริการฝกอบรม และสงเสริมและประสานการพัฒนาฝมือแรงงาน

ทั้งกับภาครัฐและเอกชน  สําหรับการจัดฝกอบรมจะเนนการฝกอบรมใน 3 ลักษณะ คือ การฝกเตรียมเขา

                                                            
6 www.mol.go.th 
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ทํางาน  การฝกยกระดับฝมือ การฝกเสริมทักษะ สวนกิจกรรมที่ดําเนินการในปจจุบัน ไดแก ฝกอบรมฝมือ

แรงงาน เชน การฝกเตรียมเขาทํางาน การฝกยกระดับฝมือ การฝกเสริมทักษะ  ฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร 

เพื่อใหเปนผูสามารถจัดการฝกอบรม ตลอดจนดําเนินการฝกอบรมไดอยางเหมาะสม และเปนระบบ  ใช

มาตรการจูงใจภาคเอกชน โดยใชมาตรการจูงใจภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ.

2545 กําหนดใหนายจาง/เจาของสถานประกอบการซึ่งมีการจัดฝกอบรมฝมือแรงงาน ไดรับการยกเวนและ

ลดหยอนภาษีอากร รวมทั้งไดรับสิทธิประโยชนดานตาง ๆ   จัดตั้งกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อเปนแหลง

เงินทุนหมุนเวียนในการใชจายเกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนาฝมือ แรงงาน  กําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน 

แหงชาติ ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ทดสอบฝมือคนหางานเพื่อไปทํางานตางประเทศ แขงขันฝมือ

แรงงาน  จัดฝกอบรมระยะสั้นเพื่อใหความรูในการประกอบอิสระในหลักสูตรตาง ๆ เชน การเขียนแผน

ธุรกิจ การตลาด การทําบัญชี  E-commerce การเขาถึงแหลงทุน  เชื่อมโยง ผูประกอบอาชีพอิสระใหกับ

หนวยงานเครือขาย ไดแก ศูนยใหคําปรึกษาทางการเงินสําหรับ รัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย เพื่อให

คําปรึกษา แนะนําในการเริ่มประกอบธุรกิจ และการแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ 

ความสอดคลองของกิจกรรมในกระทรวงแรงงานกับแผนการสงเสริม SMEs 

ลักษณะการดําเนินงานกรมพัฒนาฝมือแรงงาน มีสวนสําคัญตอการดําเนินงานของสถานประกอบการ

ตางๆ โดยเฉพาะ SMEs ที่มีขอจํากัดในดานการฝกอบรมแรงงาน ซึ่งการที่กรมพัฒนาฝมือแรงงานจัดใหมี

กิจกรรมตางๆเกี่ยวกับการฝกอบรมแรงงาน และการใชมาตรการจูงใจโดยการยกเวนและลดหยอนภาษีอากร

ตลอดจนการดําเนินงานในดานอื่นๆ ที่เอื้ออํานวยประโยชนใหแกสถานประกอบการ ทําให SMEs ไดรับ

ประโยชนอยางมากในการพัฒนาฝมือแรงงานของตนเอง เนื่องจากการยกเวนและลดหยอนภาษีอากร จึงทํา

ใหมีเงินทุนมาใชในการฝกอบรมบุคลากรมากขึ้น และนอกจากนี้กรมพัฒนาฝมือแรงงานยังเปนสื่อกลางใน

การเชื่อมโยง SMEs เขากับแหลงเงินทุนตางๆอีกดวยทําให SMEs มีความสะดวกรวดเร็วในการหาแหลงเงินทุน

ไดมากขึ้น 

ในดานความสอดคลองกับแผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 นั้น การดําเนินงานของกรมพัฒนาฝมือ

แรงงาน มีความสอดคลองกับกลยุทธที่ 1.6 การยกระดับความสามารถและคุณภาพชีวิตบุคลากร SMEs และ 

กลยุทธที่ 6.2 การยกระดับความรูและทักษะบุคลากรของ SMEs (ผูประกอบการ/ พนักงาน) โดยรวมก็คือ 
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การมีสวนสําคัญในการพัฒนาฝมือแรงงานของประเทศ ใหมีความรู ความสามารถเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับ

ความตองการของตลาดแรงงานไดอยางเพียงพอกับความตองการ 

เนื่องจากหนวยงานที่สนับสนุนดานการพัฒนาพนักงานโรงงาน เพื่อยกระดับฝมือแรงงานใหตรงตาม

ความตองการของภาคอุตสาหกรรมนั้น ยังไมมีหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีโครงการการพัฒนา

แรงงานฝมือไดอยางสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม แมวากรมพัฒนาแรงงานพยายามจัดทํา

มาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อยกระดับความสามารถของแรงงานฝมือภาคอุตสาหกรรม แตการนําเอาระบบไป

ปฏิบัติใน SMEs ยังมีขอบเขตจํากัด เนื่องจากความตองการในการยกระดับความสามารถของฝมือแรงงานมี

ความตองการจําเพาะตรงตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพการแขงขันที่เกิดขึ้นแตละอุตสาหกรรม 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของกระทรวงแรงงานตอการสงเสริม SMEs 

การพัฒนาบุคลากรดานแรรงาน เปนสิ่งสําคัญตอการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs ใน

เวลาที่ผานมา การสงเสริม SMEs การดานบุคลากรของหนวยงานตางๆมักเนนในดานการพัฒนาผูประกอบการ 

มีเพียงกรมพัฒนาฝมือแรงงานเทานั้นที่มุงเนนในประเด็นการพัฒนาฝมือแรงงาน โดยเฉพาะ การพัฒนาฝมือ

แรงงานเทานั้นที่มุงเนนในประเด็นการพัฒนาฝมือแรงงาน มีกิจกรรมอยูหลายดานทั้งการฝกอบรมอาชีพ

ใหมเพื่อเตรียมเขาทํางาน และการเพิ่มทักษะแกคนงานที่ทํางานอยูแลว ทั้งมีการกําหนดมาตรฐานแรงงาน

แหงชาติและการทดสอบฝมือแรงงาน  นอกจากนั้น กรมพัฒนาฝมือแรงงานยังมีการจัดตั้งแรงงานภาคและ

ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด ซ่ึงเปนเครือขายในเขตภูมิภาคตางๆของประเทศ แรงงานใน SMEs ตองประสบ

กับขอจํากัดหลายอยาง การขาดการพัฒนาในทักษะฝมือนับวาเปนประเด็นที่มีความสําคัญมาก ดวยเหตุนี้

กิจกรรมของกรมพัฒนาแรงงาน จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ 

SMEs  นอกจากนั้น กิจกรรมบางอยางของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน เชน การฝกอบรมอาชีพ นาจะมีสวนสําคัญ

ตอการสงเสริมการสรางผูประกอบการ SMEs เปนอยางมาก เนื่องจากอาชีพบางอยางที่มีการฝกอบรม เชน 

การซอมเครื่องใชไฟฟา  การตัดเย็บเสื้อผา ลวนมีสวนตอการชวยสงเสริมใหเกิดธุรกิจ SMEs ใหมขึ้น คนที่

ไดรับการฝกอบรมไมจําเปนตองเปนแรงงานรับจางในโรงงานเสมอไป หากผูไดรับการฝกอบรมมีแนวคิดที่

จะเปนผูประกอบการ ตั้งธุรกิจของตนเองขึ้น ก็จะทําใหมี SMEs เกิดใหมเพิ่มจํานวนมากขึ้น แตทั้งนี้ผูไดรับ

การฝกอบรมและอยากตั้งธุรกิจของตนนั้นจําเปนตองไดรับการสนับสนุนในดานอื่น เชน ในดานการเงินดวย 

แมกรมพัฒนาฝมือแรงงานมีการดําเนินงานในพื้นที่ตางๆ  แตเนื่องจาก SMEs มีอยูเปนจํานวนมาก 

และทักษะฝมือแรงงานในแตละอุตสาหกรรมหรือประเภทธุรกิจบริการก็แตกตางกันไป กิจกรรมของกรม
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พัฒนาแรงงานในพื้นที่ตางๆ จึงยังไมสามารถครอบคลุมไดมากนักเมื่อเทียบกับ SMEs ที่มีอยูในพื้นที่ตางๆ

ซ่ึงมีอยูเปนจํานวนมาก 

ดังนั้นกรมพัฒนาฝมือแรงงานจึงควรพยายามขยายขอบเขตการดําเนินงานของตนใหมีความกวางขวาง

มากขึ้น แนวทางหนึ่งก็คือ รวมมือกับหนวยงานอื่นๆที่มีบทบาทในการสงเสริม SMEs เชน สสว. ,ISMED ,

ธพว. และกรมสงเสริมอุตสาหกรรมในการจัดทําโครงการฝกอบรมหรือเพิ่มทักษะฝมือแรงงานในแตละจังหวัด 

ทั้งนี้อาจมีการเลือกอุตสาหกรรมหรือบริการที่มีอยูมากในแตละพื้นที่กอนแลว จึงขยายขอบเขตไปสูอุตสาหกรรม

หรือบริการอื่นๆ  นอกจากนี้ การฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและฝมือของคนงานยอมตองมีบุคลากรของกรมพัฒนา

ฝมือโดยลําพังอาจมีไมเพียงพอ กรมฯจึงควรประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา

และสมาคม ที่มีอยูในแตละจังหวัด รวมทั้งผูชํานาญในอุตสาหกรรมหรือบริการเฉพาะดานที่มีอยูในสวนกลาง

และสวนภูมิภาค มารวมกันเปนวิทยากรในการฝกอบรม ทั้งนี้ จําเปนตองมีโครงการที่มีความชัดเจนทางดาน

ตางๆ เชน ประเภทอุตสาหกรรม เนื้อหาในการฝกอบรม ระยะเวลาฝกอบรม งบประมาณที่ตองใช ฯลฯ  เพื่อให

การพัฒนาแรงงานใน SMEs ที่มีอยูตามพื้นที่ตางๆสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 แนวทางในการดําเนินงานสนับสนุนการยกระดับความสามารถของฝมือแรงงานจึงควรพิจารณาให

การสนับสนุนความรวมมือในระหวางกลุมสมาคม สถาบัน และบริษัทเอกชนในการดําเนินโครงการรวมกัน

เพื่อพัฒนาฝมือแรงงาน ใหตรงตามความตองการของแตละอุตสาหกรรม พรอมทั้งควรกําหนดใหมีมาตรการ

ในการสนับสนุนให SMEs สงบุคลากรเขารับการอบรมเพื่อยกระดับความสามารถของแรงงานฝมือใน

บริษัท เชน มาตรการทางภาษี หรือมาตรการการสนับสนุนอื่นๆ ที่สามารถจูงใจผูประกอบการไดมากกวาที่

เปนอยูในปจจุบัน 

 

2.7 กระทรวงการคลัง7 

กระทรวงการคลังมีภาระหนาที่ในการบริหารทางดานรายรับ และรายจายของรัฐบาล อํานาจหนาที่ของ

กระทรวงการคลังมีอยูอยางกวางขวาง  กระทรวงการคลังมีการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับภาษีอากรประเภทตางๆ 

เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และภาษีศุลกากร และรายไดของรัฐบาลตามแหลงรายได เชน ภาษีที่

เกิดจากฐานรายได ฐานการบริโภค ฐานการคาระหวางประเทศ และอื่นๆ ตลอดจนรายไดที่ไมใชภาษี (เชน 

                                                            
7 www.mof.go.th 
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รายไดของรัฐวิสาหกิจ คาธรรมเนียม ฯลฯ) รายจายของรัฐบาลประเภทตางๆ (รายจายประจํา รายจายลงทุน 

จําแนกตามลักษณะงานและลักษณะเศรษฐกิจ) ฐานการคลัง หนี้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ 

นอกจากหนวยงานที่มีภาระหนาที่ในการจัดเก็บภาษี และบริหารการใชจายของรัฐบาลโดยตรงแลว  

หนวยงานสําคัญที่มีภารกิจหนาที่ในการเก็บรวบรวม และวิเคราะหขอมูลของกระทรวงการคลัง คือ 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง สศค.ถือไดวาเปนหนวยงาน

หลักในกระทรวงฯ ที่มีภารกิจในการจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และเสนอแนะนโยบาย ที่มีสวน

เกี่ยวของกับเศรษฐกิจการคลังของประเทศ  สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สนค.) ซ่ึงเปนสถาบันที่

มีฐานะเปนสถาบันอิสระท่ีอยูในกํากับของ สศอ. มีการจัดเก็บขอมูลและมีผลการศึกษาวิเคราะห ในเรื่องที่

เกี่ยวของกับเศรษฐกิจการคลังของประเทศอยูจํานวนมาก  นอกจาก ผลการศึกษาตางๆ  สนค. มีการจัดทํา

แบบจําลองเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Model) ของประเทศไทย และมีการเผยแพรขอมูลและสถิติ

พื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย ซ่ึงมีความครอบคลุมขอมูลพื้นฐานของประเทศไทยหลายดาน เชน ขอมูล

เกี่ยวกับรัฐบาล การศึกษา สาธารณสุข ส่ิงแวดลอม ประชากร การคมนาคม และขอมูลทางเศรษฐกิจดาน

ตางๆ  

แมกระทรวงการคลังไมมีหนาที่ในการสงเสริม SMEs โดยตรง แตการปฏิบัติงานของหนวยงานใน

กระทรวงฯ เชน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)  กรมสรรพากร  กรมสรรพาสามิตร จะมีผลกระทบตอการ

เจริญเติบโตและการพัฒนาของ SMEs ในที่นีจ้ะเลือกวิเคราะหบางหนวยงานของกระทรวงการคลังที่มีความ

เกี่ยวของกับการสงเสริม SMEs  

หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ประกอบดวย   

  - สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง    

  - สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง    

  กลุมภารกิจดานรายได     

  - กรมสรรพากร     

  - กรมสรรพสามิต     

  - กรมศุลกากร    
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  กลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน    

  - กรมบัญชีกลาง     

  - สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ     

  กลุมภารกิจดานทรัพยสิน     

  - กรมธนารักษ     

  - สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   

ก. สํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีภาระหนาที่ ในการกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และ

ประสานงานการดําเนินภารกิจของกระทรวงการคลังตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  ประชาสัมพันธ 

สรางความเขาใจ และความเชื่อมั่นในภารกิจของกระทรวงการคลัง  บริหารจัดการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส   เสนอแนะ

นโยบาย และมาตรการในการปองปรามธุรกิจการเงินนอกระบบภายใตกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของ

กระทรวงการคลัง  เสนอแนะและพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่อยูในความรับผิดชอบของ

กระทรวงการคลังใหมีความยุติธรรม และทันตอการเปลี่ยนแปลง 

การดําเนนิงานที่ผานมา มีโครงการที่ไดดาํเนินการไป ไดแก โครงการปรับปรุง ตรวจสอบ ติดตาม 

ประเมินผล เพือ่ตอบสนองตอเร่ืองรอยเรียนธุรกิจการเงนินอกระบบ  ซ่ึงเปนการการปองปรามธุรกิจการเงนิ

นอกระบบภายใตกฎหมายทีอ่ยูในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง  โครงการสรางความรูความเขาใจ 

เกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายใหกับหนวยงานและประชาชนในพื้นที่  เปนการเผยแพร

ประชาสัมพันธเชิงรุกเรื่องธุรกิจการเงิน นอกระบบมีความครอบคลุมและขยาย วงกวางออกไปไดรวดเร็ว

มากยิ่งขึ้น  โครงการจัดทําแผนการตรวจราชการประจําป 2550 ซ่ึงเปนโครงการฃที่เกี่ยวของกับการกํากับ 

ตรวจสอบ การดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด  โครงการตรวจ ติดตาม และเรงรัดการปฏิบัติงานของ

หนวยงานในสวนภูมิภาคและเขตตรวจราชการในสวนกลาง  โครงการการบริหารงบประมาณรายจายลงทุน  

โครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ดานการบริหาร)  โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลัด
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กระทรวงการคลัง  โครงการบริหารสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังตามแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการภาครัฐ เปนตน 

ข. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) 

 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะและออกแบบนโยบายและมาตรการดาน

การคลัง ระบบการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มีคุณภาพตอกระทรวงการคลัง เพื่อ

สงเสริมการพัฒนาอยางยัง่ยนืรวมทั้งการพฒันาระบบบรหิารที่มีมาตรฐานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยยดึหลัก

ธรรมาภิบาล ตลอดจนเสรมิสรางความรูความเขาใจและการยอมรับในนโยบายและผลงานของกลุมเปาหมาย 

บุคคล และหนวยงานทั่วไปทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดงันี้  

ดานนโยบายการคลังและนโยบายภาษีอากร 
มีหนาที ่เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกับการคลังและภาษีอากร เพื่อให
สอดคลองกับนโยบายของรฐับาล 

ดานนโยบายการเงิน นโยบายการออม และการลงทุน 
มีหนาที ่เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกับระบบการเงิน การออม การลงทุน และ
การพัฒนาตลาดทุน ตลอดจนวางแผนและดําเนินการเกีย่วกับความรวมมือทางการเงินและการธนาคาร
ระหวางประเทศ และองคกรระหวางประเทศ เพื่อใหเหมาสมกับสถานการณและเปาหมายในเชิงนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจจุลภาคของประเทศ  

ดานนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
ทําหนาที ่เสนอแนะและออกแบบนโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกจิระหวาง
ประเทศ รวมทั้งวางแผนประสานและดําเนินการเกี่ยวกบัความรวมมือทางการเงินและการคลังระหวาง
ประเทศ และองคกรระหวางประเทศ เพื่อใหเปนไปตามขอผูกพันระหวางประเทศและสอดคลองกับ
นโยบายของรฐับาลและกฎหมายที่เกี่ยวของ  

ดานอื่นๆ 
ทําหนาที ่ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานหรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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ลักษณะการดําเนินงาน แบงออกเปนดานการคลังกับการเงิน 

ดานการคลัง 

• ดานมาตรการบริหารการคลัง  มีการประมาณการรายไดรัฐบาลปงบประมาณ 2551 เพื่อเปนฐาน
ในการพิจารณากําหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายจายแผนดิน  การกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณ
รายจายแผนดินปงบประมาณ 2551  การพิจารณาใหความเห็นตอการขออนุมัติโครงการ แผนการ
ปฏิบัติงาน และการของบประมาณสวนเพิ่มในระหวางปงบประมาณของสวนราชการตาง ๆ  การ
ขยายบทบาท สศค. สูภูมิภาค เพื่อประชาสัมพันธภารกิจของ สศค. ใหสวนภูมิภาคไดรูจักมากขึ้น  
โครงการยกระดับความโปรงใสทางการคลัง 

• ดานการจัดสรรรายไดและปฏิรูปโครงสรางรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)  มีการ
ดําเนินการแกไขพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  ศึกษาแนวทางการปฏิรูปโครงสรางรายไดของ อปท.   

• ดานภาษีที่ดนิและสิ่งปลูกสราง  มกีารทบทวนรางกฎหมายที่ดนิและสิ่งปลูกสรางใหเหมาะสมยิง่ขึ้น 

• ดานการดําเนินงานของศูนยขอมูลการคลังทองถ่ิน  สศค. ไดจัดตั้งศูนยขอมูลการคลังทองถ่ินใน
ปงบประมาณ 2550 ภายใตความรวมมือของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ศูนยขอมูลการคลัง
ทองถ่ินไดขอความรวมมือจาก อปท. นําสงขอมูลประมาณการรายรับปงบประมาณ 2547 - 2550 เขา 
สูระบบฐานขอมูล 

• ดานมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการประกอบรถยนตโดยสารที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในประเทศ  

โดยกระทรวงการคลังไดยกเวนอากรเปนการชั่วคราว จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ใหกับชิ้นสวนและ
อุปกรณตาง ๆ    

• มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการประกอบรถยนตที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในประเทศ  โดยยกเวน
อากรขาเขาใหกับชิ้นสวนและอุปกรณตาง ๆ  และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 11 เมษายน 2550 เปนตนไป 

• การปรับปรุงโครงสรางพิกัดอัตราศุลกากรเพื่อใหความชวยเหลือผูประกอบการผลิตในประเทศใน
บางภาคอุตสาหกรรม 

• การปรับลดอัตราอากรขาเขาเหล็กกลาที่มีคุณลักษณะพิเศษทางไฟฟา 
 
ดานการเงิน 

• พัฒนาแผนแมบทการเงินระดับฐานราก สศค. ไดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทํารางแผนแมบท
การเงินระดับฐานรากเพื่อเปนกรอบแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาองคกรการเงินระดับฐานรากใหมี
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เสถียรภาพ ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ เปนเครื่องมือของชุมชนในการพัฒนาขีดความสามารถทั้งในดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมของทองถ่ิน 

• การจัดทํารางแผนแมบทการเงินการคลังเพื่อสังคม   
• การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุน

ทางการเงินแกการกอการราย 
• การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีการเงินระหวางประเทศฉบับที่ 39 
• มาตรการสนับสนุนดานการเงินแก SMEs ผานสถาบันการเงินเฉพาะกิจและธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อ

สงเสริมและชวยเหลือ SMEs ใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดมากขึ้น  
 

ค. กรมสรรพากร 

กรมสรรพกร มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การเสนอแนะและการใชนโยบายทางภาษีอากร 

เพื่อใหไดภาษีตามเปาหมายอยางทั่วถึงและเปนธรรม เปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเกิด

ความสมัครใจในการเสียภาษี  

ในการดําเนินงานไดแบงออกเปน 3 ยุทธศาสตร 1. สรางฐานภาษีที่ยั่งยนื 2. ใพัฒนาระบบ ICT เชิง

รุก  3.มุงสูองคกรเชิงวิทยาการ จากลักษณะการดําเนนิงานของกรมสรรพกรนั้น จะเนนไปทีก่ารเก็บภาษใีห

ไดตามเปา และการออกกฎหมายที่บริสุทธิ์ยุติธรรม  

ในดานความสอดคลองกับแผนสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 นั้นการดําเนินงานของกรมสรรพกร มี

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและพัฒนาผูประกอบการ ในกลยุทธที่ 1 กลยุทธการสรางแรงจูงใจใน

การเปนผูประกอบการ  และยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ  ในกลยุทธที่ 4 กลยุทธการ

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทางดานการเงิน ซ่ึงการดําเนินงานสงเสริม SMEs กรมสรรพกร นั้นจะ

เนนไปที่การใชมาตรการลดภาษีใหกับผูประกอบการ SMEs เชน ในเรื่องของการทําการวิจัยและพัฒนา เปนตน 

ง. กรมสรรพสามิต 

 กรมสรรพสามิต เปนหนวยราชการในสังกัดกระทรวงการคลังมีหนาที่และความรับผิดชอบในการ

จัดเก็บภาษีจากสินคา และ บริการเฉพาะอยางที่เรียกวา "ภาษีสรรพสามิต"  
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ลักษณะการดําเนินงานนั้น มกีารกําหนดประเด็นยุทธศาสตร ใช 3 ยุทธศาสตรคือ 

  1. จัดเก็บภาษเีพื่อเสริมฐานะการคลังที่ยั่งยนื  

  2. สรางความเปนธรรม และความพึงพอใจใหผูรับบริการ  

  
3. บริหารจัดการองคกรใหมมีาตรฐานและทันกับสมัย 

   ตามหลักธรรมาภิบาล  

 สินคาและบริการที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ ไดแก สุรา  ยาสูบ  ไพ  น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน 

เครื่องดื่ม  เครื่องไฟฟา  แกวและเครื่องแกว  รถยนต  เรือ  ผลิตภัณฑเครื่องหอมและเครื่องสําอาง พรมและสิ่งปู

พื้นอื่น ๆ  รถจักรยานยนต  หินออนและหินแกรนิตที่แปรรูปแลว  แบตเตอรี่  สารทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน  

สนามแขงมา  สนามกอลฟ  กิจการโทรคมนาคม  ไนทคลับและดิสโกเธค  สถานอาบน้ําหรืออบตัวและนวด  

สลากกินแบง  

จ. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มีภาระหนาที่ ในการเสนอแนวทาง มาตรการ ในการ

พัฒนาและเพิ่มมูลคารัฐวิสาหกิจ  กํากับ ดูแล วิเคราะหและติดตามประเมนิผลรัฐวิสาหกจิเพื่อใหดําเนินการตาม

นโยบายของรฐั  บริหารจัดการหลักทรัพยของรัฐใหเกดิผลตอบแทนที่คุมคา 

การดําเนินงานสงเสริม SMEs ของกระทรวงการคลังนั้น โดยปรกติแลวจะใชมาตรการทางดานภาษี

อากรเปนหลักในการจูงใจใหผูประกอบการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงถือเปนมาตรการที่ดี แตปญหาของ SMEs มีอยู

มากไมสามารถจะแกไขโดยมาตรการภาษีไดทั้งหมด  นอกจากนั้น SMEs สวนใหญยังไมสามารถเขาถึงมาตรการ

ลดหยอนภาษีของกระทรวงการคลังได 

 บทบาทที่โดดเดนที่สุดที่เกี่ยวของกับการสงเสริม SMEs ในกิจกรรมของกระทรวงการคลัง ไดแก การ

สงเสริม SMEs ทางดานการเงินโดยผานสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  เนื่องจาก SMEs เปนวิสาหกิจสวนใหญในระบบ

เศรษฐกิจ และในปจจุบัน SMEs เขาถึงแหลงเงินทุนไดคอนขางยาก  มาตรการสนับสนุนดานการเงินแก SMEs 

มีกระทรวงการคลังมีบทบาทสําคัญในการกําหนด มีการดําเนินการมาอยางตอเนื่องตั้งแตเร่ิมวิกฤตเศรษฐกิจใน

ป 2542 จนถึงปจจุบัน เชน การจัดทําแผนและกําหนดเปาหมายในการสนับสนุนดานการเงินแก SMEs ซ่ึงได

ดําเนินการผานชองทางของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 5 แหง ประกอบดวย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
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ขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.) ธนาคารออมสิน 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) 

ในกรณีบสย. เปนการค้ําประกันสินเชื่อแก SMEs โดยธนาคารแหงประเทศไทยไดใหการสนับสนุนวงเงินเพื่อ

สนับสนุนSMEs ดวย และมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก  โดยการเปดโอกาสใหประชาชนในระดับฐานราก

สามารถเขาถึงแหลงทุนเพื่อประกอบอาชีพ เพิ่มรายได และยกระดับคุณภาพชีวิต ซ่ึงเปนเครื่องมือหนึ่งที่จะสราง

ความเขมแข็ง และสรางมูลคาเพิ่มใหกับประชาชนระดับฐานราก  กระทรวงการคลังไดหารือกับสถาบันการเงิน

เฉพาะกิจ 4 แหง ไดแก ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) และธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) เพื่อรวมกัน

จัดทําโครงการพิเศษเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานราก โดยไดมีการกําหนดเปาหมายในการใหสินเชื่อเพื่อ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การดําเนินการนั้นพบวา 

ธนาคารออมสินไดมีโครงการสินเชื่อใหม 3 โครงการ เร่ิมโครงการตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม 

2550 วงเงิน 5,000 ลานบาท ประกอบดวย สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดประจําตั้งแต 15,000 บาทขึ้น

ไป สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดรอนในการดํารงชีวิต และสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท

สําหรับวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ ธนาคารออมสินไดขยายเปาหมายโครงการที่มีอยูเดิม 2 โครงการ วงเงิน 

10,700 ลานบาทไดแก สินเชื่อธนาคารประชาชน และโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุมอาชีพ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดมีการใหสินเชื่อใหมเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ

และการสรางงานในชนบท 4 โครงการ วงเงิน 26,000 ลานบาทดําเนินการตั้งแต 1 เมษายน 2550 ถึง 31 มีนาคม 

2551 (ป 2550 จํานวน 18,844 ลานบาท มกราคม ถึงมีนาคม2551 จํานวน 7,156 ลานบาท) โดยเปนสินเชื่อ

เพื่อสรางมูลคาเพิ่มดานการเกษตร สนับสนุนผูประกอบการรายยอยในชนบท สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศน ซ่ึงคาดวาเกษตรกรจํานวนไมนอย

กวา 550,000 ราย และองคกรชุมชนไมนอยกวา14,000 แหง จะไดรับประโยชนจากมาตรการนี้ 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) ไดมีการใหสินเชื่อใหม 

2 โครงการ ดําเนินการระหวางเดือนเมษายน ถึงเดือนธันวาคม 2550 วงเงิน 4,000ลานบาท เพื่อเปนเงินทุน

สําหรับ SMEs ในการฟนฟูธุรกิจ ขยายกิจการ และเสริมสรางสภาพคลอง พัฒนาเครื่องจักร กระบวนการผลิต 

และบริการ รวมทั้งสินเชื่อเพื่อสรางความคลองตัวในการรับจางทํางานใหแกภาครัฐบาล 
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ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) มีการใหสินเชื่อที่อยูอาศัยเพื่อชวยเหลือผูมีรายไดนอยและผูดอยโอกาส

ใหมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง กอใหเกิดการสรางงาน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบดวย

โครงการสินเชื่อใหม 2 โครงการ ไดแก โครงการสินเชื่อที่อยูอาศัย ธอส. – อปท. วงเงิน 1,000 ลานบาท สําหรับ

ป 2550 และโครงการเรงรัดสินเชื่อรายยอยไมเกินรายละ 300,000 บาท จํานวน 4,500 ลานบาท รวมวงเงินสินเชื่อ

โครงการใหมทั้งสิ้น 5,500 ลานบาท  

ความสอดคลองของกิจกรรมในกระทรวงการคลังกับแผนการสงเสริม SMEs  

 กระทรวงการคลังในฐานะกระทรวงที่มีภาระหนาที่โดยตรงเกี่ยวกับการเก็บภาษีอากร และการใช

จายของรัฐบาล รวมทั้งการกําหนดนโยบายทางดานเศรษฐกิจการคลังของประเทศ มีสวนสําคัญตอการสงเสริม 

SMEs ทางดานตางๆมาก เชน การยกเวนหรือลดหยอนภาษีอากร การสรางสิ่งจูงใจในกิจกรรมตางๆ อาทิ 

การฝกอบรมคนงาน การจัดหาเทคโนโลยีและเครื่องจักรอุปกรณ  การกําหนดกฎระเบียบในการจัดซื้อจัดจาง

ของรัฐบาล ทั้งนี้ยังไมนับรวมบทบาทของกระทรวงการคลังในดานเศรษฐกิจมหภาค ซ่ึงจะมีผลกระทบตอ

เศรษฐกิจไทย โดยรวมและตอเศรษฐกิจดานเศรษฐกิจมหภาค ซ่ึงจะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยโดยรวม 

และตอเศรษฐกิจในทุกภาคสวนรวมทั้ง SMEs ดวย 

กิจกรรมของหนวยงานตางๆ ในกระทรวงการคลังนับวามีความสอดคลองกับแผนการสงเสริม 

SMEs ฉบับที่ 2 ในแทบทุบยุทธศาสตร ทั้งยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและพัฒนาผูประกอบการ  ยุทธศาสตรที่ 

2 การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถทางนวัตกรรมของ SMEs  ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพ

และลดผลกระทบทางการคา  ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมภาคบริการและการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม  

ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริม SMEs ในภูมิภาคและทองถ่ิน และยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาปจจัยเอื้อในการ

ดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับกลยุทธที่ 4 การสงเสริม SMEs ทางดานการเงิน 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของกระทรวงแรงงานตอการสงเสริม SMEs 

เพื่อการสงเสริม SMEs กระทรวงการคลังอาจกําหนดมาตรการตางๆในการชวยเหลือ SMEs ในชวง

ที่ผานมา SMEs ที่มีรายไดต่ําไดรับการยกเวนภาษี แตในสถานการณปจจุบัน ซ่ึงภาวะเศรษฐกิจซบเซาและมี

ปญหาเงินเฟอ มี SMEs จํานวนมากตองปดกิจการลง กระทรวงการคลังอาจมีโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อชวยเหลือ 

SMEs โดยเฉพาะ เชน เรงใหเงินกูแก SMEs ผานสถาบันการเงิน (ซ่ึงมีการทําอยูบางแลว) การยกเวนภาษี

เครื่องจักรอุปกรณ (ทั้งที่มีการนําเขาและที่ผลิตในประเทศ) การหักคาลดหยอน คาใชจายการฝกอบรมคนงาน 

(ซ่ึงมีการทําอยูแลว แตยังมีกฎระเบียบที่มีขอกําหนดในรายละเอียดมาก SMEs ทั่วไปจึงไมสามารถเขาถึงได 
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การปรับปรุงการเขาถึงสิทธิประโยชนทางภาษีอากร เชน การหักคาใชจายเปน 2 เทาจากเงินไดพึงประเมิน 

การลดหยอนความเขมงวดในกฎระเบียบจึงเปนสิ่งควรพิจารณา) 

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังควรมีการประสานงานกับ สสว. เพื่อรับทราบปญหาและความตองการ

ของ SMEs ในเร่ืองตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง เชน ทางดานภาษีอากร  

คาลดหยอน และสิ่งจูงใจอื่นๆ ตลอดขนปญหาทางการเงิน และประเด็นที่มีสวนเกี่ยวของกับนโยบายการ

คลังอื่นๆ 

 

2.8 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร8 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด ไดแกสํานักงาน

รัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวง กรมไปรษณียโทรเลข กรมอุตุนิยมวิทยา สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงาน

สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท 

กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

 ลักษณะการดําเนินงาน มีหนวยงานที่มีความสําคัญในการจัดทําและเผยแพรขอมูล ในกระทรวง

เทคโนโลยีและการสื่อสาร ไดแก สํานักงานสถิติแหงชาติ (สสช. หรือ NSO) และสํานักงานสงเสริมและ

พัฒนาอุตสาหกรรมซอรฟแวรแหงชาติ 

ก. สํานักงานสถติิแหงชาติ (สสช. หรือ NSO) 

สํานักงานสถิติแหงชาติ มีการจัดเก็บสถิติขอมูลของสถานประกอบการสาขาตางๆอยูเปนประจํา 

NSO มีภารกิจในการเก็บรวบรวมและจัดทํารายงานสถิติในเรื่องตางๆ เชน สถิติทางดานแรงงาน การใช

จายของครัวเรือน และเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับลักษณะตางๆ ทางดานเศรษฐกิจ และสังคม  NSO มีการจัดทําสํา

มะโนและสํารวจสถานประกอบการอุตสาหกรรม และสํามะโนธุรกิจภาคการคา และธุรกิจบริการอยูเปน

ระยะๆ  การสํามะโนอุตสาหกรรมมีความพยายามจะครอบคลุม สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่มีขนาด

การจางงานตั้งแต 10 คนขึ้นไปทั่วประเทศ และมีการสํารวจทุก 10 ป การสํามะโนฯในป พ.ศ. 2540 มี

กิจการที่ตอบรับการสํามโน กวา 30,000 แหง  ขอมูลสํามะโนอุตสาหกรรม มีแบบสอบถาม ที่ถามถึงผล

                                                            
8 www.mict.go.th 
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การดําเนินงานในรายละเอียดตางๆ เชน สินคาที่ผลิต สถานที่ตั้ง  ปที่กอตั้ง  สภาพการผลิต การลงทุน ฯลฯ  

ขอมูลที่ไดจึงเปนขอมูลที่มีรายละเอียดการดําเนินงานของสถานประกอบการ อุตสาหกรรมในดานตางๆ

อยูเปนจํานวนมาก นอกจากการสํามะโนแลว ทาง NSO ยังมีการจัดทําการสํารวจสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมเปนครั้งคราว โดยการสุมตัวอยางในการสํารวจแตละคร้ังมีสถานประกอบการตอบ

แบบสอบถามหลายพันแหง สวนทางดานธุรกิจการคาและบริการนั้น NSO ก็มีการจัดทําสํามะโนเชนกัน 

โดยครอบคลุมรายละเอียดของลักษณะการประกอบการในสาขาการคาและบริการ  ซ่ึงมีขอมูลที่สามารถ

นํามาใชวิเคราะหโครงสรางและสภาพธุรกิจการคาและบริการอยูเปนจํานวนมาก 

  สําหรับขอมูลการจางงาน  NSO มีการสํารวจแรงงานปละหลายรอบ ทั้งแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 

ภาคการเกษตร ภาคการกอสราง ภาคการขนสง และภาคการคาและบริการ ขอมูลการจางงานนี้ สามารถ

นํามาวิเคราะหลักษณะการจางงานของภาคเศรษฐกิจตางๆ ได  เชน มีการแบงจํานวนและสัดสวนของ

คนงานตามภูมิภาค และตามจังหวัด ตามประเภทธุรกิจ และแสดงรายละเอียดของแรงงาน ตามเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา และอัตราคาจางเฉลี่ยได  ทางกระทรวงแรงงานก็มีการจัดเก็บขอมูลการจางงานในบาง

ลักษณะ เชน จํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม  จํานวนคนงานที่ถูกเลิกจาง และขอมูลเกี่ยวกับ

สวัสดิการของคนงานในดานอื่นๆ โดยแบงตามสาขาธุรกิจมีขอมูลเหลานี้ จึงสามารถนํามาใชประกอบการ

วิเคราะหสถานการณการจางงานและโครงสรางการจางงานของสาขาเศรษฐกิจตางๆได 

ข. สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาต ิ

กิจกรรมสวนใหญของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ มุงไปในทางการสงเสริม

อุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศไทย แตสํานักงานฯก็มีการจัดเก็บขอมูลอยูเปนจํานวนมาก ในสวนที่

เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมซอฟตแวร 

ความสอดคลองของกิจกรรมในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับแผนการสงเสริม SMEs  

  จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แมไมมีการสงเสริมและ

สนับสนุน SMEs โดยตรง แต SMEs สามารถเขามาใชขอมูลในสวนที่มกีารเก็บรวบรวมจาก สํานักงานสถิติ

แหงชาติ  และสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ เพื่อนําไปใชประโยชนในการประกอบ

ธุรกิจ 
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 นอกจากนั้น การสงเสริมใหสถานประกอบการเอกชน โดยเฉพาะเพื่อ SMEs ใหมีความรูความสามารถ

ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ใหเปนประโยชนนับวาเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตอการสงเสริม SMEs 

มาก  ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาการดําเนินงานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความสอดคลอง

กับแผนการสงเสริม SMEs โดยเฉพาะในยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถทางนวัตกรรม

ของ SMEs ในกลยุทธที่ 2 กลยุทธการสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี  

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตอการสงเสริม 

SMEs 

 ในชวงที่ผานมา สํานักงานสถิติเพียงแตจัดพิมพรายงานผลการสํารวจและสํามะโนขึ้นเอง โดยใหมี

การเขาถึงขอมูลรายละเอียดผลการสํารวจรายกิจการอยางจํากัดมาก ทั้งนี้ อาจเปนขอพิจารณาดานผูตอบการ

สํามะโนและการสํารวจซึ่งไมอยากเปดเผยขอมูลออกมาเปนรายกิจการ  อยางไรก็ดี หากขอมูลการสํามะโน

และการสํารวจนี้มิไดถูกนํามาใชประโยชนในการวิเคราะหในรายละเอียด ก็จะเปนสิ่งที่นาเสียดายมาก 

สํานักงานสถิตินาจะใชวิธีตางๆ เชน ไมเปดเผยรายชื่อ และที่อยูเปนรายละเอียดของผูตอบแบบสอบถาม 

และในอุตสาหกรรมใด หากมีผูตอบเพียง 1-2 ราย ก็อาจตัดขอมูลรายนั้นๆออกกอนที่จะนําขอมูลนี้ ให

หนวยงานอื่น ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลผลการสํารวจ และสํามะโนนี้ โดยหนวยงานที่มีสวนในการสงเสริม 

SMEs และสถาบันการศึกษาวิจัยนาจะเปนประโยชนตอการสรางความรูความเขาใจ ในสภาพและปญหา

ของ SMEs อันจะนํามาสูขอเสนอแนะทางนโยบายที่เปนประโยชนได 

 สําหรับสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาตินั้น นาจะมีบทบาทสําคัญในการสงเสริม 

SMEs ทางดานการใหเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเปนประโยชนตอธุรกิจของตน  ดังนั้น หากมีการจัดทําโครงการ

ตางๆในเรื่องนี้ โดยอาจรวมมือกับหนวยงานที่มีบทบาทหนาที่ในการสงเสริม SMEs เชน สสว. และ ISMED 

ก็จะชวยเหลือให SMEs ลดขอจํากัดทางดานความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดมาก 

 การพัฒนาซอฟตแวรที่จะใชประโยชนในธุรกิจที่มีความเหมาะสมกับ SMEs เชน การจัดทําบัญชี การ

ควบคุมตนุทน รายช่ือและลักษณะของลูกคารายการและปริมาณสินคาคงคลัง ฯลฯ แลวเผยแพรใหแก SMEs 

ก็เปนโครงการที่จะมีประโยชนตอการสงเสริม SMEs มาก 
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 2.9 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา9 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬามีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรม

การทองเที่ยว การกีฬา การศึกษาดานกีฬา นันทนาการ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ

หนาที่ของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

ลักษณะของดําเนินการไดมีกิจกรรมและโครงการตางๆมากมาย เชน การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันดานการทองเที่ยว การดําเนินงานสงเสริมการตลาดตางประเทศ โดยการเผยแพรประชาสัมพันธภาพลักษณ
ประเทศไทยผานสื่อตางๆ  ดําเนินงานดานการตลาดเพื่อเสนอขายแหลงทองเที่ยวในประเทศไทย เขารวมงาน
สงเสริมการขายทองเที่ยวสําหรับตลาดนักทองเที่ยวทั่วไปและตลาดเฉพาะกลุม  จัดทัศนศึกษาแกสื่อมวลชน 
และบริษัทนําเที่ยวมายังประเทศไทย  รวมมือกับหนวยงานราชการไทยและองคกรตางๆในตางประเทศใน
การเผยแพรประชาสัมพันธประเทศไทย  การดําเนินการสงเสริมการตลาดในประเทศ สงเสริมสินคาการทองเที่ยว  
การพัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว  การประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรม  การอํานวยความสะดวก 
รักษาความปลอดภัย และทรัพยสินของนักทองเที่ยว  การพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานและเพื่อมวลชน โดยการ
จัดทําโครงการตางๆ เชน โครงการนันทนาการสรางสรรคคุณภาพชีวิต โครงการยุทธศาสตรการสงเสริม
กิจกรรมนันทนาการ  โครงการคายนันทนาการตานยาเสพติดประจําป 2549 การประกวดวงดนตรี Folk Song 
โครงการแขงขันหมากรุกชิงแชมปแหงประเทศไทย  โครงการจัดการแขงขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย  โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพสําหรับมวลชน 

การปฏิบัติงานของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา นับวามีสวนเกี่ยวของกับการสงเสริม SMEs 
มาก เนื่องจากธุรกิจในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และในสาขาที่เกี่ยวของ เชน รานอาหาร และรายขายของ
ชํารวย สวนใหญเปนธุรกิจขนาดยอม การสงเสริมใหธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและใน
สาขาที่เกี่ยวของจึงเปนประโยชนตอการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว ซ่ึงเปนหนาที่สําคัญของกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา 

ความสอดคลองของกิจกรรมในกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬากับแผนการสงเสริม SMEs  

ในดานความสอดคลองกับแผนสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 นั้นการดําเนินงานของกระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬา มีความสอดคลองกับยุทธศาตรการสงเสริม SMEs ในหลายยุทธศาสตร เชน ในยุทธศาสตรที่ 1 การสราง
                                                            
9 www.mots.go.th 
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และพัฒนาผูประกอบการในทุกกลยุทธ โดยเฉพาะในกลยุทธที่ 1 การสรางความตื่นตัว จิตสํานึกและธรรมาภิบาล

แกผูประกอบการ และกลยุทธที่ 3 และ 4 ที่เกี่ยวของกับการเพิ่มขีดความสามารถและในยุทธศาสตรที่ 6 การ

พัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ ในกลยุทธที่ 5 กลยุทธการสงเสริมสิ่งอํานวยความสะดวกและความสามารถ

ดานการตลาด และยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมภาคบริการในการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม ในกลยุทธที่ 2 

กลยุทธการเสริมสรางระบบความเชื่อมโยงหวงโซอุปทานและเครือขายวิสาหกิจของภาคบริการ ที่มีศักยภาพ 

ซ่ึงการเชื่อมโยงเครือขายนี้ทําใหหลายๆฝายไดรับผลประโยชน รวมถึง SMEs ดวย โดยกระทรวงฯไดมีการแนะนํา

เสนทางทองเที่ยวเชื่อมโยงหมูบานทองเที่ยว OTOP กับสัมผัสที่พักวัฒนธรรม (Home stay) รวมถึงการจัดทํา

หนังสือหมูบานทองเที่ยว OTOP เผยแพรเพื่อเปนการดึงดูดนักทองเที่ยว รวมถึงเปนการเปดตลาดใหเปนที่

รูจักเพิ่มมากขึ้นดวย 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาตอการสงเสริม SMEs 

 การพัฒนาแหลงทองเที่ยว การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การอบรมบุคลากรการทองเที่ยวทั้ง

ผูประกอบการและบุคลากรดานอื่น เชน มัคคุเทศก และกิจกรรมตางๆที่มีสวนตอการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน

ของการทองเที่ยวลวนมีผลตอการสงเสริม SMEs ทั้งสิ้น ส่ิงเหลานี้กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬามีการปฏิบัติ

เปนประจําอยูแลว แตกระทรวงฯก็อาจมีโครงการพัฒนาบุคลากรการทองเที่ยวเฉพาะดาน เชน การอบรม

ความรูทางดานภาษา ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมแกผูประกอบการ SMEs และมัคคุเทศก การสรางจิตสํานึกใน

การประกอบธุรกิจของ SMEs ในธุรกิจการทองเที่ยว การสงเสริมใหสถาบันการศึกษาเปดการเรียนการสอน 

และรวมพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะกับการทองเที่ยวในแตละทองถ่ิน 

 นอกจากนี้ การสงเสริมกิจกรรมการกีฬาประเภทตางๆ เชน คายมวย การฝกสอนเทนนิส เทควันโด 

ก็อาจมีสวนตอการสงเสริมธุรกิจ SMEs เกี่ยวกับกีฬาทางดานตางๆดวย 

 

2.10 กระทรวงศึกษาธิการ10 

กระทรวงศึกษาธิการมีภาระหนาที่ เรงรัดการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเสริมสรางโอกาสในการศึกษา

ใหแกประชาชน โดยยึดหลักคุณธรรมนําความรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา และพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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ลักษณะการดําเนินงานมีโครงการตางๆ ดังนี้ ไดแก โครงการเรงรัดการปฏิรูปการศึกษา  โครงการ

ขยายโอกาศทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชนใหกวางขวางและทั่วถึง มีคุณภาพ  โครงการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  โครงการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ภาคเอกชนและทองถ่ิน  โครงการพัฒนาการศึกษาในเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

หนวยงานในสังกัด ไดแก 

1. สํานักงานปลดักระทรวง 

2. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

4. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

5. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ก. สํานักงานปลดักระทรวง 

สํานักงานปลัดกระทรวง มีอํานาจหนาที่ เสนอแนะขอมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาของ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกําหนดเปนนโยบาย   แลวนํา นโยบายไปจัดทํางบประมาณและ

แผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกระทรวง  เปนหนวยงานประสาน

ภายในระหวางองคกรหลักในการอํานวยการระบบบริหารจัดการและงานบริการอยางทั่ว ทั้งองคกรของ

กระทรวงศึกษาธิการ   เปนภาพลักษณและผูแทนขององคกรในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ นําผลงาน/ 

โครงการ ไปประชาสัมพันธสูนักเรียน นักศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและสาธารณะ  เปนหนวย

ประสานงานการบริหารจัดการแบบบูรณาการขามกระทรวงและการรวมทํางานในคณะกรรมการระดับ ชาติ 

ทั้งที่ระบุในกฎหมาย หรือเปนงานตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งงานความสัมพันธตางประเทศดานการศึกษา  

สงเสริมการจัดการศึกษาเอกชน การศึกษานอกโรงเรียน งานพัฒนากฎหมายการศึกษา การพัฒนาครูผูบริหาร

และบุคลากรการศึกษา กิจกรรมเยาวชนของนักเรียนนักศึกษา และงานซึ่งเปนงาน ภารกิจเฉพาะของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
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ข. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีภารหนาที่ คือ พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแหงชาติที่บูรณา

การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐาน

การศึกษา เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามแผนตาม   พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุน

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ดําเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม ใหความเห็นหรือคําแนะนําเกี่ยวกับ

กฎหมายและกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  นอกจากนี้ สภาการศึกษายังมีหนาที่ให

ความเห็นหรือคําแนะนําแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะรัฐมนตรี และมีอํานาจหนาที่อ่ืน

ตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 

ค. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีภาระหนาที่ คือ ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพทุก
ระดับอยางทั่วถึงและเสมอภาค  สรางการบริหารและจัดการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน  วิจัย สราง
นวัตกรรม พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี  เพื่อการประกอบวิชาชีพและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 

ง. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีภาระหนาที่ในการ เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตรและ

แผนพัฒนาที่เสริมสรางการพัฒนาขีดความสามารถของการอุดมศึกษาไทย ที่เปนเอกภาพ โดยคํานึงถึง

เอกลักษณ วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย  เสนอแนะมาตรฐานการอุดมศึกษาไทยที่สอดคลองกับมาตรฐาน 

ซ่ึงเปนที่ยอมรับในระดับสากล  เสนอแนะกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา  

สนับสนุน สงเสริมและประสานการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ

สูระดับซึ่งเปนที่ยอมรับของสากล  จัดทําระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอุดมศึกษา โดย

คํานึงถึงความเปนเลิศทางวิชาการ 

ลักษณะการดําเนินงานนั้นไดมีการดําเนินงานโครงการตาง  ๆดังนี้โครงการจัดตั้งหนวยบมเพาะวิสาหกิจฯ 

UBI  โครงการเครือขายเชิงกลยุทธ  โครงการเครือขายครูสหกิจ  โครงการเรียนรูรวมกันสรางสรรค สกอ.  

โครงการพัฒนาบัญฑิตศึกษาและวิจัยฯ  โครงการสงเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
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ความสอดคลองของกิจกรรมในกระทรวงศึกษาธิการกับแผนการสงเสริม SMEs 

ในหลายประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานที่สําคัญมากในการสรางบุคลากรใหแกภาค

ธุรกิจ ในทวีปยุโรป ประเทศแถบสแกนดิเนเวีย และประเทศอื่นๆบางประเทศ เชน เยอรมันนี และอิตาลี 

วิทยาลัยอาชีวศึกษามีบทบาทมากในการผลิตบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญ แกภาคอุตสาหกรรมและ

บริการ  นอกจากนี้ ความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัยและโรงเรียนอาชีวะศึกษา กับ

สถานประกอบการในภาคเอกชน ก็เปนไปอยางแนบแนน โดยนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในสาขาที่ความรู

และทักษะทางเทคโนโลยีมีความสําคัญ อาจตองมีการปฏิบัติงานหรือฝกงานในโรงงานในระยะเวลาหนึ่ง

กอนจะจบหลักสูตรการศึกษาได สําหรับประเทศไทย แมโดยหลักการแลว สถาบันการศึกษาจะเปนแหลง

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศที่สําคัญ แตบทบาทของสถาบันการศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัย

และระดับอาชีวะศึกษาในการสรางบุคลากร ที่มีความรูความชํานาญในธุรกิจภาคเอกชน ยังไมสูจะโดดเดน

นัก จริงอยูที่คณะวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และคณะที่มีการเรียนการสอนในวิชาชีพอ่ืนๆ ตลอดจน

สาขาตางๆในโรงเรียนอาชีวะศึกษา มีภาระหนาที่ในการผลิตบุคลากรที่มีความรูความชํานาญในสาขาวิชา

ตางๆ และผูที่สําเร็จการศึกษา ก็สามารถนําเอาความรูที่ศึกษามาไปใชในการทํางานดานตางๆได  แตทั้งนี้

มิไดหมายความวา  สถาบันการศึกษาในระดับตางๆ สามารถตอบสนองความตองการทางดานบุคลากรของ

สถานประกอบการเอกชนไดเปนอยางดี จากการสํารวจและสัมภาษณผูประกอบการในหลายกรณี พบวา แม

วิศวกรที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศ เมื่อไดรับเขาทํางานในโรงงานแลว ยังจําเปนตอง

มีการฝกการทํางานในระยะเวลาหนึ่งจึงจะสามารถทํางานไดดี นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาก็อยูในลักษณะ

เชนเดียวกัน ทั้งนี้ประกอบกับการขาดแคลนโครงการฝกงานอยางเปนกิจลักษณะ จึงทําใหสถานประกอบการ

จํานวนมาก โดยเฉพาะสถานประกอบการที่เปน SMEs มีคุณภาพบุคลากรที่ไมดีพอ 

หากจะกลาวถึงความสอดคลองของกิจกรรมในกระทรวงศึกษาธิการกับการสรางบุคลากรใน

สถาบันการศึกษาระดับตางๆ ที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมในหนวยงานและสถาบันที่สังกัดกระทรวง 

ศึกษาธิการยอมตองมีความสอดคลองกับแผนการสงเสริม SMEs คือ ในยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและพัฒนา

ผูประกอบการ  ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถทางนวัตกรรมของ SMEs และโดยเฉพาะ

อยางยิ่งในยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ ในกลยุทธที่ 2 การยกระดับความรูและทักษะ 

บุคลากรของ SMEs (ทั้งผูประกอบการและพนักงาน) อยางไรก็ตาม หากกระทรวงศึกษาธิการ มีความสนใจ

ตอการสงเสริมการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพใหแก SMEs มากขึ้นกวาที่เปนอยูในปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ

จะสามารถมีบทบาทในดานนี้เปนอยางมาก 
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ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการตอการสงเสริม SMEs 

กระทรวงศกึษาธิการเปนกระทรวงที่กํากับดูแลสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และเปนหนวยงานที่มี

ภาระหนาที่โดยตรงในการพฒันาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ส่ิงที่กระทรวงศึกษาธกิารอยูในฐานะที่จะทาํ

ไดในการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหแก SMEs คือ  

1. การสงเสริมใหสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยูในทุกภูมิภาคของประเทศ มีสวนรวมในการสงเสริม

การพัฒนาบุคลากร ในสาขาตางๆมากขึ้น เชน การรวมมือกับอุตสาหกรรมตางๆในการจัด

หลักสูตรการเรียนการสอน และมีโครงการการศึกษาอบรมบุคลากร และการฝกงานมากขึ้น 

2. ศึกษาความตองการแรงงานในภาคธุรกิจตางๆ และกําหนดนโยบายและแผนการศึกษาของชาติ

ใหสอดคลองกับคามตองการนี้ 

3. ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในทกุระดับใหมีการเนนในประเด็น จริยะธรรมาภิบาล 

การอนุรักษส่ิงแวดลอม และการมีความคิดสรางสรรค 

ขอเสนอแนะที่ 3 นี้ อาจยังไมมีความเปนรูปธรรมมากนัก แตการสรางผูประกอบการและคนงานที่

มีจริยะธรรมและจิตสํานึก นาจะเปนสิ่งที่สําคัญในการพัฒนาบุคลากรใน SMEs ทั้งยังสอดคลองกับ ยุทธศาสตร

ที่ 1 การสรางและพัฒนาผูประกอบการ ในกลยุทธที่ 1 การสรางความตื่นตัว จิตสํานึกและธรรมาภิบาลแก

ผูประกอบการ  

นอกจากนี้ ในหลักสูตรการศึกษาในบางสาขาวิชา ควรมีการปรับปรุงใหผูเรียนสามารถจะปรับใช

กับสถานการณที่เปนจริงมากขึ้น เชน ในวิชาบริหารธุรกิจ อาจมีหลักสูตรเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ

และการสงออก และในวิชาวิศวกรรมศาสตร อาจมีชวงเวลาที่จะใหนักศึกษาไปฝกงานในโรงงาน เปนตน 

การจะใหมีการสงเสริมการสรางบุคลากรที่มีคุณภาพ อยางมีประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการอาจ

ไมสามารถดําเนินการไดโดยลําพัง การมีโครงการรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ เชน สสว. ,ISMED ,กรมพัฒนา

ฝมือแรงงาน ,กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นาจะทําใหมีกิจกรรม

พัฒนาบุคลากรที่เปนกิจลักษณะมากขึ้น 
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2.11 กระทรวงมหาดไทย11 

ภาระกิจหลักสําคัญสวนหนึ่งของกระทรวงมหาดไทย คือ การแกไขปญหาความยากจนและพื้นฟู

เศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ โดยมีนโยบายที่สําคัญ คือ สนับสนุนการดําเนินการตามโครงการ

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)  สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของชุมชนและการบริหารจัดการการเงินเพื่อ

ธุรกิจผานกองทุนหมูบานเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตผลของชุมชน  เสริมสรางศักยภาพการพัฒนาของ

พื้นที่ตามนโยบายพัฒนาภูมิภาค เพื่อชวยพัฒนาเศรษฐกิจในภาคการผลิตสาขาตางๆ ที่นําไปสูการสรางงาน

และรายไดแกประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของพื้นที่  

จากนโยบายดังกลาว กระทรวงมหาดไทยจึงนับเปนหนวยงานสําคัญที่มีสวนสนับสนุนสงเสริมการ

ดําเนินงานของ SMEs ในเกือบทุกระดับและทั้งโดยทางตรงและทางออม ทางตรงคือ การสงเสริมการรวม

กลุมและการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน สงเสริมการสรางเครือขายการผลิตของชุมชนกับภาคธุรกิจ

เอกชน สวนทางออม คือ การสรางสภาพแวดลอมทางสังคมที่ดีในการดําเนินงาน  การสนับสนุนดานสิ่ง

อํานวยความสะดวก ( Facilities & Infrastructure ) และการจัดเก็บรวบรวม และเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการ

พัฒนาชุมชนในดานตางๆ ตลอดจนขอมูลศักยภาพเฉพาะพื้นที่ในภูมิภาคตางๆทั่วประเทศ ซ่ึงลวนเปน

ประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาวิสาหกิจฯ (SMEs) โดยมีหนวยงานสําคัญที่รวมรับผิดชอบในภาระกิจ

ดังกลาว คือ กรมการพัฒนาชุมชนและกรมการปกครอง  โดยเฉพาะกรมการพัฒนาชุมชนนับเปนหนวยงาน

กลางที่รับผิดชอบโดยตรง   โดยโครงการสําคัญในการสงสเริมกิจการวิสาหกิจชุมชน ไดแก การพัฒนา

หมูบานทองเที่ยว OTOP (OTOP Village Champion / OVC) โครงการจัดงานเมืองแหงภูมิปญญาไทย 

(OTOP CITY) โครงการเสนทางใหมของโอทอบ (OTOP Midyear & Select 2007) ตลอดจนงานแสดง

สินคา จําหนายและจับคูผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินสูสากล โครงการพัฒนาเครือขายองคความรู 

(Knowledge-Based OTOP/ KBO)  และโครงการจัดนิทรรศกรเผยพรประชาสัมพันธการคัดสรรผลิตภัณฑ

ชุมชนและทองถ่ินที่ผานการคัดเลือก ซ่ีงประกอบดวยกิจกรรมเสริมตางๆ เชน การจําหนายสินคา การสาธิต

การทําผลิตภัณฑตางๆ การฝกอาชีพ และการจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ  การสรางระบบความรวมมือ

และการทํางานรวมกันระหวางชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน  (Community-Public –Private Partnership)  

รวมถึงการสงเสริมการเชื่อมโยงเครือขายการผลิตของชุมชนกับภาคธุรกิจเอกชน  นอกจากนั้นยังได

ดําเนินการสนับสนุนดานความรูและฝกอบรมทักษะผีมือแรงงาน ตลอดจนทักษะในการบริหารจัดการและ

                                                            
11 www.moi.go.th 
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การแกปญหาและฟนฟูเศรษฐกิจของชุมชนดวยตนเอง เพื่อเปนแหลงรองรับการวาจางการผลิตจากภาค

ธุรกิจเอกชน (OEM)  และเปนแหลงในการประกอบธุรกิจขนาดเล็กของคนในชุมชนเองได  สงเสริมการใช

ประโยชนจากเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)  และเครือขายบุคลากรทีมงานรวม (PPP Teams) เพื่อ

เสริมสรางความรูและการบริหารจัดการสมัยใหม และเปนชองทางการคาเชื่อมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาด

ทั้งภายในประเทศและตลาดตางประเทศผานระบบรานคาเครือขายและระบบพาณิชยอิเลคทรอนิค (E-Commerce)  

และ สนับสนุนใหชุมชนที่เปนแหลงทองเที่ยวสําคัญไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับเปนสินคาหลักของชุมชน

เพื่อจําหนายแตนักทองเที่ยว  ตลอดจนปลูกฝงจริยธรรมและความรับผิดชอบตอการอนุรักษ บําบัดฟนฟู 

และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดลอมเพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการแกปญหาและฟนฟูเศรษฐกิจที่

ยั่งยืนตอไป เสริมสรางศักยภาพการพัฒนาของพื้นที่ตามนโยบายพัฒนาภูมิภาค เพื่อชวยพัฒนาเศรษฐกิจใน

ภาคการผลิตสาขาตางๆ ที่นําไปสูการสรางงานและรายไดแกประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันทางเศรษฐกิจของพื้นที่ เปนตน  

ความสอดคลองของกิจกรรมของกระทรวงมหาดไทยกับแผนการสงเสริม SMEs 

ลักษณะการดําเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชนในดานการสนับสนุน SMEs นั้นมีโครงการหลักๆ

ดังที่กลาวไปแลวกอนหนานี้ ซ่ึงทําให SMEs ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับหลักการดําเนินงานของโครงการ

ตางๆและนําไปใชแนวทางในการพัฒนาหมูบานเพื่อการดําเนินงานตามโครงการตางๆดังกลาว  และยังชวย

สงเสริมสนับสนุนและใหคําแนะนําการพัฒนาผลิตภัณฑ มาตรฐานและคุณภาพสินคา รวมถึงการบรรจุภัณฑ

เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑและยังดําเนินการสนับสนุนดานการจัดหาตลาด ชองทางการจัดจําหนาย

อีกดวย ทําใหชุมชนและวิสาหกิจฯ (SMEs) ไดรับความสะดวกเร็วรวดขึ้น นอกจากนี้ยังมือการสงเสริมการ

สรางเครือขายความรวมมือ ซ่ึงเปนการเพิ่มศักยภาพของ SMEs ใหเพิ่มมากขึ้นอีกดวย 

นอกจากนั้น กระทรวงมหาดไทยเปนสวนราชการของรัฐบาลที่มีความสําคัญตอการกํากับดูแล

ราชการในจังหวัดตางๆทั่วประเทศ  เนื่องจากผูวาราชการจังหวัด ซ่ึงเปนขาราชการที่มีอํานาจสูงสุดในแตละ

จังหวัดเปนขาราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย การปฏิบัติราชการทุกอยางในจังหวัด รวมทั้งกิจกรรมการ

สงเสริม SMEs จึงอยูภายใตการควบคุมดูแลของผูวาราชการจังหวัด แมแตละกระทรวงจะมีหนวยงานภายใต

สังกัดที่ประจําอยูในจังหวัดตางๆ แตผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูบริหารสูงสุดของจังหวัด ยอมตอง

รับผิดชอบตอผลการพัฒนาจังหวัดในดานตางๆ รวมทั้งการสงเสริม SMEs  
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ดังนั้น กิจกรรมของกระทรวงมหาดไทย จึงมีความสอดคลองกับแผนการสงเสริม SMEs ในหลาย

ยุทธศาสตร โดยเฉพาะยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริม SMEs ในภูมิภาค และทองถ่ิน ทั้งในกลยุทธที่ 1  

สงเสริมผลิตภัณฑชุมชน กลยุทธที่ 2, 4  กลยุทธการสงเสริมการเชื่อมโยงเครือขายวิสาหกิจเพื่อเสริมสราง

หวงโซมูลคาในสาขาที่มีศักยภาพ และกลยุทธการบูรณาการและสรางเครือขายการทํางานสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาค กลยุทธที่ 3 กลยุทธการสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหบริการแก

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาค  

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของกระทรวงมหาดไทยตอการสงเสริม SMEs 

เนื่องจาก SMEs มีอยูเปนจํานวนมากทั่วประเทศ จึงเปนเรื่องยากที่ใหการสนับสนุนและสงเสริมได

ทั่วถึง และ SMEs จํานวนมากมีลักษณะเปนกิจการภายในครอบครัว จึงไมคอยมีความรูในการทําการตลาด

หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑมากนัก ดังนั้น กรมพัฒนาชุมชนจึงควรแพรกระจายความรูไปสู SMEs 

เพื่อยกระดับ SMEs ใหสูงขึ้น เพื่อที่จะสามารถแขงขันกับทั้งภายในและภายนอกประเทศได  นอกจากนั้น 

ในฐานะเปนหนวยงานที่มีสวนรับผิดชอบโดยตรงตอการดําเนินงานของโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

(OTOP) กรมพัฒนาชุมชนมีสวนในการชวยเหลือครัวเรือนหรือสถานประกอบการ ที่มีความรูความสามารถ

ในการผลิตสินคาที่อยูในระดับผลิตภัณฑที่โดดเดนของแตละตําบลได ที่ผานมา กรมพัฒนาชุมชนก็มีกิจกรรม

ทางดานนี้อยูแลว แตการประสานงานกับสวนราชการอื่นๆในการสงเสริมสินคา OTOP ยังไมสูจะโดดเดนนัก 

ผูผลิตสินคา OTOP หลายอยางจึงตองประสบกับปญหาในหลายดาน โดยเฉพาะปญหาดานการตลาด  ดังนั้น

การจัดทําโครงการโดยความรวมมือจากหนวยงานที่มีภารกิจในการสงเสริม SMEs และการสงเสริมการตลาด 

เชน สสว. ,ISMED ,กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และกรมพัฒนาชุมชน จึงเปนแนวทางหนึ่งที่จะทําใหการสงเสริม

วิสาหกิจชุมชนสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ผูวาราชการจังหวัดตางๆ ควรตระหนักถึงความสําคัญของ SMEs และธุรกิจชุมชนในจังหวัดของตน

ที่จะมีสวนชวยตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด หากมีการจัดเก็บขอมูล SMEs และธุรกิจชุมชน 

ที่มีอยูในแตละจังหวัดอยางเปนระบบ กิจกรรมสงเสริมตางๆ ก็สามารถดําเนินการไดโดยสะดวกขึ้น 

หนวยงานที่เปนแกนกลางในการสงเสริม SMEs ของประเทศ คือ สสว. ควรหาแนวทางที่จะประสานงานกับ

ผูวาราชการจังหวัดตางๆ เพื่อใหมีกิจกรรมในการสงเสริม SMEs อยางเปนระบบมากขึ้น 
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2.12 กระทรวงสาธารณะสุข12 

กระทรวงสาธารณะสุขมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพอนามัย การปองกัน ควบคุม 

และรักษาโรคภัย การฟนฟูสมรรถภาพของประชาชน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ

หนาที่ของกระทรวงสาธารณสุขหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

ลักษณะการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ไดแบงการดําเนินงานออกเปน 3 กลุมเปาหมาย 

คือ 

1. กลุมภารกิจดานพัฒนาการแพทย มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการดานการบําบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพ โดยการศึกษา วิจัย พัฒนาและถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีการบําบัดรักษาและ
ฟนฟูสมรรถภาพ ตลอดจนการจัดระบบความรูและสรางมาตรฐานการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกเพื่อนําไปใชในระบบบริการสุขภาพ ซ่ึงจะสงผลใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ  

2. กลุมภารกิจดานพัฒนาการสาธารณสุข มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการดานสงเสริมสุขภาพ การ
ควบคุมและปองกันโรค โดยการศึกษา วิจัย พัฒนา และถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีการ
สงเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค เพื่อนําไปใชในระบบบริการสุขภาพ ซ่ึงจะสงผลใหประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ  

3. กลุมภารกิจดานสนับสนุนงานบริการสุขภาพ มีภารกิจเกี่ยวกับการสนับสนุนการดําเนินงานของ
หนวยบริการสุขภาพ โดยพัฒนาระบบและกลไกที่เอื้อตอการจัดบริการสุขภาพ ระบบสุขภาพของ
ประชาชน และการคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพและดานผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อให
ประชาชนสามารถดูแลตนเองและไดรับบริการจากหนวยบริการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน  
สําหรับ สํานักงานปลัดกระทรวง มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและแผนดานสุขภาพ บริหาร

จัดการดานแผนงาน คน และงบประมาณของกระทรวง การกํากับดูแลและประสานงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

การพัฒนาระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ การผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ การพัฒนากฎหมาย

ดานสุขภาพและการพัฒนางานสาธารณสุขระหวางประเทศ  
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ความสอดคลองของกิจกรรมของกระทรวงสาธารณะสุขกับแผนการสงเสริม SMEs 

 ภารกิจของกระทรวงสาธารณะสุขไมมีสวนเกี่ยวของกับการสงเสริม SMEs โดยตรง ถาจะมีบางก็

ตรงที่มีสวนในการสงเสริมธุรกิจ SMEs ที่เกี่ยวของกับงานทางสาธารณสุข เชน ธุรกิจโรงพยาบาล  คลีนิค

แพทย  ผูผลิตยาทั้งยาแผนโบราณและยาแผนปจจุบัน การจัดซื้อของกระทรวงสาธารณสุขทางดานเวชภัณฑ 

ก็อาจมีบางสวนที่จัดซื้อจากสถานประกอบการ SMEs ดวย 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของกระทรวงสาธารณะสุขตอการสงเสรมิ SMEs 

 กระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่เปนกระทรวงที่มีความรับผิดชอบทางดานสงเสริมการสาธารณสุข

ของประเทศ ก็มีบทบาทในการสงเสริม SMEs ไดเชน สํารวจวามีกิจกรรมทางดานสาธารณสุขที่เปน SMEs 

ประเภทใดบางที่ควรไดรับการสงเสริม และควรสงเสริมทางดานใด เชน การสงเสริมการรักษาความ

ปลอดภัยของอาหารและยา และผูผลิตยา โดยเฉพาะยาสมุนไพรไทย ที่ควรไดรับการสงเสริม  นอกจากนั้น 

ควรมีการศึกษาปญหาของ SMEs ที่ตองประสบในสวนที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบทางดานสาธารณสุขและ

หาแนวทางปรับปรุงและแกไขตอไป 

 

2.13 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 13 

 การดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนากรเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ตามพระราชบัญญัติ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2521 ไดแบงออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและระดับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 อํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิไดแก 

1. เสนอความเหน็ตอนายกรัฐมนตรีในกจิการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ตามที่นายกรฐัมนตรีขอใหพจิารณาและประสานงานระหวาง สศช. กับสวนราชการและรัฐวิสาหกจิ

ที่เกี่ยวของ 

2. การเสนอแนะใหความเห็นเกี่ยวกับการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตอคณะรัฐมนตรี 
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3. จัดทําแผนงาน โครงการพัฒนาและในดานการปฏิบัติตามแผนงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) นั้นมหีนาที่และภารกิจ

หลักที่สําคัญ คือ การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการ

พัฒนาประเทศในแตละชวงระยะเวลา 5 ป นอกจาภารกจิดังกลาวแลว สํานักงานฯยังมีหนาที่และภารกิจอื่น

ที่สําคัญอันเกี่ยวของกับการพัฒนาประเทศ ดังนี ้

1) สํารวจ ศึกษา และวเิคราะหสภาวะเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใชในการวางแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาตแิละการเสนอแนะนโยบายมาตรการทางเศรษฐกิจและสังคม

ในการพัฒนาประเทศ 

2) วิเคราะห ประเมินแผนงานและโครงการพัฒนาของสวนราชการและรฐัวิสาหกจิใหเปนไป

ตามวัตถุประสงคเปาหมาย และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาต ิ

3) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทัง้แผนงานโครงการ

พัฒนาของสวนราชการและรัฐวิสาหกจิ 

4) การประสานการพัฒนาเพื่อใหเกิดการแปลงแผนพัฒนาฯไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งการ

เผยแพรประชาสัมพันธเพื่อการพัฒนาไปสุประชาชนทุกกลุมอาชีพไดเกิดความรูความ

เขาใจ ตลอดจนเสริมสรางใหเกิดการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 

 นอกจากนั้น สศช. ยังมีหนาที่ตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรอืดําเนินงาน

และกํากับดูแลในกจิการของรัฐ ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบวาดวยงบลงทนุของรัฐวิสาหกิจ และปฏิบัตงิาน

ตามหนาที่เฉพาะกิจทีไ่ดรับมอบหมาย หรือส่ังการจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี 

 สศช. เปนหนวยงานที่เปนแกนกลางในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึงเปน

กรอบแนวทางของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับตางๆ มีการกลาวถึงนโยบายการสงเสริม SMEs อยูคอนขางมาก โดยเฉพาะแผนฯ 8 (พ.ศ. 2540-2544) 

แผนฯ 9 (พ.ศ. 2545-2549) และ แผนฯ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซ่ึงใชอยูปจจุบัน โดยนโยบายการสงเสริม SMEs 

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตางๆ มีรายละเอียดและความชัดเจนมากขึ้นตามลําดับ 
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บทบาทการทํางานจะอยูในระดับมหภาค หรือเนนในระดับยุทธศาสตรเปนสําคัญ แตการปฏิบัติงาน

ของ สศช. ก็มีความสําคัญตอการพัฒนา SMEs ในหลายดาน ลักษณะการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ SMEs 

นั้นมีอยูหลายประการ เชน ในดานพื้นที่ประกอบการ ดานโลจิสติกส ดานขอมูลขาวสารทางเศรษฐกิจ โดย

ภายในหนวยงาน สศช. มีสายงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลรับผิดชอบในดานเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาพื้นที่

ประกอบการอยู 2 สายงาน คือ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

และสํานักพัฒนาพื้นที่ ซ่ึงในสวนของของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศนั้น จะเปนผูวางแผนพัฒนาดานพื้นที่ประกอบการโดยใชแนวคิดเรื่องเครือขายวิสาหกิจเปน

เครื่องมือหลัก โดยใชกรอบแนวคิดการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจของ Michael E. Porter มาปรับใชกับการ

พัฒนาเครือขายวิสาหกิจของหนวยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย พรอมทั้งจัดพิมพเอกสารและจัด

สัมมนาเผยแพรแนวคิด นโยบายการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจในประเทศไทยทั้งในสวนกลางและภูมิภาคมา

เปนลําดับ สวนอีกสายงานของ สศช. ที่ทํางานในดานนี้คือ สํานักพัฒนาพื้นที่ มีหนาที่รับผิดชอบในการ

กําหนดเปาหมายและประเด็นยุทธศาสตรในดานการพัฒนาพื้นที่ตางๆภายใน ประเทศ รวมทั้งยังเปนผูผลักดัน 

ติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ดวย  เปาหมายคือเพื่อการพัฒนากลุมพื้นที่ให

สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมีโครงการหลักๆที่ปจจุบันกําลังอยูระหวางการดําเนินการ 

เชน การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงภาคใต (Southern seaboard) และชายฝงทะเลตะวันออก (Eastern 

seaboard) การจัดระบบเศรษฐกิจตามแนวชายแดนในบริเวณที่ติดกับประเทศ พมา ลาว และกัมพูชา การ

พัฒนาเมืองชายแดนภาคเหนือ เปนตน  

ความสอดคลองของกิจกรรมในสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(สศช.)กับแผนการสงเสริม SMEs 

เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ถือไดวาเปนกรอบใหญ หรือแนวทางในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม  ดังนั้น แผนการสงเสริม SMEs ซ่ึงเปนแผนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ ยอมมีแนวทางที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาฯ

ฉบับที่ 10 ที่ใชอยูในปจจุบันเปนชวงเวลาเดียวกับการดําเนินงานของแผนสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2  ในแผนพัฒนาฯ

ฉบับที่ 10 มีการกลาวถึงการพัฒนาที่สรางความเขมแข็งของ SMEs และวิสาหกิจชุมชน การเพิ่มผลิตภาพของ

สินคาและบริการ การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา การสรางผูประกอบการ การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจหรือ 

คลัสเตอร และการสรางขีดความสามารถการแขงขันของภาคเศรษฐกิจตางๆ  อาจกลาวไดวาทุกยุทธศาสตร

ที่มีการครอบคลุมในแผนการสงเสริม SMEs ลวนมีการกลาวถึงในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 ไมในทางใดก็ทาง
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หนึ่ง  สําหรับการดําเนินงานของ สศช. นั้น ก็มีหลายสวนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการการ

สงเสริม SMEs โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับสถิติขอมูล ซ่ึงนอกจากสถิติรายไดหรือผลิตภัณฑประชาชาติแลว 

ตารางปจจัย – ผลผลิต (I-O Table) ขอมูลแหลงที่ตั้งของเครือขายคลัสเตอรในภูมิภาคตางๆของประเทศ และ

การศึกษาทางดานโลจิสติกส ลวนเปนประโยชนตอการสงเสริม SMEs  

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(สศช.)ตอการสงเสริม SMEs 

ในปจจุบันสถิติรายไดหรือผลิตภัณฑประชาชาติสามารถแยกออกเปนรายอุตสาหกรรม (ในระดับ 

ISIC 2 หลัก) และรายจังหวัด แตยังไมสามารถแยกออกเปนดานขนาดของการประกอบการ การจัดทํารายได

ประชาชาติ ใหมีการครอบคลุมถึงขนาดการประกอบการของกิจการนั้นเปนเรื่องยาก เพราะมีปญหาการจัดเก็บ

ขอมูลและการประเมินผล แตส่ิงนี้หากทําไดก็จะเปนประโยชนตอการศึกษาถึงความสําคัญและลักษณะของ 

SMEs ไดมาก  อยางไรก็ตาม เร่ืองนี้อาจไมใชเปนเรื่องเรงดวน และ สศช. คงมีความตองการที่จะปรับปรุง 

สถิติรายไดหรือผลิตภัณฑประชาชาติที่มีการทําอยูในปจจุบันใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นมากวา การเพิ่มประเด็น

ขนาดกิจการ ซ่ึงนาจะมีความยากลําบากพอควร 

นอกจากนั้น  ในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตอไป  และในการ

ประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ สศช. อาจตองมีการประสานงานกับหนวยงานที่มี

ภารกิจหนาที่ในการสงเสริม SMEs เชน สสว. ,กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และ ISMED เพื่อรับทราบสภาพ

และปญหาของ SMEs ในสาขาตางๆมากขึ้น 

 

2.14 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 14 

      ภาระหนาที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คือ สนับสนุนกระบวนการสรางความรู 

สรางนักวิจัย และสรางระบบการวิจัย เพื่อตอบคําถามและเสนอทางเลือกให สังคม ซ่ึงครอบคลุมทั้งในระบบ

เศรษฐกิจภาคดั้งเดิม และสมัยใหม โดยใชจุดเดนดานการบริหารการวิจัย เพื่อยกระดับขีดความสามารถของ

ประเทศดวยการวิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่งใน การวิจัยเพื่อสนับสนุนการกําหนดนโยบาย การยกระดับ ความรู

                                                            
14 www.trf.or.th 
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ของสังคม และการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ทองถ่ิน อันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 

และการพัฒนาที่สัมพันธกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ 

 ลักษณะการดําเนินงาน ภารกิจของ สกว. ที่สนับสนับสนุน SMEs ไดแก การใชมาตรการทางภาษี 

เพื่อเปนแรงจูงใจใหเอกชนโดยเฉพาะอยางยิ่ง SMEs ทําการวิจัยและพัฒนา โดยการสนับสนุนทุนของฝาย

อุตสาหกรรม ซ่ึงมียุทธศาสตรในการทํางาน เพื่อสนับสนุนใหงานวิจัยสรางความเขมแข็งใหแก SMEs และ

สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจจุลภาคกับเศรษฐกิจ มหภาค และสรางความสามารถในการแขงขันไดดวยผลิตภัณฑ

ใหมและรูปแบบใหมที่มีเอกลักษณของตนเองพัฒนาคนใหภาคอุตสาหกรรม โดยกระบวนการทําวิจัย ณ 

สถานที่ของผูใช โดยจะรวมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตางๆเปน "ไตรภาคี" กับภาคเอกชน และ

นอกจากนั้น ยังสนับสนุนใหนักศึกษาปริญญาตรีทําโครงการที่เปนโจทยของภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงโครงการ

นี้เรียกวา โครงการ Industrial and Research Projects for Undergraduate Students (IRPUS)  

ความสอดคลองของกิจกรรมในสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)กับแผนการสงเสริม 

SMEs 

ในดานความสอดคลองกับแผนสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 นั้นการดําเนินงานของสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย มีความสอดคลองกับหลายยุทธศาสตร เชน ในยุทธศาสตรที่ 1 คือ การสรางและพัฒนา

ผูประกอบการ ในกลยุทธที่ 3 กลยุทธการเพิ่มขีดความสามารถดานเทคโนโลยี/นวัตกรรม และยุทธศาสตร ที่ 2 

คือ การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถทางนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการผลิต 

ในกลยุทธที่ 2 กลยุทธการสนับสนุนขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและการใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐาน

ทางเทคโนโลยีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการผลิต ซ่ึงการดําเนินงานสงเสริม SMEs ของ สกว. นั้น

จะเนนไปที่การสงเสริมใหผูประกอบการเพิ่มขีดความรู ความสามารถทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เพื่อเปนพื้นฐานในการสรางความสามารถในการแขงขันในระยะยาว แก SMEs ตอไป 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ตอการสงเสริม 

SMEs 

ตั้งแตมีการจัดตั้งมา สกว. มีผลการวิจัยเปนจํานวนมาก ผลงานเหลานี้มีหลายชิ้นที่มีสวนเกี่ยวของ

กับ SMEs เชน งานวิจัยทางดานการผลิตและเทคโนโลยีในผลิตภัณฑตางๆ  อยางไรก็ตามผลงานของ สกว. 

ทางดานการชักจูงสงเสริมให SMEs มารวมทําการวิจัยกับ สกว. ยังไมสูจะโดดเดนนัก ทั้งนี้สวนหนึ่งอาจ

เนื่องมาจากขอจํากัดทางดานการประชาสัมพันธ 
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ส่ิงที่ สกว. อาจทําไดเพื่อประโยชนในการสงเสริม SMEs คือ 

1. จัดทําโครงการวิจัยศึกษาที่เกี่ยวกับ SMEs มากขึ้น โดย สกว. อาจกําหนดหัวขอการทําวิจัย

รวมกับหนวยงานที่มีบทบาทในการสงเสริม SMEs เชน สสว.  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  

และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย แลวจัดหาเงินทุนและบุคลากรที่จะทําการวิจัย 

2. ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่มีบทบาทในการสงเสริม SMEs ในการเผยแพร ผลการวิจัย

ของ สสว. ที่เมื่อพิจารณาแลว เห็นวาเปนผลการวิจัยที่จะเปนประโยชนตอ SMEs 

 

2.15 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย15 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนหนวยงานซึ่งเปนตัวแทนของผูประกอบอุตสาหกรรมภาคเอกชน 

ในการประสานนโยบายและการ ดําเนินงานกับภาครัฐฯ สงเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม ให

คําปรึกษาและเสนอแนะแกรัฐบาลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดานอุตสาหกรรม สงเสริมนักอุตสาหกรรม และเปน

ส่ือกลางสําหรับนักอุตสาหกรรมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชนตอวงการอุตสาหกรรม เปน

แกนเชื่อมโยงกลไกความสัมพันธระหวางกลุมอุตสาหกรรมตางๆระหวางผูประกอบการดวยกันเอง ไปจนถึง

ผูบริโภคเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทย สงเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม ศึกษาและหาทางแกไข

ปญหาเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย อบรม และเผยแพรวิชาการ

และเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม  ตรวจสอบสินคา ออกใบรับรองแหลงกําเนิดหรือใบรับรองคุณภาพสินคา  

ใหคําปรึกษาและเสนอแนะแกรัฐบาลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดานอุตสาหกรรม ประสานใหเกิดความรวมมือที่จะ

สงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลและรวมพัฒนาธุรกิจ การคา และการลงทุน สําหรับกิจกรรมสําคัญในการ

สนับสนุน SMEs เชน โครงการ Business Matching เพื่อทําใหเกิดการพบปะกันระหวางคูคา (B2B Marketing) 

เปนตน      

ลักษณะการดําเนินงานของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  จะเปนตัวแทนผูประกอบการขนาด

กลางและขนาดยอม (SMEs) ในการนําเสนอประเด็นปญหาขอเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาเสนอ ตอภาครัฐ 

หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและสนับสนุน SMEs และยังมีการดําเนินงานโครงการตางๆ เพื่อ

                                                            
15 www.fti.or.th 
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เสริมสรางศักยภาพ SMEs อีกดวย ไดแก ในป 2550 ส.อ.ท. รวมมือกับ สสว. ในการสงเสริมผูประกอบการ

ธุรกิจ SMEs โดยจัดทํา SMEs project ซ่ึงเปนโครงการภายใตกรอบความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน

มีเปาหมายเพื่อยกระดับทักษะความสามารถของผูประกอบการ และพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน

ของภาคธุรกิจไทยทั้งภายในและตางประเทศ รวมทั้งยังชวยสนับสนุนดานแหลงเงินทุน การตลาด การ

พัฒนาโลจิสติกส เพื่อลดตนทุนการดําเนินงาน เพิ่มผลิตผลอุตสาหกรรม และเกิดความรวมมือระหวาง

ผูประกอบการ SMEs ดวยกันใหกระจายในระดับภูมิภาค ทั้งนี้โครงการที่เกี่ยวของกับดานพื้นที่ประกอบการ

โดยตรงมี 2 โครงการ อันแรกคือ โครงการจัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 5 ภาค ที่

ในขณะนี้ไดเร่ิมจัดตั้งศูนยบมเพาะขึ้นแลวในภาคตางๆ ไดแก ภาคเหนือ (จ. ตาก) ดานอัญมณี ภาคตะวันออกเฉียง 

เหนือ (จ. ชัยภูมิ) ดานสิ่งทอ ภาคกลาง (กทม.) ดานเครื่องเคลือบดินเผาและเกษตรแปรรูป ภาคตะวันออก  

(จ.จันทบุรี) ดานอัญมณี และภาคใต (จ.นครศรีธรรมราช) ดานไมยางพารา อีกโครงการหนึ่งคือ โครงการ

พัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ระดับจังหวัดและภูมิภาค ซ่ึงประกอบดวยโครงการยอย เชน โครงการเติมเต็ม

ขีดความสามารถ ครอบคลุม 37 กลุมอุตสาหกรรม และ 7 กลุมจังหวัด 

นอกจากนี้ในป 2551 ส.อ.ท. รวมกับ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จัดทําโครงการยกระดับ

ขีดความสามารถของผูประกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรม หรือกลุมSMI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ

แขงขันและสรางโอกาสตอยอดธุรกิจใหเพิ่มขึ้น ประกอบดวย 3 โครงการหลัก คือ โครงการที่ปรึกษา

อุตสาหกรรม โครงการยกระดับทักษะความสามารถของผูประกอบการผานกิจกรรมสัมมนาวิชาการสําหรับ 

SMI โครงการบริการทางการเงินครบวงจรเปนพิเศษแกสมาชิก SMI 

ซ่ึงในสวนของการเปนตัวแทนในการเสนอประเด็นปญหานั้นถือวาสําคัญมาก เนื่องจากในสวนของ 

SMEs เองนั้น การที่จะนําประเด็นปญหานั้นไปเสนอตอภาครัฐโดยตรงเปนเรื่องที่เปนไปไดยากและไมมอํีานาจ

มากพอเหมือนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ดังนั้นการที่สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ทําหนาที่

เปนตัวแทนในการเสนอปญหาแกหนวยงานที่เกี่ยวของจะทําใหโอกาสที่ SMEs จะไดรับการแกปญามีมากกวา 

การที่ SMEs เปนผูรองขอเอง 

ในดานการสงเสริม SMEs นั้น สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย นาจะมีสวนตอการสงเสริม 

SMEs ในภาคอุตสาหกรรมไดเปนอยางมาก ทั้งนี้เนื่องจากสภาอุตสาหกรรม มีสมาชิกที่เปนผูประกอบการ

อุตสากรรมในทั่วภูมิภาคของประเทศ และมีสาขาอยูในทุกจังหวัดของประเทศ สอท. จึงมีหนวยงานใน

ภาคเอกชนที่มีความสําคัญระดับสูงในการสงเสริม SMEs โดยเฉพาะทางดานสงเสริมความเชื่อมโยงระหวาง
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อุตสาหกรรมตางๆและระหวางสถานประกอบการขนาดใหญ กลางและเล็ก ในแตละอุตสาหกรรมและใน

แตละจังหวัด 

ในดานเครือขายอุตสาหกรรม สอท. เปนเจาภาพในการผลักดันการพัฒนาเครือขายใหเกิดเปน

รูปธรรม ดวยการสรางความเชื่อมโยงระหวางกลุมอุตสาหกรรม รวมทั้งการประสานงานกับหนวยงานตางๆ

ที่เกี่ยวของ การบริหารงานพัฒนาเครือขายนี้แบงออกเปน 9 กลุมอุตสาหกรรม คือ เครือขายวิสาหกิจอาหาร

และยา  ปโตรเลียม  วัสดุกอสราง  ยานยนตและช้ินสวน  เครื่องจักรกลและโลหะการ  แฟชั่น  กระดาษและ

การพิมพ  ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และวัสดุและผลิตภัณฑสนับสนุน ซ่ึงแตละเครือขายวิสาหกิจ

ประกอบดวย กลุมอุตสาหกรรมหลายกลุมที่มีความเชื่อมโยงกันสูง โดยในแตละกลุม มีการแตงตั้งประธาน

คณะกรรมการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจขึ้น ซ่ึงคณะกรรมการนี้ มีบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานใน

เครือขายและประสานงานกับหนวยงานตางๆในภาครัฐ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่อยูในเครือขาย 

นอกจากนั้น สอท. ยังมีการจัดทําโครงการตางๆโดยรวมมือกับ สสว. ในการพัฒนา SMEs อีกเปน

จํานวนมาก 

ความสอดคลองของกิจกรรมในสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยกับแผนการสงเสริม SMEs 

สอท. เปนหนวยงานภาคเอกชนทางดานอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญมากที่สุด กิจกรรมของ สอท. 

มีความสอดคลองกับทุกยุทธศาสตรในแผนการสงเสริม SMEs โดยเฉพาะในยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่ม

ประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาคการคา และยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมภาคบริการในการสรางคุณคา

และมูลคาเพิ่ม ซ่ึงไมมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับภาคอุตสาหกรรม แตเนื่องจากการประกอบการทางอุตสาหกรรม

กับทางการคาและบริการ มีความเชื่อมโยงกันและยากที่จะแยกออกจากกันได กิจกรรมของ สอท. จึงมีสวน

ตอการสงเสริมกลยุทธตางๆของยุทธศาสตรที่ 3 และ 4 ดวย  อยางไรก็ตาม กิจกรรมของ สอท. จะมีความ

สอดคลองกับยุทธศาสตรอ่ืนของแผนการสงเสริม SMEs มากกวา โดยเฉพาะในยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มผลิตภาพ

และขีดความสามารถทางนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการผลิต และยุทธศาสตร

ที่  5 การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาคและทองถ่ิน 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยตอการสงเสริม SMEs 

ในอดีต สอท. มีกิจกรรมในอุตสาหกรรมประเภทตางๆ จํานวนมากแตโดยมากเปนกิจกรรมที่

เกี่ยวของกับผูประกอบการในแตละอุตสาหกรรม  เชน  การสะทอนถึงปญหาและอุปสรรคพรอม
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ขอเสนอแนะแกไข โดยยังไมไดเนนถึงความสําคัญในปญหาที่เกี่ยวของกับ SMEs ในทศวรรษที่ผานมา 

สอท.เร่ิมหันมาสนใจปญหาที่เกี่ยวกับการพัฒนา SMEs มากขึ้น และมีการจัดทําโครงการหลายอยาง โดย

รวมมือกับสสว. และหนวยงานในภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ 

แมกิจกรรมของ สอท. ที่ทําอยูจนถึงปจจุบันมีประโยชนตอการสงเสริม SMEs มาก แต สอท. ก็ยัง

อาจมีโครงการที่จะมีสวนชวยตอการสงเสริม SMEs เพิ่มเติม เชน  

1. การจัดทํา Directory ของ SMEs ในแตละจังหวัด 

2. การรวบรวมปญหาดานตางๆ ที่ผูประกอบการ SMEs ตองประสบอยูในแตละดาน เชน ดาน

กฎหมายและกฎระเบียบ ซ่ึงอาจจัดทําเปนภาพรวมและเปนรายอุตสาหกรรม 

3. การสงเสริมความเชื่อมโยงระหวาง SMEs กับสถานประกอบการขนาดใหญในแตละจังหวัด

หรือในแตละภูมิภาค 

4. รวมมือกับสถาบันการศึกษาในการจัดการฝกอบรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การผลิต การ

บริหารและการตลาดในพื้นที่ตางๆ 

 

 2.16 สภาหอการคาแหงประเทศไทย16  

 สภาหอการคาแหงประเทศไทย มีฐานะเปนนิติบุคคลมีบทบาทหนาที่หลายดาน ไดแก 

• ความรวมมือกับภาครัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการคา สภาหอการคาแหงประเทศ

ไทย มีบทบาทหนาที่ในการเปนตัวแทนของผูประกอบการคาภาคเอกชน ในการประสาน

นโยบายและดําเนินงานระหวางภาคเอกชนกับภาครัฐบาล โดยการใหคําปรึกษาแกภาครัฐบาล 

และหนวยงานราชการตาง ๆ เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางแกไขปญหาเศรษฐกิจ รวมทั้ง

สนับสนุนและสงเสริมการสงออกของประเทศรวมกับภาครัฐบาลอีกดวย 

                                                            
16 www.thaiechamber.com 
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• สนับสนุนและสงเสริมการประกอบธุรกิจภาคเอกชน สภาหอการคาแหงประเทศไทย มีหนาที่

ใหคําปรึกษาและชวยเหลือ แกไขปญหาในการประกอบธุรกิจ อันเกิดจากระบบและระเบียบ

ราชการ ประสานงานและผลักดันใหมีการแกไขปญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอยาง

ตอเนื่อง และยังสนับสนุนใหภาคธุรกิจเอกชนไดมีโอกาสเรียนรูเทคนิคการประกอบธุรกิจให

ทันสมัย ดวยการขอรับทุนการศึกษา/ฝกอบรม ที่จัดขึ้นทั้งในและตางประเทศ นอกจากนั้น ยัง

จัดใหมีบริการระงับขอพิพาททางการคา โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ และทําการประนีประนอม

ขอพิพาททางการคาเมื่อมีการรองเรียน รวมทั้งการใหบริการออกเอกสารค้ําประกันภาษีศุลกากร

การนําของเขาชั่วคราว (ATA Carnet) และออกหนังสือรับรองมาตรฐานสินคาสงออกอีกดวย 

• การสนับสนุนการขยายการคาและความรวมมือทางเศรษฐกิจกับตางประเทศ เสริมสราง

ความสัมพันธและความรวมมือดานธุรกิจและการคากับประเทศตาง ๆ เชน  สนับสนุนการจัดตั้ง

คณะกรรมการรวมทางการคาและเศรษฐกิจ/สภาธุรกิจ  เพื่อสงเสริมความรวมมือทางการคาและ

การลงทุนระหวางกัน  รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขาวสาร  การแลกเปลี่ยนคณะผูแทน

การคา  การแสดงและเผยแพรสินคา  การอํานวยความสะดวกและชวยเหลือนักธุรกิจในการ

ติดตอธุรกิจระหวางกัน อาทิ 

 ลักษณะการดําเนินงานสภาหอการคาแหงประเทศไทยทําหนาที่เปนผูแทนผุประกอบการธุรกิจ

ภาคเอกชน ในการประสานงานนโยบายและการดําเนินงานทางการคาและเศรษฐกิจระหวางภาคเอกชนกับ

ภาครัฐบาล เพื่อใหคําปรึกษา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะแกภาครัฐ หรือ หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ  

เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการสงเสริมและพัฒนา ตลอดจนแนวทางในการแกไขปญหาการประกอบธุรกิจ  

การพัฒนาเศรษฐกิจและการคาของประเทศทั้งการคาในประเทศ และตางประเทศ ตลอดจนสงเสริมความ

รวมมือทางการคาและเศรษฐกิจระหวางประเทศ ใหบริการขาวสารและขอสนเทศทางเศรษฐกิจ การคา 

การตลาด เผยแพรงานวิชาการและงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การคา และการลงทุน  นอกจากนั้นแลว 

ยังมีบทบาทสนับสนุนและสงเสริมการสงออก การขยายการคาและความรวมมือทางเศรษฐกิจกับตางประเทศ 

เสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือดานธุรกิจและการคากับประเทศตาง ๆ เชน สนับสนุนการจัดตั้ง

คณะกรรมการรวมทางการคาและเศรษฐกิจ/สภาธุรกิจ เพื่อสงเสริมความรวมมือทางการคาและการลงทุน

ระหวางกัน รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขาวสาร การแลกเปลี่ยนคณะผูแทนการคา การแสดงและ

เผยแพรสินคา การอํานวยความสะดวกและชวยเหลือนักธุรกิจในการติดตอธุรกิจระหวางกัน อาทิเชน สภา

ธุรกิจความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจาพระยา – แมโขง (ACMECS)  โครงการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุม
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ประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Greater Mekong Sub-Region: GMS) โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย

อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย  โครงการความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal 

Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC)  โครงการศึกษาติดตามการ

เจรจาเขตการคาเสรี (FTA) 

ลักษณะการดําเนินงานนอกจากโครงการดังที่กลาวมาแลว ซ่ึงสวนใหญจะเปนโครงการพัฒนาที่ทํา

ใหเกิดประโยชนโดยรวมกับประเทศ และเปนโครงการที่เปนประโยชนแก SMEs ทั้งทางตรงและทางออม 

ในสวนกิจกรรมที่คอนขางจะเกี่ยวของกับ SMEs โดยตรงนั้น คือ สภาหอการคาไทย ไดรับเงินกองทุนสงเสริม

การคาระหวางประเทศจากกระทรวงพาณิชย เพื่อสนับสนุนสมาคมการคาตาง ๆ ใหไดมีโอกาสเพิ่มกิจกรรม 

ซ่ึงจะเปนประโยชนแกการดําเนินธุรกิจ SMEs เชน จัดใหมีการแสดงและเผยแพรสินคาในตางประเทศ และ

การเสริมสรางความรับผิดชอบของธุรกิจตอสวนรวม ซ่ึงจะทําให SMEs มีชองทางในการจัดจําหนายสินคา

เพิ่มมากขึ้นในประเทศตางๆ  

ความสอดคลองของกิจกรรมของสภาหอการคาแหงประเทศไทยกับแผนการสงเสริม SMEs 

สภาหอการคาแหงประเทศไทยเปนหนวยงานภาคเอกชนที่มีบทบาทหนาที่หลายอยาง ในการ

สงเสริม SMEs ทั้งทางตรงและทางออม ในดานความสอดคลองกับแผนสงเสริม SMEs นั้นการดําเนินงาน

ของสภาหอการคาไทยมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 1 คือ การสรางและพัฒนาผูประกอบการ ในกลยุทธที่ 3 

การเพิ่มขีดความสามารถ ความรู ทักษะในการประกอบกิจการ และกลยุทธที่ 5 การสรางโอกาสในทางธุรกิจ

และการใหบริการองคความรูดานการตลาด ซ่ึงถือเปนการสรางโอกาสใหแก SMEs ซ่ึงมีขอจํากัดในหลายๆ

ดาน โดยเฉพาะดานการตลาดในเพิ่มชองทางการจัดจําหนายสินคาใหแก SMEs ในตางประเทศ รวมถึง

ส่ือกลางในการเชื่อมโยงระหวาง SMEs กับผูประกอบการทั้งในประเทศและตางประเทศอีกดวย  นอกจากนี้

ยังมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาคการคา โดยเฉพาะการ

ทําการเจรจาตอรองทางการคาแทนภาคเอกชนของไทย  ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมภาคบริการในการสราง

คุณคาและมูลคาเพิ่ม โดยเฉพาะในดานการทองเที่ยว และยุทธศาสตรที่  5 การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมในภูมิภาคและทองถ่ิน  

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยตอการสงเสริม SMEs 

การดําเนินงานสงเสริม SMEs ของสภาหอการคาไทยนั้น มีอยูพอสมควรแตยังไมสูโดดเดนนัก สภา

หอการคาแหงประเทศไทยมีหนาที่คอนขางกวาง ทําใหไมไดเนนการสงเสริมผูประกอบการทางดานใดดาน
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หนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้นในสวนของการสงเสริม SMEs นั้นจึงไมไดมีการสงเสริมสนับสนุนอยางชัดเจนมาก

นัก โครงการที่เกี่ยวของกับการสงเสริม SMEs โดยตรงนั้นคือ  การแสดงและเผยแพรสินคาในตางประเทศ 

และการเสริมสรางความรับผิดชอบของธุรกิจตอสวนรวม  ดังนั้น สภาหอการคาแหงประเทศไทยควรจะมี

กิจกรรมที่สงเสริม SMEs โดยตรงเพิ่มมากขึ้น หรืออาจจะมีการตั้งคณะกรรมการดูแลในเรื่องของ SMEs 

โดยตรง ซ่ึงจะเปนประโยชนแก SMEs เปนอยางมาก  

เนื่องจากสภาหอการคาไทยมีอยูทุกจังหวัดและสมาชิกของสภาหอการคาไทยสวนใหญเปน SMEs 

จึงสามารถจัดทําโครงการที่จะเปนประโยชนตอ SMEs ไดมาก เชน การสะทอนปญหาที่ SMEs ในสาขาและ

พื้นที่ตางๆ ตองประสบอยูใหกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ การจัดโครงการฝกอบรมทางดานตางๆและ

การสรางกลไกดานการใหคําปรึกษา เมื่อ SMEs มีปญหาจะทําใหสามารถปรึกษาปญหาตางๆไดโดยสะดวก  

ทั้งในดานการใหทักษะความรูการเขาถึงบริการสงเสริม SMEs ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนการนํา

ปญหาที่ไดรับฟงจาก SMEs ไปเสนอตอรัฐบาล  

 2.17 สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย17 

องคกรนี้ถือเปนองคกรใหมของผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวภาคเอกชน อํานาจหนาที่ดําเนินการ 

คือ เปนตัวแทนของผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวในดานการประสานงานอยางมีระบบ ระหวางรัฐกับเอกชน

ดวยกัน  สงเสริมใหมีการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สถานที่ทองเที่ยว โบราณสถาน และส่ิงแวดลอม 

รวมทั้งเอกลักษณของความเปนไทย  สงเสริมใหมีจรรยามารยาทในการทองเที่ยว  สงเสริมใหมีระบบการ

รับรองคุณภาพ ระบบมาตรฐาน และระบบประกันคุณภาพของธุรกิจที่เกี่ยวกับสินคาหรือบริการสําหรับ

นักทองเที่ยว  ควบคุมดูแลใหสมาชิกผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวดําเนินการอยางมีคุณภาพ มีคุณธรรม 

และมีจรรยาบรรณ  สงเสริมสนับสนุนการศึกษา คนควา วิจัย ทดลอง อบรม และเผยแพรวิชาการและเทคโนโลยี 

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวใหแกสมาชิก หรือจัดเปนบริการบุคคลทั่วไป  ประชาสัมพันธและเผยแพร

ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวตอสมาชิก และบุคคลทั่วไปทั้งภายในประเทศและภายนอก

ประเทศ  เสนอความเห็นหรือใหคําปรึกษาตอคณะรัฐมนตรีในเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ทองเที่ยว ใหความ

รวมมือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและบุคคลที่เกี่ยวของกับการสงเสริม กิจการดานการทองเที่ยวทั้งภายในประเทศ

และภายนอกประเทศ  คุมครองและรักษาผลประโยชนของสมาชิกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว  สงเสริม

ใหมีการชวยเหลือเกื้อกูลระหวางสมาชิกดวยกัน  ศึกษาและหาทางแกไขปญหาเกี่ยวกับการประกอบ
                                                            
17 www.thailandtourismcouncil.org 
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อุตสาหกรรมทองเที่ยว  ดําเนินกิจการอื่นใดที่เปนประโยชนตออุตสาหกรรมทองเที่ยว  สงเสริมใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเขามีสวนรวมในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ประโยชนของการจัดตั้งสภา  

ลักษณะการดําเนินงานของสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย นั้นไดมีการดําเนินงานใน

โครงการตางๆมากมาย ไดแก โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการของผูประกอบการ

ทองเที่ยว เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการทองเที่ยวในสวนภูมิภาค  โครงการ

พัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางผูประกอบการสวนกลาง และสวนทองถ่ินเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

กลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อสรางการรับรูนโยบาย และยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศ 

รวมถึงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมๆ และสงเสริมใหเกิดความรวมมือของผูประกอบการในพื้นที่เชื่อมโยง

เปนเครือขายตั้งแตสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน โดยสงเสริมการทองเที่ยวที่โดดเดนของกลุม  

และการรวมออกบูธในงานสงเสริมการขาย Thailand Travel Mart Plus 2007 ควบคูกับงาน เทศกาลเที่ยว

เมืองไทยโดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เพื่อเปดโอกาสให SMEs ในอุตสาหกรรมทองเที่ยวไดเขารวม

กิจกรรมเพื่อเปนการเสริมสรางความรู และสงเสริมการขาย  รวมถึงการรวมจัดงาน World Travel Market 

(WTM 2007) โดยมีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุน SMEs ในการเพิ่มทักษะ และเรียนรูการทํา

การตลาดและการขายจริง และมีโอกาศศึกษาการทําการตลาด และการสงเสริมการขายของตางประเทศ เพื่อ

นํามาพัฒนา และปรับใชในธุรกิจของไทยในอนาคต  นอกจากนี้ยังมีการรวมสนทนาสดทางโทรศัพท 

รายการวิทยุ SMEs Today FM 96 MHz ในประเด็น “แนวทางการสงเสริมผูประกอบการทองเที่ยว” เพื่อ

นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ Business Environment สําหรับ SMEs  รวมถึงมีการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs ระดับจังหวัด ป 2550-2554  

ความสอดคลองของกิจกรรมในสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทยกับแผนการสงเสริม 

SMEs 

ในดานความสอดคลองกับแผนสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 นั้นการดําเนินงานของสภาอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย มีความสอดคลองกับ ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมภาคบริการในการสรางคุณคาและ

มูลคาเพิ่ม ในกลยุทธที่ 1 คือ กลยุทธการพัฒนาบุคลากรภาคบริการ  กลยุทธที่ 2 คือ กลยุทธการเสริมสรางระบบ

ความเชื่อมโยงหวงโซอุปทานและเครือขายวิสาหกิจของภาคบริการ ที่มีศักยภาพ  กลยุทธที่ 4 คือ กลยุทธ

การเรงรัดการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑบริการ  และสอดคลอง

กับ ยุทธศาสตรที่  5 การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาคและทองถ่ิน ในกลยุทธที่ 1 คือ 
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กลยุทธการสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน กลยุทธที่ 2 คือ กลยุทธการสงเสริมการเชื่อมโยงเครือขาย

วิสาหกิจเพื่อเสริมสรางหวงโซมูลคาในสาขาที่มีศักยภาพ และกลยุทธที่ 3 คือ กลยุทธการสนับสนุนโครงสราง

พื้นฐานเพื่อใหบริการแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาค   

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทยตอการสงเสริม 

SMEs 

การดําเนินงานสงเสริม SMEs ของสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย นั้น ถือไดวาเปน

ประโยชนแก SMEs เปนอยางมาก แตจากการรวมออกบูธในงานสงเสริมการขาย Thailand Travel Mart 

Plus 2007 พบวา มี SMEs เพียง 4 รายเทานั้นที่มารวมงาน ซ่ึงอาจจะเกิดจากการขาดประชาสัมพันธให 

SMEs ทราบ ดังนั้น สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย ควรจะมีการเพิ่มการประชาสัมพันธใหมาก

ขึ้นเวลามีการจัดกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับ SMEs รวมถึงควรจะมีการประชาสัมพันธในตัวองคกรดวย 

เนื่องจากวาเปนองคใหม ดังนั้น SMEs บางรายอาจจะยังไมทราบวามีองคกรนี้อยู 

2.18 สถาบันอาหาร18 

มีภารกิจหนาที่ในการดําเนินการตามแนวนโยบาย การพัฒนา และ ยกระดับมาตรฐาน อุตสาหกรรม 

อาหารของไทย สูระดับสากล เพื่อสรางศักยภาพ ในการแขงขันในตลาดเสรี  โดยในสวนของการปฎิบัติงาน

นั้นไดแบงออกเปน 4 แนวทาง 1. ดานความปลอดภัยของอาหาร  2. การวิจัยและพัฒนา 3. แหลงขอมูลเชิง

ลึก 4. พัฒนาธุรกิจ สวนในดานโครงการที่ดําเนินการอยูไดแก โครงการครัวไทยสูโลก  โครงการคลัสเตอร  

โครงการอาหารปลอดภัย โครงการปลาเพาะ-ปลาเศรษฐกิจ  โครงการ Codex 19โครงการสับปะรดไทย 

ลักษณะการดําเนินงานของสถาบันอาหารดังที่กลาวมานั้น ถือไดวามีความเกี่ยวของกับ SMEs โดยตรง 

ทั้งในดานความปลอดภัยของอาหาร  การวิจัยและพัฒนา  แหลงขอมูลเชิงลึก การพัฒนาธุรกิจ ในดานความ

ปลอดภัยของอาหารนั้น ไดมีการใหบริการในดานการวิเคราะหทดสอบ การรับรองมาตรฐาน การฝกอบรม

และใหคําปรึกษาดานระบบคุณภาพที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล  ในสวนของการวิจัยและพัฒนานั้น 

สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อใหเกิดผลิตภัณฑที่เปนการเพิ่มมูลคา และไดคุณภาพมาตรฐานใหกับ

                                                            
18 www.nfi.or.th 
19

 โครงการมาตรฐานอาหารภายใตองคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาต  ิและองคการอนามัยโลก 
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สินคาเกษตรและอาหาร ที่ตรงกับความตองการของตลาดโลก สวนดานการใหบริการแหลงขอมูลเชิงลึกนั้น 

สถาบันอาหารไดมีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบของประเทศตางๆ รวมทั้งวิเคราะหผลกระทบ ที่มี

ตออุตสาหกรรมอาหาร  รวมถึงขอมูลและสารสนเทศดานการบริโภคและแนวโนมของตลาดโลกในแตละ

ประเทศ ตลอดจนรวบรวม วิเคราะห และเผยแพร ขอมูล/สารสนเทศ ดานการผลิต ตนทุน ระดับราคา การ

นําเขาสงออก ปริมาณการบริโภคทั้งในและตางประเทศ  และการใหบริการดานสุดทาย คือการพัฒนาธุรกิจ

นั้น ไดแบงการใหบริการออกเปนตนน้ําและปลายน้ํา ในสวนของดานตนน้ํา หรือการผลิต (Supply) สนับสนุน

และวางแนวทางการพัฒนาสินคาใหไดทั้งการเพิ่มปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการมีระยะเวลาในการจัดสง

ตรงตามความตองการของตลาด อีกทั้งชวยสราง Branding ของไทยในระยะยาว   ดานปลายน้ํา หรือตลาด 

(Demand) สนับสนุน และวางแนวทางในการทําตลาด (Marketing Practice) ในตลาดที่สําคัญโดยเฉพาะการ

กระจายสินคาไปสูผูคาปลีก (Retail Outlet) รวมทั้งชวยเปดตลาดใหมที่มีลูทางและโอกาส  

ความสอดคลองของกิจกรรมในสถาบันอาหารกับแผนการสงเสริม SMEs 

ตามพันธกิจของสถาบันอาหาร สถาบันฯ มีบทบาทหนาที่หลัก คือ สงเสริมความปลอดภัยดาน
อาหาร วิจัยและพัฒนา เปนแหลงขอมูลเชิงลึก และสงเสริมการพัฒนาธุรกิจ โดยไดมีการใหบริการในดาน
การวิเคราะหทดสอบ การสอบเทียบเคร่ืองมือวัด การรับรองมาตรฐาน การฝกอบรม และการบริการขอมูล 
ซ่ึงบริการเหลานี้เปนความตองการของอุตสาหกรรมอาหารอยางมาก เนื่องจากในยุคการคาเสรี มาตรการกีด
กันทางการคาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทําใหผูประกอบการตองใชบริการวิเคราะหทดสอบและรับรองมาตรฐานจํานวน
มากขึ้นเพื่อสงออกสินคาไปยังตางประเทศ ดังนั้น การใหบริการของสถาบันอาหารซึ่งเปนองคกรอิสระของ
ภาครัฐอาจชวยลดตนทุนของภาคอุตสาหกรรม หากเปรียบเทียบกับการสงสินคาไปวิเคราะหยังหองปฏิบัติการ
วิเคราะหทดสอบของเอกชน หรือหองปฏิบัติการตางประเทศ ซ่ึงพันธกิจของสถาบันอาหาร ตรงกับกลยุทธ
ที่ 2.5 ของแผนสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 คือ ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ
ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยการใหองคความรูดานคุณภาพมาตรฐานสากล การสนับสนุนพี่
เล้ียง ที่ปรึกษา การสรางกลไกการรับรองมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานมาตรฐาน 

ในดานความสอดคลองกับแผนสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 นั้นการดําเนินงานของสถาบันอาหาร มี

ความสอดคลองกับกลยุทธที่ 2.5 ของแผนสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 ในเรื่อง การยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน 

และสรางความแตกตางของผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยการใหองคความรูดาน

คุณภาพมาตรฐานสากล การสนับสนุนพี่เล้ียง ที่ปรึกษา การสรางกลไกการรับรองมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ 

การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกดานมาตรฐาน ตลอดจน การชวยวางแผนและการชวยเปดตลาดใหม   
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ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของสถาบันอาหารตอการสงเสริม SMEs 

ในสวนของการใหบริการวิเคราะหทดสอบที่เปนที่ยอมรับและเชื่อถือไดในระดับนานาชาตินั้น 

สถาบันอาหารตองไดรับการรับรองหองปฏิบัติการจากหนวยงานที่ใหการรับรอง ซ่ึงสถาบันอาหารตองผาน

ทดสอบความเชี่ยวชาญ (Proficiency Testing: PT) ในการวิเคราะหทดสอบอยางสม่ําเสมอ นั่นคือ ตองอาศัย

การวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองคอนขางมาก แตในปจจุบัน สถาบันอาหารอาจจะยังไมมี

ขีดความสามารถดานการวิเคราะหทดสอบระดับมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับของสากลที่เพียงพอ ซ่ึงบางกรณี

อาจทําใหผลการตรวจวิเคราะหไมไดรับการยอมรับ และสินคาถูกตีกลับ ดังนั้น สถาบันอาหาร ควรพยายาม

ขยายขอบเขตการใหบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานอารหาร และควรเนนเรื่องการวิจัยและ

พัฒนามากขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใหบริการวิเคราะหและทดสอบใหไดมาตรฐานสากล  และเพื่อนําไปสู

การพัฒนานวัตกรรมดานอาหารตามนโยบายการเปนครัวของโลก รวมถึงควรติดตามมาตรการทางการคา

ดานความปลอดภัยดานอาหาร และสรางศักยภาพแกผูประกอบการเพื่อรองรับการประกาศใชมาตรการตางๆ 

 

2.19 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ20 

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเปนองคกรอิสระที่มีภารกิจในการใหความชวยเหลือ สนับสนุน 
และอํานวยความสะดวกตออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ซ่ึงมีการบริการภาคเอกชนดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ไดแก การวิเคราะหทดสอบทางดานเคมี ดานกายภาพ และดานสิ่งแวดลอม รวมถึงการใหบริการ
ขอมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ งานวิจัยที่เกี่ยวของ มีการเก็บรวบรวมสถิติและสถานการณส่ิงทอไทย 
รวมถึงมีการจัดอบรมสัมนา  นอกจากนั้น ยังมีโครงการที่สถาบันไดดําเนินการในปจจุบัน เชน โครงการ
พัฒนาความสามารถบุคลากรทางดานเทคโนโลยี และดานบริหารในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม  
โครงการยกระดับคุณภาพสินคาสิ่งทอ ดวยเทคโนโลยีฟอกยอมตกแตงสําเร็จ  โครงการนําผลงานวิจัยและ
พัฒนาเปนผลิตภัณฑ Functional Textile ไปใชในเชิงพาณิชย  โครงการพัฒนาคลัสเตอรและหวงโซอุปทาน
ในสวนภูมิภาค  โครงการเกี่ยวกับสหภาพยุโรป (EU) 

ลักษณะการดําเนินงานของสถาบันอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีสวนสําคัญในการสงเสริมการดําเนินงาน

ของ SMEs โดยโครงการตางๆนั้นมีสวนในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอใหมีความเขมแข็งมากขึ้น ไมวาจะ

เปนการสรางความเขมแข็งของกลุมที่มีการรวมกลุมกันอยูแลว รวมถึงสนับสนุนผลักดันการรวมกลุมใน

                                                            
20 www.thaitextile.org 
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สาขาที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นมา โดยเฉพาะในเรื่องของคลัสเตอรส่ิงทอ ซ่ึงการบริหารจัดการโซอุปทาน นับวา

เปนการแกปญหาสําคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศ เพราะอดีตที่ผานมา ผูประกอบการในอุตสาหกรรม

ส่ิงทอภายในประเทศมีทั้งอุตสาหกรรมตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา แตยังขาดการเชื่อมโยงหวงโซอุปทาน

ภายในประเทศ   เนื่องจากผูผลิตมักไมคอยมีการรวมกลุมการทํางานโดยเฉพาะผูผลิตรายยอย ทําใหไมสามารถ

แขงขันกับประเทศผูผลิตรายใหญ โครงการดังกลาวจึงมีประโยชนสําหรับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ 

SMEs ในการรวมพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนไปในทิศทางเดียวกันโดยการนําเทคโนโลยีเขามาประยุกตใช

ในกระบวนการผลิตและการเชื่อมโยงมากขึ้น ซ่ึงจะชวยลดตนทุนการพัฒนาเทคโนโลยีของผูประกอบการ

แตละรายได 

ความสอดคลองของกิจกรรมในสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอกับแผนการสงเสริม SMEs 

มีความสอดคลองกับยุทธศาตรที่ 1 และ 2 โดยเฉพาะในกลยุทธที่ 1.3 กลยุทธการเพิ่มขีดความสามารถ

ดานเทคโนโลยี/นวัตกรรม และกลยุทธที่ 2.1 ในเรื่อง สงเสริมการสรางพันธมิตรและการรวมกลุมเครือขาย

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Cluster) โดยการพัฒนาทั้งในดาน ความรู ความสามารถของ บุคลากร

และการพัฒนาเทคโนโลยีใหมีความทันสมัยมากขึ้น เพื่อชวยลดตนทุนในการผลิตและปรับปรุงคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ ตลอดจนกระตุนใหเกิดการรวมกลุมกันเปนเครือขาย เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับอุตสาหกรรม

ส่ิงทอของประเทศไทย  

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอตอการสงเสริม SMEs 

นอกจากการศึกษาเกี่ยวกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พบวา ยังไมคอยมีกิจกรรมเกี่ยวกับ

การทําวิจัยและพัฒนาภายในสถาบันมากนัก ซ่ึงาการวิจัยและพัฒนานี้เปนกิจกรรมที่สําคัญในการยกระดับ

ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากสถาบันสิ่งทอ ยังมีทรัพยากรและ

บุคลากรทางดานนี้ที่จํากัด จึงตองอาศัยหนวยงานพันธมิตร เชน มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย เปนหนวยทําวิจัย

และพัฒนาสําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอแทน ดังนั้น สถาบันควรมุงสงเสริมกิจกรรมดานการวิจัยและพัฒนา 

รวมทั้งการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีของภาคเอกชน เชน โรงงานตนแบบ 

เปนตน 
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2.20 สถาบันยานยนต21 

ภารกิจหนาที่ของสถาบันยานยนตนั้น คือ ศึกษาวิจัย เพื่อสนับสนุนใหเกิดนโยบายที่เหมาะสมของ

รัฐ และประสานงานเพื่อใหเกิดความคลองตัว ตอเนื่องในอุตสาหกรรม และธุรกิจยานยนตไทย กําหนด และ

จัดทํามาตรฐาน รวมทั้งใหบริการดานการตรวจสอบ ทดสอบ ใหการรับรองผลิตภัณฑช้ินสวน และวัสดุยาน

ยนต  ใหบริการดานขอมูลขาวสารที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ และอุตสาหกรรมยานยนต  ประยุกตงานวิจัยพัฒนา 

เพื่อยกระดับเทคโนโลยี และระบบคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต ใหทันสมัยไดมาตรฐานโลก  พัฒนา

ทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมยานยนต ใหมีขีดความสามารถที่ไดมาตรฐานสากล โครงการที่สถาบันได

ดําเนินการในปจจุบัน ไดแก โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต (AHRDP) โครงการเสริมสราง

เทคโนโลยีการผลิตชิ้นสวนยานยนต  โครงการพัฒนาระบบรับรองความสามารถบุคลากรในอุตสาหกรรม

ยานยนต  โครงการเครือขายที่ปรึกษา เพื่อผูผลิตชิ้นสวนยานยนต  โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ

ออกแบบ และผลิตชิ้นสวนยานยนต 

การดําเนินงานของสถาบันยานยนตนั้น ไดมีการใหบริการตางๆมากมาย เชน การศึกษาวิจัย เพื่อ

เสนอแนะแกรัฐบาลในการกําหนดนโยบาย และกลยุทธของรัฐ  ดําเนินการประสานงาน และใหคําแนะนํา 

แก รัฐ เอกชน องคกรในประเทศ และตางประเทศ  ใหบริการตรวจสอบ และทดสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ดานคุณภาพ และความปลอดภัย ของผลิตภัณฑช้ินสวน และวัสดุยานยนต  ใหบริการดานขอมูลขาวสารใน

อุตสาหกรรม และธุรกิจยานยนต  เปนศูนยกลางออกแบบชิ้นสวนยานยนต และขอมูลจําเพาะทางวิศวกรรม

เพื่อการออกแบบยานยนต  นอกจากนี้ ยังมีโครงการตางๆดังที่กลาวมากอนหนานี้ ซ่ึงจะเห็นไดวาเปน

ประโยชนตอ SMEs เปนอยางมากเนื่องจากวา SMEs โดยสวนใหญแลวจะไมมีความสามารถในการทดสอบ

ผลิตภัณฑของตนเองใหไดตามมาตรฐานตามที่ตลาดตองการ รวมทั้งโครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

บุคลากรทางดานยานยนตซ่ึงจะชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ SMEs ใหมากขึ้นดวย 

ความสอดคลองของกิจกรรมในสถาบันยานยนตกับแผนการสงเสริม SMEs 

ในดานความสอดคลองกับแผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 นั้น การดําเนินงานของสถาบันพัฒนา

อุตสาหกรรมยานยนต มีความสอดคลองกับกลยุทธที่ 1.4 กลยุทธการยกระดับความสามารถและคุณภาพ

ชีวิตบุคลากร และกลยุทธที่ 2.5 ในเรื่องการยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และความ สามารถในการสรางความ

แตกตางของผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยเฉพาะในเรื่องของการทดสอบชิ้นสวน
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ผลิตภัณฑ และวัสดุยานยนต ซ่ึงมีความจําเปนที่จะตองทําใหไดระดับมาตรฐานสากล เนื่องจากอุตสาหกรรม

ยานยนตมีการแขงขันที่คอนขางสูง และมีการสงออกไปยังตางประเทศ ดังนั้นเรื่องมาตรฐานของชิ้นสวน

ผลิตภัณฑจึงเปนสิ่งสําคัญมาก ดังนั้นในสวนของ SMEs นั้นการใหบริการของสถาบันยานยนตในสวนนี้ จะ

เปนประโยชนแก SMEs เปนอยางมาก ทั้งในดานการลดตนทุนและการทําใหช้ินสวนผลิตภัณฑ และวัสดุ

ยานยนตไดระดับมาตรฐานสากล เนื่องจากวา SMEs ไมมีความสามารถที่จะทดสอบชิ้นสวนผลิตภัณฑได

ดวยตนเอง ดังนั้น จึงจําเปนตองไปใชบริการจากภาคเอกชน ซ่ึงจะมีตนทุนที่สูงกวา การใหบริการจาก

สถาบันยานยนต 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของสถาบันยานยนตตอการสงเสริม SMEs 

จากการศึกษาเกี่ยวกับสถาบันยานยนต พบวา การดําเนินงานของสถาบันฯ ยังไมคอยมีกิจกรรม

เกี่ยวกับการทําวิจัยและพัฒนาในเชิงลึก หรือการทําวิศวกรรมยอนรอย (Reverse Engineering) สวนใหญจะ

เปนการทําวิจัยเพื่อปรับปรุงชิ้นสวนผลิตภัณฑ ไมไดมีการทําวิจัยและพัฒนาในสวนของกลไกเกี่ยวกับ

เครื่องยนต ดังนั้นสถาบันยานยนต ควรจะมีการเพิ่มการทําวิจัยและพัฒนาในสวนของกลไกเกี่ยวกับเครื่องยนต 

ใหมากขึ้นโดยอาจจะทําในลักษณะวิศวกรรมยอนรอย เพื่อทําใหประเทศไทยเปลี่ยนจากประเทศผูรับจาง

การผลิตเปนประเทศผูผลิตเองในอนาคต  เนื่องจากทรัพยากรและบุคลากรของสถาบันยานยนตยังมีอยูอยาง

จํากัด สถาบันจึงควรรวมมือกับหนวยงานสถาบันอื่นๆ เชน สสว. ,ISMED ,หนวยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี และสถาบันการศึกษาตาง  ๆเพื่อจัดทําโครงการที่จะสงเสริม SMEs ในอุตสาหกรรมนี้  นอกจากนั้น

สถาบันฯควรเปนผูสงเสริมการเชื่อมโยงระหวางผูผลิตยานยนต ซ่ึงเปนสถานประกอบการขนาดใหญกับ 

SMEs ที่ผลิตชิ้นสวนยานยนต เพื่อใหมีการถายทอดเทคโนโลยีระหวางกิจการขนาดใหญและ SMEs  

 

2.21 สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส22 

หนาที่ของสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส คือ สนับสนุนและผลักดันการใช วัตถุดิบ และชิ้นสวน

ที่ผลิตในประเทศ เพื่อการผลิตสินคาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใหมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  สนับสนุน

และผลักดันใหมีการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพสินคาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปนไปตามมาตรฐานไทย

และสากล  ผลักดันใหมีการสงออกสินคาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  รวมท้ังเปน
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ศูนยกลางในการรวบรวม วิเคราะห วิจัย และพัฒนาขอมูลของอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ใน

ดานการผลิต การตลาด และการเจรจาขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ โครงการที่ดําเนินการอยูใน

ปจจุบัน ไดแก โครงการนวัตกรรมสมองกลฝงตัว  โครงการดําเนินการเผยแพรความรูดานมาตรฐานสินคา

และการคุมครองผูบริโภค  โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

โครงการพัฒนาดานการเพิ่มผลผลิตและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมเชิงบูรณาการ 

ลักษณะการดําเนินงานของสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไดมีการดําเนินงานในโครงการตางๆ

มากมาย โดยเฉพาะโครงการพัฒนาตนแบบการประยุกตใชระบบสมองกลฝงตัวในโรงงานอุตสาหกรรม

ดานยานยนต ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมสนับสนุน เพื่อใชเปนแนวทางในการนําไปประยุกตใช

ในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ SMEs รวมทั้งพัฒนาบุคลากรใหมีความรูในดานสมองกลฝงตัว เพื่อกระตุน

ใหมีบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมที่ใชระบบสมองกลฝงตัว และการสรางองคความรูดานสมองกลฝงตัว เพื่อ

จะไดเปนฐานขอมูลในการสืบคนและพัฒนาตอไป และในสวนของโครงการดําเนินการเผยแพรความรูดาน

มาตรฐานสินคาและการคุมครองผูบริโภค โดยกระทรวงพาณิชยไดจัดทําโครงการดําเนินการเผยแพรความรู 

ดานมาตรฐานสินคาและการคุมครองผูบริโภค กรณีที่มีการนําเขาสินคาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เนื่องจาก

การเปดเสรีทางการคา ซ่ึงเปนโครงการเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ผลิตภัณฑใหแก

ผูประกอบการ SMEs ของไทยใหมีความสามารถในการผลิตใหไดตามมาตรฐาน อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

และมีการดําเนินการติดตามตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑ ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่วางจําหนายใน

ทองตลาดอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ ใหผูบริโภคไดทราบถึงอันตรายจากการใชสินคา

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ไมไดมาตรฐาน และ วิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑที่ถูกตอง เพื่อคุมครองผูบริโภค

และปองกันการทะลักของสินคาที่ไมได มาตรฐานจากตางประเทศจนเปนผลเสียตอเศรษฐกิจของประเทศ

โดยรวม นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส จะทําให 

SMEs ไดรับประโยชนโดยตรง เนื่องจากวาในปจจุบันอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ขาดแคลน

กําลังแรงงาน ดังนั้นโครงการนี้จะชวยทําให SMEs จางคนงานไดงายขึ้น รวมถึงเปนการพัฒนาศักยภาพของ

แรงงานที่มีอยูเดิมอีกดวย และโครงการพัฒนาดานการเพิ่มผลผลิตและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมเชิงบูรณาการ 

ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผูประกอบการการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศ ใหมีขีดความสามารถใน

การผลิตโดยการเพิ่มศักยภาพอยางเปนระบบครบวงจร และอยางตอเนื่องโดยการฝกอบรมและใหคําปรึกษา 

โดยใชเครื่องมือตางๆ เพื่อการลดตนทุนการผลิต แรงงาน พลังงาน วัตถุดิบ และตนทุนสิ้นเปลืองตางๆ อยาง

เปนระบบและเปนรูปธรรม  
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ความสอดคลองของกิจกรรมในสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกับแผนการสงเสริม SMEs 

ในดานความสอดคลองกับแผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 นั้น การดําเนินงานของสถาบันไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกส มีความสอดคลองกับกลยุทธที่ 2.3 ,2.4 ,2.5 คือ กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิต

ภาพกลยุทธการเตรียมพรอมรองรับระบบการคาเสรีและมาตรการทางการคา และกลยุทธยกระดับคุณภาพ 

มาตรฐาน และความ สามารถในการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของ

ตลาด ตามลําดับ ซ่ึงจะเปนประโยชนแก SMEs ทั้งในดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และนําเสนอ

แนวทางการดําเนินธุรกิจในอนาคต รวมถึงปญหาและอุปสรรคใหแก SMEs ไดรับทราบ เพื่อที่จะไดเตรียมพรอม

ที่จะรับการเปลี่ยนแปลงไดทันสถานการณ  

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตอการสงเสริม SMEs 

ในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มีสถานประกอบการขนาดใหญ ซ่ึงมีการลงทุนจากตาง 

ประเทศ กิจการเหลานี้จะไดรับเทคโนโลยีจากบริษัทในตางประเทศอยูแลว  แตยังมีความสามารถในการดูด

ซับเทคโนโลยี (Absorptive Capacity) ที่จํากัด  เนื่องจากยังมีขอจํากัดทางดานคุณภาพบุคลากร สวนสถาน

ประกอบการขนาดเล็กหรือ SMEs ซ่ึงมีเจาของเปนคนไทยนั้น ยิ่งมีปญหาและขอจํากัดทางดานเทคโนโลยี

และบุคลากร กิจกรรมของสถาบันจึงควรเนนการชวยเหลือสถานประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมนี้ 

โดยมีการจัดทําโครงการตางๆที่เกี่ยวของกับการสงเสริมเทคโนโลยีและบุคลากร เชน การฝกอบรมทางดาน

การตลาด  การจัดการและการคาบคุมคุณภาพ ทั้งนี้อาจรวมมือกับสถาบันที่มีบทบาทในการสงเสริม SMEs 

เชน สสว. ,ISMED  นอกจากนั้นการจัดทํา Directory ผูประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ในขั้นตอนตางๆ ก็จะ

มีผลสงเสริมการเชื่อมโยงระหวางผูผลิตในขนาดตางๆได 

จากการศึกษาสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส พบวา จะมีลักษณะคลายกับสถาบันยานยนต คือ การ 

ดําเนินงานของสถาบันฯ ยังไมคอยมีกิจกรรมเกี่ยวกับการทําวิจัยและพัฒนาในเชิงลึก หรือการทําวิศวกรรมยอน

รอย (Reverse Engineering) สวนใหญจะเปนการทําวิจัยเพื่อปรับปรุงชิ้นสวนผลิตภัณฑ ไมไดมีการทําวิจัย

และพัฒนาเพื่อสรางผลิตภัณฑใหมที่เปนตราสินคาของตนเอง ดังนั้นสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ควร

จะมีการเพิ่มการทําวิจัยและพัฒนาในเชิงลึก ใหมากขึ้น ซ่ึงจะเปนประโยชนแกตัว SMEs ในดานความสามารถใน

การแขงขันและสรางประโยชนแกประเทศชาติในระยะยาว 
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2.22 สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย23 

ภารกิจหนาที่ของสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย  เสริมสรางความสามารถในการแขงขัน

ของอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาของประเทศไทย  ประสานงานและรวมมือในการจัดทําแผนแมบท

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา และการนําแผนงานไปปฏิบัติ  รวบรวมและประมวล

ขอมูล เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม การคาและการกําหนดนโยบายของรัฐ  สรางสมดุลใหกับการผลิต และ

ความตองการ  สงเสริมใหเกิดการประสานงานและรวมมือกันระหวางผูที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมเหล็ก 

ภาครัฐและตางประเทศ เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก  ใหบริการแกอุตสาหกรรม

เหล็กในดานตาง ๆ เชน การสงเสริมการตลาด ดานขอมูล การฝกอบรม การบริการดานเทคนิค และการทดสอบ

ผลิตภัณฑ  สงเสริมใหสมาชิกประกอบธุรกิจอยางโปรงใส และมีจรรยาบรรณ บริการดานการวิจัยและพัฒนา  

ดานการฝกอบรมและสัมมนา ปรึกษาแนะนํา และ บริการขอมูลทางวิชาการและขอมูลสถิติของอุตสาหกรรม 

ลักษณะการดําเนินงานของสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย นั้นมีการใหบริการในหลายๆ

ดาน ดังที่ไดกลาวมาแลว ซ่ึงถือเปนประโยชนแกผูประกอบการทั้งที่เปน SMEs และที่ไมใช SMEs ซ่ึงรายละเอียด

ของแตละบริการนั้น มีดังตอไปนี้ คือ บริการตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ ใหบริการตรวจสอบและทดสอบ

ผลิตภัณฑตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐานสากลเชน JIS, ASTM หรือมาตรฐานอื่น ๆ 

ตามที่ผูใชบริการตองการ  ดานการวิจัยและพัฒนา จะทําการวิจัยและพัฒนาโดยสถาบันเอง หรือดําเนินการ

รวมกับผูประกอบการเพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเหล็กตาง ๆ ตามความตองการของตลาดและผูใชบริการ  

ดานการฝกอบรมและสัมมนา จัดฝกอบรมและสัมมนาใหความรูและวิทยาการสมัยใหมใหกับบุคคลากรใน

อุตสาหกรรมเหล็กรวมทั้งการจัดเยี่ยมชมโรงงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรูในดานการผลิตและการจัดการแก   

ผูระกอบการ  ดานบริการขอมูลทางวิชาการและขอมูลสถิติของอุตสาหกรรม เปนศูนยรวมขอมูลของอุตสาหกรรม

เหล็กมีเว็บไซตใหผูสนใจเขามาคนหาความรู  และเปนสถานที่ใหสมาชิกทําการคาระหวางกันได  และใน

สวนของการใหคําปรึกษาแนะนํา  ไดมีการจัดหาผูเชี่ยวชาญทั้งในประเทศและตางประเทศรวมทั้งเจาหนาที่

ของสถาบันฯ  มาใหคําแนะนําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตใหบริการทางดานเทคนิค  ดานการบริหาร

ทั่วไป เชน การบัญชี การเงิน และที่ปรึกษาทางกฎหมาย เปนตน 
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ความสอดคลองของกิจกรรมในสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทยกับแผนการสงเสริม 

SMEs 

ในดานความสอดคลองกับแผนการสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 นั้น พบวา กิจกรรมของสถาบันเหล็ก

และเหล็กกลา มีความสอดคลองกับกลยุทธที่ 2.5 คือ กลยุทธยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และความ สามารถ

ในการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของตลาด ซ่ึงจากบริการตางๆที่ทาง

สถาบันดําเนินการอยูนั้น จะเห็นไดวาจะเนนการบริการทางดานคุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภัณฑเปน

สําคัญ และการใหคําแนะนําทั่วๆไป ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากวาอุตสาหกรรมเหล็กนั้น จะเนนในเรื่องของ

มาตรฐานเปนสําคัญ ความผิดพลาดเกี่ยวกับขนาดหรือสวนผสมเพียงเล็กนอยอาจจะทําใหเกิดความเสียหาย

อยางมากตอการดําเนินธุรกิจได ดังนั้นการใหบริการสวนใหญของสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศ

ไทย จะเนนที่การรักษามาตรฐานของเหล็กเปนสําคัญ 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทยตอการสงเสริม 

SMEs 

จากการศึกษาสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย พบวา จากกิจกรรมหรือบริการที่สถาบันฯ 

ทําอยูนั้นถือไดวามีความเหมาะสมกับผูประกอบการ SMEs ดี เนื่องจากผูประกอบการ SMEs มักจะมีปญหา

ในเรื่องของมาตรฐานในการผลิต การที่สถาบันฯมีการดําเนินการในสวนนี้จะชวยแกปญหาในสวนนี้ใหกับ 

SMEs ไดเปนอยางดี รวมถึงการใหคําแนะนําในการบริหารทั่วไป เชน การบัญชี การเงิน และท่ีปรึกษาทาง

กฎหมาย ซ่ึงชวยทําใหผูประกอบการ SMEs มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้น 

 

2.23 สถาบันไทย-เยอรมัน24 

สถาบันไทย – เยอรมัน มีพันธกิจ ดังตอไปนี้ 
1) เปนศูนยกลางการพัฒนา การถายทอดและการจัดการเทคโนโลยีการผลิตสูภาคอุตสาหกรรม 
2) สรางความสามารถของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อรองรับ

การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

                                                            
24 www.tgi.or.th 
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3) สรางศูนยขอมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมการผลิต ศึกษาวิเคราะหขอมูลเพื่อพยากรณแนวโนม 
การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม และจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

4) เปนกลไกของรัฐในการดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม 
5) เปนองคกรแหงการเรียนรูเพื่อตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรม 
สถาบันไทย – เยอรมัน เปนศูนยฝกอบรมทางเทคโนโลยี การผลิตที่ทันสมัยและมาตรฐานสูงใน

ระดับสากล สําหรับภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ดวยการสนับสนุนทางเทคโนโลยี หลักวิชาการระดับ
คุณภาพที่ทันสมัย ทั้งเครื่องมือ เครื่องจักร หลักสูตรการฝกอบรม และวิทยากร ผูเชี่ยวชาญจากประเทศเยอรมัน 
ซ่ึงสถาบันฯ ใหบริการ SMEs ผาน 4 ศูนยหลักของสถาบันฯ ไดแก 

1. Automatic Technology Center ซ่ึงใหบริการออกแบบและติดตั้งระบบอัตโนมัติ การออกแบบและพัฒนา
เครื่องจัก และการวิเคราะห ซอมแซม และ retrofit เครื่องจักร 

2. Mould & Die Technology Center ใหบริการฉีดพลาสติก การออกแบบและผลิตแมพิมพขึ้นรูปโลหะ และ
การผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกลที่ตองการความเที่ยงตรงสูง 

3. Production Technology Development Center ใหบริการสแกนชิ้นงาน บริการงานเชื่อม การทดสอบชิ้นงาน 
และการวิจัยขนาดชิ้นสวนผลิตภัณฑ 

4. Industrial Services & Development Center ใหบริการในดานการผลิตชิ้นสวนเครื่องกล ช้ินงานที่มีความยาก
ตอการผลิตที่บริษัททั่วไปไมสามารถผลิตได 
 

ความสอดคลองของกิจกรรมในสถาบันไทย-เยอรมันกับแผนการสงเสริม SMEs 

กิจกรรมของสถาบันไทย-เยอรมัน ไดแก ถายทอดเทคโนโลยี ฝกอบรมบุคลากร โดยใหบริการ

อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องจักรกลผาน 4 ศูนยขางตน ซ่ึงเนนใหความชวยเหลืออุตสาหกรรมตามนโยบาย

ของรัฐบาล ตัวอยางเชน สถาบันไทย – เยอรมัน ไดเขารวมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพที่จัดทําโดย

กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพอยางบูรณาการเปนเวลา 5 ป (พ.ศ. 2547-2552) โดย

โครงการดังกลาวไดจัดตั้งกลุมพันธมิตรอุตสาหกรรมแมพิมพไทย เพื่อดําเนินการใหเกิดการรวมกลุมของ

ผูประกอบการขนาดยอม SMEs ซ่ึงทางสถาบันไทย-เยอรมัน ไดรับผิดชอบโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพ 

ในแผนการสนับสนุนโครงการ Detroit of Asia เกี่ยวกับยานยนต เนื่องจากแมพิมพถือเปนอุตสาหกรรมตน

น้ําที่จําเปนตองพัฒนาและสนับสนุนในดานขีดความสามารถในการแขงขัน และเนื่องจากสถาบันไทย-เยอรมัน 

ซ่ึงเปนที่รูจักกันอยางกวางขวาง และมีสมาชิกมาขอรับคําปรึกษา และเขารับการฝกอบรมอยูเปนจํานวนมาก 

ประกอบกับสถาบันมีโครงการบมเพาะผูประกอบการแมพิมพเที่ยงตรงสูงอยูภายในสถาบันจึงไดทําการรวบรวม

บริษัทที่มีความสนใจในการรวมกลุมสมาชิก เพื่อจัดตั้งกันเปนกลุมพันธมิตร โดยจัดใหพบปะ และมีสันทนาการ
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รวมกัน จนสามารถรวมกลุมและจัดตั้งรูปแบบขององคกรไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนั้นยังมี

หนวยงานภาครัฐ เชน ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ และสถาบันการศึกษาเขารวมกลุมคลัสเตอร

ดังกลาว ซ่ึงโครงการนี้ตรงกับกลยุทธที่ 2.1 ของแผนสงเสริม SMEs ฉบับที่ 2 คือ สงเสริมการสรางพันธมิตรและ

การรวมกลุมเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Cluster) โดยการพัฒนาความเขมแข็งของกลุมที่มี

การรวมตัวอยูแลว และสนับสนุนผลักดันการรวมกลุมในสาขาที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นมา  

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมของสถาบันไทย-เยอรมันตอการสงเสริม SMEs 

ในชวงหลายปที่ผานมา สถาบันไทย-เยอรมันมีโครงการศึกษาเรื่องอุตสาหกรรมแมพิมพ ซ่ึงมีขอบเขต

ครอบคลุมที่กวางขวาง ผลการศึกษานาจะเปนประโยชนตอ SMEs มาก  นอกจากผูผลิตแมพิมพแลว SMEs 

ผูใชแมพิมพในอุตสาหกรรมตางๆ ก็นาจะไดรับทราบถึงปญหาของอุตสาหกรรมแมพิมพ กับขอเสนอแนะใน

แนวทางแกไขปญหา 

อยางไรก็ตาม สถาบันไทย-เยอรมัน ควรพยายามใหการศึกษาของสถาบัน (ซ่ึงนอกจากเรื่องแมพิมพ

แลว ยังมีผลการศึกษาอื่นๆอีกหลายชิ้น) ใหมีการเผยแพรมากขึ้น และผลักดันใหขอเสนอแนะจากการศึกษา

สูการปฏิบัติ อยางไรก็ตาม เนื่องจากขอเสนอแนะการศึกษาหลายประการเกี่ยวของกับหนวยงานและสถาบัน

อ่ืนๆจํานวนมาก การจะนําสูการปฏิบัติอยางไดผลนั้น จําเปนตองมีการประสานงาน และรวมมือกัน โดยท่ี

สถาบันฯอาจเปนแกนกลางในการประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพื่อนําขอเสนอแนะทางนโยบายสูการ

ปฏิบัติ ทางดานการใหบริการปรึกษาทางดานเทคโนโลยีแก SMEs ของสถาบันฯซึ่งยังมีขอบเขตที่จํากัดมาก 

ยังตองหาทางขยายขอบเขตใหกวางขวางมากกวานี้ตอไป 

 
 

 

 

 



 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ. 
 

เอกสารสําหรับนําเสนอในรายงานการประชุมระดมความคิด 

เร่ือง “การวิเคราะหนโยบายภาครัฐและเอกชนในการสงเสริม
SMEs” 
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การวิเคราะหนโยบายและแผนการวิเคราะหนโยบายและแผน
ภาครัฐและเอกชนภาครัฐและเอกชน
ในการสงเสริมในการสงเสริม SMEs SMEs

 
 

2

วัตถุประสงคการประชุมวัตถุประสงคการประชุม

เพ่ือเสนอขอสรุปผลการศึกษา

เพ่ือหาขอเสนอแนะ และแนวทางการทํางานเชิงบูรณา
การของหนวยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรแผนการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) 
เพ่ือสามารถนําไปเปนแนวทางในการดําเนินการ
ปฏิบัติงานได
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ความสําคัญของความสําคัญของ  SMEs SMEs ในเศรษฐกิจไทยในเศรษฐกิจไทย

 มีสัดสวนที่สําคัญมากในภาคการผลิต การคา และ บริการ

 กระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

 มีสวนสําคัญตอเศรษฐกิจไทย  : การผลิต การจางงาน  การ
สงออก และการพัฒนาอ่ืนๆ

 ภาคอุตสาหกรรม การคา และบริการไมสามารถพัฒนาได  
หาก SMEs ไมมีการพัฒนา

 
 

44

เหตุใดจึงตองเนนการสงเสริมเหตุใดจึงตองเนนการสงเสริม   SMEs SMEs โดยเฉพาะโดยเฉพาะ

 ความสําคัญของ SMEs ทางเศรษฐกิจ

 ลักษณะและความตองการสงเสริมท่ีแตกตางจาก LEs

มีขอจํากัดท่ีเกิดจากขนาดของกิจการ

 มีจํานวนมาก ยากแกการสงเสริมไดทั่วถึง

 ขาดแคลนขอมูล
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นโยบายการสงเสริมนโยบายการสงเสริม  SMEs SMEs ในประเทศไทยในประเทศไทย

 ไมมีการกําหนดนโยบายและมาตรการสงเสริม SMEs 
อยางเปนรูปธรรมเปนเวลาชานาน แมมีการระบุไวบาง          
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับตางๆ

 ใหความสนใจมากขึ้นหลังวิกฤตเศรษฐกิจไทย ในป 2540 
เชน :
2540 :  ประกาศใชพ.ร.บ. สงเสริม SMEs 
2544 : จัดตั้ง สสว. ทําหนาที่กําหนดนโยบายและแผนการ

สงเสริม SMEs ของประเทศ
จัดตั้งหรือปรับรูปแบบหนวยงาน / สถาบันการสงเสริม
SMEs เชน SME Bank , บสย. , ISMED
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นโยบายเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับ  SMEs SMEs ในแผนฯในแผนฯ  10 (2550 10 (2550 --2554)2554)

 เนนการใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคลองกับการสงเสริม 
SMEs 

 กลาวถึงการพัฒนาที่สรางความเขมแข็งของ SMEs และเศรษฐกิจ
ชุมชน ต้ังเปา SMEs มีสัดสวนไมตํ่ากวา 40 % ของ GDP ในชวง   
แผนฯ 10 

 แนวทางการพัฒนา : เนนการปรับโครงสรางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
พัฒนาเครือขายคลัสเตอร สงเสริม R & D ปรับปรุงคุณภาพมาตรฐาน  
สงเสริมอุตสาหกรรมระลอกใหม (New Wave Industries)

 พัฒนาบริการท่ีสอดคลองกับศักยภาพ และความชํานาญ           
ดานทรัพยากรและวัฒนธรรมของประเทศ
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แผนการสงเสริมแผนการสงเสริม  SMEs SMEs ของของ  สสวสสว..

แผนการสงเสริม SMEs ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2545 - 2549)

 กําหนดใหการพัฒนา SMEs มีบทบาทสําคัญ              
ตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

 มีการวิเคราะห  จุดออน  จุดแข็ง ขอจํากัด  และโอกาส  
(SWOT) ของ SMEs

 
 

88

แผนการสงเสริมแผนการสงเสริม  SMEs SMEs ฉบับที่ฉบับที่  11 (2545(2545--2549)2549)

 แบงยุทธศาสตรออกเปน 2 สวน :

1) ยุทธศาสตรท่ีใชกับวิสาหกิจทุกประเภท / ทุกพ้ืนท่ี

2) ยุทธศาสตรเฉพาะกลุมเปาหมาย : ผูสงออก  

กลุมผูประกอบการใหม  และกลุมวิสาหกิจชุมชน

 มีการกําหนดความเรงดวนของมาตรการตามยุทธศาสตร   
เปนมาตรการเรงดวน  ระยะปานกลาง  และระยะยาว
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แผนการสงเสริมแผนการสงเสริม  SMEs SMEs ฉบับท่ีฉบับท่ี  2 (2550 2 (2550 -- 2554)2554)

เปาหมาย
1) GDP ของ SMEs ขยายตัวเปนรอยละ 42 ของ GDP

ในป 2554 (ขยายตัว 7.2 % ตอป ภาคการผลิตปละ 10 %  
ภาคการคา ปละ 5 % และภาคบริการปละ 15 %)

2) อัตราการสงออกของ  SMEs ไมต่ํากวาการขยายตัวของ
การสงออกรวม

3) ผลิตภาพรวม  (TFP) ของ SMEs ขยายตัวไมนอยกวา  
3% ตอป
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ยุทธศาสตรการสงเสริมยุทธศาสตรการสงเสริม   SMEsSMEs

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การสรางและพัฒนาผูประกอบการ
ยุทธศาสตรท่ี 2 : การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถ

ทางนวัตกรรมของ SMEs ภาคการผลิต
ยุทธศาสตรท่ี 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพและผลกระทบในภาคการคา
ยุทธศาสตรท่ี 4 : การสงเสริมภาคบริการในการสรางคุณคาและ

มูลคาเพ่ิม
ยุทธศาสตรท่ี 5 : การสงเสริม SMEs ในภูมิภาคและทองถ่ิน
ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ
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ยุทธศาสตรที่ยุทธศาสตรที่  1 1 
การสรางและพัฒนาผูประกอบการการสรางและพัฒนาผูประกอบการ

ทิศทาง
1. สรางสภาพแวดลอมเพ่ือสนับสนุนใหเกิดผูประกอบการ

ใหมเชิงคุณภาพท่ีสามารถอยูรอดและเติบโตอยางย่ังยืน
2. สรางศักยภาพผูประกอบการเดิมใหมีขีดความสามารถ       

ในการแขงขัน
3. สรางคุณคาและเนนการตอบสนองความตองการ  

Medium – End Market และ Niche Market
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ยุทธศาสตรท่ียุทธศาสตรท่ี  2 : 2 : 
การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถทางการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถทาง
นวัตกรรมของนวัตกรรมของ  SMEs SMEs ในภาคการผลิตในภาคการผลิต

ทิศทาง
1. เนนการเพิ่มมูลคา  ความแตกตาง  และความสามารถ      

ในการแขงขันของสินคา
2. พัฒนาจาก OEM เปน ODM และเปน OBM ในที่สุด
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ยุทธศาสตรที่ยุทธศาสตรที่  3 3 
การเพิ่มประสิทธิภาพและผลกระทบในภาคการคาการเพิ่มประสิทธิภาพและผลกระทบในภาคการคา

ทิศทาง
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจใหสอดคลอง          

กับพฤติกรรมผูบริโภคสมัยใหม
2. ลดผลกระทบจากการแขงขันกับธุรกิจการคาขนาดใหญ
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ยุทธศาสตรท่ียุทธศาสตรท่ี  4 4 
การสงเสริมภาคบริการในการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มการสงเสริมภาคบริการในการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม

ทิศทาง
1. สนับสนุนการใชองคความรู  วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญา

ไทย  และเทคโนโลยี โดยเฉพาะ ICTในการสรางคุณคา
และมูลคา

2. สรางความเชื่อมโยงระหวาง SMEs ภาคบริการ กับ LEs
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ยุทธศาสตรท่ียุทธศาสตรท่ี  5 5 
การสงเสริมการสงเสริม  SMEsSMEs  ในภูมิภาคและทองถ่ินในภูมิภาคและทองถ่ิน

ทิศทาง

1. สงเสริมใหเกิดเครือขายและความเชื่อมโยง SMEs ในภูมิภาค

2. พัฒนาศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจ เพ่ือ
สรางคุณคาและยกระดับคุณภาพสินคา และบริการของ 
SMEs ในภูมิภาค
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ยุทธศาสตรที่ยุทธศาสตรที่  6 6 
การพัฒนาปจจัยเอ้ือในการดําเนินธุรกิจการพัฒนาปจจัยเอ้ือในการดําเนินธุรกิจ

ทิศทาง
1. มุงเนนการพัฒนาสภาพแวดลอม  สิ่งอํานวยความสะดวก  

และโครงสรางพื้นฐาน เพ่ือยกระดับผลิตภาพของ SMEs
2. เสริมสรางโครงสรางพ้ืนฐานทางปญญาเพื่อเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขัน
3. สนับสนุนการปรับตัวไปสูกิจการที่ใชฐานความรูใชทักษะ

ฝมือ และมีความสามารถในการปรับตัว หรือมีพลวัตสูง
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บทบาทของหนวยงานบทบาทของหนวยงาน  //  สถาบันตางๆสถาบันตางๆ
ตอการพัฒนาตอการพัฒนา  SMEsSMEs

 การสงเสริมในดานตางๆ : การเงิน  การตลาด  พ้ืนที่
ประกอบการ  การพัฒนาบุคลากร  การสนับสนุนดานโลจิสติกส  
กฎหมายและกฎระเบียบ  การสงเสริมดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  การพัฒนาและเผยแพรขอมูล

 การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนา SMEs 
หนวยงานสถาบันตางๆ   ตองมีการเชื่อมโยงประสานงาน  

และสนับสนุนซ่ึงกันและกัน

 
 

18

ขอสรุปผลการสงเสริมขอสรุปผลการสงเสริม  SMEsSMEs  ของของ
หนวยงานในภาครัฐและภาคเอกชนหนวยงานในภาครัฐและภาคเอกชน

ในดานตางๆในดานตางๆ
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19

นโยบายและแผนนโยบายและแผน  และการดําเนินงานของหนวยงานและการดําเนินงานของหนวยงาน
สถาบันภาครัฐและเอกชนกับการสงเสริมสถาบันภาครัฐและเอกชนกับการสงเสริม  SMEsSMEs
ขอสรุป

หนวยงานในสังกัดกระทรวงตางๆ โดยเฉพาะกระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มีสวนสําคัญตอการสงเสริม SMEs ดานตางๆ แต
สวนใหญไมมีการเนนการสงเสริม SMEs โดยเฉพาะ
การสงเสริมของหนวยงานตางๆ ยังไมมีการเชื่อมโยงและ
ประสานงานกันในลักษณะบูรณาการ ทั้งในดานระหวาง
หนวยงานในภาครัฐ หนวยงาน/สถาบันภาครัฐและเอกชน และ
ระหวางสวนกลางและสวนภูมิภาค

 
 

20

นโยบายและแผนนโยบายและแผน  และการดําเนินงานของหนวยงานและการดําเนินงานของหนวยงาน
สถาบันภาครัฐและเอกชนกับการสงเสริมสถาบันภาครัฐและเอกชนกับการสงเสริม  SMEsSMEs ((ตอตอ))

ขอสรุป
หากแยกพิจารณาการสงเสริม SMEs ในดานตางๆ พบวา
ก. การสงเสริมดานการเงินแก  SMEs มีการขยายขอบเขตกวางขวางขึ้น  
แตยังไมเพียงพอ

ข. ยกเวนหนวยงานของกระทรวงพาณิชย  การสงเสริมดานการตลาดยังมี
อยูนอยมาก และไมไดเนนที่ SMEs

ค. การสงเสริมดานพื้นที่ประกอบการยังมีขอจํากัดมาก หนวยงาน/
สถาบันในสวนกลางกับสวนภูมิภาคยังไมมีการเชื่อมโยงประสานงาน
กันอยางเปนระบบ สถาบันการศึกษาในเขตภูมิภาคยังมีบทบาทไมมาก
ในการสงเสริม SMEs
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21

นโยบายและแผนนโยบายและแผน  และการดําเนินงานของหนวยงานและการดําเนินงานของหนวยงาน
สถาบันภาครัฐและเอกชนกับการสงเสริมสถาบันภาครัฐและเอกชนกับการสงเสริม   SMEsSMEs
((ตอตอ))

ง. การสงเสริมดานบุคลากร เนนการพัฒนาผูประกอบการ  การสงเสริม
การฝกอบรมคนงานยังมีอยูนอยมาก

จ. หนวยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนมีความสนใจการสงเสริมดาน   
โลจิสติกสมากขึ้น  แตยังอยูในขั้นเร่ิมตนและยังขาดแคลนขอมูลที่
เปนระบบ

ฉ . ยังไมมีการศึกษารวบรวมกฎหมายและกฎระเบียบที่จะเอื้อ
ประโยชนและเปนปญหาอุปสรรคแก SMEs อยางเปนระบบ  การให
การปรึกษาแก  SMEs ทางดานกฎหมายและกฎระเบียบยังมีอยูนอย
มาก

 
 

22

นโยบายและแผนนโยบายและแผน  และการดําเนินงานของหนวยงานและการดําเนินงานของหนวยงาน
สถาบันภาครัฐและเอกชนกับการสงเสริมสถาบันภาครัฐและเอกชนกับการสงเสริม  SMEsSMEs
((ตอตอ))

ช. มาตรฐานนโยบายการสงเสริมดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่ผานมายังมิไดใหความสนใจแก SMEs 
เทาที่ควร

ซ. การจัดทําขอมูลและระบบเตือนภัยของหนวยงาน /สถาบัน
ตางๆ มักไมมีการพิจารณาถึงขนาดของกิจการ
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2323

การสงเสริมและพัฒนาการสงเสริมและพัฒนา  SMEs SMEs 
ในดานตางๆในดานตางๆ  

ตามแผนการสงเสริมตามแผนการสงเสริม  SMEs SMEs ฉบับท่ีฉบับท่ี  22
พพ..ศศ.. 25502550--25542554

 
 

24

การสงเสริมการสงเสริม  SMEs SMEs 
ดานการเงินดานการเงิน
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2525

การสงเสริมการสงเสริม  SMEs SMEs ดานการเงินดานการเงิน
ปญหาปญหา : SMEs มีขอจํากัดดานเงินทุน เพ่ือกอตั้งและขยายกิจการ 
ตองพ่ึงเงินทุนของตนเอง และจากนอกระบบ  ขาดขอมูล
ประกอบการที่เปนระบบ  ขาดหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกู  ฯลฯ
สภาพสภาพ   : มีการใหความสนใจแกการใหเงินกู  และเงินทุนแก  SMEs 
มากขึ้น

 เงินกู (Debt  Financing)
 เงินทุน (Equity  Financing)

มีสถาบัน และเครื่องมือทางการเงิน ที่จะชวยเหลือ SMEs 
มากขึ้น แตยังมีขอจํากัด

 
 

2626

หนวยงานภาครัฐหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน ภาระหนาท่ี

ธพว. สนับสนุนทางการเงินแก SMEs ในดานเงินทุนและการ
เสริมสภาพคลอง (ในรูปของสินเชื่อ factoring leasing)

ธกส. อํานวยสินเชื่อใหแกเกษตรกรและ ผูประกอบการราย
ยอยในชนบทเพื่อประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร

ธสน. ใหบริการแกผูสงออกและผูลงทุน รวมทั้งผูสงออกราย
ยอย และจัดต้ังศูนยบริการผูสงออก SMEs 

ธ.ออมสิน ใหบริการทางการเงินแก SMEs ในดานเงินทุนและการ
เสริมสภาพคลอง และคําปรึกษาแก SMEs

บสย. ใหบริการค้ําประกันสินเชื่อแก SMEs
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2727

สถาบันการเงินภาคเอกชนสถาบันการเงินภาคเอกชน

ธนาคารพาณิชยทุกแหงรวม 18 ราย มีบริการดานสินเชื่อใหแก 
SMEs
ธนาคารพาณิชยบางแหงมีบริการครอบคลุมถึงบริการแฟคตอริ่ง 
บริการลิสซิ่ง และการใหคําปรึกษาดานการเงิน
ธนาคารพาณิชยบางแหงมีบริการแยกยอยตามรายธุรกิจหรือราย
สาขาใหแก SMEs
ธนาคารกสิกรไทยเปนธนาคารที่ใหบริการแก SMEs อยาง
กวางขวางและทั่วถึงมากที่สุด

 
 

2828

สถาบันที่ชวยสงเสริมการลงทุนในกิจการสถาบันที่ชวยสงเสริมการลงทุนในกิจการ   SMEsSMEs

ธุรกิจเงินรวมลงทุน (Venture capital) ภาครัฐ (สสว.) และ
ภาคเอกชน (บลท. ขาวกลาในเครือธนาคารกสิกรไทย)

ตลาด MAI เปนแหลงระดมทุนสําหรับ SMEs

บลจ. วรรณ ทําหนาท่ีบริหารจัดการกองทุน
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การสงเสริมการสงเสริม  SMEs SMEs ดานการเงินผานแหลงเงินกูดานการเงินผานแหลงเงินกู

ปริมาณสินเชื่อเพิ่มข้ึน

สินเชื่อท่ีไมกอใหเกิดรายไดมีอยูคอนขางสูง

วงเงินสินเชื่อท่ีใหแก SMEs นั้นยังไมบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไว

การใหบริการ Factoring แก SMEs นั้นประสบความสําเร็จ
คอนขางมาก

Leasing ยังเติบโตไมมากนัก

การคํ้าประกันเงินกูของ บสย. มีสวนเสริมใหปริมาณสินเชื่อใน
ระบบเพิ่มมากขึ้น

 
 

3030

การสงเสริมการสงเสริม  SMEs SMEs ดานการเงินผานแหลงเงินทุนดานการเงินผานแหลงเงินทุน

การระดมทุนของ SMEs ผานทางธุรกิจเงินรวมลงทุน          
ยังมีสัดสวนนอยเม่ือเปรียบเทียบกับการระดมทุนผาน
ชองทางอื่น

SMEs ยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจเงินรวมลงทุน และ
เกรงวากิจการของตนจะถูกโอนหรือลมไป รวมไปถึงการ
เกรงวาความลับทางการคาของตนจะถูกเปดเผย
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บทบาทการสงเสริมบทบาทการสงเสริม  SMEs SMEs ดานการเงินดานการเงิน

ที่ผานมาการสงเสริม SMEs ดานการเงินที่เกิดข้ึนน้ันเปนไปอยาง
สอดคลองกับยุทธศาสตรของ สสว. ที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
แกปญหาการขาดแคลนเงินทุน และการขาดแคลนสภาพคลอง
ใหแก SMEs เปนอยางดีพอสมควร แมยังประสบปญหาและ
ขอจํากัดอยู โดยเฉพาะในยุทธศาสตรที่ 6 กลยุทธที่ 4
การสงเสริม SMEs ดานการเงิน

 
 

32

การสงเสริมการสงเสริม  SMEs SMEs 
ดานการตลาดดานการตลาด
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3333

การสงเสริมการสงเสริม  SMEs SMEs ดานการตลาดดานการตลาด

ปญหาการตลาดของ SMEs

 ขอจํากัดของชองการจัดจําหนาย

 ขาดแคลนขอมูลการตลาดที่ชัดเจน

 ขาดความรูและทักษะการพัฒนาตลาด

 ขาดการสนับสนุนทางการเงิน

 ตลาดในประเทศ

 ตลาดตางประเทศ

 
 

3434

หนวยงานหนวยงาน  //  สถาบันท่ีมีบทบาทสงเสริมสถาบันท่ีมีบทบาทสงเสริม  SMEs SMEs 
ดานการตลาดดานการตลาด

ภาครัฐ
 หนวยงานตางๆ ของกระทรวงพาณิชย (กรมพัฒนาธุรกิจ

การคากรมสงเสริมการสงออก กรมการคาตางประเทศ)
 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย
 หนวยงานของกระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงเกษตร

และสหกรณ (เชน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  สมอ. 
อุตสาหกรรมจังหวัด  กรมวิชาการการเกษตร ฯลฯ)
แตสวนใหญไมมีการสนับสนุนการตลาดโดยตรง
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3535

หนวยงาน / สถาบันภาคเอกชน

 สภาหอการคาแหงประเทศไทย
 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
 สมาคมและสถาบันตางๆ  ( เชน สมาคมรองเทาไทย  สมาคม

อุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย  สมาคมธุรกิจแฟรนไซส และ 
SMEs ไทย  สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย  สมาคม
สงเสริมการรับชวงการผลิตไทย  สมาคมการตลาดแหงประเทศ
ไทย  ฯลฯ )

 
 

3636

สถาบันอิสระ / สถาบันอุตสาหกรรมเฉพาะทาง

( เชน สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สถาบันยานยนต  
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  ฯลฯ ) แตสถาบัน
เหลานี้มักมีภารกิจอื่นๆ  นอกเหนือจากการสงเสริมดาน
การตลาด
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3737

ยุทธศาสตรของยุทธศาสตรของ  สสวสสว..  กับการสงเสริมกับการสงเสริม
ดานการตลาดของดานการตลาดของ  SMEsSMEs

ยุทธศาสตรทั้ง 6 ยุทธศาสตรลวนมีกลยุทธที่เกี่ยวของ           
กับการสงเสริม SMEs ดานการตลาด

แตหนวยงานและสถาบันที่มีหนาที่สงเสริมดานการตลาด      
แก SMEs โดยตรงโดยเฉพาะในภาคราชการยังมีอยูอยางจํากัดมาก

 
 

38

การสงเสริมการสงเสริม  SMEs SMEs 
ดานพื้นที่ประกอบการดานพื้นที่ประกอบการ
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3939

ภาพรวม
 พัฒนาพื้นที่

นโยบาย: สศช. และ สสว.
พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม: กนอ.และหนวยงานภาคเอกชน
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดน: กนอ.
ศูนยบมเพาะ / OSS (ศูนยครบวงจร): กนอ. กสอ. สสว.
และสถาบันการศึกษาตางๆ 

 พัฒนาคลัสเตอร
นโยบาย : สศช.
อุตสาหกรรม: สกอ. สอท. สภาหอการคาฯ
สสว.

การสงเสริมการสงเสริม  SMEs SMEs ดานพื้นที่ประกอบการดานพื้นที่ประกอบการ

 
 

4040

ไมสามารถจะลงทุนเองทางดานสาธารณูปโภค
ตองพยายามตั้งอยูใกลตลาดและแหลงวัตถุดิบเพื่อประหยัด
ตนทุน
การรวมกลุมเปนคลัสเตอร อาจทําไดลําบากกวา
ขาดแคลนเงินทุนในการยายสูแหลงที่ตั้งใหม แมที่ตั้งเดิม    
ไมมีความเหมาะสม

ปญหาและอุปสรรคปญหาและอุปสรรค
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หนวยงานที่มีบทบาทการสงเสริมหนวยงานที่มีบทบาทการสงเสริม  SMEs SMEs 
ดานพื้นที่ประกอบการดานพื้นที่ประกอบการ

หนวยงานของรัฐ
1. กนอ.
2. สสว.
3. กสอ.
หนวยงานเอกชน
1. สอท.
2. บริษัทการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
สถาบันการศึกษาในภูมิภาค

 
 

4242

ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริม SMEs ในภูมิภาคและ
ทองถิ่น กําหนดขึ้น โดยพิจารณาการสงเสริม SMEs ในดาน
พ้ืนที่ประกอบการโดยเฉพาะมีกลยุทธสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน
และทองถิ่นสงเสริมเครือขายเช่ือมโยง สนับสนุนโครงสราง
พ้ืนฐานเพื่อใหบริการแก SMEs และบูรณาการเครือขาย         
การสงเสริม SMEs ในภูมิภาค

แต เม่ือพิจารณาจากการดําเนินการของหนวยงาน / 
สถาบันตางๆ  การปฏิบัติงานยังไมมีการเช่ือมโยงประสานงานที่
ชัดเจน

ยุทธศาสตรของยุทธศาสตรของ  สสวสสว..  กับการสงเสริมกับการสงเสริม
ดานพื้นท่ีประกอบการของดานพื้นท่ีประกอบการของ  SMEsSMEs
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การสงเสริมการสงเสริม  SMEs SMEs 
ดานการพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาบุคลากร

 
 

4444

ปญหาและขอจํากัดของปญหาและขอจํากัดของ   SMEsSMEs  ดานบุคลากรดานบุคลากร

การพัฒนาผูประกอบการ

ขอจํากัดของแรงงานที่มีฝมือ / นักวิจัย

ขอจํากัดการฝกอบรมแรงงาน

ปญหาอื่นๆ : คุณภาพแรงงาน  การเขาออกงาน  ระเบียบวินัย
การทํางาน ฯลฯ
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หนวยงานสงเสริมหนวยงานสงเสริม  SMEs SMEs ดานบุคลากรดานบุคลากร

หนวยงานภาครัฐหนวยงานภาครัฐ  

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  
สถาบันการศึกษา และหนวยงานที่สังกัด เชน สถาบันทรัพยากร
มนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรและหนวยบมเพาะวิสาหกิจ              
ในสถาบันอุดมศึกษาแหงประเทศไทย (IMET)

 
 

4646

สถาบันอิสระสถาบันอิสระ  //  ในกํากับของรัฐในกํากับของรัฐ

สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ

ISMED

 สถาบันอุตสาหกรรมเฉพาะทาง

 สถาบันคีนันแหงเอเชีย

 สถาบันไทย – เยอรมัน

 สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี ไทย – ญ่ีปุน 

 ฯลฯ
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สถาบันเอกชนสถาบันเอกชน

สถาบันพัฒนาผูประกอบการไทย สภาหอการคา

 มูลนิธิเพ่ือสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการ

 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ

 สมาคมเอกชน อ่ืนๆ

 
 

4848

ใหความสําคัญแกการพัฒนาบุคลากร แตหนวยงาน                 
ท่ีมีบทบาทการพัฒนาบุคลากรใน SMEs ยังมีอยูนอย

ยุทธศาสตรของยุทธศาสตรของ  สสวสสว..  กับการสงเสริมกับการสงเสริม
ดานการพัฒนาบุคลากรของดานการพัฒนาบุคลากรของ   SMEsSMEs
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การสงเสริมการสงเสริม  SMEs SMEs 
ดานโลดานโลจิจิสติกสสติกส

 
 

5050

องคประกอบโลองคประกอบโลจิจิสติกสสติกส
ขับเคล่ือนกระบวนการโดย
-ธุรกิจบริการนําสงสินคา

-บริการขนสงรูปแบบตางๆ

 ปจจัยกํากับ/
สนับสนุน 

-กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 โครงสรางพ้ืนฐานของระบบ 

-เครือขายการขนสง
-การคมนาคมสื่อสารขอมูล
-การเงิน

บุคคลท่ีเก่ียวของ 
 ผูผลิตวัตถุดิบ 
โรงงานแปรรูป 

 ผูคาสง  ผูคาปลีก 
ผูบริโภค 

กิจกรรมเสริม 
การบริหารคลังสินคา 
การดูแลสินคา การจัดซื้อ 
การบรรจุหีบหอ  การบริหาร 

ความตองการลูกคา  กิจกรรมหลัก 
การขนสง  การบริหารสินคาคงคลัง 

การสั่งซื้อ  การบริหารขอมูล 
กิจกรรมการเงินท่ีเก่ียวของ 
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ความจําเปนตองพัฒนาและสงเสริมความจําเปนตองพัฒนาและสงเสริมระบบโลระบบโลจิจิสติกสสติกส
ตอการจัดทําแผนการสงเสริมตอการจัดทําแผนการสงเสริม  SMEs  SMEs 

SMEs ตองยกระดับความสามารถในการแขงขัน การดําเนิน
ธุรกิจในทุกวิถีทาง ทั้งการสรางมูลคาเพ่ิม และลดตนทุน 
รวมท้ังตนทุนทางดานโลจิสติกส
ประเทศไทย มีตนทุนโลจิสติกสตอ GDP ที่คอนขางสูงเมื่อ
เทียบกับประเทศอื่น 

 
 

5252

ปญหาและปญหาและอุปสรรคโลอุปสรรคโลจิจิสติกสสติกสไทยไทย

ขับเคลื่อนกระบวนการโดย
-ธุรกิจบริการนําสงสินคา

-บริการขนสงรูปแบบตางๆ บุคคลท่ีเก่ียวของ 
 ผูผลิตวัตถุดิบ 
โรงงานแปรรูป 

 ผูคาสง  ผูคาปลีก 
ผูบริโภค 

กิจกรรมเสริม 
การบริหารคลังสินคา 
การดูแลสินคา การจัดซื้อ 
การบรรจุหีบหอ  การบริหาร 

ความตองการลูกคา 

 ปจจัยกํากับ/สนับสนุน 

--กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ  โครงสรางพ้ืนฐานของระบบ 

--เครือขายการขนสงเครือขายการขนสง
--การคมนาคมสื่อสารขอมูลการคมนาคมสื่อสารขอมูล
--การเงินการเงิน

 กิจกรรมหลัก 
การขนสง  การบริหารสินคาคงคลัง 

การสั่งซื้อ  การบริหารขอมูล 
กิจกรรมการเงินท่ีเก่ียวของ ยังไมมีความเขมแข็ง

ขาดการพัฒนาความรู 
นวัตกรรม และ IT

ตองแกไขและ    
ปรับปรุง
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แผนยุทธศาสตรการแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโลพัฒนาโลจิจิสติกสสติกสของประเทศไทยของประเทศไทย
พพ..ศศ..25502550–– 2554 2554 

ตนทุนป “54

โลจิสติกสตอ
GDP (16%)

วิสัยทัศน
ตนทุนป “48

โลจิสติกสตอ
GDP (19%)
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มีระบบโลจิสติกสท่ีไดมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุการ
เปนศูนยกลางธุรกิจและการคาของภูมิภาคอินโดจีน

วัตถุ 
ประสงค

1. ลดตนทุนโลจิสติกส (Cost Efficiency) เพ่ิมขีดความสามารถของธุรกิจในการ
ตอบสนองความตองการของลูกคา (Responsiveness) และเพ่ิมความปลอดภัย 
ความเชื่อถือไดในกระบวนการนําสงสินคาและการบริการ (Reliability and 
Security)

2. สรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมโลจิสติกสและอุตสาหกรรมตอเน่ิอง

ประเด็น
ยุทธศาสตร

1. ปรับปรุง
ประสิทธิภาพใน
ภาคการผลิต 
(Business 
Logistics 
Improvement)

2. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบขนสง
และโลจิสติกส 
(Transport and 
Logistics 
Network 
Optimization)

3. การพัฒนา
ธุรกิจโลจิ
สติกส 
(Logistics 
Service 
Internationali
zation)

4. การปรับปรุง
สิ่งอํานวยความ
สะดวกทาง
การคา (trade 
Facilitation 
Enhancement)

5. การพัฒนา
กําลังคนและ
กลไก
ขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร 
(capacity 
Building)

หลักการ
ขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร

ระดับเปาหมาย  –มุงยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกสไปสูระดับ  World Class Logistics Management
ระดับยุทธศาสตร –จุดเนนที่การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเปาหม ายหลักของชาติ
ระดับปฏิบัติ –การปรับเปลี่ยนนะดับปฏิบัติ (Change Management) ตองยึดความตองการของผูใชบริการเปนหลัก

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พฤษภาคม 2550  
 

5454

หนวยงานที่เก่ียวของหนวยงานที่เก่ียวของ

โครงสรางพื้นฐาน คือ ภาครัฐ
โดยเฉพาะ กระทรวงคมนาคม อุตสาหกรรม พาณิชย 
สารสนเทศ ตางประเทศ แรงงาน วิทยาศาสตร ศึกษา

การขับเคลื่อนกระบวนการ คือ เอกชน
สมาพันธโลจิสติกสไทย หอการคา สมาคมตางๆ

ปจจัยเก้ือหนุน คือ ภาครัฐ ปรับปรุงกฎตางๆ
กระทรวงตางๆท่ีเกี่ยวของ และการประสานระหวาง
ภาครัฐและเอกชน
สสว.
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ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาปจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจ SMEs
เปาหมายหนึ่งคือ การบริหารจัดการโลจิสติกสของ SMEs ใหยกระดับ
ไปสูระดับ World Class 100 ราย
จัดทํากรอบแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs 

แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการดานโลจิสติกสในสถาน
ประกอบการ
แผนงานสนับสนุนการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกดาน              
โลจิสติกส
แผนงานสนับสนุนผูผลิต/ผูใหบริการ/ผูใชบริการดานโลจิสติกส

ยุทธศาสตรของยุทธศาสตรของ  สสวสสว..  กับการสงเสริมกับการสงเสริม
ดานโลดานโลจิจิสติกสสติกสของของ  SMEsSMEs

 
 

56

การสงเสริมการสงเสริม  SMEs SMEs 
ดานกฎหมายดานกฎหมาย//กฎระเบียบกฎระเบียบ  

และขอบังคับและขอบังคับ
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ความสําคัญของกฎระเบียบตอความสําคัญของกฎระเบียบตอSMEsSMEs

การจัดตั้งกิจการของ SMEs นั้นมีอยูจํานวนมากไมสามารถ
ดําเนินการอยูรอดไดกวา 5 ป เนื่องจาก

แนวโนมการเปดตลาดเสรี การแขงขันสูง
ดานกฎหมาย ระเบียบขอบังคับของรัฐเองก็จะเปนปจจัยสําคัญ
ตนทุนท่ีเกิดจากการถูกบังคับใหตองปฏิบัติตามระเบียบท่ีรัฐ
ประกาศใชเพ่ิมมากขึ้นในแตละป

อัตราคาภาระตอผลผลิตรวมของกิจการขนาดเล็กจะสูงกวา  
กิจการขนาดใหญ (ภาษีตางๆ)

 
 

5858

ปญหาและอุปสรรคของกฎระเบียบปญหาและอุปสรรคของกฎระเบียบ

ระดับท่ี 1. ปญหาท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอ SMEs

กฎหมายวาดวยภาษีอากร การบัญชี กฎหมายโรงงาน    
กฎหมายวาดวยสิทธิบัตร กฎหมายการสงเสริมการลงทุน 
ฯลฯ

 
 



 ภาคผนวก ฉ - 30

5959

ปญหาและอุปสรรคของกฎระเบียบปญหาและอุปสรรคของกฎระเบียบ  ((ตอตอ))

ระดับท่ี 2. ปญหาในระดับวิธีปฏิบัติราชการ 

ปญหาเกี่ยวกับการขาดความชัดเจน การขาดการ
ประสานงานของหนวยงานของรัฐ ปญหาเรื่องขั้นตอน
และระยะเวลาในการขออนุญาต การใชอํานาจของ
เจาหนาที่ ฯลฯ
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หนวยงานที่เกี่ยวของหนวยงานที่เกี่ยวของ

สําหรับประเทศไทยพบวากฎระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับ 
SMEs กระจายอยูในกระทรวง กรม กองตางๆ 

ไมมีหนวยงานที่ทําหนาที่ในการรวบรวม เพ่ือชวยเหลือ          
ใหคําแนะนําแบบครบวงจร 
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาปจจัยเอ้ือในการดําเนินธุรกิจ SMEs
เปาหมายหนึ่งคือ กฎระเบียบท่ีมีอยู ใหไดรับการทบทวนปรับปรุง 
และออกกฎระเบียบใหมที่เอ้ือตอการประกอบการของ SMEs 
อยางนอย 10 เร่ือง 
นอกจากนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 ได
กําหนดในเรื่องการปรับปรุงแกไขกฎระเบียบท่ีไมเอื้อตอการ
สงเสริมการคาและการลงทุน รวมท้ังธุรกิจของ SMEs ดวย และ
เพ่ิมเติมกฎระเบียบบางประการเพื่อใหสอดคลองกับกิจกรรมใหมๆ 
เชน ระบบสารสนเทศและโลจิสติกสตอการคาการลงทุน 

ยุทธศาสตรของยุทธศาสตรของ   สสวสสว ..  กับการสงเสริมกับการสงเสริม
ดานดานกฏกฏระเบียบของระเบียบของ   SMEsSMEs
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การสงเสริมการสงเสริม  SMEs SMEs 
ดานวิทยาศาสตรดานวิทยาศาสตร//เทคโนโลยีเทคโนโลยี
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ขีดความสามารถของขีดความสามารถของ   SMEs SMEs ไทยปจจุบันไทยปจจุบัน

การวิจัยและพัฒนา: มีอยูนอยมาก

การออกแบบและวิศวกรรม:
มีอยูนอยมาก ซ่ึงเกิดจากการรวมกลุมบริษัท

ความสามารถทางชางและการดัดแปลง:
มีความสามารถบาง แตทักษะหลักออนแอ

ความสามารถการผลิตขั้นพ้ืนฐาน: 
ออนแอและยังขาดการยกระดับ

ที่มา: Arnold et.al (2000). Enhancing Policy and Institutional Support for Industrial Technology Development in Thailand – The Overall Policy 
Framework and the Development of the Industrial Innovation System.

สถานภาพปจจุบันสถานภาพปจจุบัน มาตรการสนับสนุนของ
หนวยงานภาครัฐ

มาตรการสนับสนุนของ
หนวยงานภาครัฐ

การบริการใหคําปรึกษา  เชน
•ITAP สวทช.
•คลินิกเทคโนโลยี ก.วิทยฯ
•MDICP  กสอ.
•Shindan สสท.

การบริการดานเทคนิค เชน สถาบันมาตรวิทยาฯ 
กรมวิทยาศาสตรบริการ สถาบันรับรองมาตรฐาน 
ISO สสท. และสถาบันอาหาร

การสนับสนุนทุนวิจัย เชน 
•สกว.
•สวทช
•NIA

เงินกูดอกเบี้ยตํ่า และแรงจูงใจดานภาษี เชน
สวทช. NIA กรมสรรพากร  และ BOI
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ปญหาและอุปสรรคปญหาและอุปสรรค

 การสงเสริมทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแก SMEs 
ยังมีอยูจํากัด
 การติดตอขอรับความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐมีข้ันตอน      
ยุงยากและใชเวลามาก
 มาตรการตางๆ ของรัฐยังขาดการเชื่อมโยง
 หนวยงานภาครัฐทํางานแขงขันกันเอง ไมไดทํางานอยาง
บูรณาการเทาท่ีควร
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หนวยงานสนับสนุนหนวยงานสนับสนุน  SMEs SMEs ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 
 

66

การสงเสริมการสงเสริม  SMEs SMEs 
ดานขอมูลขาวสารดานขอมูลขาวสาร
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การสงเสริมการสงเสริม  SMEs SMEs ดานขอมูลขาวสารดานขอมูลขาวสาร

ความสําคัญ 

 ขอมูลขาวสารมีความสําคัญตอธุรกิจทุกประเภททุกขนาด

SMEs มีขอจํากัดในการไดมาซึ่งขาวสารขอมูล

 การสงเสริมดานขอมูลขาวสารจะเอื้อประโยชนแก SMEs มาก
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ปญหาและขอจํากัดของปญหาและขอจํากัดของ  SMEs SMEs ดานขอมูลขาวสารดานขอมูลขาวสาร

การบริการดานบริการขอมูลขาวสารแก SMEs
ยังไมเพียงพอ เพราะ

 ยังไมมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ

 ขอมูลที่จัดเก็บไดยังมิไดนํามาใชประโยชนอยางเต็มที่

SMEs มีขอจํากัดในการเขาถึงขอมูลขาวสาร
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หนวยงานหนวยงาน//สถาบันที่มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนสถาบันที่มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปน
ระบบระบบ

หนวยงานภาครัฐ
 ธนาคารแหงประเทศไทย
 สํานักงานสถิติแหงชาติ
NESDB

 หนวยงานในกระทรวงตางๆ
หนวยงาน/สถาบันภาคเอกชน/สถาบันอิสระ
ลวนมีการจัดเก็บขอมูลท่ีจําเปนตอการดําเนินงานของตนเอง 
แตการเผยแพรยังอยูในวงจํากัด
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การสรางระบบเตือนภัยลวงหนาการสรางระบบเตือนภัยลวงหนา

ยังมีหนวยงานนอย ท่ีมีการจัดทําระบบขอมูลเพ่ือการเตือนภัย
ลวงหนา ท่ีสําคัญมี

ธนาคารแหงประเทศไทย
สสว.
กระทรวงอุตสาหกรรม (สศอ.)
กระทรวงพาณิชย
กระทรวงการคลัง

ขอมูลของหนวยงานสวนใหญ ไมมีการจําแนกตามขนาดของ
สถานประกอบการ
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ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ

การจัดทํานโยบายและแผน และการดําเนินงานของ
หนวยงาน/สถาบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนควรเนนการ
สงเสริม SMEs มากขึ้น

สสว. ควรกระตุนหนวยงาน /สถาบันตางๆ  ทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน  ที่ยังมีสวนรวมในการสงเสริม  SMEs นอยใหมี
บทบาทมากขึ้น  ตามแนวทางและเปาหมายของแผนปฏิบัติ
การสงเสริม SMEs 
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ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ  ((ตอตอ))

ในการสงเสริม SMEs ดานตางๆ นโยบาย/มาตรการที่ควร
เนนมากขึ้นคือ การสงเสริมดานการตลาดและพัฒนา
บุคลากร หนวยงาน/สถาบันตางๆ เชน สถาบันอิสระ ควรมี
กิจกรรมทางดานการตลาดและพัฒนาบุคลากรมากขึ้น สวน
หนวยงาน/สถาบันที่มีหนาที่ทางดานน้ีอยูแลว เชน 
กระทรวงพาณิชย กระทรวงแรงงาน ก็ควรมีการเนนการ
สงเสริม SMEs มากขึ้น
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ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ  ((ตอตอ))

ควรมีการสงเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษาที่ต้ังอยูในภูมิภาค
ตางๆ  ของประเทศ  ใหมีบทบาทในการสงเสริมพัฒนา  SMEs มาก
ขึ้น เชน ในการสรางบุคลากร
ควรมีการรวบรวมกฎหมายและระเบียบที่เอ้ือประโยชนและเปน
อุปสรรคแก SMEs อยางเปนระบบ
การจัดทําขอมูลในภาคอุตสาหกรรม  การคาและบริการ  ควรมีการ
จําแนกตามขนาดของกิจการ  เพื่อประโยชนในการวิเคราะหสภาพ
และปญหาของ SMEs
ควรมีการจัดทําฐานขอมูลหนวยงานที่มีสวนสงเสริม SMEs 
ทางดานตางๆ และเผยแพรแก SMEs ทั้งประเทศ

 
 

การเช่ือมโยงระหวางการสงเสริม SMEs ดานตางๆ กับ ยุทธศาสตร/กลยุทธ
การสงเสริม SMEs ดานตางๆ ยุทธศาสตร กลยทุธ

การเงิน 6. การพัฒนาปจจัยเอื้อในการผลิตเปนธุรกิจ 6.4 การสงเสริม SMEs ทางดานการเงิน

การตลาด 1. การสรางและพัฒนาผูประกอบการ
1.5 การสรางโอกาสในทางธุรกิจและการใหบริการ
องคความรูดานการตลาด

2. การเพิม่ผลิตภาพและขดีความสามารถทาง
นวัตกรรมของ SMEs ในภาคการผลติ

2.4 การเตรียมพรอมรองรับระบบการคาเสรีและ
มาตรการทางการคา

2.5 การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และ
ความสามารถในการสรางความแตกตางของ
ผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของตลาด

3. การเพิม่ประสทิธิภาพและลดผลกระทบในภาค
การคา

3.1 การเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของ SMEs 
ภาคการคาสง-ปลกี

3.2 การสงเสริมและปรับปรุงระบบการกาํกบัดแูลภาค
การคาสง-คาปลกีเพือ่ใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม

3.3 การสรางและพัฒนากลไกความรวมมอืระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการในการพัฒนาธุรกิจคา
สง-คาปลกี

4. การสงเสริมภาคบริการในการสรางคุณคาและ
มูลคาเพิม่

4.3 การพัฒนาศกัยภาพในการแขงขัน(ดาน
เสริมสรางตราบริการไทย)

74  
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5.1 การสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น5. การสงเสริม SMEs ในภูมิภาคและทองถิ่น

4.2 การเสริมสรางระบบความเชื่อมโยงหวงโซอุป
ทานและเครือขายวิสาหกิจของภาคบริการ ที่มี
ศักยภาพ

4. การสงเสริมภาคบริการในการสรางคุณคาและ
มูลคาเพิ่ม

3.3 การสรางและพัฒนากลไกความรวมมือระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการในการพัฒนาธุรกิจ
คาสง-คาปลีก (ระดับภูมิภาค)

3. การเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาค
การคา

2.1 การสงเสริมการสรางพันธมิตรและการรวมกลุม
เครือขาย SMEs

2. การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถทาง
นวัตกรรมของ SMEs ในภาคการผลิต

พื้นท่ีประกอบการ

6.5 การสงเสริมส่ิงอํานวยความสะดวกและ
ความสามารถดานการตลาด

6. การพัฒนาปจจัยเอ้ือในการดําเนินธุรกิจ

5.1 การสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น5. การสงเสริม SMEs ในภูมิภาคและทองถิ่น

4.4 การเรงรัดการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภาพและ
คุณภาพมาตรฐานของบริการไทย

การตลาด

กลยุทธยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs ดานตางๆ

การเชื่อมโยงระหวางการสงเสริมการเชื่อมโยงระหวางการสงเสริม  SMEsSMEs  ดานตางๆดานตางๆ  กับกับ  ยุทธศาสตรยุทธศาสตร//กลยุทธกลยุทธ
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1.4 การยกระดับความสามารถและคุณภาพชีวิต
บุคลากร 

1.3 การเพิ่มขีดความสามารถดานเทคโนโลย/ี
นวัตกรรม

1.2 การเพิ่มขีดความสามารถ ความรู ทักษะ ตาม
ขนาดและระยะการเติบโตของธุรกิจในการประกอบ
กิจการ

1.1 การสรางแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ1. การสรางและพัฒนาผูประกอบการพัฒนาบุคลากร

6.8 การสงเสริมดานพื้นท่ีประกอบการ6. การพัฒนาปจจัยเอ้ือในการดําเนินธุรกิจ

5.4 การบูรณาการและสรางเครือขายการทํางาน
สงเสริม SMEs ในภูมิภาค

5.3 การสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหบริการแก 
SMEs ในภูมิภาค

5.2 การสงเสริมการเช่ือมโยงเครือขายวิสาหกิจเพื่อ
เสริมสรางหวงโซมูลคาในสาขาท่ีมีศักยภาพ 

พื้นท่ีประกอบการ

กลยุทธกลยุทธยุทธศาสตรยุทธศาสตรการสงเสริมการสงเสริม  SMEsSMEs  ดานตางๆดานตางๆ

การเชื่อมโยงระหวางการสงเสริมการเชื่อมโยงระหวางการสงเสริม  SMEsSMEs  ดานตางๆดานตางๆ  กับกับ  ยุทธศาสตรยุทธศาสตร//กลยุทธกลยุทธ
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4.1 การพัฒนาบุคลากรภาคบริการ
4. การสงเสริมภาคบริการในการสรางคุณคาและ
มูลคาเพิ่ม

3.1 การเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของ SMEs 
ภาคการคาสง-ปลีก 

3. การเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาค
การคา

2.5 การยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และความ สามารถ
ในการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาด

2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ

2.2 การสนับสนุนขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและ
การใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการผลิต

2. การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถทาง
นวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
ภาคการผลิต 

1.6 การสรางความตื่นตัว จิตสํานึกและธรรมาภิบาลแก
ผูประกอบการ

1.5 การสรางโอกาสในทางธุรกิจและการใหบริการองค
ความรูดานการตลาด

พัฒนาบุคลากร

กลยุทธกลยุทธยุทธศาสตรยุทธศาสตรการสงเสริมการสงเสริม  SMEsSMEs  ดานตางๆดานตางๆ
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3.2 การสงเสริมและปรับปรุงระบบการกํากับดูแล
ภาคการคาสง-คาปลีกเพื่อใหเกิดการแขงขันท่ีเปน
ธรรม

3. การเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาค
การคา

กฎระเบียบ/ขอบังคับ

6.6 การสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการดานโลจิ
สติกส

6. การพัฒนาปจจัยเอ้ือในการดําเนินธุรกิจ

5.3 การสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหบริการแก 
SMEs ในภูมิภาค

5. การสงเสริม SMEs ในภูมิภาคและทองถิ่นโลจิสติกส

6.9 การบริหารจัดการงานสงเสริม SMEs

6.6 การสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการดานโลจิ
สติกส

6.2 การยกระดับความรูและทักษะบุคลากรของ 
SMEs (ผูประกอบการ / พนักงาน)

6. การพัฒนาปจจัยเอ้ือในการดําเนินธุรกิจ

4.4 การเรงรัดการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และ
คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑบริการ

4.3 การพัฒนาศักยภาพในการแขงขันพัฒนาบุคลากร
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4.4 การเรงรัดการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และ
คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑบริการ

4.3 การพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน
4. การสงเสริมภาคบริการในการสรางคุณคาและ
มูลคาเพิ่ม

3.1 การเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของ SMEs 
ภาคการคาสง-ปลีก 

3. การเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบในภาค
การคา

2.5 การยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และความ สามารถ
ในการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาด

2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ

2.2 การสนับสนุนขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและ
การใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการผลิต

2. การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถทาง
นวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
ภาคการผลิต 

1.3 การเพิ่มขีดความสามารถดานเทคโนโลย/ี
นวัตกรรม

1. การสรางและพัฒนาผูประกอบการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6.7 การปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรค
และเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจ

6. การพัฒนาปจจัยเอ้ือในการดําเนินธุรกิจ

กลยุทธกลยุทธยุทธศาสตรยุทธศาสตรการสงเสริมการสงเสริม  SMEsSMEs  ดานตางๆดานตางๆ
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6.3 การบริหารจัดการระบบขอมูลสําหรับ 
SMEs

6. การพัฒนาปจจัยเอ้ือในการดําเนินธุรกิจ

5.2 การสงเสริมการเช่ือมโยงเครือขายวิสาหกิจ
เพื่อเสริมสรางหวงโซมูลคาในสาขาท่ีมี
ศักยภาพ 

5.1 การสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น5. การสงเสริม SMEs ในภูมิภาคและทองถิ่น

4.2 การเสริมสรางระบบความเชื่อมโยงหวงโซ
อุปทานและเครือขายวิสาหกิจของภาคบริการ 
ท่ีมีศักยภาพ

4. การสงเสริมภาคบริการในการสรางคุณคา
และมูลคาเพิ่ม

3.1 การเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของ 
SMEs ภาคการคาสง-ปลีก 

3. การเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบใน
ภาคการคา

2.4 การเตรียมพรอมรองรับระบบการคาเสรี
และมาตรการทางการคา

2. การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถทาง
นวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมในภาคการผลิต 

1.3 การเพิ่มขีดความสามารถดานเทคโนโลย/ี
นวัตกรรม

1. การสรางและพัฒนาผูประกอบการ
การพัฒนาระบบขอมูลและระบบเตือนภัย

ลวงหนา

6.1 การสงเสริมระบบและเครื่องมือให SMEs 
เกิดความสะดวกในการใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

6. การพัฒนาปจจัยเอ้ือในการดําเนินธุรกิจวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กลยุทธกลยุทธยุทธศาสตรยุทธศาสตรการสงเสริมการสงเสริม  SMEsSMEs  ดานตางๆดานตางๆ
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แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2550-2554)
ยุทธศาสตร/กลยุทธ หนวยงานที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน หนวยงานที่ควรมีสวนรวมมากขึ้น

1 การสรางและพัฒนาผูประกอบการ

1.1 การสรางแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ
ธุรกิจเงินรวมลงทุน(Venture Capital) ภาครัฐ(สสว.) และ
ภาคเอกชน(ธนาคารกสิกรไทย บลจ.วรรณ สถาบันการศึกษา

บางแหง สมาคมธุรกิจแฟรนไชล)

กสอ.,ISMED, ธพว.,
สมาคมและสถาบันศึกษาตางๆ

 สอจ.

1.2
เพิ่มขีดความสามารถ ความรู ทักษะ ตามขนาด
และระยะเวลาการเติบโตของธุรกิจในการ

ประกอบกิจการ

กสอ.,สสว.,ISMED,สถาบันเฉพาะทาง , กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา,การทองเที่ยวแหงประเทศไทย,สมาคมและ
สถาบันการศึกษา,สถาบันพัฒนาผูประกอบการไทย,

สวทช.,สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ

สถาบันเฉพาะทางทุกแหง,
สอจ., สอท., สภาหอการคาฯ

1.3
การเพิ่มขีดความสามารถดานเทคโนโลย/ี

นวัตกรรม

สถาบันเฉพาะทาง,สวทช.,วว.,สสว.,
สมาคมบางแหง เชน สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย,

สถาบันการศึกษาบางแหง,สถาบันไทย-เยอรมัน,
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน

สถาบันการศึกษาตาง ,ๆ สอท.,
สภาหอการคาฯ ,กระทรวงICT

1.4
การยกระดับความสามารถและคุณภาพชีวิต

บุคลากร 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย,

สถาบันเฉพาะทาง,กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

สอท., สภาหอการคาฯ,
สมาคมและสถาบันการศึกษา, สอจ.

1.5
การสรางโอกาสในทางธุรกิจและการใหบริการ

องคความรูดานการตลาด

สสว.,ISMED,หนวยงานตางๆของกระทรวงพาณิชย,
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย,สมาคมธุรกิจตางๆ,

สภาหอการคาฯ, สอท.
สอจ., สถาบันเฉพาะทาง

1.6
การสรางความตื่นตัว จิตสํานึก และธรรมาภิบาล

แกผูประกอบการ
สสว.,ISMED,สถาบันการศึกษาตางๆ

สอท.,สภาหอการคาฯ, กรมพัฒนาธุรกิจการคา,
การทองเที่ยว,สมาคมตางๆ,กสอ.,
สมอ.,BOI,สถาบันเฉพาะทาง
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แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ตอ)
ยุทธศาสตร/กลยุทธ หนวยงานท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน หนวยงานที่ควรมีสวนรวมมากขึ้น

2
การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถทาง
นวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมในภาคการผลิต 

2.1
การสงเสริมการสรางพันธมิตรธุรกิจและ
การรวมกลุมเครือขายวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (Cluster)

สสว.,กสอ.,NESDB,สถาบันคีนัน,
โครงการทุนเครือขายนวัตกรรม,สมาคมตางๆ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา,สอท.,
สภาหอการคาฯ ,สถาบันเฉพาะทาง

,ISMED

2.2

การสนับสนุนขีดความสามารถทาง
เทคโนโลยีและการใชประโยชนจาก
โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการ
ผลิต

สสว.,สวทช.,วว.,กสอ.,สถาบันเฉพาะทาง,
สถาบันการศึกษาและสมาคมตางๆ,

กระทรวงอุตสาหกรรม (สศอ.,กสอ.,ฯลฯ)
สอท.,สภาหอการคาฯ, สถาบันการศึกษา

2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ
สสว.,สวทช.,สถาบันเฉพาะทาง,
สถาบันการศึกษาและสมาคมตางๆ,

กระทรวงอุตสาหกรรม
สอท., สภาหอการคาฯ,สถาบันการศึกษา

2.4
การเตรียมพรอมรองรับระบบการคาเสรี

และมาตรการทางการคา

กระทรวงพาณิชย,กระทรวงอุตสาหกรรม,สสว.,
สอท., สภาหอการคาฯ,TDRI,

สถาบันการศึกษาและสมาคมตางๆ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย,ี
กระทรวงแรงงาน,สถาบันการศึกษา

2.5

ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และความ 
สามารถในการสรางความแตกตางของ
ผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการ

ของตลาด

สสว.,กระทรวงพาณิชย,กระทรวงอุตสาหกรรม,
สถาบันเฉพาะทาง,สถาบันรับรอง ISO,สวทช.,

สถาบันสงเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน,
สถาบันไทย-เยอรมัน,สมาคมตางๆ

สอท., สภาหอการคาฯ,
สถาบันการศึกษาตางๆ

 
 



 ภาคผนวก ฉ - 42

83

แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ตอ)

ยุทธศาสตร/กลยุทธ หนวยงานท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน หนวยงานที่ควรมีสวนรวมมากขึ้น

3
การเพ่ิมประสิทธิภาพและ      
ลดผลกระทบในภาคการคา 

3.1

การเสริมสรางศักยภาพในการ
แขงขันของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมภาคการคาสง-คา

ปลีก

สสว.,ISMED,สมาคมการคาปลีก-คาสง,
กรมพัฒนาธุรกิจการคา,กรมการคา
ภายใน,สภาหอการคาฯ,สมาคมตางๆ

สถาบันการศึกษาตางๆ

3.2

การสงเสริมและปรับปรุงระบบ
การกํากับดูแลภาคการคาสง -คา
ปลีกเพ่ือใหเกิดการแขงขันท่ีเปน

ธรรม

สสว.,กระทรวงพาณิชย,
สมาคมการคาปลีก-คาสง,

สภาหอการคาฯ,สมาคมตางๆ
-

3.3

การสรางและพัฒนากลไกความ
รวมมือระหวางภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาควิชาการและ
ภาคประชาชน ในการพัฒนา

ธุรกิจคาสง-คาปลีก

สสว.,กระทรวงพาณิชย,
สมาคมการคาปลีก-คาสง,สภา
หอการคาฯ,สมาคมตางๆ

-
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แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ตอ)

ยุทธศาสตร/กลยุทธ หนวยงานท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน หนวยงานที่ควรมีสวนรวมมากขึ้น

4
การสงเสริมภาคบริการในการสราง

คุณคาและมูลคาเพ่ิม 

4.1 การพัฒนาบุคลากรภาคบริการ

กระทรวงแรงงาน , สสว. , ISMED , กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา , การทองเที่ยวแหงประเทศไทย , 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ , 
สถาบันการศึกษา , สภาหอการคาฯ , สมาคมตางๆ

-

4.2
การเสริมสรางระบบความเชื่อมโยง
หวงโซอุปทานและเครือขายวิสาหกิจ

ของภาคบริการ ท่ีมีศักยภาพ

สสว. , ISMED , กรมพัฒนาธุรกิจการคา ,
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ,สภาหอการคาฯ , 

สมาคมตางๆ
-

4.3 การพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน

สสว. , ISMED , กระทรวง ICT , สวทช. ,
กรมพัฒนาธุรกิจการคา , การทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย ,สภาหอการคาฯ ,
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

สมาคมตางๆ

4.4
การเรงรัดการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิต
ภาพ และคุณภาพมาตรฐานของ

ผลิตภัณฑบริการ

สสว. , ISMED , กรมพัฒนาธุรกิจการคา ,
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ,สภาหอการคา , 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
สมาคมตางๆ
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85

แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ตอ)
ยุทธศาสตร/กลยุทธ หนวยงานท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน หนวยงานที่ควรมีสวนรวมมากขึ้น

5
การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในภูมิภาคและทองถิ่น 

5.1
การสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและ

ทองถิ่น

NESDB ,สํานักงาน/หนวยงานในจังหวัดตางๆ , 
สสว. , ISMED , กนอ. , กสอ. , สอท.,
สภาหอการคาฯ , สถาบันการศึกษาตางๆ

สถาบันการศึกษาในภูมิภาค , 
หนวยงานในระดับทองถิ่น , สอจ.

5.2
การสงเสริมการเชื่อมโยงเครือขาย

วิสาหกิจเพื่อเสริมสรางหวงโซมูลคาใน
สาขาที่มีศักยภาพ 

NESDB ,สํานักงาน/หนวยงานในจังหวัดตางๆ , 
สสว. , ISMED , กสอ. , สอท., สภาหอการคาฯ , 

สถาบันการศึกษาตางๆ

สถาบันการศึกษาในภูมิภาค , 
หนวยงานในระดับทองถิ่น ,

สอจ. , กนอ.

5.3
การสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
ใหบริการแกวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมในภูมิภาค

NESDB , กระทรวงคมนาคม , กนอ. ,
กระทรวง ICT , สมาพันธโลจิสติกสไทย

-

5.4
การบูรณาการและสรางเครือขายการ
ทํางานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมในภูมิภาค

สสว. , ISMED , 
กระทรวงอุตสาหกรรม (กสอ. , สปอ.,ฯลฯ ) , 

สมาคมตางๆ

สอจ. ,
สถาบันการศึกษาในเขตภูมิภาค
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แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ตอ)
ยุทธศาสตร/กลยุทธ หนวยงานท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน หนวยงานที่ควรมีสวนรวมมากขึ้น

6
การพัฒนาปจจัยเอ้ือ
ในการดําเนินธุรกิจ 

6.1
การสงเสริมระบบและเครื่องมือให 
SMEs เกิดความสะดวกในการใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

สสว. ,ISMED , สศอ. , กรอ. , NSO . , ธปท. ,
NESDB , กรมพัฒนาธุรกิจการคา ,

สถาบันเฉพาะทาง , กรมทรัพยสินทางปญญา , 
สอท. , สภาหอการคาฯ , สมาคมตางๆ

กระทรวง ICT

6.2
การยกระดับความรูและทักษะบุคลากร

ของ SMEs (ผูประกอบการ / 
พนักงาน)

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน , กสอ. , สสว. , ISMED , 
สวทช. , วว. , สถาบันเฉพาะทาง , กรมพัฒนา

ธุรกิจการคา , สอท. , สภาหอการคาฯ ,
สถาบันการศึกษาและสมาคมตางๆ

สถาบันการศึกษาตางๆ,
สอจ.

6.3
การบริหารจัดการระบบขอมูลสําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

สสว. , ISMED , สศอ. , NSO . ,NESDB , สอท. , 
สภาหอการคาฯ , สมาคมตางๆ

สปอ.

6.4
การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมทางดานการเงิน

ธพว.,สสว.,ธสน.,ธกส.,ธ.ออมสิน,บสย.,
ธนาคารพาณิชย,ธุรกิจรวมลงทุน,

ธุรกิจ Factoring,Leasing
-

6.5
การสงเสริมสิ่งอํานวยความสะดวก
และความสามารถดานการตลาด

กระทรวงพาณิชย,สภาหอการคาฯ.
สอท.,สมาคมตางๆ

สถาบันเฉพาะทาง, 
กระทรวงมหาดไทย
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แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ตอ)

ยุทธศาสตร/กลยุทธ หนวยงานท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน หนวยงานที่ควรมีสวนรวมมากขึ้น

6.6
การสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการ

ดานโลจิสติกส

กระทรวงคมนาคม,กระทรวงอุตสาหกรรม,BOI,
กรมพัฒนาธุรกิจการคา,สภาหอการคาฯ,

สอท.,สมาคมตางๆ,
บริษัทจัดการดานโลจิสติกส

-

6.7
การปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ
เพื่อลดอุปสรรคและเอื้อตอการดําเนิน

ธุรกิจ

สสว.,กสอ.,สอท.,
สภาหอการคาฯ,สมาคมตางๆ

สถาบันเฉพาะทาง

6.8 การสงเสริมดานพื้นที่ประกอบการ กนอ.,สสว.,ISMED -

6.9
การบริหารจัดการงานสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

NESDB,กระทรวงอุตสาหกรรม,กระทรวง
พาณิชย,สสว.,ISMED,สอท.,สภาหอการคาฯ,

สถาบันการศึกษาและสมาคมตางๆ
-
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หนังสือและบทความภาษาไทย 
กรมสรรพากร.ระบบออนไลน.เขาถึงไดจากแหลงขอมูลสารสนเทศ http://www.rd.go.th,22 ตุลาคม 

2550. 
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