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10.1 มาตรการความช่วยเหลอืของหน่วยงานภาครฐัต่อวสิาหกจิขนาดกลาง
 และขนาดย่อมทีป่ระสบอทุกภยั

เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถพลิกฟื้นกลับมาเป็นก�าลังส�าคัญใน

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยัง่ยนืต่อไป จงึเหน็ควรด�าเนนิการเพือ่ให้ความช่วยเหลอื

ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในทกุภาคส่วน ดงันี้

1. มาตรการด้านสนิเชือ่

ด้านสินเชื่อในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ�าแนกได้เป็น  

2 ส่วน คอื 

 1.1 มาตรการสินเชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซ่ึงด�าเนินการผ่าน 

    สถาบนัการเงินของรัฐ โดยเน้นการเพิม่สภาพคล่องแก่ผูป้ระกอบการทีป่ระสบ 

    อุทกภยั รายละเอยีดดังนี้

  1.1.1  สนิเชือ่ดอกเบ้ียต�า่โดยความร่วมมอืของธนาคารออมสนิ

  อัตราดอกเบีย้ : ธนาคารพาณชิย์ทีร่่วมโครงการให้สนิเชือ่แก่ผูป้ระกอบการที่ 

    ประสบอุทกภัยตามกลุ่มเป้าหมายที่ก�าหนดในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ  

    3 เป็นระยะเวลา 3 ปี

  วงเงนิ Soft Loan จากธนาคารออมสนิ : ธนาคารออมสนิร่วมให้สนิเชือ่กบั 

    ธนาคารพาณิชย์ ในสัดส่วน ธนาคารออมสิน : ธนาคารพาณิชย์ เท่ากับ  

    50 : 50 โดยธนาคารออมสนิจะฝากเงนิกบัธนาคารพาณชิย์ในอตัราดอกเบีย้ 

    ร้อยละ 0.01 เป็นจ�านวน 20,000 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 3 ปี เพือ่ให้ธนาคาร 

    พาณชิย์สมทบให้สนิเชือ่กบัผูป้ระสบอทุกภยัตามกลุม่เป้าหมายทีก่�าหนด

มาตรการเฉพาะกจิ และแนวทางการด�าเนนิงาน เพื่อให้ความช่วยเหลอื 
ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมจากผลกระทบ
ของอุทกภัย และการปรับอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ใหม่  

บทที่ 10
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  งบประมาณทีใ่ช้ในการสนับสนุน : รัฐบาลชดเชยต้นทนุเงนิให้ธนาคารออมสนิ 

    ในหลกัการเดยีวกบัการให้ธนาคารออมสนิด�าเนนิโครงการ Soft Loan แทน 

    ธนาคารแห่งประเทศไทย เพือ่ให้ความช่วยเหลอืผูป้ระกอบกจิการใน 3 จงัหวดั 

    ชายแดนภาคใต้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที ่2 มถินุายน 2553 ซึง่ชดเชย 

    ในอตัราดอกเบ้ียเงนิฝากประจ�า 12 เดือน ส�าหรับผูฝ้ากทัว่ไปสงูสดุของธนาคาร 

    ออมสนิ (ปัจจบัุนอยูท่ีร้่อยละ 3.25 ต่อปี) บวกต้นทนุการด�าเนนิงาน (ร้อยละ  

    0.98 ต่อปี) หกัด้วยผลตอบแทนจากการฝากเงนิกบัธนาคารพาณชิย์ (ร้อยละ  

    0.01 ต่อปี) คิดเป็นร้อยละ 4.22 ต่อปี หรือคิดเป็นเงินชดเชยตลอด 3 ปี  

    ประมาณ 2,532 ล้านบาท

  1.1.2  มาตรการช่วยเหลอืผูป้ระกอบการทีป่ระสบภยัพบิตั ิปี 2554 โดยธนาคาร 

     พัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 

  อัตราดอกเบีย้และค่าธรรมเนยีม : ธนาคารคิดดอกเบีย้ในอตัราคงทีร้่อยละ 8  

    ต่อปี ตลอดอายสุญัญา โดยแยกเป็น (1) เรียกเกบ็ดอกเบีย้จากผูกู้้ในอตัรา 

    ร้อยละ 6 ต่อปี ตลอดอายสุญัญา และ (2) รัฐบาลชดเชยดอกเบีย้อกีร้อยละ 2  

    ต่อปี ตลอดอายสุญัญา โดย ธพว. ประสานกบัส�านกังบประมาณ (สงป.) ในการ 

    ตั้งงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย และเบิกจ่ายตามท่ี 

    เกดิขึน้จรงิ โดยมปีระมาณการวงเงนิชดเชยรวมไม่เกนิ 162 ล้านบาท ทัง้นี้  

    ธนาคารคดิค่าธรรมเนยีมในอตัราร้อยละ 0.1 ของวงเงนิสนิเชือ่ที่ได้รบัอนมุตัิ  

    โดยเรยีกเกบ็ขัน้ต�า่ 100 บาทต่อราย วงเงนิอนมุตัสินิเชือ่รวมของโครงการ  

    2,000 ล้านบาท

  1.1.3 สนิเช่ือส�าหรับผูป้ระกอบการ SMEs ผ่านกลไกการค�า้ประกนัในลกัษณะ  

     Portfolio Guarantee Scheme ของบรรษัทประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรม 

     ขนาดกลางและขนาดย่อม (บสย.)

  เงือ่นไขการค�า้ประกนั :  

  (1) ระยะเวลาการค�า้ประกนั 7 ปี

  (2) ค่าธรรมเนียมค�้าประกันร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงินค�้าประกันสินเชื่อ 

     โดยรฐับาลจะชดเชยค่าธรรมเนยีมให้ใน 3 ปีแรก
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  (3) สินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินต้องเป็นสินเชื่อใหม่ และต้องไม่น�าไป 

     ช�าระหนี้กับสถาบันผู้ให้กู้ โดยก�าหนดวงเงินค�้าประกันสูงสุดไม่เกิน 10  

     ล้านบาทต่อรายต่อสถาบัน แต่หากสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพียง 

     อย่างเดียว บสย. จะค�า้ประกนัในวงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 5 ล้านบาทต่อราย 

     ต่อสถาบัน โดยธนาคารพาณชิย์จะคดิดอกเบีย้กบัลกูค้าในอตัราร้อยละ 3  

     ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี และหลงัจากนัน้คดิอตัราดอกเบีย้ตามอตัราปกต ิ

     ของแต่ละธนาคาร

  (4) เป็น SMEs ตามกลุม่เป้าหมายตามทีก่�าหนด และต้องไม่เป็นหนี ้NPL  

     ก่อนวันที ่1 สงิหาคม 2554

  วงเงนิสนิเชือ่ค�า้ประกนัรวม : 100,000 ล้านบาท

  งบประมาณทีใ่ช้ในการสนบัสนนุ : บสย. ขอรบัชดเชยจากรฐับาลเป็นจ�านวน 

    ไม่เกนิ 23,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 

  (1) ชดเชยค่าธรรมเนยีมค�า้ประกนัร้อยละ 1.75 เป็นระยะเวลา 3 ปี หรอืเป็น 

     จ�านวนทัง้สิน้ 5,250 ล้านบาท (ค�านวณจาก 1.75% × 3 × 1,000,000)

  (2) ชดเชยส่วนต่างค่าประกันชดเชยตามที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกิน 17,750  

     ล้านบาท (โดยค�านวณจากความรับผดิชอบส่วนสญูเสยีในการจ่ายค่าประกนั 

     ชดเชยสูงสุดที่ร้อยละ 30 หักด้วยรายได้ค่าธรรมเนียมค�้าประกันตลอด 

     ระยะเวลาโครงการ 3 ปี รวมร้อยละ 12.25 เท่ากบัต้องชดเชยส่วนต่างที ่

     ร้อยละ17.75 (30% - 12.25% = 17.75) × 100,000 = 17,750)

  1.1.4 ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและ 

     ขนาดย่อมผ่านธนาคารพาณชิย์ สาขาธนาคารพาณชิย์ต่างประเทศ และ 

     สถาบันการเงนิเฉพาะกจิของรัฐ 6 แห่ง 

  ได้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารเพ่ือ 

    การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ 

    ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสนิ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ 

    ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย วงเงินให้ความช่วยเหลือท้ังสิ้น 300,000  

    ล้านบาท โดยสดัส่วนให้ความช่วยเหลอืแบ่งเป็น ธปท. ไม่เกนิร้อยละ 70 และ 

    สถาบันการเงนิไม่ต�า่กว่าร้อยละ 30 (ธปท. ไม่เกนิ 210,000 ล้านบาท และ 
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    สถาบนัการเงนิสมทบไม่น้อยกว่า 90,000 ล้านบาท) วงเงนิให้ความช่วยเหลอื 

    วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมรายละไม่เกนิ 30 ล้านบาท บคุคลธรรมดา 

    รายละไม่เกนิ 1 ล้านบาท โดยการพจิารณาอนมุตัสินิเชือ่ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิ 

    ของสถาบันการเงิน และ ธปท. คิดอัตราดอกเบ้ียท่ีคิดจากสถาบันการเงิน 

    ร้อยละ 0.01 ต่อปี โดยให้สถาบันการเงินคิดจากวิสาหกิจขนาดกลางและ 

    ขนาดย่อม และบุคคลธรรมดา ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 3 ต่อปี

 1.2 มาตรการสินเช่ือของสถาบนัการเงิน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการพกัช�าระหนีเ้ดมิ หรอื 

    ขยายระยะเวลาผ่อนช�าระหนี ้การเพิม่สภาพคล่องโดยการให้ลกูหนีเ้ดมิทีเ่ป็น 

    ผูป้ระกอบการกูเ้พิม่ได้ รวมถงึการผ่อนปรนเงือ่นไข เช่น ยกเว้นดอกเบีย้กรณี 

    ผดินดัช�าระ 

นอกจากมาตรการใน 2 ส่วนข้างต้น ยงัมกีารด�าเนินมาตรการด้านสนิเชือ่ โดยส�านกังาน

ประกนัสงัคมร่วมกับสถาบนัการเงนิ เพือ่ให้ความช่วยเหลอืสถานประกอบการทีป่ระสบอทุกภยั 

คอื โครงการช่วยเหลอืสถานประกอบการทีป่ระสบอทุกภยั โดยก�าหนดวงเงนิรายละไม่เกนิ 1 

ล้านบาท อัตราดอกเบีย้เงนิกูร้้อยละ 3 ต่อปี คงที ่3 ปี สามารถยืน่กูก้บัธนาคาร 3 แห่ง คอื 

ธนาคารกรงุไทย ธนาคารออมสนิ และธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย

2. มาตรการด้านกฎหมาย - การประกนัภยักรณอีทุกภยั

 2.1 ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.)  

    ได้ด�าเนินการเร่งรัดให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอา 

    ประกันภัย อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม และประสานเครือข่าย เช่น  

    สภาหอการค้าไทย สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการแจ้งข้อมลูความ 

    เสียหายของผู้ประกอบการที่จัดให้มีการประกันภัย เพื่อส�านักงาน คปภ.  

    จะเข้าไปช่วยเหลอื โดยผูป้ระกอบการทีป่ระสบอทุกภัยท่ีท�าประกนัภัยจะได้รบั 

    ความคุม้ครองเกีย่วกบัทรัพย์สนิ คอื สถานประกอบการ ดงันี้

  2.1.1 กรณีประกันอัคคีภัย - ผู้ประกอบการท่ีประสบอุทกภัยท่ีท�าประกัน 

     อัคคีภยัและต้องซ้ือภยัคุ้มครอง “ภยัน�า้ท่วม” เพิม่เตมิไว้ 

  2.1.2 กรณปีระกนัความเสีย่งทรัพย์สนิ -  ผูท้ี่ได้ท�าประกนัภยัความเสีย่งภยั 

     ทรพัย์สนิ (IAR) ซึง่ให้ความคุม้ครองความเสยีหายต่อทรพัย์สนิทีเ่อา 

     ประกนัภยั อนัเกดิจากภยัต่างๆ รวมถงึภยัน�า้ท่วมด้วย
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  2.1.3 กรณปีระกนัภยัธรุกจิหยดุชะงกั - คุม้ครองกรณผีูป้ระกอบการต้องปิด 

     กจิการ และขาดรายได้จากภยัน�า้ท่วมด้วย

 2.2 การจดัต้ังกองทนุส่งเสริมการประกนัภยัพบิตั ิพ.ศ. 2555 วงเงนิความคุม้ครอง 

    และการจ�ากดัความรับผดิของกรมธรรม์ประกนัภยัพบิตั ิ(sub limit) แบ่งตาม 

    ประเภทของผูเ้อาประกนัภยัเป็น 3 ประเภท ในทกุพืน้ทีท่ัว่ประเทศ ดงันี้

  (1) บ้านอยูอ่าศัย วงเงนิความคุ้มครองไม่เกนิ 100,000 บาท คดิอตัราเบีย้ 

     ประกนัภยัทีร้่อยละ 0.5 ต่อปี ของวงเงนิความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกัน 

     ภยัพบัิติ

  (2) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หมายถึง ธุรกิจที่มีทุน 

     ประกนัภยั ไม่เกนิ 50 ล้านบาท จะจ�ากดัความรบัผดิของกรมธรรม์ภัยพบิตั ิ

     ที่ไม่เกนิร้อยละ 30 ของทนุประกนัภยั คดิอตัราเบีย้ประกนัภัยท่ีร้อยละ 1.0  

     ต่อปีของวงเงนิความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัพบิตัิ

  (3) อตุสาหกรรม หมายถงึ ธรุกจิทีม่ทีนุประกนัภยัตัง้แต่ 50 ล้านบาทขึน้ไป  

     จะจ�ากัดความรับผิดของกรมธรรม์ภัยพิบัติท่ีไม่เกินร้อยละ 30 ของทุน 

     ประกันภัย คิดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ร ้อยละ 1.25 ต่อปีของวงเงิน 

     ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัพบิตัิ

3. มาตรการด้านแรงงาน

กระทรวงแรงงาน ด�าเนนิมาตรการด้านแรงงานเพือ่ป้องกนั และบรรเทาการเลกิจ้าง ดงันี้

 3.1 โครงการป้องกนัและบรรเทาการเลกิจ้าง เพือ่ช่วยสนบัสนนุให้นายจ้างมกี�าลัง 

    ที่จะจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างของตน แต่ทั้งนี้ ต้องมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะไม ่

    เลกิจ้างลกูจ้าง รวมทัง้การจ่ายค่าจ้างนัน้ต้องจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ 

    ค่าจ้างเดมิ โดยกระทรวงแรงงานจะไปช่วยสมทบการจ่ายค่าจ้างของนายจ้าง 

    ให้ลกูจ้างรายละ 2,000 บาท เป็นเวลา 3 เดอืน

 3.2 โครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” สถานประกอบกิจการประสบอุทกภัย เพื่อให้ 

    ลูกจ้างที่ไม่ได้ท�างานช่วงประสบภัยได้มีงานท�าที่สถานประกอบการอ่ืน โดย 

    ขอความร่วมมอืสถานประกอบการที่ไม่ได้รบัผลกระทบ เปิดรบัลกูจ้างที่ได้รบั 

    ความเดือดร้อนเข้าท�างานในระยะสั้น ตามสภาพของงานในสถานประกอบ 

    กิจการนั้นๆ ได้ เพื่อให้ลูกจ้างมีงานท�าไปพลางก่อน และมีรายได้ตามปกติ  
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    โดยแนวทางการด�าเนินงาน คือ ติดต่อประสานสถานประกอบกิจการที่ไม่ 

    ประสบอุทกภัย และมีความพร้อม ความต้องการท่ีจะรับลูกจ้างจากสถาน 

    ประกอบกจิการทีป่ระสบอทุกภยัเข้าท�างานในช่วงระยะเวลาหนึง่ โดยให้เจรจา 

    ตกลงกนัในการช่วยเหลอืลกูจ้างให้มงีานท�าในช่วงระยะเวลาทีส่ถานประกอบ 

    กิจการเดิมปิดกิจการช่ัวคราว เน่ืองจากประสบอุทกภัย โดยมิใช่เป็นการ 

    เลิกจ้าง แต่มีลักษณะเป็นการยืมตัวลูกจ้างไปช่วยงานเป็นการชั่วคราว 

    นอกจากนีส้ถานประกอบกจิการประสบภยัน�า้ท่วมท่ีประสงค์จะส่งลกูจ้างไปท�างาน 

    กับสถานประกอบกิจการที่ต้องการช่วยเหลือ ด�าเนินการประชาสัมพันธ์ให ้

    ลูกจ้างทราบรายละเอียดการตกลงระหว่างสถานประกอบกิจการท้ัง 2 แห่ง  

    เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกจ้างตัดสินใจ โดยยึดถือความสมัครใจของลูกจ้าง 

    เป็นส�าคญั

 3.3 การลดอัตราการจดัเกบ็เงินสมทบประกนัสงัคม โดยกฎกระทรวงก�าหนดอตัรา 

    เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม พ.ศ. 2555 ได้ลดอตัราเงนิสมบทให้แก่นายจ้าง  

    ลกูจ้างผูป้ระกนัตนมาตรการ 33 เป็นระยะเวลา 1 ปี ในปี 2555 มผีลใช้บงัคบั 

    เมือ่วนัที ่1 มกราคม 2555 โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 

   ครึง่ปีแรก (1 มกราคม - 30 มถินุายน 2555) คอื งวดค่าจ้างเดอืนมกราคม 

     ถึงงวดค่าจ้างเดือนมิถุนายน จ่ายในอัตราฝ่ายร้อยละ 3 ลดลงจากเดิม 

     ฝ่ายละร้อยละ 2 (อตัราร้อยละ 5)

   ครึ่งปีหลัง (1 กรกฏาคม - 31 ธันวาคม 2555) คือ งวดค่าจ้างเดือน 

     กรกฏาคมถงึงวดค่าจ้างเดอืนธนัวาคม จ่ายในอตัราฝ่ายร้อยละ 4 ลดลง 

     จากเดมิฝ่ายละร้อยละ 1 (อตัราร้อยละ 5)

  ทัง้นี ้ รฐับาลยงัคงจ่ายสมทบในอตัราเดิม คือ ร้อยละ 2.75 ซึง่การลดอตัรา 

    เงนิสมทบน้ี ช่วยแบ่งเบาภาระนายจ้างและผูป้ระกนัตนฝ่ายละประมาณ 16,700  

    บาท โดยในส่วนของผูป้ระกนัตนสามารถแบ่งเบาภาระได้เฉลีย่คนละประมาณ  

    1,700 บาทต่อปี โดยสทิธปิระโยชน์ทีผู่ป้ระกนัตนจะได้รบัยงัคงเหมอืนเดมิ
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4. มาตรการด้านภาษแีละสทิธปิระโยชน์

 4.1 กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากร ด�าเนินมาตรการด้านภาษี ส�าหรับ 

    ผูป้ระกอบการทีป่ระสบอทุกภยั ดงันี้

  4.1.1 การยกเว้นภาษีเงินได้ส�าหรับเงินชดเชยท่ีผู้ประสบอุทกภัยได้รับจาก 

     ภาครัฐ อกีทัง้ ยกเว้นภาษเีงนิได้ส�าหรบัค่าสนิไหมทดแทนทีผู่ป้ระสบ 

     อทุกภยัได้รบัจากการประกนัภยัเพือ่ชดเชยความเสยีหายดังกล่าว เฉพาะ 

     ส่วนทีเ่กนิมลูค่าต้นทนุของทรัพย์สนิทีเ่หลอืจากการหกัค่าสกึหรอ หรอื 

     ค่าเสือ่มราคาแล้ว รวมถงึ ยกเว้นภาษเีงนิได้เป็นจ�านวนเท่ากบัจ�านวน 

     ความเสยีหายที่ได้รับส�าหรับผูป้ระสบอุทกภัยท่ีได้ลงทะเบยีนไว้กบัศนูย์ 

     หรือหน่วยงานให้ความช่วยเหลอืของทางราชการ

  4.1.2 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�าหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษี 

     มลูค่าเพิม่ทีน่�าสนิค้าไปบริจาค เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยั

  4.1.3 ขยายก�าหนดเวลาการย่ืนแบบแสดงรายการและช�าระภาษีอากรแก่ 

     ผู้ประกอบการในท้องที่ที่ประสบอุทกภัย โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ  

     เงนิเพิม่ และค่าปรับอาญา

 4.2 กระทรวงการคลงัโดยกรมศลุกากร ด�าเนนิมาตรการเพือ่ช่วยเหลอื และฟ้ืนฟู 

    ผูป้ระกอบการทีป่ระสบอทุกภยั ดงันี้

  4.2.1 มาตรการช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ

  - ผ่อนผันการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการด�าเนินพิธีการศุลกากรตามกฎ 

     กระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมในการด�าเนนิพิธกีารทางศลุกากร พ.ศ. 2552  

     เป็นเวลา 6 เดือน เพือ่เป็นการช่วยเหลอื ผูน้�าเข้า-ส่งออก ซึง่ปฏบิตัพิธิกีาร 

     กบักรมศลุกากร

  - จัดตั้งศูนย์บริการศุลกากร เพื่อให้บริการจัดท�าพิธีการศุลกากร และให้ 

     ค�าแนะน�าต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ตลอด  

     24 ชัว่โมงไม่เว้นวันหยดุราชการ ณ อาคาร 120 ปี กรมศลุกากร ชัน้ P

  - ก�าหนดให้ผู ้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม เขตปลอดอากร และ 

     คลงัสนิค้าทณัฑ์บน ทีป่ระสบอทุกภยั สามารถไปใช้บรกิารทีด่่านศลุกากร 

     ในพืน้ที่ใกล้เคยีงได้ทกุแห่ง
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  - ก�าหนดมาตรการพิเศษช่วยเหลือผู้ประกอบการที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม  

     เขตปลอดอากร และคลงัสนิค้าทณัฑ์บน ดังนี ้(1) ด�าเนนิการขนย้ายของ 

     ออกจากสถานประกอบการทีถ่กูน�า้ท่วมเพือ่ไปยงัสถานท่ีท่ีแจ้งให้ศลุกากร 

     ทราบ (2) ด�าเนินการน�าวัตถุดิบที่จะน�าเข้ามาในเขตศุลกากรไปเก็บยัง 

     สถานทีอ่ืน่ทีแ่จ้งให้ศุลกากรทราบ (3) ด�าเนินการผลติ ผสม ประกอบ บรรจุ  

     หรอืด�าเนนิการอืน่ใด ณ สถานประกอบการทีแ่จ้งให้ศลุกากรทราบ โดยให้ 

     ถอืว่าเป็นกระบวนการผลติในเขตศุลกากร

  - ขยายเวลาการส่งของออกที่ขอคืนอากรไปอีก 6 เดือน ส�าหรับวัตถุดิบ 

     น�าเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตผสม หรือประกอบเป็นของที่ส่งออก หรือใช้ 

     บรรจุของที่ส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  

     (ฉบบัที ่9) พทุธศักราช 2482

  4.2.2 มาตรการฟ้ืนฟผููป้ระกอบการ

  - ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ที่น�าเข้าไปใช้ในเขตประกอบการเสรี  

     เขตปลอดอากร และคลังสินค้าทัณฑ์บน โดยกรมศุลกากรจะอ�านวย 

     ความสะดวกด้านพธิกีารอย่างเต็มที่

  - ยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ทุกประเภทที่น�าเข้ามา เพื่อ 

     ทดแทน / ซ่อมแซมเคร่ืองจกัรทีเ่สยีหายจากอทุกภยั

  - ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้ารถยนต์ส�าเร็จรูป หรือชิ้นส่วนรถยนต์ที่ 

     น�าเข้ามาประกอบรถยนต์เพื่อจ�าหน่ายในประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาการ 

     ขาดแคลนรถยนต์ ส�าหรับผูบ้ริโภคในประเทศจากมาตรการต่างๆ นี ้ซึง่จะ 

     ช่วยให้ผู้ประกอบการบรรเทาความเดือดร้อน และสามารถด�าเนินกิจการ 

     ไปได้พอสมควร จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสูเ่ข้าภาวะปกติ

 4.3 กระทรวงอตุสาหกรรมโดยส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ ด�าเนนิ 

    มาตรการให้ความช่วยเหลอืแก่ผูป้ระกอบการทีป่ระสบอทุกภยั ดงันี้

  4.3.1 มาตรการทัว่ไปส�าหรับผูป้ระกอบการที่ได้รบัความเสยีหายจากอทุกภยั 

      กรณีผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายจากอทุกภัยประสงค์จะลงทนุ 

      เพ่ือท�าการผลติชัว่คราว หรือลงทนุใหม่เพือ่ฟ้ืนฟธูรุกจิในประเทศไทย  

      ได้รับยกเว้น และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังแสดงตามตาราง 

      ที ่10.5
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ตำรำงท่ี 10.1 มำตรกำรทัว่ไปส�ำหรบัผูป้ระกอบกำรที่ ได้รบัควำมเสยีหำย กรณปีระสงค์จะลงทนุเพื่อท�ำกำรผลติ 
   ชัว่ครำว หรอืลงทนุใหม่ เพื่อฟ้ืนฟธูรุกจิ ได้รบัยกเว้นและลดหย่อนภำษเีงนิได้นติบิคุคล

  4.3.2 มาตรการทัว่ไปส�าหรบัผูป้ระกอบการรายใหม่ หรอืผูป้ระกอบการทีล่งทนุ 

      อยูแ่ล้วที่ไม่ได้รับความเสยีหายจากอทุกภยั กรณผีูป้ระกอบการรายใหม่ 

      หรือผูป้ระกอบการทีล่งทนุอยูแ่ล้วที่ไม่ได้รบัความเสยีหายจากอทุกภยั  

      ประสงค์จะลงทนุใหม่ หรือขยายการลงทุนในประเทศไทย ได้รบัยกเว้น 

      และลดหย่อนภาษเีงนิได้นติิบุคคล ดงัแสดงในตารางที ่10.6

พื้นที่ลงทุน ปจจุบัน
มติ ครม. วันที่ 25 ตุลาคม 2554

เขต 1 นอกนิคมฯ

เขต 1 ในนิคมฯ

เขต 2 นอกนิคมฯ

เขต 2 ในนิคมฯ

เขต 3 นอกนิคมฯ

เขต 3 ในนิคมฯ

เขต 3 พิเศษ

ไมไดรับยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคล

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 ป

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 ป

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป

เเละลดหยอน 50% อีก 5 ป

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป

เเละลดหยอน 50% อีก 5 ป

ยกเวนภาษีเงินได 8 ป ไมจำกัดวงเงินที่

ยกเวน

ยกเวนภาษีเงินได 8 ป ไมจำกัดวงเงินที่

ยกเวน

ยกเวนภาษีเงินได 8 ป ไมจำกัดวงเงินที่

ยกเวน

ยกเวนภาษีเงินได 8 ป ไมจำกัดวงเงินที่

ยกเวนเเละลดหยอน 50% 3 ป

ยกเวนภาษีเงินได 8 ป ไมจำกัดวงเงินที่

ยกเวนเเละลดหยอน 50% 5 ป

ยกเวนภาษีเงินได 8 ป ไมจำกัดวงเงินที่

ยกเวนเเละลดหยอน 50% 5 ป

ยกเวนภาษีเงินได 8 ป ไมจำกัดวงเงินที่

ยกเวนเเละลดหยอน 50% 5 ป

ยกเวนภาษีเงินได 8 ป / จำกัดวงเงินท่ี

ยกเวน

ยกเวนภาษีเงินได 8 ป / จำกัดวงเงินท่ี

ยกเวน

ยกเวนภาษีเงินได 8 ป / จำกัดวงเงินท่ี

ยกเวน

ยกเวนภาษีเงินได 8 ป / จำกัดวงเงินท่ี

ยกเวนเเละลดหยอน 50% 3 ป

ยกเวนภาษีเงินได 8 ป / จำกัดวงเงินท่ี

ยกเวนเเละลดหยอน 50% 5 ป

ยกเวนภาษีเงินได 8 ป / จำกัดวงเงินท่ี

ยกเวนเเละลดหยอน 50% 5 ป

ยกเวนภาษีเงินได 8 ป / จำกัดวงเงินท่ี

ยกเวนเเละลดหยอน 50% 5 ป

หากไปลงทุนในจังหวัดอื�นหากลงทุนในจังหวัดเดิมที่
ประสบอุทกภัย



มาตรการเฉพาะกิจ และแนวทางการด�าเนินงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมจากผลกระทบของอุทกภัย และการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่าใหม่  
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ตำรำงที ่10.2 มำตรกำรทั่วไปส�ำหรับผู้ประกอบกำรรำยใหม่ หรือผู้ประกอบกำรที่ลงทุนอยู่แล้วที่ ไม่ ได้รับ 
   ควำมเสยีหำยจำกอทุกภยั ประสงค์จะลงทนุใหม่หรอืขยำยกำรลงทนุ ได้รบัยกเว้นและลดหย่อนภำษ ี
   เงินได้นติบิคุคล

  4.3.3 มาตรการเฉพาะประเภทกิจการส�าหรับผู้ประกอบการท่ีได้รับความ 

      เสยีหายจากอทุกภยั ได้แก่ อตุสาหกรรมรถยนต์ ส�าหรบักจิการผลติ 

      รถยนต์ทัว่ไป เหน็ควรให้ได้รับยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคล 5 ปี ทกุเขต  

      โดยจ�ากดัวงเงนิภาษทีี่ได้รับยกเว้นร้อยละ 100 ส่วนกจิการผลติรถยนต์ 

      ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากล (Eco Car) ซึง่ได้รบัสทิธปิระโยชน์ 

      สงูสดุอยูแ่ล้ว จะได้รับสทิธปิระโยชน์ตามหลกัเกณฑ์เดมิต่อไป ส�าหรบั 

      อุตสาหกรรมอื่น ให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาเป็น 

      รายกรณี

  4.3.4 มาตรการส�าหรับนิคม / เขตอุตสาหกรรมท่ีได้รับความเสียหายจาก 

      อุทกภัย: หากนิคม / เขตอุตสาหกรรมท่ีได้รับการส่งเสริม ได้รับ 

      ความเสียหายจากอุทกภัยและประสงค์จะลงทุน เพื่อพัฒนาหรือ 

      ปรบัเปลีย่นระบบสาธารณปูโภค เพือ่ป้องกนัปัญหาอทุกภยัในอนาคต  

      ไม่ว่าจะเป็นพืน้ทีเ่ดิม หรือขยายพืน้ทีเ่พิม่เตมิ เหน็ควรให้ได้รบัยกเว้น 

      ภาษเีงนิได้นติิบุคคล 8 ปี และขยายวงเงนิยกเว้นภาษ ีจากเดมิได้รบั 

      ยกเว้นร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 200 ของเงนิลงทนุ (ไม่รวมค่าทีด่นิและ 

      ทนุหมนุเวียน)

พื้นที่ลงทุน ปจจุบัน มติ ครม. วันที่ 25 ตุลาคม 2554

ยกเวนภาษีเงินได 8 ป จำกัดวงเงินที่ยกเวน

ยกเวนภาษีเงินได 8 ป จำกัดวงเงินที่ยกเวน เเละลดหยอน 50% 3 ป

ยกเวนภาษีเงินได 8 ป จำกัดวงเงินที่ยกเวน

ยกเวนภาษีเงินได 8 ป จำกัดวงเงินที่ยกเวน เเละลดหยอน 50% 5 ป

ยกเวนภาษีเงินได 8 ป จำกัดวงเงินที่ยกเวน เเละลดหยอน 50% 5 ป

ยกเวนภาษีเงินได 8 ป จำกัดวงเงินที่ยกเวน เเละลดหยอน 50% 5 ป

ยกเวนภาษีเงินได 8 ป ไมจำกัดวงเงินที่ยกเวน เเละลดหยอน 50% 5 ป

ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 ป

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 ป

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป

เเละลดหยอน 50% อีก 5 ป

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป

เเละลดหยอน 50% อีก 5 ป

เขต 1 นอกนิคมฯ

เขต 1 ในนิคมฯ

เขต 2 นอกนิคมฯ

เขต 2 ในนิคมฯ

เขต 3 นอกนิคมฯ

เขต 3 ในนิคมฯ

เขต 3 พิเศษ
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5. มาตรการอืน่ๆ ได้แก่

กระทรวงอุตสาหกรรม ด�าเนนิการ

 5.1 โครงการคลนิกิอตุสาหกรรม เพือ่การฟ้ืนฟสูถานประกอบการขนาดกลางและ 

    ขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากอทุกภยั เพือ่ช่วยเหลอืให้สถานประกอบการ 

    ขนาดกลางและขนาดย่อม วสิาหกจิชมุชน ภาคการผลติ และทีเ่กีย่วเนือ่งกบั 

    การผลิตนอกนิคมอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย สามารถพลิกฟื้นสู่ระบบ 

    การผลติ และการประกอบการปกติโดยเรว็ท่ีสดุ ท้ังนี ้ด�าเนนิการจดัส่งทีมงาน 

    ให้ความช่วยเหลือเข้าไปส�ารวจวินิจฉัยสถานประกอบการ เพ่ือทราบปัญหา  

    วางแผนการฟื้นฟูการผลิต และกระบวนการด้านธุรกิจ ตั้งแต่แผนการฟื้นฟู 

    เครื่องจักร แผนฟื้นฟูโรงงาน และแผนการเงินแล้วแต่ความต้องการ ใน 

    เบือ้งต้นได้ท�าการส�ารวจสถานประกอบการครอบคลมุพืน้ที ่22 จงัหวดั โดยมี 

    เป้าหมายให้ความช่วยเหลอืผูป้ระกอบการท่ีประสบอทุกภัยจ�านวน 5,000 ราย  

    ซึ่งมีที่ปรึกษาจากกระทรวงอุตสาหกรรม นักวิชาการ และอาสาสมัครจาก 

    ภาคเอกชน ให้ค�าปรกึษาแนะน�าอย่างใกล้ชดิ จ�านวน 61 ทมี รวมจ�านวน 

    ทีป่รึกษา 316 คน

 5.2 โครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงอุตสาหกรรม โดยจัดให้มีสถานท่ีส�าหรับให้บริการ 

    แก่ผูป้ระกอบการทีป่ระสบอทุกภยั เพือ่ใช้เป็นสถานท่ีประกอบการผลติ จดัเกบ็ 

    เครื่องจักรอุปกรณ์และสินค้าเป็นการชั่วคราวระหว่างรอการฟื้นฟูสถาน 

    ประกอบการเดิมทั้งที่ตั้งอยู ่ ในและนอกนิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนผู ้

    ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งขณะน้ีได้จัดเตรียมพ้ืนท่ีของส่วนราชการ  

    4 แห่ง นคิมอตุสาหกรรม 5 แห่ง และพืน้ทีท่ีจ่ดัหาจากภาคเอกชน 1 แห่ง ใน 

    เขตจงัหวัดพระนครศรีอยธุยา ราชบุรี ชลบรุ ีระยอง และพษิณโุลก



มาตรการเฉพาะกิจ และแนวทางการด�าเนินงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมจากผลกระทบของอุทกภัย และการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่าใหม่  
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ตำรำง 10.3 สถำนกำรณ์อทุกภยั และผลกระทบต่อ SMEs จ�ำแนกตำมจงัหวดั กำรจ้ำงงำน และ GDP_SMEs 

สถานการณอุทกภัยตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม - 28 พฤศจิกายน 2554

ลำดับ จังหวัดที่น้ำทวม
(1)

จำนวน SMEs 
รวม (ราย)

(3)
GDP_SMEs

(ลานบาท/เดือน)

(4)
% 

ผลกระทบ

(2)
จำนวน 

การจางงาน
SMEs 

รวม (คน)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

สุโขทัย

พิจิตร

พิษณุโลก

นครสวรรค

อุทัยธานี

ชัยนาท

สิงหบุรี

อางทอง

พระนครศรีอยุธยา

ลพบุรี

สระบุรี

สพุรรณบุรี

นครปฐม

ปทมุธานี

นนทบุรี

อุบลราชธานี

ขอนแกน

ศรีสะเกษ

สุรินทร

รอยเอ็ด

ฉะเชิงเทรา

17,641

16,265

34,394

32,172

9,133

12,944

10,202

8,889

30,287

24,068

21,099

22,300

43,453

69,417

50,815

57,200

82,040

46,924

51,699

53,164

22,517

40,106

37,089

73,174

102,486

20,345

25,768

24,050

28,114

182,801

64,678

102,265

74,772

213,163

293,092

237,519

132,910

190,001

100,272

100,281

116,527

107,319

1,204.67

1,337.33

2,174.25

2,872.50

766.75

1,025.08

815.25

744.33

14,827.67

2,303.08

5,159.83

2,265.08

4,594.17

8,989.67

3,841.25

2,598.33

4,806.58

1,722.00

1,729.17

1,848.08

8,028.67

19.78%

23.74%

14.42%

32.86%

16.96%

27.32%

61.81%

37.07%

87.39%

26.93%

25.31%

12.66%

19.69%

76.03%

56.62%

21.59%

51.37%

55.89%

10.10%

31.46%

21.71%

3,489

3,861

4,961

10,572

1,549

3,536

6,306

3,295

26,469

6,481

5,340

2,824

8,555

52,775

28,771

12,350

42,143

26,224

5,222

16,726

4,888

7,933

8,805

10,554

33,677

3,450

7,040

14,866

10,421

159,758

17,416

25,885

9,469

41,969

222,827

134,479

28,697

97,601

56,037

10,129

36,660

23,295

1,308,947

1,435,219

1,720,358

5,590,390

579,542

1,175,611

2,616,334

1,813,277

30,354,073

3,169,625

4,995,763

1,581,382

9,023,273

47,907,876

28,913,071

4,907,108

16,299,380

8,965,961

1,640,964

6,085,531

4,495,934

238.28

317.49

313.61

943.91

130.01

280.04

503.91

275.91

12,958.59

620.14

1,306.03

286.86

904.52

6,834.52

2,174.85

561.00

2,469.08

962.34

174.66

581.41

1,742.73

ผลกระทบตอ SMEs

จำนวน SMEs
(ราย)

จำนวน 
การจางงาน

(คน)

ความเสียหาย
ดานเเรงงาน
(บาท/วัน)

GDP_SMEs
(ลานบาท/
เดือน)

 5.3 ให้ค�าปรึกษาแนะน�าเรื่องการซ่อมแซมฟื้นฟูเคร่ืองจักรเม่ือเกิดอุทกภัย และ 

    หลงัน�า้ลด โดยส�านกังานทะเบยีนเครือ่งจกัรกลาง กรมโรงงานอตุสาหกรรม  

    ร่วมกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื พร้อมให้ค�าปรกึษา 

    แนะน�าเรื่องการซ่อมแซมฟื้นฟูเครื่องจักรเมื่อเกิดอุทกภัย และหลังน�้าลด  

    รวมทัง้ได้จดัท�าคูม่อืการพฒันาฟ้ืนฟสูภาพเครือ่งจกัรพร้อมกรณศีกึษา เพือ่เป็น 

    แนวทางในการซ่อมแซมฟ้ืนฟเูคร่ืองจกัร

 5.4 ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมรายป ีแก่สถานประกอบการ และยกเว้นไม่เก็บ 

    ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ตำรำง 10.3 (ต่อ) สถำนกำรณ์อทุกภยั และผลกระทบต่อ SMEs จ�ำแนกตำมจังหวดั กำรจ้ำงงำน และ GDP_SMEs 

(1) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
(2) กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย : ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศ : โทร 0-2637-3600-12 
(3) รายงานสถานการณ์วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2553 และแนวโน้ม ปี 2554 (Whitepaper) : สสว.
(4) จ�านวน SMEs ทีไ่ด้รบัผลกระทบ ได้จาก (จ�านวนผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัด) * จ�านวนประชากรทีไ่ด้รบัผลกระทบจากน�า้ท่วม

(5) ข้อมลูค่าจ้างขัน้ต�า่ประจ�าปี 2554 ของแต่ละจงัหวดั จากกระทรวงแรงงาน

ทีม่า : ส�านกัข้อมลูและวจิยั (สสว.) 28 พฤศจกิายน 2554

สถานการณอุทกภัยตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม - 28 พฤศจิกายน 2554

ลำดับ จังหวัดที่น้ำทวม
(1)

จำนวน SMEs 
รวม (ราย)

(3)
GDP_SMEs

(ลานบาท/เดือน)

(4)
% 

ผลกระทบ

(2)
จำนวน 

การจางงาน
SMEs 

รวม (คน)

ผลกระทบตอ SMEs

จำนวน SMEs
(ราย)

จำนวน 
การจางงาน

(คน)

ความเสียหาย
ดานเเรงงาน
(บาท/วัน)

GDP_SMEs
(ลานบาท/
เดือน)

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

นครนายก

ปราจีนบุรี

กำแพงเพชร

ตาก

มหาสารคาม

บุรีรัมย

เชียงใหม

เลย

ลำปาง

นครราชสีมา

กาฬสินธุ

ลำพูน

แพร

เพชรบูรณ

สมุทรปราการ

กรุงเทพมหานคร

สมุทรสาคร

พัทลุง

สุราษฎรธานี

นครศรีธรรมราช

ยะลา

สงขลา

7,244

15,996

18,939

17,242

43,152

46,274

86,101

18,798

30,032

83,916

42,272

24,119

32,738

31,337

75,610

573,634

29,579

24,546

58,592

50,554

11,723

53,645

2,092,666

23,563

64,071

50,342

43,907

97,477

96,772

277,250

38,599

92,679

219,142

83,482

76,267

72,629

68,728

607,144

3,320,141

266,041

57,727

144,194

128,659

36,640

190,411

8,322,597

652.75

2,339.67

2,676.25

1,363.33

3,564.58

2,048.17

4,270.00

1,431.25

1,837.00

5,328.75

3,981.75

2,676.28

1,363.36

1,477.23

21,580.51

77,732.25

12,393.80

1,151.03

4,310.08

4,325.42

1,425.19

5,388.81

236,971.21

31.69%

8.96%

26.14%

4.81%

30.66%

4.39%

9.86%

1.79%

12.68%

3.66%

66.97%

8.65%

15.33%

2.15%

1.66%

30.99%

39.00%

30.41%

5.61%

2.72%

0.76%

3.64%

24.96%

2,296

1,433

4,951

829

13,231

2,033

8,490

336

3,807

3,067

28,309

2,087

5,020

674

1,257

177,776

11,535

7,465

3,290

1,374

89

1,952

557,637

7,468

5,741

13,159

2,112

29,887

4,251

27,339

691

11,747

8,010

55,908

6,598

11,136

1,478

10,095

1,028,952

103,751

17,556

8,096

3,497

277

6,929

2,325,644

1,269,482

1,050,563

2,210,720

342,127

4,871,655

705,606

4,920,930

119,521

1,938,325

1,465,805

9,336,555

1,115,123

1,815,178

245,317

2,170,423

221,224,621

22,306,379

3,774,607

1,740,640

751,749

59,481

1,489,779

469,504,204

206.87

209.63

699.55

65.58

1,092.94

89.96

421.05

25.62

232.85

194.77

2,666.56

231.54

209.04

31.76

358.82

24,090.17

4,833.33

350.06

242.00

117.55

10.76

196.10

71,156.42รวม

จ�านวนประชากรในจังหวัด



มาตรการเฉพาะกิจ และแนวทางการด�าเนินงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมจากผลกระทบของอุทกภัย และการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่าใหม่  

10-14 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตำรำง 10.4 สถำนกำรณ์อทุกภยั และผลกระทบต่อ SMEs จ�ำแนกตำมภมูภิำค กำรจ้ำงงำน และ GDP_SMEs 

ลำดับ จังหวัดที่น้ำทวม
(1)

จำนวน SMEs 
รวม (ราย)

(3)
GDP_SMEs

(ลานบาท/เดือน)

(4)
% 

ผลกระทบ

(2)
จำนวน 

การจางงาน
SMEs 

รวม (คน)

ผลกระทบตอ SMEs

จำนวน SMEs
(ราย)

จำนวน 
การจางงาน

(คน)

ความเสียหาย
ดานเเรงงาน
(บาท/วัน)

GDP_SMEs
(ลานบาท/
เดือน)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สโุขทัย

พิจิตร

พิษณุโลก

กำแพงเพชร

ตาก

เชียงใหม

ลำปาง

ลำพูน

แพร

เพชรบูรณ

อุทัยธานี

นครสวรรค

  รวม

40,106

37,089

73,174

50,342

43,907

277,250

92,679

76,267

72,629

68,728

20,345

102,486

955,002

19.78%

23.74%

14.42%

26.14%

4.81%

9.86%

12.68%

8.65%

15.33%

2.15%

16.96%

32.86%

15.62%

3,489

3,861

4,961

4,951

829

8,490

3,807

2,087

5,020

674

1,549

10,572

50,289

7,933

8,805

10,554

13,159

2,112

27,339

11,747

6,598

11,136

1,478

3,450

33,677

137,988

1,308,947

1,435,219

1,720,358

2,210,720

342,127

4,920,930

1,938,325

1,115,123

1,815,178

245,317

579,542

5,590,390

23,222,175

238.28

317.49

313.61

699.55

65.58

421.05

232.85

231.54

209.04

31.76

130.01

943.91

3,834.67

17,641

16,265

34,394

18,939

17,242

86,101

30,032

24,119

32,738

31,337

9,133

32,172

350,113

1,204.67

1,337.33

2,174.25

2,676.25

1,363.33

4,270.00

1,837.00

2,676.28

1,363.36

1,477.23

766.75

2,872.50

24,018.95

13

14

15

16

17

18

19

20

21

สิงหบุรี

ชัยนาท

นนทบุรี

ปทุมธานีี

พระนครศรีอยุธยา

ลพบุรี

อางทอง

สระบุรี

กรุงเทพมหานคร

  รวม

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ภาคกลาง + กรุงเทพมหานคร

24,050

25,768

237,519

293,092

182,801

64,678

28,114

102,265

3,320,141

4,278,428

61.81%

27.32%

56.62%

76.03%

87.39%

26.93%

37.07%

25.31%

30.99%

47.72%

6,306

3,536

28,771

52,775

26,469

6,481

3,295

5,340

177,776

310,749

14,866

7,040

134,479

222,827

159,758

17,416

10,421

25,885

1,028,952

1,621,643

2,616,334

1,175,611

28,913,071

47,907,876

30,354,073

3,169,625

1,813,277

4,995,763

221,224,621

342,170,251

503.91

280.04

2,174.85

6,834.52

12,958.59

620.14

275.91

1,306.03

24,090.17

49,044.16

10,202

12,944

50,815

69,417

30,287

24,068

8,889

21,099

573,634

801,355

815.25

1,025.08

3,841.25

8,989.67

14,827.67

2,303.08

744.33

5,159.83

77,732.25

115,438.42

ขอนแกน

ศรีสะเกษ

สุรินทร

มหาสารคาม

บุรีรัมย

เลย

นครราชสีมา

กาฬสินธุ

อุบลราชธานี

รอยเอ็ด

  รวม

190,001

100,272

100,281

97,477

96,772

38,599

219,142

83,482

132,910

116,527

1,175,463

51.37%

55.89%

10.10%

30.66%

4.39%

1.79%

3.66%

66.97%

21.59%

31.46%

27.79%

42,143

26,224

5,222

13,231

2,033

336

3,067

28,309

12,350

16,726

149,641

97,601

56,037

10,129

29,887

4,251

691

8,010

55,908

28,697

36,660

327,870

16,299,380

8,965,961

1,640,964

4,871,655

705,606

119,521

1,465,805

9,336,555

4,907,108

6,085,531

54,398,086

2,469.08

962.34

174.66

1,092.94

89.96

25.62

194.77

2,666.56

561.00

581.41

8,818.36

82,040

46,924

51,699

43,152

46,274

18,798

83,916

42,272

57,200

53,164

525,439

4,806.58

1,722.00

1,729.17

3,564.58

2,048.17

1,431.25

5,328.75

3,981.75

2,598.33

1,848.08

29,058.67

สถานการณอุทกภัยตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม - 28 พฤศจิกายน 2554 (สรุปรายภูมิภาค)

ภาคเหนือ



10-15รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 และปี 2555

ตำรำง 10.4 (ต่อ) สถำนกำรณ์อทุกภยั และผลกระทบต่อ SMEs จ�ำแนกตำมภมูภิำค กำรจ้ำงงำน และ GDP_SMEs 

สถานการณอุทกภัยตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม - 28 พฤศจิกายน 2554 (สรุปรายภูมิภาค)

ลำดับ จังหวัดที่น้ำทวม
(1)

จำนวน SMEs 
รวม (ราย)

(3)
GDP_SMEs

(ลานบาท/เดือน)

(4)
% 

ผลกระทบ

(2)
จำนวน 

การจางงาน
SMEs 

รวม (คน)

ผลกระทบตอ SMEs

จำนวน SMEs
(ราย)

จำนวน 
การจางงาน

(คน)

ความเสียหาย
ดานเเรงงาน
(บาท/วัน)

GDP_SMEs
(ลานบาท/
เดือน)

32

33

34

35

ปราจีนบุรี

ฉะเชิงเทรา

นครนายก

สมุทรปราการ

  รวม

8.96%

21.71%

31.69%

1.66%

16.01%

1,433

4,888

2,296

1,257

9,874

5,741

23,295

7,468

10,095

46,598

1,050,563

4,495,934

1,269,482

2,170,423

8,986,403

209.63

1,742.73

206.87

358.82

2,518.05

36

37

38

39

40

41

42

43

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

57,727

144,194

128,659

36,640

190,411

557,632

8,322,597

30.41%

5.61%

2.72%

0.76%

3.64%

8.63%

24.96%

7,465

3,290

1,374

89

1,952

14,169

557,637

17,556

8,096

3,497

277

6,929

36,355

2,325,644

3,774,607

1,740,640

751,749

59,481

1,489,779

7,816,256

469,504,204

350.06

242.00

117.55

10.76

196.10

916.47

71,156.42

24,546

58,592

50,554

11,723

53,645

199,060

2,092,666

1,151.03

4,310.08

4,325.42

1,425.19

5,388.81

16,600.53

236,971.21

64,071

107,319

23,563

607,144

802,097

15,996

22,517

7,244

75,610

121,367

2,339.67

8,028.67

652.75

21,580.51

32,601.59

นครปฐม

สมุทรสาคร

สุพรรณบุรี

  รวม

213,163

266,041

74,772

553,976

19.69%

39.00%

12.66%

23.78%

8,555

11,535

2,824

22,915

41,969

103,751

9,469

155,189

9,023,273

22,306,379

1,581,382

32,911,034

904.52

4,833.33

286.86

6,024.71

43,453

29,579

22,300

95,332

4,594.17

12,393.80

2,265.08

19,253.05

ภาคใต
พัทลุง

สุราษฎรธานี

นครศรีธรรมราช

ยะลา

สงขลา

  รวม

รวมทั้งสิ้น

(1) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
(2) กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย : ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศ : โทร 0-2637-3600-12 
(3) รายงานสถานการณ์วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2553 และแนวโน้ม ปี 2554 (Whitepaper) : สสว.
(4) จ�านวน SMEs ทีไ่ด้รบัผลกระทบ ได้จาก (จ�านวนผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัด) * จ�านวนประชากรทีไ่ด้รบัผลกระทบจากน�า้ท่วม

(5) ข้อมลูค่าจ้างขัน้ต�า่ประจ�าปี 2554 ของแต่ละจงัหวดั จากกระทรวงแรงงาน
(6) จ�าแนกจงัหวดัตามภูมภิาค ตามคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

ทีม่า : ส�านกัข้อมลูและวจิยั (สสว.) 28 พฤศจกิายน 2554

จ�านวนประชากรในจังหวัด



มาตรการเฉพาะกิจ และแนวทางการด�าเนินงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมจากผลกระทบของอุทกภัย และการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่าใหม่  

10-16 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

10.2 การศึกษาผลกระทบจากการปรบัอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ใหม่และแนวทาง
 การด�าเนินงานเพื่อช่วยเหลอื SMEs
 

 10.2.1  สภาพปัญหา

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นภาคส่วนทีม่บีทบาทส�าคญัต่อประเทศ 

ทัง้ในด้านเศรษฐกจิและสงัคม ในด้านเศรษฐกจิ SMEs สามารถสร้างรายได้หรอื GDP ให้กบั

ประเทศคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 37.1 เมือ่เทยีบกบั GDP รวมของประเทศ ส่วนในด้านสงัคม 

เป็นแหล่งการจ้างงานที่ส�าคัญ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานในท้องถิ่น นอกจากนี้ SMEs  

ยังมีการน�าทรพัยากร และอตัลกัษณ์ในท้องถิน่มาสร้างสนิค้าและบรกิาร ปัจจบุนั (พ.ศ. 2553) 

ประเทศไทยมีจ�านวนผู้ประกอบการ SMEs 2,913,167 ราย จ�าแนกออกเป็น SMEs ใน 

ภาคการผลติ 545,098 ราย ภาคการค้า 1,383,391 ราย ภาคบรกิาร 983,610 ราย คดิเป็น

สัดส่วนร้อยละ 18.7, 47.5 และ 33.8 ตามล�าดับ เมือ่เทยีบกบั SMEs รวมทัง้หมด นอกจากนี้

ยังมี SMEs ประเภทอ่ืนๆ อกีประมาณ 1,068 ราย มกีารจ้างงานโดย SMEs รวมทัง้หมด 

ทั่วประเทศประมาณ 10,507,507 คน เป็นการจ้างงานในภาคการผลิต 3,493,270 คน  

ภาคการค้า 3,250,119 คน และภาคบริการ 3,764,118 คน คดิเป็นการจ้างงานเฉลีย่ต่อราย

ของ SMEs ทัง้ประเทศ แบ่งเป็น SMEs ในภาคการผลติ ภาคการค้า และภาคบรกิาร เท่ากบั 

3.6, 6.7, 2.3 และ 3.8 คนตามล�าดับ

กระทรวงแรงงานได้ปรับขึน้ค่าจ้างขัน้ต�า่เฉลีย่ร้อยละ 39.46 ทัว่ประเทศตามนโยบาย

ของรฐับาล ในวนัที ่1 เมษายน 2555 โดยองิจากบัญชีอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ท่ีประกาศใช้อยูข่ณะนี้

เป็นฐาน ท�าให้ค่าจ้างขัน้ต�า่เพิม่เป็น 300 บาท/วนั ใน 7 จงัหวดัน�าร่อง ซึง่มคีวามพร้อมมาก

ทีสุ่ด ได้แก่ กรงุเทพมหานคร (กทม.) สมทุรสาคร ปทมุธาน ีนครปฐม นนทบรุ ีสมทุรปราการ 

และภเูก็ต โดยมแีนวทางด�าเนนิการ คอืจะปรับขึน้ค่าจ้างขัน้ต�า่เฉลีย่ร้อยละ 39.46

ใน 7 จังหวัดแรกซึ่งเป็นพื้นที่น�าร่องดังกล่าวมี 6 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร  

สมุทรสาคร ปทมุธาน ี สมทุรปราการ นนทบุรี และนครปฐม ปัจจบุนัมอีตัราค่าจ้างแรงงาน

ขัน้ต�า่อยูใ่นระดบัเท่ากนัที ่215 บาท / วนั เมือ่ปรบัขึน้เพิม่จากฐานเดมิ เป็น 300 บาท / วนั หรอื 

ปรับเพิ่มขึ้น 85 บาท มีผลท�าให้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.5 ขณะท่ีจังหวัดภูเก็ตเดิมอัตรา 

ค่าจ้างขัน้ต�า่อยูท่ี ่221 บาท / วนั หากปรบัขึน้เป็น 300 บาท / วนั หรอืปรบัเพิม่ขึน้ 79 บาท / วนั 

ท�าให้ค่าจ้างเพ่ิมขึ้นในอัตรา ร้อยละ 35.7 ส�าหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนโยบายปรับขึ้น 

ค่าจ้างข้ันต�า่ใน 7 จังหวดัน�าร่องทีม่ต่ีอผูป้ระกอบการ SMEs พบว่า
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1) กรงุเทพมหานคร มจี�านวน SMEs ทัง้สิน้  573,634 ราย มจี�านวนแรงงานซึง่ถกูจ้าง

โดย SMEs ทัง้สิน้ 3,320,125 อตัรา ซ่ึงจากการประมาณการ จ�านวนแรงงานที่ได้ประโยชน์ 

จากการปรบัขึน้ค่าจ้างข้ันต�า่มอียูป่ระมาณ 1,500,000 อตัรา หรอืคดิเป็นร้อยละ 46 ของจ�านวน

แรงงานทัง้หมด

2) สมทุรปราการ มจี�านวน SMEs ทัง้สิน้ 75,610 ราย มจี�านวนแรงงานซึง่ถกูจ้างโดย 

SMEs ทัง้สิน้ 607,143 อตัรา ซ่ึงจากการประมาณการ จ�านวนแรงงานที่ได้ประโยชน์จากการ

ปรับขึน้ค่าจ้างขัน้ต�า่มอียูป่ระมาณ 296,000 อตัรา หรือคดิเป็นร้อยละ 49 ของจ�านวนแรงงาน

ทัง้หมด

3) ปทมุธาน ีมจี�านวน SMEs ทัง้สิน้ 69,417 ราย มจี�านวนแรงงานซึง่ถกูจ้างโดย SMEs 

ทัง้สิน้ 307,309 อัตรา ซ่ึงจากการประมาณการ จ�านวนแรงงานที่ได้ประโยชน์จากการปรบัขึน้

ค่าจ้างขัน้ต�า่มอียูป่ระมาณ 150,000 อตัรา หรือคดิเป็นร้อยละ 49 ของจ�านวนแรงงานทัง้หมด

4) นครปฐม มจี�านวน SMEs ทัง้สิน้ 43,453 ราย มจี�านวนแรงงานซึง่ถกูจ้างโดย SMEs 

ทัง้สิน้ 171,389 อัตรา ซ่ึงจากการประมาณการ จ�านวนแรงงานที่ได้ประโยชน์จากการปรบัขึน้

ค่าจ้างขัน้ต�า่มอียูป่ระมาณ 85,000 อตัรา หรือคดิเป็นร้อยละ 49 ของจ�านวนแรงงานทัง้หมด

5) นนทบรุ ีมจี�านวน SMEs ทัง้สิน้ 50,815 ราย มจี�านวนแรงงานซึง่ถกูจ้างโดย SMEs 

ทัง้สิน้ 289,014 อัตรา ซ่ึงจากการประมาณการจ�านวนแรงงานที่ได้ประโยชน์จากการปรบัขึน้

ค่าจ้างขัน้ต�า่มอียูป่ระมาณ 142,000 อตัรา หรือคดิเป็นร้อยละ 49 ของจ�านวนแรงงานทัง้หมด

6) สมทุรสาคร มจี�านวน SMEs ทัง้สิน้ 29,579 ราย มจี�านวนแรงงานซึง่ถกูจ้างโดย 

SMEs ทัง้สิน้ 193,427 อตัรา ซ่ึงจากการประมาณการ จ�านวนแรงงานที่ได้ประโยชน์จากการ

ปรับขึน้ค่าจ้างขัน้ต�า่มอียูป่ระมาณ 97,000 อตัรา หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของจ�านวนแรงงาน

ทัง้หมด

ทีม่า : ส�านกัข้อมลูและวจิยั ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

จังหวัด จำนวน SMEs (ราย) จำนวนเเรงงาน (คน)
ประมาณการจำนวนเเรงงาน

ที่ ไดประโยชน
(คน) รอยละ

1.  กรุงเทพมหานคร

2.  สมุทรปราการ

3.  ปทุมธานี

4.  นครปฐม

5.  นนทบุรี

6.  สมุทรสาคร

7.  ภูเก็ต

573,634

75,610

69,417

43,453

50,815

29,579

45,581

3,320,125

607,143

307,309

171,389

289,014

193,427

100,951

1,500,000

296,000

150,000

85,000

142,000

97,000

48,000

46

49

49

49

49

50

48
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7) ภเูกต็ มจี�านวน SMEs ทัง้สิน้ 45,581 ราย มจี�านวนแรงงานซึง่ถกูจ้างโดย SMEs 

ทัง้ส้ิน 100,951 อัตรา ซึง่จากการประมาณการ จ�านวนแรงงานที่ได้ประโยชน์จากการปรบัขึน้

ค่าจ้างข้ันต�า่มอียูป่ระมาณ 48,000 อตัรา หรือคดิเป็นร้อยละ 48 ของจ�านวนแรงงานทัง้หมด

ส�าหรบัจงัหวดัอ่ืนๆ ทีเ่หลอื แม้ว่าจะมไิด้มกีารปรับอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่เป็น 300 บาท

ต่อวนัก็ตาม แต่กต้็องมกีารปรบัค่าจ้างเพิม่ขึน้ในอตัราทีใ่กล้เคยีงกนั ดังน้ัน SMEs ในจงัหวัดต่างๆ 

ทีเ่หลือกจ็ะได้รบัผลกระทบเช่นเดียวกนักบักลุม่จงัหวัดน�าร่องทัง้ 7 จงัหวดัดงักล่าว 

10.2.2  ผลประโยชน์ของการขึน้ค่าจ้างแรงงานขัน้ต�า่

• เป็นการเพิ่มรายได้ของผู้ใช้แรงงานให้มีความสอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน

มากขึน้ จากข้อมูลการส�ารวจค่าใช้จ่ายทีจ่�าเป็นของแรงงานเพือ่พฒันาฝีมอื (แรงงานท่ัวไปแรก

เข้าท�างาน) ในภาคอุตสาหกรรมทัว่ประเทศ ใน 21 ประเภทอตุสาหกรรม (ครัง้ที ่1)  ในช่วง

เดือน เมษายน-มถินุายน 2554 จ�านวน 36,098 ตัวอย่าง พบว่า ลกูจ้างมค่ีาใช้จ่ายทีจ่�าเป็นใน

การครองชีพเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 13.7 สภาพเช่นนี้มีส่วนท�าให้แรงงานต้องท�างานล่วงเวลา 

อย่างน้อยวนัละ 2-4 ชัว่โมง เพือ่ให้ได้เงนิเพิม่ ท�าให้ไม่มเีวลาในการเรียนรู้เพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนาทักษะ

และศักยภาพให้ได้ค่าจ้างสงูข้ึน ซ่ึงการทีแ่รงงานมรีายได้ไม่พอใช้จ่ายอาจท�าให้เกดิปัญหาสงัคม 

ปัญหาครอบครวัตามมา 

• การเพิม่รายได้แรงงานมผีลท�าให้อปุสงค์โดยรวมของประเทศขยายตวัสงูขึน้ หาก

แรงงานเหล่านีม้รีายได้เพ่ิม กม็แีนวโน้มทีจ่ะใช้จ่ายเพิม่  โดยทัว่ไปผูม้รีายได้น้อยมแีนวโน้มใช้

จ่ายเพิ่มมากกว่าผู้มีรายได้สูงเมื่อมีรายได้เพิ่ม (จากการส�ารวจของส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

พบว่าค่าใช้จ่ายของครวัเรอืนโดยเฉลีย่คิดเป็นร้อยละ 80 ของรายได้) ดงันัน้ เมือ่แรงงานมรีายได้

เพิม่ขึน้จะท�าให้มกีารจบัจ่ายใช้สอยเพิม่มากข้ึน ท�าให้ธุรกจิต่างๆ มโีอกาสขายสนิค้าและบรกิาร

ได้เพิม่มากขึน้ ส่งผลให้กจิกรรมทางเศรษฐกจิของประเทศมกีารขยายตวัต่อเนือ่งเป็นลกูโซ่ จาก

การวเิคราะห์โดย สสว. พบว่า ปัจจบัุนธรุกจิ SMEs มกีารจ้างแรงงาน 10.5 ล้านคน และ 

แรงงานในธุรกิจ SMEs ที่จะได้รับประโยชน์จากการขึ้นค่าจ้างขั้นต�่าเป็น 300 บาท / วัน  

มีจ�านวนประมาณ 5.0 ล้านคน หรือร้อยละ 50 ของแรงงานในธรุกจิ SMEs ทัง้หมด
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• เป็นการผลกัดันให้ผู้ประกอบการต้องเพ่ิมประสทิธภิาพแรงงาน และประสิทธภิาพการ

ผลติ-การจดัการ การขึน้ค่าจ้างจะไม่เป็นประเด็นปัญหา หากประสทิธภิาพแรงงานเพิม่ขึน้ตาม

ไปด้วยอย่างทนักาล จากการศึกษาเร่ือง ผลติภาพการผลติของ SMEs หรอื TFP ของ สสว. 

พบว่า การเพ่ิมคณุภาพของปัจจยัแรงงานทกุๆ ร้อยละ 1 จะท�าให้ผลติภาพการผลติของ SMEs 

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.66 ขณะทีเ่พิม่คุณภาพทนุร้อยละ 1 เช่นกนั จะท�าให้ TFP เพิม่ขึน้เพยีง 0.34 

แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มคุณภาพแรงงานจะส่งผลดีต่อการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตโดยรวมของ 

SMEs มากกว่า ภาครัฐจึงต้องเร่งส่งเสริมเร่ืองการปรับปรุงคุณภาพแรงงานอย่างจริงจัง   

ผลกัดนัให้ธุรกจิให้ความส�าคญักบัการเพิม่ผลติภาพหรือประสทิธภิาพแรงงานมากขึน้ จะท�าให้

แรงงานท�างานได้ดยีิง่ขึน้ ช่วยลดความสญูเสยี ลดต้นทนุ เพิม่ประสทิธภิาพเครือ่งจกัร หรอื

เพิ่มผลผลิต รวมทั้งมูลค่าผลผลิตได้ด้วย ทั้งนี้ จึงจ�าเป็นต้องมีมาตรการหรือโครงการเพิ่ม

ประสทิธิภาพแรงงานก่อนหรือคู่ขนานไปกบัการปรับเพิม่ค่าจ้างด้วย

จากข้อมลูจ�านวนธรุกจิ SMEs และการจ้างงานในธรุกจิ SMEs พบว่า สาขาธรุกจิที่ 

ได้รบัผลกระทบจากการขึน้ค่าจ้างแรงงานขัน้ต�า่เป็น 300 บาทต่อวนั เป็นสาขาธรุกจิทีม่กีารใช้

แรงงานเข้มข้น เช่น สาขาการผลติอาหารและเคร่ืองดืม่ สาขาการผลติเครือ่งแต่งกาย สาขา

การผลติเฟอร์นเิจอร์จากไม้ สาขาการผลติเคร่ืองหนัง และสาขาบรกิารโรงแรม โดยสาขาเหล่านี้

เป็นสาขาทีม่กีารใช้แรงงานเข้มข้นกว่าร้อยละ 60 ของปัจจยัการผลติทัง้หมด แต่เมือ่วเิคราะห์

ถึงจ�านวนลกูจ้างเฉลีย่ต่อธรุกจิ SMEs พบว่า โดยเฉลีย่แล้วธรุกจิ SMEs เหล่านี ้มกีารจ้างงาน

แรงงานขัน้ต�า่เฉลีย่ไม่เกนิ 10 รายต่อธรุกจิ ซ่ึงการเพิม่ค่าจ้างโดยไม่เพิม่ประสทิธภิาพแรงงาน

จะท�าให้ธุรกจิ SMEs มต้ีนทนุเพิม่ขึน้ทนัที

• ลดปัญหาการถูกกีดกันทางการค้าทีไ่ม่ใช่ภาษ ี(non-tariff barriers : NTBs) เนือ่งจาก

การท�าธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งออก หากมค่ีาจ้างแรงงานสงูขึน้ หรอืมค่ีาใช้จ่ายด้านสวสัดกิาร

แรงงานสงูขึน้ อาจส่งผลให้แรงงานมคุีณภาพชีวติดีข้ึน ท�าให้ช่วยลดโอกาสในการใช้เป็นข้ออ้าง

ในการกดีกนัทางการค้าในประเดน็ด้านแรงงานจากประเทศผูน้�าเข้า
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10.2.3  ผลกระทบของการขึน้ค่าจ้างขัน้ต�า่เป็น 300 บาท/วนั

• ต้นทุนธุรกจิเพ่ิม จากการศึกษาโครงการจดัท�าตารางปัจจยัการผลติและผลผลติของ 

SMEs (SME I/O Table) พบว่า โครงสร้างต้นทนุค่าใช้จ่ายด้านแรงงานและเงนิเดอืนของ SMEs 

เฉล่ียคดิเป็นร้อยละ 11.8 ของต้นทนุปัจจยัการผลติทัง้หมด ดังนัน้ หากค่าจ้างแรงงานขัน้ต�า่

เพิม่ข้ึน ร้อยละ 1 จะส่งผลให้ต้นทนุค่าใช้จ่ายด้านแรงงานเพิม่ขึน้ ร้อยละ 0.11  ซึง่ต้นทนุที่

เพิม่ขึน้อาจจะส่งผลถึงการปิดโรงงาน โดยเฉพาะ SMEs ในสาขาอตุสาหกรรมไม้ (เฟอร์นเิจอร์) 

อตุสาหกรรมสิง่ทอ และภาคการก่อสร้างทีม่ต้ีนทนุด้านแรงงานสงูกว่าร้อยละ 35

สอดคล้องกับรายงานการส�ารวจของ ส.อ.ท. ที่พบว่า ผู้ประกอบการร้อยละ 68.5  

ได้รบัผลกระทบหนกั และมถีงึร้อยละ 16.9 ทีอ่าจปิดโรงงาน ดังนัน้ การล้มละลาย / ปิดกจิการ

อาจเป็นคลืน่ระลอกสองทีเ่กดิขึน้จากการขึน้ค่าจ้าง โดยเฉพาะกจิการ SMEs ทีม่สีายป่านสัน้ 

การแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล แต่มีเวลาปรับตัวน้อย เมื่อไม่สามารถลดต้นทุน 

ด้านอืน่ๆ ได้อีกแล้วทางออกสดุท้ายคงไม่พ้นการปิดกจิการ ผลกระทบท่ีตามมาหลงัจากนัน้คอื 

การเลิกจ้างแรงงาน

• ภาวะเงนิเฟ้อและค่าครองชพีทีส่งูขึน้ การขึน้ค่าจ้างขัน้ต�า่สงูกว่าสภาพเป็นจรงิของ

ระบบเศรษฐกจิเกนิไปนัน้ ก่อให้เกดิเงนิเฟ้อ (Cost push Inflation) ส่งผลให้ต้นทุนการผลติเพ่ิมขึน้ 

ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผู้ประกอบการจะผลักภาระต้นทุนเหล่านี้ให้แก่ผู้บริโภค เพ่ือรักษาระดับ 

ก�าไร นอกจากนั้นมาตรการดังกล่าวนี้มีผลกระทบทางจิตวิทยา พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการ 

มักปรับขึ้นราคาสินค้าล่วงหน้าทุกคร้ังที่มีข่าวว่าจะมีการปรับเพิ่มเงินเดือน หรือค่าจ้าง  

กลุ่มประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในข่ายได้รับประโยชน์จากมาตรการเหล่านีต้้องพลอยได้รบัผลกระทบ

จากราคาทีส่งูไปด้วย

• ผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการ SMEs โดยเฉพาะประเภทอตุสาหกรรมทีใ่ช้แรงงานเข้มข้น 

จ�าเป็นต้องปรับลดแรงงานที่มีความจ�าเป็นน้อยลง และหันไปใช้แรงงานต่างด้าว ที่ไม่ได ้

จดทะเบยีน เพิม่มากข้ึน ท้ังนีเ้พือ่หลกีเลีย่งการจ่ายค่าจ้างขัน้ต�า่ตามกฎหมาย 
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ตำรำงที ่10.5 ประมำณผลกระทบต้นทนุด้ำนค่ำใช้จ่ำยแรงงำน กรณกีำรขึน้ค่ำแรงขัน้ต�ำ่ 300 บำท/วนั รำยสำขำธรุกจิ

ที่มา : ส�านักข้อมูลและวิจัย ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
หมายเหตุ :  1. สมมุติฐานว่าทุกสาขาธุรกิจจ่ายค่าจ้างแรงงานขั้นต�่าเท่ากับ 215 บาท/วัน ดังนั้นเมื่อปรับค่าจ้างขั้นต�่า เป็น 300 บาท/วัน  
    ส่งผลให้ค่าแรงเพิ่มขึ้น 39.5%
   2. * หมายถึง สาขาธุรกิจในภาคการผลิตที่ได้รับผลกระทบสูง 
   3. ** หมายถึง สาขาธุรกิจในภาคการบริการได้รับผลกระทบสูง     

ธุรกิจ คาแรงเพิ่ม คาแรงเพิ่ม% ตนทุนเพิ่ม% %ตนทุน
แรงงานเฉลี่ยคาแรงปจจุบัน

อาหารแปรรูปสัตวน้ำ *  215 300 39.5% 15.0%  38.0%

เฟอรนิเจอรหวาย* 215 300 39.5% 11.1%  28.0%

ผลิตพลอยเจียระไน*  215 300 39.5% 8.3%  21.0%

ผลิตเคร�องนุงหม*  215 300 39.5% 7.9% 20.0%

ผลิตกระเปาหนัง*  215 300 39.5% 7.9% 20.0%

เฟอรนิเจอรไม*  215 300 39.5% 6.3% 16.0%

ฟอกยอม พิมพลายผา*  215 300 39.5% 5.9% 15.0%

อาหารบรรจุกระปอง*  215 300 39.5% 5.8% 14.7%

ผลิตภัณฑพลาสติก  215 300 39.5% 4.9% 12.5%

ผลิตเคร�องประดับเพชรพลอย  215 300 39.5% 4.7% 12.0%

ผลิตเพชรเจียระไน  215 300 39.5% 4.3% 11.0%

ผลิตเสนดายสังเคราะห  215 300 39.5% 3.8% 9.6%

ผลิตเสนดายฝาย  215 300 39.5% 3.8% 9.5%

ผลิตผาผืน  215 300 39.5% 3.6% 9.0%

เฟอรนิเจอรโลหะ  215 300 39.5% 2.0% 5.0%

ผลิตเสนใยฝาย  215 300 39.5% 1.8% 4.6%

ผลิตเสนใยสังเคราะห  215 300 39.5% 1.5% 3.8%

ธุรกิจโรงแรม**  215 300 39.5% 13.0% 33.0%

รับเหมาสรางบาน**  215 300 39.5% 10.7% 27.0%

การขนสงทางบก**  215 300 39.5% 8.7% 22.0%
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• มาตรการภาครฐั เพือ่ช่วยเหลอื SMEs ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการปรบัอตัราค่าจ้าง 

   ข้ันต�า่ใหม่

 

 มาตรการเพิม่ขดีความสามารถ SMEs

 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเร่ืองมาตรการเพิ่มขีดความสามารถ SMEs เมื่อวันท่ี  

24 เมษายน 2555 โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่แก้ไขปัญหา และอปุสรรคในการประกอบธรุกจิของ 

SMEs ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การยกระดับผลติภาพการผลติ (Productivity) 2) การสนบัสนนุการ

เข้าถึงแหล่งเงนิทนุ และ 3) การลดภาระต้นทนุจากค่าแรงทีเ่พิม่ขึน้ สาระส�าคญัคอื

 1) มาตรการทางการเงนิ

  1.1) โครงการสนิเช่ือเพือ่เพิม่ผลติภาพการผลติ (Productivity Improvement Loan) 

โดย ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เป็นโครงการ

สินเชื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจขนาดย่อมน�าไปใช้ในการพัฒนาเครื่องจักรหรือ

กระบวนการท�างาน มวีงเงนิโครงการรวม 20,000 ล้านบาท ระยะเวลากูย้มืสงูสดุ 7 ปี ส�าหรบั

สินเชื่อเพื่อพัฒนาเครื่องจักร และ 5 ปี ส�าหรับสินเชื่อเพื่อพัฒนากระบวนการท�างาน โดย 

สนิเชือ่ทัง้ 2 ประเภทมอีตัราดอกเบ้ีย 2 ปีแรกอยูท่ี ่MLR-3 / ปีที ่3 เป็นต้นไปอยูท่ี่ MLR มวีงเงนิ

กู้ยมืสูงสดุต่อรายไม่เกนิ 5 ล้านบาท และไม่จ�าเป็นต้องมหีลกัประกนั ซึง่ผูป้ระกอบการทีเ่ข้า

ร่วมโครงการจะได้รบัการสนบัสนุนในการวนิิจฉัยสถานประกอบการ พร้อมกบัการให้ค�าปรกึษา

และอบรมจากผูเ้ชีย่วชาญทีภ่าครัฐจดัให้ควบคู่ไปด้วย 

  1.2) โครงการค�า้ประกนัสนิเชือ่ในลกัษณะ Portfolio Guarantee Scheme 

ระยะที ่4 (PGS ระยะที ่4) โดยบรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นการ

ค�า้ประกนัสนิเชือ่ทีส่ถาบนัการเงนิปล่อยให้กบั SMEs ทีม่ศัีกยภาพ แต่มหีลกัประกนัไม่เพียงพอ

ในลักษณะ Portfolio มวีงเงนิค�า้ประกนัรวม 24,000 ล้านบาท ระยะเวลาค�า้ประกนัสงูสดุ 5 ปี 

วงเงินค�า้ประกนัสงูสดุต่อราย ไม่เกนิ 40 ล้านบาท มค่ีาธรรมเนยีมค�า้ประกนัต่อปี อยูท่ีร้่อยละ 

1.75 ของยอดค�า้ประกนัคงค้าง 

  1.3) โครงการค�า้ประกนัสนิเชือ่ในลกัษณะ Portfolio Guarantee Scheme 

ส�าหรบัผูป้ระกอบการใหม่ (PGS New/Start-up) โดย บสย. เป็นการค�า้ประกนัสนิเชือ่ให้กบั 

SMEs ท่ีเพ่ิงเริม่กจิการใหม่ไม่เกนิ 2 ปี ในลกัษณะ Portfolio มวีงเงนิค�า้ประกนัรวม 10,000 

ล้านบาท ระยะเวลาค�้าประกันสูงสุด 7 ปี วงเงินค�้าประกันสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท มีค่า

ธรรมเนียมค�้าประกันต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ของยอดค�้าประกันคงค้าง โดยรัฐบาลจะชดเชย 
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ค่าธรรมเนยีมให้ในปีแรก นอกจากนี ้SMEs ทีเ่ข้าร่วมโครงการจะสามารถเข้ารบัการฝึกอบรม

จากหน่วยงานทีภ่าครัฐจดัให้ควบคู่ไปด้วย 

  1.4) กองทนุพฒันาผมีอืแรงงาน ให้ SMEs กูย้มืเพือ่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมในอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.1 ต่อปี วงเงนิกูย้มืสงูสดุต่อรายไม่เกนิ 42,000 บาท ระยะ

เวลากู้ยืมสูงสุด 4 ปี ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือ 

หน่วยงานในสงักดัได้โดยตรงภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2555

  1.5) โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน (ผ่านกองทุนประกันสังคม)  

ให้สถาบนัการเงนิปล่อยสนิเชือ่ทีม่เีงือ่นไขผ่อนปรน (โดยอาศยัแหล่งเงนิทนุจากกองทนุ) ให้กบั

ผู ้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากค่าแรงที่เพิ่มขึ้น ส�าหรับใช้เป็นเงินทุนในการเสริม 

สภาพคล่อง หรอืเพิม่ผลติภาพการผลติ เพือ่เป็นการรักษาการจ้างงานไว้ โครงการนีม้วีงเงนิรวม 

อยู่ที่ 10,000 ล้านบาท วงเงินกู้ยืมสูงสุดต่อรายไม่เกิน 4 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับจ�านวน 

การจ้างงาน

 2) มาตรการภาษี

  2.1) มาตรการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดย

ยกเว้นภาษเีงนิได้นติบุิคคลในส่วนทีเ่ป็นเงนิได้ทีม่าจากการขายเครือ่งจกัรเก่าเพือ่ซือ้เครือ่งจกัร

ใหม่ มรีะยะเวลาการให้สทิธปิระโยชน์ส�าหรับการขายเครือ่งจกัรตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2555 

ถึง 31 ธันวาคม 2555

  2.2) มาตรการหกัค่าเสือ่มเคร่ืองจกัร โดยให้หกัค่าเสือ่มราคาของเครือ่งจกัร

ใหม่ได้ร้อยละ 100 ในปีแรก มรีะยะเวลาการให้สทิธปิระโยชน์ส�าหรบัการหกัค่าเสือ่มเครือ่งจกัร

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2555 ถงึ 31 ธนัวาคม 2555

  2.3) ผูป้ระกอบการ SMEs สามารถหกัค่าใช้จ่ายได้ 1.5 เท่าของส่วนต่าง

ค่าแรงทีเ่พ่ิมขึน้จากเดมิเป็น 300 บาทต่อวนั ระยะเวลาการให้สทิธปิระโยชน์ตัง้แต่วนัทีเ่ริม่ใช้

ค่าแรงขัน้ต�า่ 300 บาทตามทีรั่ฐบาลประกาศก�าหนด (1 เมษายน 2555) ถงึ 31 ธนัวาคม 2555 

ทัง้นี ้SMEs ทีเ่ข้าข่ายได้รับสทิธปิระโยชน์ จากมาตรการดงักล่าว คอื

มาตรการทางการเงิน ก่อให้เกิดการสร้างสินเชื่อให้กับ SMEs เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 

86,000 ล้านบาท และคาดว่าจะม ีSMEs ที่ได้รับประโยชน์กว่า 28,000 ราย 
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มาตรการด้านภาษ ีSMEs ทีเ่ข้าข่ายได้รับสทิธปิระโยชน์ทางภาษีในทีน่ี ้หมายถงึ 

1)  นิติบุคคลทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและ

บรกิารไม่เกนิ 30 ล้านบาทต่อปี มจี�านวนทัง้สิน้ประมาณ 200,000 กว่าราย 

2) บคุคลธรรมดาท่ีมเีงนิได้เข้าข่ายตามมาตรา 40 (5) (6) (7) และ (8) มจี�านวนทัง้สิน้

ประมาณ 500,000 กว่าราย

มาตรการภาครฐัอ่ืนทีด่�าเนนิการแล้ว  

1) การยกเว้น และลดอตัราภาษเีงนิได้นติิบุคคลให้แก่ SMEs คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบ

มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เม่ือวนัที ่11 ตลุาคม 2554 โดยการปรบัลดอตัราภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

นิติบุคคลที่เป็น SMEs ซ่ึงมีทุนที่ช�าระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน  

5 ล้านบาท และมรีายได้จากการประกอบกจิการขายสนิค้าและการให้บรกิารไม่เกนิ 30 ล้านบาท 

ต่อรอบระยะเวลาบญัช ีโดยจะได้รับสทิธปิระโยชน์ ดงันี้ 

หมายเหตุ  * ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ี2555 ทีส่ิน้สดุในหรอืหลงัวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555
  ** ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

กำไรสุทธิ อัตราภาษี (รอยละ)

< 150,000 บาท

150,001 – 1,000,000 บาท

1,000,001 บาทขึ้นไป

ไดรับการยกเวน

15

23* , 20**
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2) การลดเงนิสมทบเข้ากองทนุประกนัสงัคม  ครม.ได้มมีตเิหน็ชอบมาตรการในการ

ฟ้ืนฟชู่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยั เมือ่วันที ่24 มกราคม 2555 โดยให้ลดอตัราเงนิสมทบแก่

นายจ้างและลกูจ้างเป็นระยะเวลา 1 ปี ในปี 2555 ลดจากอตัราเงนิสมทบทีจ่่ายในปัจจบุนัฝ่าย

ละ ร้อยละ 5 ของค่าจ้างผูป้ระกนัตน โดยแบ่งเป็น  2 ช่วง ดงันี้ 

 -  ครึง่ปีแรก (1 มกราคม - 30 มถินุายน 2555) จ่ายในอตัราฝ่ายละ ร้อยละ 3 

 -  ครึง่ปีหลงั (1 กรกฎาคม - 31 ธนัวาคม 2555) จ่ายในอตัราฝ่ายละ ร้อยละ 4

3) การน�าค่าใช้จ่ายในการอบรมพฒันาฝีมอืแรงงานมาลดหย่อนภาษ ี2 เท่า พระราช

บญัญตัส่ิงเสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 ได้ก�าหนดแนวทางการพฒันาฝีมอืแรงงาน 

โดยให้สิทธิประโยชน์ทีจ่ะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจ�านวนร้อยละร้อยของรายจ่าย หรือ  

2 เท่า ทีไ่ด้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (ลดหย่อนให้แก่ผูป้ระกอบการ)

นอกจากนี ้ ยงัมมีาตรการช่วยเหลอื SMEs ทีห่น่วยงานต่างๆ ของกระทรวงแรงงาน

ด�าเนนิการ เช่น ศนูย์อ�านวยการยกระดับรายได้ 300 บาท (เปิดท�าการ 3 ต.ค.54) โครงการ

ศนูย์ตรเีทพ เพือ่การจ้างงานและยกระดับรายได้ครบวงจร (ระยะเวลาด�าเนนิการ ก.พ.- ก.ย.55) 

การพฒันาทกัษะฝีมอืแรงงาน การมรีะบบนัดพบแรงงาน  และการคุม้ครองสทิธแิรงงาน เป็นต้น

10.2.4 การด�าเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรองรับผลกระทบต่อ SMEs  

    ในการปรับอตัราค่าจ้างใหม่ ในปีงบประมาณ 2555

ในปี 2555 กระทรวงอตุสาหกรรมโดยหน่วยงานต่างๆ ได้มแีผนการด�าเนนิงานโครงการ 

เพื่อการสนับสนุนภารกิจหลักของหน่วยงานดังกล่าวไว้แล้ว ซ่ึงโครงการต่างๆ เหล่าน้ี หาก

ประเมนิผลกระทบจากการด�าเนนิกจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้ลงไป พอประเมนิได้ว่ามหีลายโครงการ

ทีอ่าจจะมีส่วนช่วยสนับสนุน เพือ่บรรเทาผลกระทบต้นทนุค่าจ้างท่ีเพิม่ขึน้ท่ีจะมต่ีอกลุม่ SMEs 

ในการปรบัเพ่ิมค่าจ้างเป็น 300 บาท / วัน อย่างไรกต็าม หากมกีารปรบัปรงุรายละเอยีดของ

กิจกรรมภายใต้โครงการต่างๆ เหล่านีเ้พิม่เติม กอ็าจจะมส่ีวนช่วยลดผลกระทบจากการขึน้ค่า

จ้าง 300 บาทที่จะมีต่อ SMEs ได้ดียิ่งขึ้น เช่น การมุ่งกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มที่ได้รับ 

ผลกระทบค่อนข้างรนุแรง หรือปรับเปลีย่นพืน้ทีด่�าเนินการไปยงัพืน้ทีท่ี่ได้รบัผลกระทบโดยตรง 

เป็นต้น โครงการส�าคัญของกระทรวงอตุสาหกรรมทีจ่ะด�าเนนิงานในปี 2555 สรปุได้ดงันี้ 
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• โครงการเพื่อช่วยลดต้นทุนการด�าเนินการธุรกิจ SMEs ในปีงบประมาณ 2555 

รฐับาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ด�าเนนิการเพือ่ช่วยลดต้นทนุการด�าเนนิการธรุกจิ SMEs 

ด้านต่างๆ ดงันี้

 1.1 ลดต้นทนุพลงังาน ประกอบด้วยโครงการทีส่�าคญั ได้แก่

  • โครงการประหยัดพลังงานส�าหรับโรงงานขนาดเล็ก (กรมโรงงาน 

     อุตสาหกรรม)

  • โครงการพฒันาขดีความสามารถการแข่งขนัในการแปรรปูสนิค้าเกษตรใน 

     ภมูภิาค (ส�านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม)

  • โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยอย่างยั่งยืน  

     สูห่ลกัการปฎบัิติทีเ่ป็นเลศิในการผลติ  (ส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม)

  • โครงการยกระดบัการแข่งขนัอตุสาหกรรมอาหารไทยด้วยการลดต้นทนุ และ 

     เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม (ส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม)

  • โครงการการจดัการพลงังานแบบสมบรูณ์ เพือ่ยกระดบัประสทิธภิาพการ 

     ใช้พลังงานส�าหรับอุตสาหกรรม (Total Energy Management : TEM  

     กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม)

 1.2 ลดต้นทุนด้วยการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) เพิ่มประสิทธิภาพใน 

    กระบวนการผลติ และยกระดับมาตรฐานคุณภาพ อาทิ

  • โครงการให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชงิลกึแก่ SMEs ด้วยระบบ LEAN  กจิกรรม 

     บรกิารเงนิสมทบจ้างทีป่รึกษาเพือ่ปรับปรุงการผลติ การจดัการ การตลาด  

     และการบริการ (Consultancy Fund : CF กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม) 

  • โครงการบริหารการผลติเพือ่ลดต้นทนุ (กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม)

  • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน (Cost Management and  

     Reduction Program: CORE กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม)

  • โครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการ 

     แข่งขนั (Manufacturing Development to Improve Competitiveness  

     Programme : MDICP กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม) 

  • โครงการพฒันาการรวมกลุม่และเช่ือมโยงอตุสาหกรรม (Industrial Cluster  

     Development กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม)
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  • โครงการเพิม่ผลติภาพอย่างมนีวัตกรรม (Entrepreneurs Development  

     for Innovative Productivity Programme : EDIPP กรมส่งเสริม 

     อตุสาหกรรม)

  • โครงการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Retrofit กรม 

     ส่งเสริมอตุสาหกรรม)

1.2.1 การพัฒนาทักษะ และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม  

     อาทิ

  • โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรเพือ่เข้าสูภ่าคอตุสาหกรรม (กรมส่งเสรมิ 

     อตุสาหกรรม)

  • โครงการพฒันาศกัยภาพแรงงานในอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์  

     (ส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม)

  • โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพ 

     และการจ้างงาน ด้านมาตรฐานระบบการจัดการของสากล (ส�านักงาน 

     เศรษฐกจิอตุสาหกรรม)

  • กจิกรรมการสมทบเงนิเพือ่การพฒันาบคุลากรภาคอตุสาหกรรม (Training  

     Fund : TF กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม)

  • โครงการเพิม่ศักยภาพการบริหารทนุมนษุย์ (Human Capital Management  

     for Entrepreneurs Program: HCME กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม)

  • โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรเพือ่เข้าสูภ่าคอตุสาหกรรม (กรมส่งเสรมิ 

     อตุสาหกรรม) 

1.2.2 ลดต้นทนุด้วยการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) มาบรหิารจดัการ เช่น เรือ่ง 

Stock เรือ่งการจัดซ้ือ  อาท ิโครงการพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัอตุสาหกรรมด้วย

เทคโนโลยสีารสนเทศ (Enhancing SMEs Competitiveness through IT : ECIT กรมส่งเสรมิ

อตุสาหกรรม)

1.2.3 ลดต้นทนุด้าน Logistics และ Supply Chain เช่น โครงการผูน้�าโซ่อปุทานใน

อตุสาหกรรม (Supply Chain Leader กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม)

1.2.4 เพ่ิมก�าไรด้วยการเพิม่ศกัยภาพการวางแผนภาษ ีเช่น โครงการเพิม่ศกัยภาพ

การวางแผนภาษสี�าหรับผูป้ระกอบการ SMEs (กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม)
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1.2.5 เพ่ิมยอดขาย/ขยายตลาดด้วยการบรหิารการตลาด เช่น โครงการกลยทุธ์บรหิาร

การตลาดยุคใหม่ (Entrepreneurship development in modern Marketing Strategy Program: 

EMS กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม) โครงการบริหารงานขายเชงิรกุอย่างมอือาชพี (กรมส่งเสรมิ

อตุสาหกรรม)

10.2.5 การด�าเนินงานของส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

    เพื่อการยกระดับผลิตภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในปี 

    งบประมาณ 2555

การปรบัค่าแรงเพ่ิมเป็น 300 บาทใน 7 จงัหวัดน�าร่อง และการปรบัเพิม่ขึน้ร้อยละ 40 

ในจงัหวดัทีเ่หลอื มผีลท�าให้ต้นทนุการผลติของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเพิม่สงูขึน้ 

การแก้ปัญหาผลกระทบดงักล่าวนัน้ หากผูป้ระกอบการ SMEs ใช้วธิกีารเพิม่ราคาสนิค้ากจ็ะ

ท�าให้เกดิภาวะเงนิเฟ้อตามมา ไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกจิโดยรวม การแก้ไขปัญหาท่ีถกูต้อง และ

ยั่งยืนในระยะยาว คือ การเพิ่มผลิตภาพการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ 

สูงข้ึนในอัตราทีส่อดคล้องหรือสงูกว่าอตัราค่าแรงทีเ่พิม่ขึน้

การยกระดบัผลติภาพของธรุกจิสามารถด�าเนินการได้ 3 ระดบั คอื ในระดบัธรุกจิ ระดบั

กลุ่มหรอืสาขาของธรุกจิ และในระดบัประเทศ ในระดบัธรุกจิ การเพิม่ผลติภาพของธรุกจิด�าเนนิการ

โดยการเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน และการเพิ่มผลิตภาพของทุน ส่วนในระดับกลุ่มธุรกิจ  

การเพิม่ผลติภาพมุง่เน้นการส่งเสริมให้เกดิการรวมกลุม่ (cluster) หรอืการเชือ่มโยงธรุกจิ SMEs 

ไทยให้เข้ากบัห่วงโซ่อุปทานของโลก ส่วนในระดับประเทศนัน้ การเพิม่ผลติภาพท่ีส�าคญั ได้แก่ 

การลดปัญหาอุปสรรคด้านกฎหมาย กฎระเบียบที่ไม่เหมาะสม การมทีนุโครงสร้างพืน้ฐานทีม่ี

คณุภาพดแีละเพียงพอ การมข้ีอมลูและองค์ความรู้ให้กบั SMEs อย่างทัว่ถงึ ทนัสมยั รวดเรว็ 

ครบถ้วน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาคอรัปชัน่ เป็นต้น

ในปี 2555 ส�านกังานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอตุสาหกรรม 

ได้ก�าหนดแผนการด�าเนนิงานและจดัท�าโครงการเพือ่การสนับสนนุการเพ่ิมผลติภาพของ SMEs 

โดยครอบคลุมการเพิม่ผลิตภาพทัง้ 3 ระดบัดังกลา่ว ภายใตก้รอบแผนการส่งเสริมวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2555-2559) ประกอบด้วยโครงการทีส่�าคญัๆ
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 1.3 กลุม่แผนงานส่งเสริมการเพิม่ผลติภาพในระดบัธรุกจิ

  1.3.1 โครงการพฒันาบุคลากรเพือ่ SMEs (train the trainer)

  1.3.2 โครงการยกระดับมาตรฐานการบรหิารจดัการธรุกจิ SMEs

 1.4 กลุม่แผนงานส่งเสริมการเพิม่ผลติภาพในระดบักลุม่หรอืสาขาธรุกจิ

  1.4.1 โครงการสร้างเครือข่ายผูป้ระกอบการ SMEs และพฒันาความร่วมมอื 

      ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

  1.4.2 โครงการยกระดบัผูป้ระกอบการหนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภัณฑ์แบบบรูณาการ  

      (OTOP plus)

  1.4.3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเท่ียวท่ีเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม 

      ท้องถิน่

  1.4.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใน 

      อตุสาหกรรมท่องเทีย่ว

 1.5 กลุม่แผนงานส่งเสริมการเพิม่ผลติภาพในระดบัประเทศ

  1.5.1 โครงการจดัท�าฐานข้อมลูเชงิลกึรายกลุม่จงัหวดั

  1.5.2 งานจัดท�าดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจส�าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจ 

      ขนาดกลางและขนาดย่อม

  1.5.3 งานพฒันาศนูย์ข้อมลู SMEs knowledge center

  1.5.4 โครงการจดังาน Thailand SMEs Expo

  1.5.5 โครงการจัดงาน SMEs National Awards ภาคการผลิต การค้า 

      และบริการ

  1.5.6 โครงการสร้างขยายโอกาสและเชือ่มโยงธรุกจิ SMEs ไทยในภมูภิาค 

      อาเซียน (AEC Connect)

  1.5.7 โครงการศึกษาผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของประเทศใน 

      ภมูภิาคอาเซียนทีม่ต่ีอ SMEs ไทย

  1.5.8 โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ไทย เพ่ือเข้าสู ่

      ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC Ready)



มาตรการเฉพาะกิจ และแนวทางการด�าเนินงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมจากผลกระทบของอุทกภัย และการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่าใหม่  
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10.2.6 ข้อเสนอของส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อการ 

    ด�าเนนิมาตรการช่วยเหลอื SMEs ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการปรบัอตัราค่าจ้าง 

    ขัน้ต�า่ใหม่

ผลจากการประเมนิผลกระทบทีจ่ะมต่ีอ  SMEs รวมทัง้ มาตรการ / โครงการภาครฐั 

ตามทีร่ะบแุล้วข้างต้น ท�าให้ส�านักงานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมมคีวามเหน็ว่า 

ควรที่จะต้องมีการด�าเนินมาตรการและโครงการเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะต่อ SMEs เพ่ือให้

สามารถรองรบัผลกระทบท่ีจะเกดิขึน้ดงักล่าวได้ โดยมมีาตรการและโครงการทีส่�าคญั ดงันี้

• มาตรการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการต้นทนุของธรุกจิ SMEs

กรอบแนวคดิ : ต้นทุนในการด�าเนนิธรุกจิจ�าแนกเป็น 2 ประเภท คอื ต้นทุนคงท่ี (Fixed 

Cost) เช่น ค่าเช่าพ้ืนทีส่�านกังาน ค่าเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ และต้นทนุผนัแปร (Variable Cost) 

เช่น ค่าวตัถดุบิ ค่าจ้างแรงงาน ค่าขนส่ง ค่าโสหุย้ เป็นต้น ดงันัน้ ต้นทนุค่าจ้างแรงงานที่ 

เพิม่ขึน้เป็นเพียงต้นทนุส่วนหนึง่ของธรุกจิ   

วตัถปุระสงค์ : เพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการต้นทนุของธรุกจิ SMEs ด้าน

อืน่ๆ โดยเฉพาะต้นทนุผนัแปร (Variable Cost) ทดแทนการเพิม่ของต้นทนุค่าจ้างแรงงาน

แนวทางการด�าเนนิงาน : 

(1) โครงการสนบัสนนุบรกิารทีป่รกึษา  / นกัวนิจิฉยัธรุกจิ SMEs โดยภาครัฐจดัให้มบีริการ

ทีป่รกึษา / นกัวนิจิฉยั หรอืสนับสนุนเงนิทนุให้แก่วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในการจ้าง

ทีป่รกึษา / นกัวนิจิฉยัธรุกจิเข้าไปการวเิคราะห์ และประเมนิผลกระทบของธรุกิจ เพ่ือให้ค�าปรกึษา 

แนะน�าเชงิลกึ เพ่ือแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงประสทิธภิาพของแรงงาน การเป็นพีเ่ลีย้งให้กบั 

SMEs แต่ละราย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานการประสานงานเพื่อการอบรมพัฒนาฝีมือ

แรงงาน ลดต้นทนุการบรหิารจดัการ การน�าเทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้

(2) โครงการลดต้นทุนธุรกจิ SMEs โดยก�าหนดเป้าหมายการด�าเนนิงานเชงิเปรยีบเทียบ 

(Benchmark) ให้ต้นทนุการด�าเนนิงานลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10 หลงัจากเข้าร่วมโครงการ 

โดยมีกิจกรรมส�าคญั เช่น

 - ภาครฐัจดัให้มทีีป่รึกษาเฉพาะด้านเข้าไปให้ค�าปรกึษาแก่ SMEs แต่ละรายที ่

ต้องการเข้าร่วมโครงการ โดยจดัให้มหีน่วยให้บริการอยู่ในพืน้ที ่เช่น อตุสาหกรรมจงัหวดั และ

จัดให้มีคู่มอืวธีิการลดต้นทนุธรุกจิ / แผนการลดต้นทนุธรุกจิของแต่ละกจิการ
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 - การลดต้นทนุด้านโลจสิติกส์ โดยจดัให้มรีะบบคลงัสนิค้ากลาง และศนูย์กระจาย

สินค้า การพัฒนาระบบการขนส่งเที่ยวเปล่า การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อลดต้นทุน Logistics 

เป็นต้น

 - การลดต้นทุนด้านพลังงานในสถานประกอบการ โดยการตรวจสภาพธุรกิจ  

เพื่อค้นหาสาเหตุความสูญเปล่าจากการจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ พร้อมสรุปผลการวินิจฉัย 

เพื่อการใช้ และการบ�ารุงรักษาที่ถูกต้องให้กับอุปกรณ์ / เครื่องจักรที่ใช้พลังงานต่างๆ เช่น  

การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ / เคร่ืองจักรท่ีมีประสิทธิภาพต�่าไม่คุ้มค่า 

ที่จะใช้งานต่อไป การเปลี่ยนระบบโดยใช้เทคโนโลยีที่มีต้นทุนต�่า การใช้พลังงานทดแทนอ่ืน 

ทีเ่หมาะสมกบัอุปกรณ์ / เคร่ืองจกัร เป็นต้น

 - การให้ความส�าคัญกบัการจ้างแรงงานทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ (knowledge 

& skilled-based) มากขึน้ เพือ่ให้คุม้ค่ากบัต้นทนุค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน

(3) โครงการ Part Time Matching โดยการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลงาน Part Time เพ่ือ 

เชือ่มโยงระหว่างแรงงานทีต้่องการงานประเภทไม่เตม็เวลา (Part Time) กบัผูป้ระกอบการที่

ต้องการพนกังานไม่เต็มเวลา (Part time) เพือ่เสริมหรือทดแทนแรงงานปกต ิเช่น พนกังาน

ลกูค้าสมัพนัธ์ Call Center พนักงานบริการ งานร้านอาหาร งานในร้านค้าปลกี / ค้าส่ง งานคลงั

สนิค้า เป็นต้น โดยรบัค่าตอบแทนตามชิน้งาน หรือระยะเวลาการท�างาน และในระยะต่อไป 

อาจขยายบทบาทเป็นศนูย์ข้อมลูทีมุ่ง่เน้นการจดัหาแรงงานให้สอดคล้องกบัความต้องการของ 

ผูป้ระกอบการ ทัง้พนกังานไม่เต็มเวลา (Part time) และพนกังานท�างานเตม็เวลา (Full Time) 

(4) การจดัท�าคู่มอืบริหารจดัการต้นทนุอย่างมปีระสทิธภิาพ เพ่ือใช้เป็นแนวทางเบือ้งต้น

ให้แก่ SMEs ในแต่ละสาขาธุรกิจ โดยเฉพาะสาขาที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตรา 

ค่าจ้างขัน้ต�า่ใหม่ เช่น สาขาอตุสาหกรรมไม้ (เฟอร์นิเจอร์) อตุสาหกรรมสิง่ทอ ภาคการก่อสร้าง  

อาหารและเครือ่งดืม่ การผลติครือ่งหนงั บรกิารโรงแรม เป็นต้น น�าไปใช้วางแผนและด�าเนินการ 

ลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์เพิ่มขึ้นของต้นทุนแรงงาน  

พร้อมทั้งจัดให้มีระบบวิเคราะห์ต้นทุนธุรกิจด้วยตนเอง โดยใช้เทคนิคการเปรียบเทียบกับ 

ค่าเฉลีย่หรอืค่า benchmark และน�าวธิขีอง web application มาใช้เป็นเครือ่งมอืในการให้ 

ผูป้ระกอบการทัง้หมดทัว่ทกุแห่งเข้าสูข้่อมลูระบบการวิเคราะห์ได้ตลอดเวลาตามความต้องการ 

เป็นระบบทีส่ะดวก รวดเร็ว และมค่ีาใช้จ่ายต�า่ 



มาตรการเฉพาะกิจ และแนวทางการด�าเนินงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมจากผลกระทบของอุทกภัย และการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่าใหม่  
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• มาตรการทางด้านการเงนิ

กรอบแนวคดิ : ภาคธรุกจิมค่ีาใช้จ่ายด้านค่าจ้างแรงงานเพิม่ขึน้ ส่งผลกระทบสภาพ

คล่อง/เงนิทนุหมนุเวยีนจนอาจต้องปิดกจิการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้

สามารถด�าเนนิธุรกจิได้อย่างต่อเนือ่ง 

แนวทางการด�าเนนิงาน : 

(1) โครงการร่วมลงทนุเพือ่รกัษาการด�าเนนิธรุกจิ มุง่เน้นการเสรมิสภาพคล่องในการ

ประกอบผู้ประกอบการ SMEs ที่มีเป้าหมายจะยกระดับการด�าเนินธุรกิจด้วยการพัฒนา 

ผลติภาพแรงงาน โดยรฐับาลจดัสรรงบประมาณเข้าไปร่วมลงทนุในกจิการวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมทีม่ศีกัยภาพ โดยให้สถาบันการเงนิเป็นผูจ้ดัการกองทนุ ระยะเวลาการร่วมลงทนุ

ไม่เกิน 5 ปี เข้าร่วมทนุสงูสดุไม่เกนิร้อยละ 49 ของทนุจดทะเบียน รายละไม่เกนิ 50 ล้านบาท

• มาตรการทางด้านการคลงั

กรอบแนวคิด : สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี เป็นเครื่องมือทางการคลังเพื่อก�าหนด

นโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น บรรเทาภาระภาษีของนิติบุคคลขนาดกลางหรือ 

ขนาดย่อม สนับสนุนให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบริจาคเงิน หรือทรัพย์สินเพ่ือการ

สาธารณกศุลโดยสามารถน�าไปหกัลดหย่อนภาษ ีให้บรษิทัหกัค่าเสือ่มราคาได้ในอตัราเร่ง เป็นต้น

วตัถปุระสงค์ : เพ่ือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม และ

สร้างแรงจูงใจให้เกดิการพัฒนาฝีมอืแรงงาน

แนวทางการด�าเนนิงาน :

(1) การยกเว้น / ลดการหกัภาษหีกั ณ ทีจ่่าย เนือ่งจากภาษหีกั ณ ทีจ่่าย เป็นการเสยี

ภาษโีดยถกูหกัไว้ ณ ทีจ่่ายก่อนน�ามาค�านวณภาษเีงนิได้นติิบุคคลประจ�าปี ดงันัน้ เพือ่เป็นการ

เสรมิสภาพคล่องทางธุรกจิ เหน็ควรศึกษาความเป็นไปได้ในการยกเว้น / ลดการหกัภาษหีกั ณ 

ทีจ่่ายเป็นการชัว่คราว รวมท้ัง พจิารณาการคืนภาษเีงนิได้นิติบุคคลให้มคีวามสะดวก และรวดเรว็

(2) การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้แรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

โดยการศกึษาความเป็นได้ในการให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีเพือ่ส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบกจิการใช้

ผูผ่้านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานเป็นผูป้ฏบิตังิาน ในสาขาอาชพีตามประเภท ขนาด 

และลกัษณะงานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เช่น การลด / ยกเว้นอตัราภาษบีางประเภท 

การหกัลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 1 เท่า เป็นต้น
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• มาตรการปรับโครงสร้างต้นทนุค่าใช้จ่ายด้านแรงงานของผูป้ระกอบการ

กรอบแนวคดิ : การปรับอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ เพิม่ขึน้เฉลีย่ร้อยละ 39.46 เป็นการปรบั

เพิม่ขึน้สงูสดุในรอบระยะเวลา 10 ปี โดยการปรับค่าจ้างขัน้ต�า่ตัง้แต่ปี 2544-2554 มอีตัราการ

เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.97 นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญของประเทศไทยที่มีผลต่อ 

โครงสร้างต้นทนุค่าใช้จ่ายด้านแรงงานของผูป้ระกอบการ จงึควรมคีณะกรรมการระดบัชาตเิข้ามา

ตดิตาม และแก้ไขผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการปรับอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ใหม่เป็นการเฉพาะ

วตัถปุระสงค์ : เพือ่ให้เกดิการติดตาม และแก้ไขผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการปรบั

อัตราค่าจ้างขั้นต�่าใหม่ โดยมีแนวทางที่ส�าคัญคือการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีบทบาท 

และส่วนร่วมในการพฒันาประเทศมากขึน้ 

แนวทางการด�าเนนิงาน :

(1) จัดตัง้คณะกรรมการปรบัโครงสร้างต้นทนุค่าใช้จ่ายด้านแรงงานของผูป้ระกอบการ

แห่งชาต ิโดยอาจจดัต้ังเป็นคณะกรรมการร่วมระหว่างคณะกรรมการไตรภาค ี(กระทรวงแรงงาน) 

และคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชน เพือ่แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกจิ (กรอ.) เพ่ือบรูณาการ

มาตรการ / แนวทางการบรรเทาผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการปรบัอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ใหม่ และ

สร้างความสมดลุระหว่างค่าจ้างแรงงานกบัต้นทนุการด�าเนนิธรุกจิ

• มาตรการอืน่ 

 - การประชาสัมพันธ์มาตรการต่างๆ ของภาครัฐอย่างชัดเจน และครอบคลุม 

เพือ่ให้ SMEs ได้รบัทราบข้อมลูอย่างทัว่ถงึ

 - การให้ความช่วยเหลอืแก่ผูป้ระกอบการ SMEs โดยการเชือ่มโยงกบัโครงการ

นโยบายภาครฐั เช่น หากเกดิกรณกีารเลกิจ้างงาน แรงงานอาจเข้าร่วมโครงการภายใต้กองทุน

ตัง้ตวัได้ กองทนุพัฒนาบทบาทสตรี กองทนุหมูบ้่าน และชมุชนเมอืง ผูป้ระกอบการ SMEs 

อาจเข้าร่วมกจิกรรมการพฒันาผลติภณัฑ์ OTOP / ศิลปาชพี เป็นต้น

 - การส่งเสริมด้านการตลาด  เช่น การจดัซือ้จดัจ้างภาครฐั  การจดักจิกรรม/

พื้นที่ด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และเป็นสถานที่จับจ่าย

ใช้สอยทีส่อดคล้องกบัอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ของแรงงาน

 - การขยายระยะเวลาการลดเงนิสมทบเข้ากองทนุประกนัสงัคม (มาตรการเดมิ

จะสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2555) 
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และขนาดย่อมจากผลกระทบของอุทกภัย และการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่าใหม่  
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 - การชะลอการปรับขึน้อตัราค่าจ้างขัน้ต�า่เป็น 300 บาท/วนั ใน 70 จงัหวดัที่

เหลือ และการปรบัขึน้อัตราค่าจ้างขัน้ต�า่ไม่ควรปรับขึน้ทกุปี ควรเป็นช่วงระยะเวลา เช่น ทกุๆ 

3 ปี เพือ่ให้ผูป้ระกอบการได้ปรับตวัรองรับต้นทนุทีจ่ะเพิม่ขึน้ในอนาคต 

 - การขยายเวลาการยืน่ขอสทิธพิเิศษในการส่งเสรมิการลงทุนให้แก่ SMEs ไทย 

ทีมี่ระยะเวลาการยืน่ขอรบัการส่งเสริมภายในวันที ่31 ธนัวาคม 2554

 - คปูองช่วยเหลอื SMEs เพือ่ให้ผูป้ระกอบการน�าไปใช้จ่ายเป็นค่าสนิค้า และ

บรกิารของรฐั

 - การยกเว้น / ลดหย่อนค่าธรรมเนยีมบริการภาครฐั เช่น ค่าธรรมเนยีมรายปี

ของโรงงาน  ค่าธรรมเนยีม / ค่าใบอนญุาตต่างๆ เป็นต้น

 - การก�าหนดคุณสมบัติของ SMEs ให้ชดัเจน และสอดคล้องกนั เพือ่ประโยชน์

ในการถึงมาตรการช่วยเหลือภาครัฐ และการก�าหนดทิศทาง / มาตรการให้ความช่วยเหลือ 

SMEs ของหน่วยงานต่างๆ

 - การพลกิฟ้ืนธรุกจิ เพือ่ความอยูร่อด เช่น ส่งเสรมิให้มกีารวเิคราะห์ และประเมนิ

สมรรถนะทางธุรกิจเพื่อให้ทราบความสามารถในการด�าเนินธุรกิจ และวางแผนการปรับปรุง

กิจการ ให้ความรูแ้ละส่งเสรมิให้ SMEs มกีารบริหารความเสีย่ง (Risk Management) ในการ

ด�าเนินธุรกิจ ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงแผนการตลาดในการด�าเนินธุรกิจ โดยการก�าหนด

ต�าแหน่งทางการตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ รวมทั้งการหาช่องทางการตลาดใหม่ 

เป็นต้น

10.2.7 สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็น“แนวทางและมาตรการช่วยเหลือ 

    ผูป้ระกอบการ SMEs ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการปรบัขึน้อตัราค่าจ้างขัน้ต�า่” 

ตามที่กระทรวงแรงงาน ได้ปรับข้ึนอัตราค่าจ้างข้ันต�่าใหม่ มีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี  

1 เมษายน 2555 โดยปรบัขึน้ค่าจ้างเฉลีย่ร้อยละ 40 ทัว่ประเทศ และจ�าแนกเป็น 2 กลุม่ คอื 

1) กลุ่มอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ 300 บาท/วัน จ�านวน 7 จงัหวดั ได้แก่ กรงุเทพมหานคร ภเูกต็ 

สมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และ 2) กลุ่มอัตราค่าจ้างขั้นต�่า 

น้อยกว่า 300 บาท/วนั (222 -273 บาท/วัน) จ�านวน 70 จงัหวดั นัน้ 
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การปรบัขึน้อตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ใหม่ดังกล่าว ส่งผลให้รายได้ของผู้ใช้แรงงานสอดคล้อง

กับค่าครองชีพในปัจจุบัน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวต่อเนื่อง 

เป็นลูกโซ่ แต่ในทางกลับกันย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ 

ผูป้ระกอบการ SMEs ส�านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จงึได้จดัท�า

ข้อเสนอมาตรการ เพือ่ลดผลกระทบของผูป้ระกอบการ SMEs จากการปรบัขึน้อตัราค่าจ้าง 

ดงักล่าว และเพ่ือให้ข้อเสนอดงักล่าวเป็นทีย่อมรบัทกุภาคส่วน จงึได้จดัประชมุระดมความคดิเห็น 

“แนวทางและมาตรการช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ SMEs ที่ได้รบัผลกระทบจากการปรบัขึน้อตัรา

ค่าจ้างขั้นต�่า” เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ณ ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม (สสว.) โดยมหีน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมประชมุ จ�านวน  

21 หน่วยงาน 35 ราย ได้แก่ กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน กรมการจดัหางาน ส�านกังานประกนัสงัคม 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   

กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม ส�านักงานเศรษฐกจิการคลงั กรมสรรพากร หอการค้าแห่งประเทศไทย 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคม 

การพมิพ์ไทย สมาคมไทยธุรกจิการท่องเทีย่ว สมาคมส่งเสรมิผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมไทย สมาคมแช่เยอืกแขง็ไทย สมาคมอตุสาหกรรมเครือ่งนุง่ห่มไทย สมาพนัธ์

โลจิสติกส์ไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารส�าเร็จรูป สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย สมาคม 

โรงแรมไทย โดยความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ สรุปได้ดงันี้

1. ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะต่อมาตรการการเงิน และมาตรการภาษี ตามมติ 

คณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่24 เมษายน 2555

 • SMEs ที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวมจี�านวนไม่มาก เมือ่เทยีบกบั

จ�านวน SMEs ทัง้หมด  โดยมาตรการด้านการเงนิ ม ีSMEs ท่ีเข้าข่ายได้รบัประโยชน์ ประมาณ 

28,000 กว่าราย  และมาตรการด้านภาษ ีSMEs ทีเ่ป็นนติบุิคคลทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท 

และมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี จะได้รับประโยชน ์

ประมาณ  200,000 กว่าราย และบุคคลธรรมดาทีม่เีงนิได้เข้าข่ายตามมาตรา 40 (5) (6) (7)  

และ (8) มจี�านวนได้รับประโยชน์ 500,000 กว่าราย

 • มาตรการทางด้านการเงนิ  SMEs โดยส่วนใหญ่มข้ีอจ�ากดัในการเข้าถงึแหล่ง

เงินทุน นอกจากนี้มาตรการของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและกองทุนประกันสังคม เป็น

มาตรการทีผู่ป้ระกอบการรายใหญ่กส็ามารถมาใช้ประโยชน์ได้เช่นกนั
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และขนาดย่อมจากผลกระทบของอุทกภัย และการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่าใหม่  
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 • มาตรการทางการเงินของภาครัฐ ควรด�าเนินการผ่านสถาบันการเงินทุก 

สถาบนัหรอืเกอืบทกุสถาบนั เพือ่ให้บริการได้อย่างครอบคลมุและทัว่ถงึทกุพืน้ที ่นโยบายภาค

รัฐ ไม่ควรด�าเนนิการผ่านสถาบนัการเงินเฉพาะกจิและธนาคารพาณิชย์บางแห่ง ควรด�าเนิน

การให้ครอบคลมุสถาบนัการเงนิซ่ึงมอียูม่ากกว่า 30 สถาบัน

 • มาตรการทางด้านภาษเีงนิได้นติิบุคคล SMEs จะได้รบัประโยชน์ในช่วงสิน้ปี  

แต่ค่าจ้างแรงงานเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการต้องจ่ายรายวัน จึงเกิดความไม่สอดคล้องกัน

ทางด้านเงือ่นไขระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบกบัมาตรการช่วยเหลอืของภาครฐั

 • ควรพิจารณามาตรการเพิ่มเติม ส�าหรับ SMEs ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา และ 

SMEs ทีอ่ยูน่อกระบบ

 • SMEs ส่วนใหญ่ ยงัไม่รับทราบถงึข้อมลูมาตรการช่วยเหลอืต่างๆ ของภาครฐั

 • การปรบัขึน้อตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ ส่งผลต่อ SMEs ในแต่ละสาขาธรุกจิ (Sector) 

ไม่เท่ากัน แต่มาตรการภาครัฐที่ออกมา มิได้แตกต่างกันตามสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นในแต่ละ

สาขาธรุกจิ (Sector) ดงันัน้ จงึควรก�าหนดมาตรการให้สอดคล้องกบัความแตกต่างของสภาพ

ปัญหาในแต่ละสาขาธุรกจิ (Sector)

2. ความคดิเหน็ / ข้อเสนอแนะต่อข้อเสนอร่างมาตรการช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ SMEs 

ของส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

 ทีป่ระชมุเหน็ด้วยกบัร่างแนวทางและมาตรการช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ SMEs ท่ี

ได้รบัผลกระทบจากการปรบัขึน้อตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ ตามที ่สสว. ได้น�าเสนอ โดยมคีวามคดิเหน็

เพิม่เติม  ดงันี้

 2.1 มาตรการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการต้นทนุของธรุกจิ SMEs

  - โครงการ Part Time Matching ซ่ึงมรีายละเอยีดส�าคญั คอื การจดัตัง้ศนูย์

ข้อมูลงาน Part Time เพ่ือเชือ่มโยงระหว่างแรงงานทีต้่องการงานประเภทไม่เตม็เวลา (Part 

Time) กบัผูป้ระกอบการท่ีต้องการพนกังานไม่เต็มเวลา (Part time) เพือ่เสรมิ หรอืทดแทน

แรงงานปกติ เช่น พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ Call Center พนักงานบริการ งานร้านอาหาร  

งานในร้านค้าปลกี / ค้าส่ง งานคลงัสนิค้า เป็นต้น โดยรับค่าตอบแทนตามชิน้งาน หรอืระยะเวลา

การท�างาน ที่ประชุมเห็นว่าควรขยายบทบาทเป็นศูนย์ข้อมูลที่มุ่งเน้นการจัดหาแรงงาน 

ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผูป้ระกอบการ ทัง้พนกังานไม่เตม็เวลา (Part time) และ

พนักงานท�างานเตม็เวลา (Full Time)
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 2.2 มาตรการทางด้านการคลงั

  - การยกเว้น / ลดการหกัภาษหีกั ณ ทีจ่่าย เป็นมาตรการทีผู่ป้ระกอบการ

เหน็ว่า สามารถช่วยลดผลกระทบจากต้นทนุการด�าเนนิธรุกจิได้เป็นอย่างมาก เนือ่งจากเป็น 

การเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ให้แก่ผู้ประกอบการทันที โดยไม่ต้องรอใช้สิทธิ์เมื่อสิ้นสุด 

รอบบญัชปีระจ�าปี และช่วยลดต้นทนุให้แก่ SMEs ในการว่าจ้างผูท้�ารายการภาษหีกั ณ ทีจ่่าย

3. ความคดิเหน็ / ข้อเสนอแนะอืน่ๆ

 • ควรเร่งประชาสมัพนัธ์มาตรการต่างๆ ของภาครฐัอย่างชดัเจนและครอบคลมุ 

เพือ่ให้ SMEs ได้รบัทราบข้อมลูอย่างทัว่ถงึ

 • ควรจดัให้มคูีปองช่วยเหลอื SMEs  เพือ่ให้ผูป้ระกอบการน�าไปใช้จ่ายเป็นค่า

สินค้าและบรกิารของรัฐ

 • ควรยกเว้น / ลดหย่อนค่าธรรมเนยีมบริการภาครฐั เช่น ค่าธรรมเนยีมรายปี

ของโรงงาน  ค่าธรรมเนยีม / ค่าใบอนญุาตต่างๆ เป็นต้น

 • ควรทบทวนนิยาม SMEs เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือ 

ภาครฐั และการก�าหนดทศิทาง / มาตรการให้ความช่วยเหลอื SMEs ของหน่วยงานต่างๆ

 • ควรจดัให้มสีถานทีส่�าหรบั SMEs จ�าหน่ายสนิค้าราคาถกูให้กบักลุม่ผูใ้ช้แรงงาน 

เพือ่ช่วยเหลอืด้านการตลาดให้กบั SMEs และลดภาระค่าครองชพีให้แก่ผู้ใช้แรงงาน

 • ควรชะลอการปรับขึน้อตัราค่าจ้างขัน้ต�า่เป็น 300 บาท / วนั ใน 70 จงัหวดั 

ทีเ่หลือ และการปรบัข้ึนอตัราค่าจ้างข้ันต�า่ไม่ควรปรับข้ึนทกุปี ควรเป็นช่วงระยะเวลา เช่น ทุกๆ 

3 ปี เพ่ือให้ผูป้ระกอบการได้ปรับตวัรองรับต้นทนุทีจ่ะเพิม่ขึน้ในอนาคต

 • SMEs โดยส่วนใหญ่มผีลประกอบขาดทนุหรอืมกี�าไรสทุธอิยู่ในช่วงท่ีได้รบัการ

ยกเว้นภาษเีงนิได้นติบุิคคล (ก�าไรสทุธไิม่เกนิ 150,000 บาท) จงึได้รบัการยกเว้นภาษเีงนิได้ 

อยูแ่ล้ว

 • SMEs โดยส่วนใหญ่ไม่ได้จดทะเบียนนติบิคุคล จงึไม่ได้รบัประโยชน์จากการ

ลดอัตราภาษเีงนิได้นติบุิคคล

 • เอกสารการยืน่ภาษคีวรมคีวามสะดวกไม่ซบัซ้อน และไม่ควรเป็นภาระมากนกั



มาตรการเฉพาะกิจ และแนวทางการด�าเนินงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมจากผลกระทบของอุทกภัย และการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่าใหม่  
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 • ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากมาตรการลดเงนิสมทบเข้ากองทนุ

ประกันสงัคม

 • แต่อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555   

ผูป้ระกอบการจงึมคีวามเหน็ว่า ควรขยายระยะเวลาการลดเงนิสมทบเข้ากองทนุประกนัสงัคม 

ออกไปอีกระยะหนึ่ง เพราะการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต�่าท�าให้ผู้ประกอบการต้องจ่ายเงินสมทบ

กองทนุประกนัสงัคมเพ่ิมขึน้ 

 • ควรฝึกแรงงานให้มทีกัษะฝีมอืหลงัจากจบการศกึษาแล้วควรสร้างความเข้าใจ

และความชดัเจนเกีย่วกับความหมายของค�าว่าค่าแรงขัน้ต�า่ครอบคลมุอย่างไร  ซึง่ถ้ากฎหมาย

ก�าหนดอยูแ่ล้วกค็วรมกีารประชาสมัพนัธ์ให้เข้าใจ และทัว่ถงึ


