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9.1 มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิระยะแรก  (มาตรการเร่งด่วน)  ปี 2552

	 โครงการต่างๆ	ในมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิในระยะแรก	มเีป้าหมายเพือ่ช่วยเหลอืและขบัเคลือ่น

ทิศทางเศรษฐกิจทั้ง	4	 เรื่อง	 คือ	 การบริโภคภายในประเทศ	 การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ	 การลงทุน 

ภาคเอกชน	และ	ภาคการส่งออกและท่องเทีย่ว	ให้เดนิต่อไปได้ดงันี้

 1)  กระตุน้การบรโิภคภายในประเทศ

	 เป็นโครงการที่เน้นกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและลดค่าครองชีพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

จากภาวะวกิฤตเิศรษฐกจิ	 โดยเฉพาะผูม้รีายได้น้อยและผูส้งูอาย	ุ โดยการเพิม่รายได้ประชาชนโดยตรง	และ

ลดภาระค่าครองชีพ	 เพื่อให้ประชาชนมีเงินเหลือในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการอื่นๆ	 มากขึ้น	 เช่น	

โครงการเชค็ช่วยชาต	ิโครงการประกนัราคาพชืผล	โครงการเบีย้กตญัญ	ูโครงการส่งเสรมิ	อสม.	โครงการ	5	

มาตรการ	6	เดอืน	ลดค่าครองชพี	และโครงการธงฟ้าช่วยประชาชน

 2)  เพิม่การใช้จ่ายและการลงทนุภาครฐั

	 เป็นโครงการที่เน้นการลงทุนโดยภาครัฐ	 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ	 เกิดการสร้างงานและรายได้	 

รวมทัง้พฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกจิในระดบัฐานราก	และยกระดบัคณุภาพชวีติ	โดยเฉพาะในเขตพืน้ทีช่นบท	

อาทิ	 โครงการเรียนฟรี	15	 ปี	 โครงการต้นกล้าอาชีพ	 โครงการชุมชนพอเพียง	 โครงการพัฒนาแหล่งน�้า 

ขนาดเล็กเพื่อการเกษตร	 โครงการถนนปลอดฝุ่น	 โครงการปรับปรุงสถานีอนามัยและที่พักอาศัยต�ารวจ 

ชัน้ประทวนทัว่ประเทศ

 3)  ช่วยเหลอืและส่งเสรมิการลงทนุภาคเอกชน

	 เป็นโครงการทีเ่น้นการให้ความช่วยเหลอืและส่งเสรมิภาคเอกชนเพือ่ลดการเลกิจ้าง	กระตุน้ให้เกดิ

การลงทุนใช้จ่ายเพื่อสร้างงานในระบบเศรษฐกิจ	 อาทิ	 โครงการเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีเงินได้จากการซื้อ

อสงัหารมิทรพัย์		โครงการค�า้ประกนัสนิเชือ่ของ	บสย.	เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ	SMEs		โครงการส่งเสรมิ	

SMEs	โดยเฉพาะอตุสาหกรรมอาหาร	และมาตรการลดภาษีให้แก่	SMEs	และวสิาหกจิชมุชน	และการงดเกบ็

ภาษจีากการปรบัโครงสร้างหนีภ้าคเอกชน

 4)  บรรเทาผลกระทบจากภาวะหดตวัของภาคส่งออกและการท่องเทีย่ว

	 เป็นโครงการทีเ่น้นการช่วยเหลอืภาคส่งออกและการท่องเทีย่วที่ได้รบัผลกระทบโดยตรงจากวกิฤติ

เศรษฐกจิโลก	โดยกระตุน้การท่องเทีย่ว	และลดความเสีย่งในการประกอบธรุกจิของผูส่้งออก	อาท	ิโครงการ

รับประกันความเสี่ยงให้ผู ้ส่งออก	 โดยการขยายการรับประกันการส่งออกให้ผู ้ประกอบการในวงเงิน	 
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150,000	ล้านบาท	เป็นเวลา	3	ปี	โครงการฟ้ืนฟคูวามเชือ่มัน่ประเทศไทย	โดยการจดักจิกรรมเผยแพร่ภาพ

ลกัษณ์เพือ่ชกัชวนนกัท่องเทีย่วและนกัลงทนุให้เดนิทางมายงัประเทศไทย	 โครงการสนบัสนนุการท่องเทีย่ว	

โดยการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน	ปรบัภมูทิศัน์และระบบรกัษาความปลอดภยัในแหล่งท่องเทีย่วส�าคญัๆ		รวม

ถงึการยกเว้นค่าธรรมเนยีม	วซ่ีา	3	เดอืน	ลดค่าธรรมเนยีม	Landing	Fee	ยกเว้นค่าเข้าชมอทุยานฯ	และ

กระตุน้การท่องเทีย่วภายในประเทศ	โดยค่าใช้จ่ายจากการอบรมสมัมนาสามารถหกัภาษไีด้	2	เท่า

9.2 แผนปฏบิตักิารไทยเข้มแขง็ 2555 ภายใต้แผนฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ ระยะที ่2 (SP2) : 2553 - 25551

	 วกิฤตเศรษฐกจิการเงนิโลก	 ได้ส่งผลให้เศรษฐกจิไทยได้รบัผลกระทบรนุแรง	 ท�าให้การผลติการ 

ส่งออก	และการใช้จ่ายของภาคเอกชนหดตวัมาก	ซึง่เป็นสถานการณ์เช่นเดยีวกบัประเทศต่างๆ	ทัว่โลก		แต่

สภาพเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันเริ่มที่จะมีสัญญาณของการมีเสถียรภาพและการฟื้นตัว	 ไม่อ่อนแอแต่ยังไม่ 

แขง็แรง	 รฐับาลมมีาตรการเพือ่ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิทีร่วดเรว็ทนัต่อสถานการณ์	 เช่น	มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ

ระยะที	่1		อย่างไรกด็	ีแต่เนือ่งจากสถานการณ์ในอนาคตมคีวามไม่แน่นอนสงู	เพราะขึน้อยูก่บัการฟ้ืนตวัของ

เศรษฐกจิโลก	ดงันัน้	รฐับาลจงึจดัท�าแผนปฏบิตักิารไทยเข้มแขง็	ซึง่จะเป็นโครงการลงทนุภายใต้แผนฟ้ืนฟู

เศรษฐกจิระยะที่	2		 ระหว่าง	 ปี	2553-2555	(Stimulus	Package	2)	 ภายใต้วงเงนิประมาณ	1,431,330	 

ล้านบาท	 เพือ่ช่วยกระตุน้เศรษฐกจิและเพิม่การจ้างงานอย่างต่อเนือ่ง	 ผ่านการลงทนุของรฐัควบคูก่ารสร้าง

ขดีความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาว		เพือ่ส่งเสรมิการเตบิโตของเศรษฐกจิไทยอย่างยัง่ยนืตามแผนการ

พฒันา	ทัง้	7	ด้าน		ดงันี้

	 1.	ปรบัปรงุประสทิธภิาพระบบการกระจายน�้าและพฒันาแหล่งน�า้ขนาดเลก็เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

การผลติให้กบัภาคเกษตรและอตุสาหกรรม	ครอบคลมุงานก่อสร้างและปรบัปรงุระบบชลประทานทัว่ประเทศ	

และงานก่อสร้างฝายแหล่งกกัเกบ็น�า้ขนาดเลก็เพือ่ให้เป็นแหล่งดดูซบัน�า้	รวมทัง้การลงทนุทางด้านแหล่งน�า้

ในเขตอตุสาหกรรมภาคตะวนัออก

	 2.	ปรบัปรงุระบบคมนาคมขนส่งและโลจสิตกิส์ให้ทนัสมยัในระดบัสากล	เพือ่ลดต้นทนุและพฒันา

ให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางโลจสิตกิส์ในภมูภิาค	ซึง่จะครอบคลมุการลงทนุทัง้ในกรงุเทพมหานครและกระจาย

โครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนส่งไปทัว่ประเทศ

	 3.	เพิม่ศกัยภาพในการสร้างรายได้ของอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว	โดยการฟ้ืนฟภูาพลกัษณ์และ

ส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง	 ควบคู่กับการลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพ	 และการ

ฟ้ืนฟแูหล่งท่องเทีย่วทีเ่สือ่มโทรม	เพือ่ให้การท่องเทีย่วยงัคงเป็นแหล่งสร้างรายได้หลกัของประเทศอย่างยัง่ยนื

	 4.	 พัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	

ครอบคลมุ	4	ด้านคอื	มรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาต	ิงานฝีมอืและออกแบบ	งานศลิปะ	และงานด้านสือ่

และสิง่พมิพ์

	 5.	 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย	(Education	Modernization	

Program)	การปรบัปรงุอาคารเรยีน	ห้องเรยีน	ห้องสมดุ	และห้องปฏบิตักิารของโรงเรยีนให้มมีาตรฐานเดยีวกนั

และทันสมัยทั่วประเทศ	 โดยให้ภาคเอกชนและชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม	 ควบคู่กับการเชื่อมโยงสร้าง 

1 ส�านักนายกรัฐมนตรี
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เครอืข่ายการเรยีนรูแ้ละองค์ความรูต้ามแนวคดิ	บ้าน-วดั-โรงเรยีน	ปรบัปรงุระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	พฒันา

ทกัษะการผลติและการใช้เทคโนโลย	ีเพือ่สนบัสนนุการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานการศกึษาและการเรยีนรู้	

	 6.	 ปฏริปูคณุภาพระบบสาธารณสขุเพือ่ลดต้นทนุการรกัษาพยาบาลในระยะยาว	 โดยครอบคลมุ

แผนงานทีเ่กีย่วข้อง	 ได้แก่	 การพฒันาระบบบรกิารสาธารณสขุ	 การผลติและพฒันาบคุลากรทางการแพทย์	

และการพฒันาระบบข้อมลู

	 7.	 ลงทุนเพื่อการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับชุมชนและพัฒนาจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้	เพือ่ให้ชมุชนและประชาชนพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้มชีวีติและความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้	ได้รบัการบรกิาร

พืน้ฐานในการด�าเนนิชวีติทีพ่อเพยีงทัว่ถงึ	โดยมทีีอ่ยูอ่าศยัทีม่ัน่คงเพิม่ขึน้	มแีหล่งน�า้เพือ่การอปุโภคบรโิภค	

มนี�า้สะอาดและบรกิารประปาเพิม่ขึน้	สร้างอาชพีและรายได้ของชมุชนในระยะยาว

	 การด�าเนินการตามแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าว	 จะช่วยให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตอย่าง 

ต่อเนือ่ง	ส่งเสรมิให้มกีารจ้างงานเพิม่ขึน้	ซึง่เมือ่เศรษฐกจิโลกฟ้ืนตวั		ผลจากการกระตุน้เศรษฐกจิจะผลกัดนั

ให้ประเทศไทยสามารถแข่งขนักบัประเทศอืน่ๆ	ได้	

9.3 แผนปฏบิตักิารไทยเข้มแขง็ ของกระทรวงอตุสาหกรรม  ปี 25532 

	 เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยผ่านวิกฤติเศรษฐกิจหลายด้าน	 ซึ่งประเทศไทยจ�าเป็นต้องมีการ

ลงทนุในเครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ต่างๆ	 เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการลงทนุของภาคเอกชนและภาครฐัในระยะยาว	

สูเ่ป้าหมายการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิอย่างเป็นรปูธรรม	

	 กระทรวงอตุสาหกรรม	ได้ด�าเนนิโครงการ	ตามแผนงบประมาณประจ�าปี	2553	ภายใต้แผนปฏบิตัิ

การไทยเข้มแขง็	รวม	4	โครงการหลกั	ประกอบด้วย	

 1)  โครงการพฒันาห้องปฏบิตักิารวเิคราะห์ทดสอบผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	อยูภ่ายใต้การด�าเนนิ

งานของส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	(สมอ.)	ภายใต้งบ	180	 ล้านบาท	มุง่เน้นการปรบัปรงุ

และพฒันาบรกิารสาธารณะขัน้พืน้ฐานทีท่นัสมยั	 และจ�าเป็นต่อการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของ

ภาคอุตสาหกรรมให้มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน	 ด้วยการจัดหาเครื่องมือในห้องปฎิบัติการ

ทดสอบให้ห้องปฏิบัติการ	3	 สถาบนั	 ได้แก่	 สถาบนัไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์	 สถาบนัพัฒนาอตุสาหกรรม 

สิ่งทอ	 และสถาบันอาหาร	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า	

เช่น	ระเบยีบว่าด้วยการควบคมุเคมภีณัฑ์	ระเบยีบด้านวสัดแุละสิง่ของที่ใช้สมัผสัอาหาร	ซึง่ในห้องปฏบิตักิาร

ต้องมีการพัฒนาบุคลากรในห้องทดสอบที่มีความเชี่ยวชาญ	 สามารถตรวจสอบและรองรับผลิตภัณฑ์ให้ 

เป็นไปตามมาตรฐานสากล

 2) โครงการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารไทย	 ด�าเนินการโดยสถาบัน

อาหาร	มกีารด�าเนนิงาน	ภายใต้งบประมาณ	97	ล้านบาท	มุง่เน้นการพฒันาผลติภณัฑ์ตามแนวคดิเศรษฐกจิ

เชงิสร้างสรรค์	โดยมโีรงงานอตุสาหกรรมเข้าร่วมโครงการ	60	ราย	มกีารพฒันาคณุภาพและความปลอดภยั

ของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต	 อยู่ในระหว่างด�าเนินงานคัดเลือกผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์	 ซึ่งมีผู้

ประกอบการให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก	

2 กระทรวงอุตสาหกรรม
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 3)  โครงการส่งเสรมิสนบัสนนุการด�าเนนิงานตามแผนปฎบิตักิารส่งเสรมิเอสเอม็อี อยูภ่ายใต้การ

ด�าเนนิงานของส�านกังานวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	(สสว.)	ด้วยงบประมาณ	300	ล้านบาท	เน้นการ

สร้างองค์ความรูแ้ก่บคุลากร	SMEs	ส่งเสรมิและพฒันาผลติภณัฑ์ให้กบัผูป้ระกอบการ	การสร้างโอกาสทางการ

ตลาด	และการพฒันาฐานข้อมลู	

 4)  โครงการสนบัสนนุอตุสาหกรรมเพือ่การสหกรณ์ห้องเยน็และการตลาดกลางผกั ผลไม้ จงัหวดั

ปัตตาน ีซึง่อยูภ่ายใต้การด�าเนนิงานของ	สสว.	งบประมาณ	36	ล้านบาท	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างปรบัพืน้ทีส่ร้าง

อาคารอเนกประสงค์	 และห้องเย็นแช่แข็งให้เป็นพื้นที่ตลาดกลางส�าหรับซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนสินค้า	 ที่มี

ประสทิธภิาพ	พร้อมทัง้มเีป้าหมายทีจ่ะอบรมสมาชกิสหกรณ์	4,000	ราย	เพือ่ให้มคีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญ

ในการด�าเนนิธรุกจิ

9.4 การด�าเนนิโครงการภายใต้แผนปฏบิตักิารไทยเข้มแขง็ ของส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม

	 ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	ได้รบัจดัสรรงบประมาณปีงบประมาณ	2553	

จ�านวน	336,500,000	บาท	มาด�าเนนิโครงการ	ภายใต้แผนปฏบิตักิารไทยเข้มแขง็	จ�านวน	2	โครงการ	ได้แก่	

 1. โครงการส่งเสรมิสนบัสนนุการด�าเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารส่งเสรมิ SMEs		(วงเงนิงบประมาณ	

300	ล้านบาท)

 วตัถปุระสงค์

	 1)	 เพื่อสร้างฐานรายได้ใหม่ของประเทศ	 โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ	SMEs	 

	 	 บนพืน้ฐานของแนวคดิเศรษฐกจิเชงิสร้างสรรค์	ให้เกดิคณุค่าในสาขาธรุกจิการผลติและบรกิาร

	 2)	 เพือ่สร้างปัจจยัเอือ้ต่อการเตบิโตของผูป้ระกอบการ	SMEs	บนพืน้ฐานของแนวคดิเศรษฐกจิ 

	 	 เชงิสร้างสรรค์

	 3)	 เพื่อเสริมสร้างโอกาสและศักยภาพทางด้านการตลาดของธุรกิจและบริการเชิงสร้างสรรค์	 

	 	 ทัง้ในระดบัประเทศ	ระดบัภมูภิาคอาเซยีน	และตลาดส่งออกทัว่ไป

 หน่วยร่วมด�าเนนิงาน		36	หน่วยงาน	ได้แก่

	 •	 หน่วยงานภาครฐั 3 หน่วยงาน คอื	ศนูย์ศลิปาชพีบางไทร	สถาบนัอาหาร	และสถาบนัพฒันา 

	 	 วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

	 •	 สถาบนัการศกึษา	ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค		8	หน่วยงาน

	 •		องค์กรภาคเอกชน	ได้แก่หอการค้าในทกุภมูภิาค	13	แห่ง	

	 •		บรษิทัเอกชน 12  ราย

 ระยะเวลาด�าเนนิการ 

	 มนีาคม	-	กนัยายน	2553
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ตารางที ่9.1 เป้าหมายและผลการด�าเนนิการทีเ่น้นการเพิม่ประสทิธภิาพและผลติภาพ 

หมายเหตุ : ผลการด�าเนินงาน ณ 8 มิถุนายน 2553

 2. โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมเพื่อการสหกรณ์ห้องเย็นและตลาดกลางผัก ผลไม้ จังหวัด

ปัตตาน ี(งบประมาณ  36.5 ล้านบาท)

 วตัถปุระสงค์

	 1)	 เพื่อขยายพื้นที่โครงการฯ	 ให้มีตลาดกลางส�าหรับจ�าหน่ายและแลกเปลี่ยนสินค้าของ 

	 	 ผูป้ระกอบการ	SMEs	และเป็นสถานทีจ่ดักจิกรรมของหน่วยงานราชการในพืน้ที	่ได้ตลอดทัง้ปี

	 2)	 เพื่อรองรับผลผลิตจากฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชด�าริ,	 เป็นตลาดกลางจ�าหน่ายผัก	 

	 	 ผลไม้ได้ทกุฤด	ู	สามารถรองรบัปรมิาณการจ�าหน่าย	สนิค้าทางการเกษตร	ทีจ่ะมเีพิม่ขึน้ได้

	 3)	 เพือ่จดัสร้างห้องแช่แขง็	เป็นการเพิม่ช่องทางการให้บรกิารแก่ผูป้ระกอบการ	SMEs	ค้าปลกี 

	 	 ค้าส่งเนือ้สตัว์ได้

	 4)	 เพื่อให้สหกรณ์สมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง	 โดยการเพิ่มความรู้ด้าน 

	 	 การจัดการและเงินทุนหมุนเวียน	 สามารถมีผลประกอบการเป็นก�าไรปันผลให้กับสมาชิกได้ 

	 	 อย่างต่อเนือ่ง	สร้างขวญัและก�าลงัใจแก่สมาชกิราษฎรอาสารกัษาหมูบ้่าน

	 5)	 เพื่อเป็นต้นแบบตลาดกลางผักผลไม้ของ	3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ที่มีผลผลิตไว้จ�าหน่าย 

	 	 ตลอดทัง้ปี

	 6)	 เพือ่บรรเทาผลกระทบจากเหตกุารณ์ไม่สงบ	ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้	

 หน่วยร่วมด�าเนนิงาน

	 -	จงัหวดัปัตตานี

	 -	กรมราชองครกัษ์

 ระยะเวลาด�าเนนิการ 

	 มนีาคม	-	กนัยายน	2553
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ตารางที่ 9.2 เป้าหมายและผลการด�าเนินการที่เน้นการประกอบอาชีพในชุมชนและท้องถิ่น 

    (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) มีดังนี้ 

หมายเหตุ : ผลการด�าเนินงาน ณ 8 มิถุนายน 2553

9.5 มาตรการเยยีวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการชมุนมุ 

	 การชุมนุมทางการเมืองและเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองในระหว่างวันที่	12	 มีนาคม	-	21	

พฤษภาคม	2553	ได้ส่งผลกระทบต่อชวีติ	ทรพัย์สนิ	และภาคธรุกจิ	ภาครฐัจงึได้ออกมาตรการเพือ่บรรเทา

และเยยีวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบจาการชมุนมุ	โดยสรปุดงันี้	
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ตารางที่ 9.3 สรุปมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม (ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2553)
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ตารางที่ 9.3 (ต่อ) สรปุมาตรการเยยีวยาผู้ได้รบัผลกระทบจากการชมุนมุ (ณ วนัที ่26 พฤษภาคม 2553)
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ตารางที่ 9.3 (ต่อ) สรปุมาตรการเยยีวยาผู้ได้รบัผลกระทบจากการชมุนมุ (ณ วนัที ่26 พฤษภาคม 2553)
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ตารางที่ 9.3 (ต่อ) สรปุมาตรการเยยีวยาผู้ได้รบัผลกระทบจากการชมุนมุ (ณ วนัที ่26 พฤษภาคม 2553)



มาตรการแก้ไขเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับ SMEs

9-11

ตารางที่ 9.3 (ต่อ) สรปุมาตรการเยยีวยาผู้ได้รบัผลกระทบจากการชมุนมุ (ณ วนัที ่26 พฤษภาคม 2553)
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ที่มา : ส�านักนายกรัฐมนตรี, http//:www.pm.go.th/

ตารางที่ 9.3 (ต่อ) สรปุมาตรการเยยีวยาผู้ได้รบัผลกระทบจากการชมุนมุ (ณ วนัที ่26 พฤษภาคม 2553)


