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 01  

ขยายระยะเวลารบัคําขอค้ําประกนัสินเชื่อ 

โครงการค้าํประกันสินเชื่อเพ่ือผู�ประกอบการ  

Micro Entrepreneurs ระยะท่ี 2   
[มติ ครม. วันที่ 24 ตุลาคม 2560]  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ข ยายระยะเวล า รับ คํ าข อ ค้ํ าป ระกันสินเชื่อ โคร งการค้ํ าป ระกันสินเชื่อ เพื่อ
ผู�ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 จากเดิม สิ้นสุดระยะเวลารับคําขอค้ําประกัน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หรือจนกว@าจะเต็มวงเงิน แล�วแต@อย@างหน่ึงอย@างใดจะถึงก@อน             เปFน 
สิ้นสุดระยะเวลารับขอค้ําประกันวันที่ 30 มิถุนายน 2561 หรือจนกว@าจะเต็มวงเงิน แล�วแต@อย@าง
หน่ึงอย@างใดจะถึงก@อน 

มีหลักเกณฑHและเงื่อนไขอื่น ๆ ของโครงการ ดังน้ี  

� ผู�ขอค้ําประกัน เปFนผู�ประกอบการรายย@อยที่ดําเนินธุรกิจโดยมีสถานประกอบการ
ที่ชัดเจน มีเอกสาร หลักฐานรับรองว@าประกอบธุรกิจจริง และมีทรัพยHสินถาวร (ไม@
รวมที่ดิน) ไม@เกิน 5 ล�านบาท 

� วงเงินค้ําประกันต@อราย 10,000 – 200,000 บาท รวมทุกสถาบันการเงิน 
� ระยะเวลาค้ําประกัน ไม@เกิน 10 ปO 
� ค@าธรรมเนียมค้ําประกันร�อยละ 1-3 ต@อปO ของวงเงินค้ําประกัน โดยพิจารณาตาม

ความเสี่ยงของลูกค�า ทั้งนี้ รัฐบาลจ@ายค@าธรรมเนียมแทนผู�ประกอบการในปOแรก 
� บสย. จ@ายค@าประกันชดเชยตลอดโครงการไม@เกินค@าธรรมเนียมที่ได�รับบวกเงิน

สมทบจากรัฐบาล ร�อยละ 20 ของวงเงินอนุมัติค้ําประกัน 



สรุปมตคิณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข�องกับ SME 

www.sme.go.th   |  2 

 

02  

มาตรการด�านการเงินสาํหรบัเขตพัฒนาพิเศษ 

เฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใต�  
[มติ ครม. วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2560]  

 

 

 

 

� ขยายระยะเวลาโครงการ ปรับปรุงหลักเกณฑHและเงื่อนไขโครงการให�ความช@วยเหลือทาง
การเงินแก@ผู�ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต� และอนุมัติงบประมาณชดเชยไม@
เกิน 2,837.50 ล�านบาท โดยให�สถาบันการเงินที่เข�าร@วมโครงการมีความเข�มงวดในการ
พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยต�องเปFนผู�ประกอบการที่มีสถานประกอบการและมีการดําเนิน
ธุรกิจในพ้ืนที่อย@างแท�จริง  

� ขยายเวลามาตรการพักชําระหน้ีลูกค�าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณHการเกษตร       
(ธ.ก.ส.) และอนุมัติงบประมาณชดเชยไม@เกิน 673.2 ล�านบาท ซึ่งมีกลุ@มเปZาหมายคือ ลูกค�า 
ธ.ก.ส. ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต� ระยะเวลา 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2563 
(3 ปO) 

� ขยายระยะเวลาและปรับปรุงหลักเกณฑH โครงการช@วยเหลือผู�ประสบภัยจากภัยก@อการร�ายใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต� และอนุมัติงบประมาณชดเชยไม@เกิน 
90 ล�านบาท ระยะเวลาโครงการ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2563   โดยรัฐสนับสนุน
ค@าเบี้ยประกันภัยส@วนต@างระหว@างร�อยละ 0.3 ถึงร�อยละ 3 ให�แก@ผู�ประกอบการในพื้นที่ 
สําหรับการประกันภัยทรัพยHสินคุ�มครองภัยก@อการร�ายในป\จจุบัน และสนับสนุนค@าเบี้ย
ประกันภัยสําหรับกรมธรรมHประกันภัยอุบัติเหตุของพนักงานที่สถานประกอบการทํา
ประกันภัยให� โดยชดเชยในอัตราร�อยละ 50 ของค@าเบี้ยประกันภัย เพื่อเปFนการสร�างความ
เชื่อมั่น ให�แก@ผู�ประกอบการและพนักงานในพื้นที่ 

� โครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพ่ือมุสลิม ให�สินเชื่อแก@มุสลิมที่มีรายได�น�อยซึ่งมีความจําเปFนที่
จะต�องใช�จ@ายเงินฉุกเฉิน เพื่อแก�ไขป\ญหาความเดือดร�อนภายในครอบครัว โดยต�องไม@เปFน
การ Refinance หน้ีในระบบ และโครงการสินเชื่อบ�านมุสลิมชายแดนใต�  โดยให�สินเชื่อแก@
มุสลิมที่ต�องการจัดหาหรือซ@อมแซมและต@อเต่ิมที่อยู@อาศัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต� ใน
อัตรากําไรที่ผ@อนปรน 
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มาตรการพิเศษเพ่ือขบัเคล่ือน SMEs สู@ยคุ 4.0   
[มติ ครม. วันท่ี 19 ธันวาคม 2560]  

 

 

 

 

 

 

 

� มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู@ยุค 4.0 ให�กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เปFน
หน@วยงานหลักในการบูรณาการกับหน@วยงานต@าง ๆ ที่เกี่ยวข�องในการขับเคลื่อนมาตรการ 

� แนวทางยกระดับความสามารถของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย@อมแห@ง
ประเทศไทย (ธพว.) เพื่อให�บริการและส@งเสริมพัฒนา SMEs ให�ครอบคลุมทุกพื้นที่ชุมชน 
และให� ธพว. เสนอขอรับการเพิ่มทนุจากกระทรวงการคลงั ตามความจําเปFนและเหมาะสมต@อ
การรองรับสินทรัพยHเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและการดํารงสถานะเงินทุนต@อสินทรัพยHเสี่ยงให�เปFนไป
ตามหลักเกณฑHที่กําหนด 

� ให�ธนาคารออมสินแยกบัญชีการดําเนินโครงการ Transformation Loan เสริมแกร@ง 
(Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร ระยะที่ 2) และให�ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย@อมแห@งประเทศไทย แยกบัญชีการดําเนินโครงการยกระดับความสามารถ
ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย@อมแห@งประเทศไทย  โครงการที่ร@วม
ดําเนินการกับกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) ออกจากการดําเนินการตามปกติ เปFนโครงการ
ตามนโยบายของรัฐบาล (Public Service Account : PSA)  

� อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อดําเนินการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local 
Economy Loan) และโครงการ Transformation Loan เสริมแกร@ง (Soft Loan เพื่อ
ปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร ระยะที่ 2) โดยขอรับงบประมาณชดเชยจากรัฐบาลเปFนระยะเวลา 7 ปO 
ในกรอบวงเงิน ไม@เกิน 6,395 ล�านบาท และขอรับจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณ
รายจ@ายประจําปOวงเงิน 1,485 ล�านบาท ในปOแรก และให�ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย@อมแห@งประเทศไทย และธนาคารออมสินเปFนหน@วยงานหลัก และให�สถาบัน
การเงินเฉพาะกิจของรัฐและธนาคารพาณิชยHที่เกี่ยวข�องเปFนหน@วยร@วมดําเนินการ เพื่อ
บูรณาการการดําเนินมาตรการดังกล@าวต@อไป 
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โครงการสนบัสนนุผู�ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย@อม 
(Small and Medium Enterprises : SMEs)                  

มุ@งสู@อตุสาหกรรมเขียวโดยการประยุกตHใช�เทคโนโลยคีารHบอนต่าํ 
(Greening Industry through Low Carbon Technology 

Application for SMEs)    
[มติ ครม. วันท่ี 6 กุมภาพันธH 2561]  

 

 

 

 

 กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ร@วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย@อมแห@งประเทศไทย (ธพว.) และองคHการพัฒนาอุตสาหกรรมแห@งสหประชาชาติ (United 
Nations Industrial Development Organization : UNIDO) ดําเนินโครงการสนับสนุน
ผู�ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย@อม (Small and Medium Enterprises : 
SMEs) มุ@งสู@อุตสาหกรรมสีเขียวโดยการประยุกตHใช�เทคโนโลยีคารHบอนตํ่า(Greening 
Industry through Low Carbon Technology Application for SMEs)  

 โดยกรมส@งเสริมอุตสาหกรรม รับผิดชอบการกํากับดูแลการดําเนินโครงการฯ ใน
ภาพรวม ธพว. รับผิดชอบให�บริการด�านสินเชื่อแก@ SMEs ที่เข�าร@วมโครงการฯ หรือที่สนใจ
เพื่อใช�ในการปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณH และ UNIDO ทําหน�าที่เปFนหน@วยบริหารโครงการ
และสนับสนุนผู�เชี่ยวชาญจากทั้งในประเทศและต@างประเทศเพื่อดําเนินโครงการฯ  ให�บรรลุ
วัตถุประสงคHที่ต้ังไว�และติดตามตรวจสอบโครงการเพ่ือให�เปFนไปตามกรอบระยะเวลาที่
กําหนดไว� ซึ่งการดําเนินโครงการฯ ประกอบด�วย 3 องคHประกอบ ได�แก@     

1. การวิเคราะหHและปรับปรุงนโยบายเพื่อส@งเสริมการใช�เทคโนโลยีคารHบอนตํ่าใน
อุตสาหกรรม SMEs ของไทย โดยมีจุดมุ@งหมายในการวิเคราะหHอุปสรรคที่
เกี่ยวข�องกับนโยบายส@งเสริมการใช�เทคโนโลยีคารHบอนตํ่าเพื่อใช�ในการพัฒนา
ด�านการใช�เทคโนโลยีสะอาดและนําเสนอคําแนะนํานโยบาย การรณรงคHสร�างความ
ตระหนักและเผยแพร@ประโยชนHในการใช�เทคโนโลยีคารHบอนตํ่า และสนับสนุนด�าน
การเงิน 
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2. การเสริมสร�างขีดความสามารถและการดําเนินโครงการเทคโนโลยีคารHบอนตํ่าใน
อุตสาหกรรม SMEsโดยมีจุดมุ@งหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและการจัดการ
องคHความรู�เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงการใช�พลังงานอย@างมีประสิทธิภาพ 

3. การติดตามและประเมินผล โดยมีจุดมุ@งหมายเพื่อติดตามประเมินผลโครงการและ
กิจกรรมเปFนระยะตามเกณฑHที่กําหนด 
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ขยายระยะเวลาการเบิกจ@ายสินเชื่อ “โครงการสินเช่ือดอกเบี้ยต่าํเพ่ือ
ปรบัเปล่ียนเครื่องจักรและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต               

สําหรับผู�ประกอบกิจการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย@อม (SMEs) 
[มติ ครม. วันท่ี 6 มีนาคม 2561]  

 

 

 

 

 

ขยายระยะเวลาการเบิกจ@ายสินเชื่อโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าเพ่ือปรับเปลี่ยน
เคร่ืองจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สําหรับผู�ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย@อม (SMEs) จากเดิมให�ธนาคารออมสินเบิกจ@ายสินเชื่อให�แล�วเสร็จภายในวันที่ 30 
ธันวาคม 2560 เปFนให�ธนาคารออมสินเบิกจ@ายสินเชื่อให�แล�วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 
2561 โดยให�ธนาคารออมสินร@วมกับสถาบันการเงินที่เข�าร@วมโครงการฯ เร@งรัดการเบิกจ@าย
สินเชื่อให�ทันภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561  

ทั้งนี้ ณ สิ้นวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ธนาคารออมสินอนุมัติสินเชื่อภายใต�โครงการฯ 
เปFนจํานวนเงิน 29,480.20 ล�านบาท ให�กับผู�ประกอบการ SMEs จํานวน 2,613 ราย และมีการ
เบิกจ@ายสินเชื่อไปแล�วเปFนจํานวนเงิน 24,523.51 ล�านบาท ให�กับผู�ประกอบการ SMEs จํานวน 
2,158 ราย อย@างไรก็ดี ธนาคารออมสินแจ�งว@าจากการสอบถามสถาบันการเงินที่เข�าร@วม
โครงการฯ พบว@า มีผู�ประกอบการ SMEs ที่ได�รับอนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑHและเงื่อนไขของ
โครงการฯ แล�ว แต@ยังมีผู�ประกอบการ SMEs ที่ยังไม@สามารถเบิกจ@ายสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
ที่เข�าร@วมโครงการฯ ได�ทันตามกําหนดเน่ืองจากอยู@ระหว@างการติดต้ังเครื่องจักร อยู@ระหว@าง
ก@อสร�างอาคารเพ่ือรองรับเคร่ืองจักร อยู@ระหว@างการตรวจรับและส@งมอบเคร่ืองจักร เคร่ืองจักร
อยู@ระหว@างการผลิต และอื่น ๆ จํานวนรวม 455 ราย เปFนจํานวนเงินรวม 4,956.69 ล�านบาท 
ดังนั้น เพื่อให�ผู�ประกอบการ SMEs ได�รับสินเชื่อตามวัตถุประสงคHของโครงการฯ และสร�างความ
มั่นใจให�แก@สถาบันการเงินที่เข�าร@วมโครงการฯ อีกทั้งยังเปFนการแสดงให�เห็นถึงความสําคัญใน
การสนับสนุนผู�ประกอบการ SMEs ให�สามารถเข�าถึงแหล@งเงินทุนดอกเบี้ยตํ่าอยู@อย@างต@อเน่ือง 
จึงขยายระยะเวลาการเบิกจ@ายสินเชื่อโครงการฯ ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
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มาตรการให�ความช@วยเหลือผู�ประกอบการรายย@อยและ
ผู�ประกอบการ SMEs ผ@านโครงการค้าํประกันสินเชือ่                  

ของบรรษัทประกันสินเชื่ออตุสาหกรรมขนาดย@อม 
[มติ ครม. วันท่ี 24 กรกฎาคม 2561]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการให�ความช@วยเหลือผู�ประกอบการรายย@อยและผู�ประกอบการ SMEs ผ@าน
โครงการค้ําประกันสินเชื่อของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย@อม (บสย.) 
ประกอบด�วย โครงการค้ําประกันสินเชื่อเพื่อผู�ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 3 
และโครงการค้ําประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 7 (PGS ระยะที่ 7) ได�รับ
อนุมัติงบประมาณในการดําเนินมาตรการฯ เปFนวงเงินไม@เกิน 16,500 ล�านบาท (3,000 ล�าน
บาท + 13,500 ล�านบาท)  

โดยโครงการค้ําประกันสินเชื่อเพื่อผู�ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 3    
มีวัตถุประสงคH เพื่อช@วยเหลือผู�ประกอบการรายย@อยให�มีโอกาสเข�าถึงแหล@งเงินทุนผ@านกลไก
การค้ําประกันของ บสย. ซึ่งจะช@วยลดความเหลื่อมล้ําและต�นทุนในการประกอบอาชีพ ตลอดจน
เพื่อแก�ไขป\ญหาการกู�เงินนอกระบบของผู�ประกอบการรายย@อย  และ โครงการ PGS ระยะที่ 7 มี
วัตถุประสงคH เพ่ือช@วยเหลือผู�ประกอบการ SMEs ที่ต�องการสินเชื่อจากสถาบันการเงินแต@มี
หลักประกันไม@เพียงพอ ซึ่งจะเปFนการยกระดับขีดความสามารถในการแข@งขนัของผู�ประกอบการ 
SMEs  ให�มีโอกาสเติบโตและเพิ่มมูลค@าทางธุรกิจและสนองตอบต@อนโยบายประเทศไทย 4.0 
ของรัฐบาล ทั้งนี้ ต�องไม@เปFนการค้ําประกันสินเชื่อเพื่อนําไปชําระหน้ีเดิมกับสถาบันการเงินผู�ให�
สินเชื่อ 

 



หมว ที่ 2

านแรงงาน
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การกําหนดอตัราค@าจ�างขั้นต่าํ  
[มติ ครม. วันท่ี 30 มกราคม 2561]  

 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการกําหนดอัตราค@าจ�างขั้นตํ่า ตามมติคณะกรรมการ
ค@าจ�าง (ชุดที่ 19) ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และมอบหมายหน@วยงานที่เกี่ยวข�อง เนิน
การตามมาตรการเพ่ือลดผลกระทบจากการปรับอัตราค@าจ�างขั้นตํ่าต@อไป ทั้งน้ี คณะกรรมการ
ค@าจ�างชุดที่ 19 ได�ดําเนินการกําหนดอัตราค@าจ�างขั้นตํ่า ปO 2561 โดยได�มีการศึกษาข�อมูลตาม
หลักเกณฑHที่กําหนด และได�มีการกําหนดสูตรคํานวณอัตราค@าจ�างขั้นตํ่าที่เหมาะสมสําหรับ
ประเทศไทย โดยเทียบเคียงกับสูตรการคํานวณอัตราค@าจ�างขั้นตํ่าของต@างประเทศ  เช@น 
ฝร่ังเศส  มาเลเซีย บราซิล และคอสตาริกา ซึ่งองคHการแรงงานระหว@างประเทศ (International 
Labour Organization : ILO) ยอมรับว@าเปFนสูตรคํานวณอัตราค@าจ�างขั้นตํ่าที่สามารถดูแล
คุณภาพชีวิตของลูกจ�างได�   

การขึ้นอัตราค@าจ�างขั้นตํ่า ปO 2561 มีดังน้ี 
อัตราค@าจ�างข้ันต่ํา 

(บาท/วัน) 
จํานวน 

(จังหวัด) 
จังหวัด 

308 3 นราธิวาส ป\ตตานี และยะลา 
310 22 กําแพงเพชร  ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก นครศรีธรรมราข พิจิตร  แพร@ 

มหาสารคาม แม@ฮ@องสอน ระนอง  ราชบุรี  ลําปาง ลําพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงหHบุรี 
สุโขทัย หนองบัวลําภู  อํานาจเจริญ  และอุทัยธานี 

315 21 กาญจนบุรี  ชัยนาท นครพนม  นครสวรรคH น@าน บึงกาฬ บุรีรัมยH ประจวบคีรีขันธH  
พะเยา  พัทลุง พิษณุโลก  เพชรบุรี  เพชรบูรณH ยโสธร  ร�อยเอ็ด  เลย สระแก�ว  
สุรินทรH อ@างทอง อุดรธานี  และอุตรดิตถH  

318 7 กาฬสินธุH  จันทบุรี  นครนายก  ปราจีนบุรี  มุกดาหาร สกลนคร  และสมุทรสาคร  
320 14 กระบี่ ขอนแก@น  เชียงใหม@ ตราด นครราขสีมา  พระนครศรีอยุธยา พังงา  ลพบุรี  

สงขลา สระบุรี  สุพรรณบุรี  สุราษฎรHธานี  หนองคาย  และอุบลราชธานี 
325 7 กรุงเทพมหานคร  ฉะเชิงเทรา นครปฐม นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการ และ

สมุทรสาคร  
330 3 ชลบุรี  ภูเก็ต  และระยอง  

 โดยให�มีผลบังคับต้ังแต@วันที่ 1 เมษายน 2561 เปFนต�นไป 
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โครงการผลิตอาชีวะพันธุHใหม@และบณัฑิตพันธุHใหม@                  
เพ่ือสร�างกําลังคนท่ีมสีมรรถนะสูงสําหรบัอตุสาหกรรม                

NEW Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0                  
และการปฏิรปูการอุดมศกึษาไทย  

[มติ ครม. วันท่ี 24 เมษายน 2561]  

 

 

โครงการผลิตอาชีวะพันธุHใหม@และบัณฑิตพันธุHใหม@ เพื่อสร�างกําลังคนที่มีสมรรถนะ
สูง สําหรับอุตสาหกรรม NEW Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูป
การอุดมศึกษาไทย (อาชีวะพันธุHใหม@ปO 2561 – 2565 และบัณฑิตพันธุHใหม@ปO 2561 – 2569) 
(ศธ.) เพื่อผลิตผู�สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เปFนความต�องการของภาคอุตสาหกรรม และ
สถานประกอบการในจํานวนที่เพียงพอ โดยให�ภาคอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการมาร@วม
จัดการเรียนการสอนและร@วมประเมินผลสําเร็จทางการศึกษาของนักศึกษา เพื่อให�ตรงตาม
ความต�องการและสามารถรับเข�าทํางานได�ทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยเฉพาะอาชีพกลุ@ม
อุตสาหกรรมเดิม (First S curve) และอุตสาหกรรมอนาคต (New S Curve)  ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ หรือ New Growth Engine เพื่อแก�ป\ญหาการขาดแคลนแรงงาน และรองรับสังคม
ผู�สูงอายุในอนาคต รวมทั้งเพื่อเปFนการประกันคุณภาพหลักสูตรให�สอดคล�องกับความ
เปลี่ยนแปลง 

โดยมีขอบเขตของเน้ือหาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให�ตรงกับ
อุปสงคHของตลาดแรงงาน ภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม โดยการจัดการศึกษาในรูปแบบทวิ
ภาคีหรือสหกิจศึกษาที่ใช�สถานการณHจริงจากสถานประกอบการและชุมชน มุ@งเน�นให�ผู�เรียนได�
ฝ�กทักษะฝOมือควบคู@กับการทํางานร@วมกับผู�อื่น เพ่ือให�มีสมรรถนะที่เปFนไปตามความต�องการ
ของสถานประกอบการ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร@งรัดการพัฒนาอาจารยH 
เพื่อผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเปZาหมาย โดยจัดทําเปFน 2 ระดับ ได�แก@ 
ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ดังนี้  

1) โครงการระดับอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงคHเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวะ
พันธุHใหม@ที่เปFนช@างเทคนิค/นักเทคโนโลยีที่มีความชํานาญขั้นสูงตามนโยบาย Thailand 4.0 
โดยในการดําเนินการ ผู�เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการและอาจารยHมหาวิทยาลัยจะเข�ามาร@วม
จัดการเรียนการสอนในสถานที่ทํางาน (Work Integrated Learning) อย@างเข�มข�น มีความ
ร@วมมือกับสถานประกอบการในประเทศที่ต�องการแรงงานที่มีฝOมือตรงกับความต�องการ และ 
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ความร@วมมือกับสถาบันการศึกษาในต@างประเทศในการจัดการเรียนการสอนด�วยหลักสูตรให�
ได�มาตรฐานสากล มีการติดตาม ควบคุมคุณภาพการสอนตามแนวทาง Work Integrated 
Learning โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี นอกจากน้ี จะมีการอบรมครูของ
มหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอย@างเข�มข�นเพ่ือให�สามารถจัดการเรียนการสอนและประเมินผล
นักศึกษาได�  อันจะเปFนการลดป\ญหาการขาดแคลนครูผู�สอนที่มีคุณภาพสูงในอาชีวศึกษา 

2) โครงการระดับอุดมศึกษา มีวัตถุประสงคHเพื่อสร�างบัณฑิตพันธุHใหม@และกาํลงัคนที่
มีสมรรถนะและศักยภาพสูง สําหรับการทํางานในอุตสาหกรรมใหม@สู@อุตสาหกรรมอนาคต 
(New S Curve) และเปFนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) 
ของประเทศ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่หลากหลาย เช@น การปรับเปลี่ยนและ/หรือเพิ่ม
สมรรถนะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด�านที่ตอบโจทยHเฉพาะของสถานประกอบการและการ
พัฒนาส@วนบุคคลตามอัธยาศัย โดยมีการให�ใบรับรอง (Certificate) ที่เน�นรับผู�เข�าศึกษาเปFน
บุคคลที่ทํางานแล�ว การบูรณาการทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัลกับความรู�หลักในศาสตรHสาขา
วิชาชีพ โดยการพัฒนาการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการบูรณาการการเรียน
การสอนข�ามศาสตรHสาชาวิชาชีพให�แก@นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 



หมว ที่ 3

านการ ลา
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01  

โครงการตลาดประชารัฐ  
[มติ ครม. วันท่ี 17 ตลุาคม 2560]  

 

โครงการตลาดประชารัฐ ดําเนินการภายใต�ความร@วมมือระหว@างกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงพาณิชยH กระทรวงเกษตรและสหกรณH กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณHการเกษตร (ธ.ก.ส.) และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จํากัด  
โดยบูรณาการตลาดประชารัฐทั้ง 8 ประเภท ภายใต�โครงการตลาดประชารัฐ และให�ดําเนินการ
พร�อมกันต้ังแต@วันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

พัฒนาพื้นที่ตลาดใหม@ ขยายพ้ืนที่การตลาดเดิม และ/หรือ เพิ่มวันทําการเพื่อให�
ผู�ประกอบการรายใหม@ได�มีโอกาสค�าขายต@อไป 

ส@งเสริมให�เกษตรกร ผู�มีรายได�น�อย  และผู�ประกอบการที่ได�รับความเดือดร�อนจาก
การไม@มีสถานที่ค�าขายให�มีพื้นที่การค�าขาย โดยให�ส@วนราชการที่ดูแลตลาดแต@ละประเภทรับ
ลงทะเบียนผู�ประกอบการรายใหม@  ต้ังแต@วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  

ดําเนินงานโครงการฯ โดยใช�งบประมาณของแต@ละหน@วยงานที่ได�รับการจัดสรรตาม
งบประมาณรายจ@ายประจําปOงบประมาณ ทั้งน้ี ส@วนราชการสามารถขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อดําเนินโครงการฯ ตามกรอบและแนวทางที่สํานักงบประมาณกําหนดไว� 

โดยให� พณ. และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จํากัด มีหน�าที่ส@งเสริมการตลาด การ
ประชาสัมพันธH การค�าขาย การท@องเที่ยว รวมทั้งการสร�างแรงกระตุ�นการขายภายใต�การ
ส@งเสริมตลาดประชารัฐต�องชมเพิ่มขึ้นให�ครอบคลุมตลาดประชารัฐทุกประเภทที่เข�าร@วม
โครงการตลาดประชารัฐ  

 โครงการ “ตลาดประชารัฐ” มีรายละเอียดโดยสรุป ดังน้ี  
 

หัวข�อ รายละเอยีด 

แนวคิดของ
โครงการฯ  

1. ส@งเสริมให�มีพ้ืนท่ีการตลาดใหม@ 
2. ส@งเสริมให�ประชาชนมีพ้ืนท่ีค�าขายเพ่ิมมากขึ้นโดยขยายผลพ้ืนท่ี

เดิม 
3. ส@งเสริมผู�ประกอบการแต@ละกลุ@มประเภทสินค�า (สินค�าเกษตร 

สินค�า OTOP SMEs  วิสาหกิจชุมชน  ร�านอาหาร หาบเร@ แผงลอย)  
4. ส@งเสริมผู�ประกอบการแต@ละระดับ 
5. ช@วยเหลือผู�ประกอบการท่ีเดือดร�อนจากการไม@มีสถานท่ีค�าขาย 
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หัวข�อ รายละเอยีด 
6. ดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ

ภูมิภาค 
7. เป�ดโอกาสผู�ประกอบการในการพัฒนาและแข@งขัน 

หลักการของ
โครงการฯ  

1. ร@วมบูรณาการทุกหน@วยงานที่เก่ียวข�องในรูปแบบตลาดประชา
รัฐ 

2. สร�างพ้ืนท่ีให�ผู�ซื้อและผู�ขายมาพบกันอย@างเปFนธรรมชาติโดยรุก
เข�าไปหาผู�ซื้อ 

3. ช@วยให�มีการลดต�นทุนทางการตลาดอย@างเหมาะสม  
4. ภาคเอกชนมีส@วนร@วมเป�ดตลาดประชารัฐ โดยเฉพาะผู�ค�า 

Modern Trade  
5. ขึ้นทะเบียนผู�ประกอบการรายใหม@ ให�แยกจากผู�ประกอบการเดิม

อย@างชัดเจน 
6. ยกระดับสินค�าทุกประเภทให�มีคุณภาพมาตรฐานท่ีปลอดภัย  

ประเภทตลาด
ประชารัฐ
ภายใต�
โครงการฯ 

1. ตลาดประชารัฐ Green Market ดําเนินการโดย องคHการตลาด 
    แนวคิด : เป�ดพ้ืนท่ีตลาดใหม@ ขยายพ้ืนท่ีตลาดเดิม กระจายอยู@ใน
ภูมิภาคยกระดับมาตรฐานสินค�าทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
    พ้ืนที่ดําเนินการ : ตลาดขององคHการตลาด มท. จํานวน 3 แห@ง ซึ่งมี
งบประมาณดําเนินการแล�ว และจะดําเนินการในปOงบประมาณ 2561 
ได�แก@ 
(1) ตลาดตลิ่งชัน กทม. ผู�เช@าเดิม 163 แผง พ้ืนที่เช@าใหม@ 126 แผง และ
พ้ืนท่ีว@างหมุนเวียน 111 แผง 
(2) ตลาดบางคล�า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู�เช@าเดิม 16 แผง พ้ืนที่เช@าใหม@ 
154 แผง และพ้ืนที่ว@างหมุนเวียน 150 แผง 
(3) ตลาดลําพูน จังหวัดลําพูน เช@าเดิม 10 แผง พ้ืนท่ีเช@าใหม@ 244 แผง 
และพ้ืนท่ีว@างหมุนเวียน 586 แผง 
    กลุ@มเปZาหมาย : กลุ@มเกษตรกร/ผู�ประกอบอาหารรายใหม@ ซึ่งแยกเปFน 
3 ตลาด โดยเม่ือรวมตลาด 3 แห@ง มีจํานวนกลุ@มผู�ประกอบการรายใหม@
ประมาณ 847 ราย 

 

2. ตลาดประชารัฐไทยช@วยไทยคนไทยย้ิมกัน ดําเนินการโดย กรมการ
พัฒนาชุมชน 
    แนวคิด : บริหารจัดการพ้ืนท่ีเดิม เพ่ิมผู�ประกอบการ โดยขยายพ้ืนท่ี
และวันดําเนินการ โดยเพ่ิมจากทุกวันจันทรH พุธ และ ศุกรH เปFนอีกอย@าง
น�อย 1 วัน (วันอังคาร และ/หรือ พฤหัสบดี) เพ่ือให�เกษตรกรนําผลผลิต
มาขายร@วมกับ พณ. 
    พ้ืนท่ีดําเนินการ : ครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดและอําเภอ จํานวน 2,155 
แห@ง 
    กลุ@มเปZาหมาย : กลุ@มเกษตรกรนําผลผลิตมาขายเอง กลุ@มเครือข@าย 
OTOP กลุ@มวิสาหกิจชุมชน ร�านอาหาร หาบเร@แผงลอย เพ่ิมขึ้นจากเดิม
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หัวข�อ รายละเอยีด 
ประมาณ 10 - 20 รายต@อแห@ง รวมตลาด 2,155 แห@ง กลุ@มผู�ประกอบการ
รายใหม@ประมาณ 21,550 ราย 

 

3. ตลาดประชารัฐท�องถิ่นสุขใจ ดําเนินการโดย กรมส@งเสริมการ
ปกครองท�องถิ่น 
    แ น ว คิ ด  : ( 1)  บ ริห า รจัด ก า รเ พ่ิมพ้ืน ท่ี การ ข ายใน ตล าดเดิม 
ปรับเปลี่ยนโครงสร�างการบริหารตลาด ลดค@าธรรมเนียนการเช@า เป�ด
โอกาสให�เกษตรกรนําผลิตผลมาขายเอง (2) เพ่ิมวันทําการ โดยเฉพาะ
ตลาดถนนคนเดินเดิม และ (3) ยกเว�นค@าธรรมเนียมให�ผู�ค�ารายใหม@ 
โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีนําผลผลิตมาค�าขายเอง 
    พ้ืนที่ดําเนินการ : ตลาดขององคHกรปกครองส@วนท�องถิ่น (อปท.) ทั่ว
ประเทศ จํานวน 3,822 แห@ง 
    กลุ@มเปZาหมาย : กลุ@มเกษตรกรในพ้ืนที่ อปท. และกลุ@มประมงพ้ืนบ�าน
เพ่ิมขึ้นจากเดิมประมาณ 10 – 20 รายต@อแห@ง รวมตลาด 3,822 แห@ง 
กลุ@มผู�ประกอบการรายใหม@ ประมาณ 45,864 ราย  

 

4. ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข ดําเนินการโดย กทม. 
    แนวคิด : จัดท่ีทําการค�าเพ่ือช@วยเหลือผู�ประกอบการท่ีเดือดร�อนจาก
การไม@มีสถานที่ค�าขาย จํานวน 11,033 ราย รวมท้ังจัดจําหน@ายสินค�า 
OTOP ของท้ัง 50 เขต ใน กทม. 
     พ้ืนท่ีดําเนินการ : มีท้ังหมด 14 แห@ง เป�ดดําเนินการแล�ว 5 แห@ง คือ 
(1) ใต�ทางด@วนพงษHพระราม จํานวน 340 ราย 
(2) หน�าภัตตาคารกุ�งหลวง จํานวน 30 ราย 
(3) บริเวณใกล�สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จํานวน 146 ราย 
(4) ลานจอดรถข�างสวนลุมพินี จํานวน 137 ราย 
(5) พ้ืนที่ตรงข�ามวัดสุทธิวราราม (ซอยเจริญกรุง 60) จํานวน 44 ราย 
     กลุ@มเปZาหมาย : กลุ@มเกษตรกร ผู�ประกอบการที่เดือดร�อนจากการไม@
มีท่ีสถานท่ีค�าขาย รวมตลาด 14 แห@ง กลุ@มผู�ประกอบการรายใหม@
ประมาณ 11,033 ราย 

 

5. ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ดําเนินการโดย จังหวัด และบริษัท 
ประชารัฐรักสามัคคี จํากัด 
    แนวคิด : (1) การจําหน@ายสินค�าท่ีมีความโดดเด@นในพ้ืนที่ สินค�าตาม
ฤดูกาล สินค�าล�นตลาด เช@น ตลาดปลา ผลไม� ข�าวสาร (2) การส@งเสริม
การท@องเท่ียวของจังหวัด และ (3) การแลกเปลี่ยนการขายสินค�าระหว@าง
จังหวัด 
    พ้ืนที่ดําเนินการ : บริเวณหน�าศาลากลางจังหวัด หน�าท่ีว@าการอําเภอ
และสถานที่ราชการที่มีศกัยภาพ และสถานท่ีท@องเท่ียว อย@างน�อยจังหวดั
ละ  1 คร้ัง 
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    กลุ@มเปZาหมาย : กลุ@มเกษตรกร/SMEs ผู�มีรายได�น�อย เพ่ิมขึ้นจากเดิม
ประมาณ 100 - 200 รายต@อแห@ง รวมตลาด 76 แห@ง กลุ@มผู�ประกอบการ
รายใหม@ประมาณ 15,200 ราย 

 

6. ตลาดประชารัฐ Modern Trade ดําเนินการโดย พณ. จังหวัดและ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จํากัด 
    แนวคิด : พณ. จังหวัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จํากัด ขอความ
ร@วมมือเอกชนและห�างสรรพสินค�าในพ้ืนท่ีท่ีร@วมโครงการฯ ดําเนินการ
ในลักษณะสร�างคุณค@าร@วมกับสังคม (Creating Shared Value - 
CSV) เพ่ือให�ผู�ประกอบการระดับชุมชน เกษตรกร ได�มีโอกาสค�าขายใน
ห�างสรรพสินค�า โดยขอยกเว�นค@าสถานท่ี และเปFนโอกาสเชิงรุกหาลูกค�า 
    พ้ืนท่ีดําเนินการ : พ้ืนท่ีเอกชนและห�างสรรพสินค�าในพ้ืนที่ร@วม
โครงการฯ อย@างน�อยจังหวัดละ 1 แห@ง  
    กลุ@มเปZาหมาย : กลุ@มเกษตรกรและผู�ประกอบการทุกประเภทท่ีผ@าน
การคัดเลือก เพ่ิมขึ้นจากเดิมประมาณ 50 – 100 รายต@อแห@ง (ทั้งนี้
ขึ้นอยู@กับพ้ืนท่ีห�างสรรพสินค�า) รวมตลาด 76 แห@ง กลุ@มผู�ประกอบการ
รายใหม@ประมาณ 3,800 ราย 

 

7. ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ดําเนินการโดย ธ.ก.ส.  
 แนวคิด : เ พ่ิมพ้ืนที่ทางการตลาดบริเวณหน�าธนาคาร สร�าง
มาตรฐานสินค�า เป�ดพ้ืนท่ีค�าขายสินค�า บริเวณสถานีน้ํามัน ปตท. และ
บางจาก การทํา Matching product กับ ธ.ก.ส. สาขาอื่น  
 พ้ืนที่ดําเนินการ : ดําเนินการบริเวณหน�า ธ.ก.ส. จํานวน 146 แห@ง 
และบริเวณหน�าอาคาร ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ@ 1 แห@ง รวมผู�ประกอบการ
ท้ังหมด  1,128 ราย  
 กลุ@มเปZาหมาย :  กลุ@มเกษตรกรผู�มีรายได�น�อย และลูกค�าของ ธ.ก.ส. 
เพ่ิมขึ้นจากเดิมประมาณ 10-20 รายต@อแห@ง รวมตลาด 147 แห@ง กลุ@ม
ผู�ประกอบการรายใหม@ประมาณ 1,470 ราย  

 

8. ตลาดประชารัฐต�องชม  ดําเนินการโดย พณ.  
แนวคิด : ส@งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธHในตลาดชุมชนท่ีมี 

ความพร�อมมีอัตลักษณHของท�องถิ่น การท@องเที่ยวชุมชน กระตุ�นการ
ค�าขาย ดําเนินการในปO 2559-2560 จํานวน 154 แห@ง และในปO 2561 
คาดว@าจะเพ่ิมเติม 77 แห@ง (77 จังหวัด)  
 พ้ืนที่ดําเนินการ : ตลาดน้ํา / ตลาดในแหล@งท@องเท่ียว จังหวัดละ 1 
แห@ง (77 แห@ง)  
 กลุ@มเปZาหมาย : กลุ@มเกษตรกร กลุ@มผู�ค�ากับนักท@องเท่ียว กลุ@ม
ร�านอาหาร กลุ@มผู�ประกอบการในชุมชน เพ่ิมขึ้นจากเดิมประมาณ 10-
20 รายต@อแห@ง รวมตลาด 154 แห@ง กลุ@มผู�ประกอบการรายใหม@
ประมาณ 3,080 ราย  
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หัวข�อ รายละเอยีด 

การดําเนนิงาน
เพ่ือขบัเคลื่อน
โครงการฯ  

1. รัฐบาลดําเนินการเพ่ิมภาพลักษณHใหม@ให�กับตลาดที่มีอยู@ใน 
ความดูแลของส@วนราชการต@างๆ (Rebrandind) รวมทั้งจัดทําตรา
สัญลักษณHโครงการและจัดทําความร@วมมือ (MOU) ระหว@างส@วน
ราชการที่เก่ียวข�อง 

2. หน@วยงานราชการส@วนกลางท่ีเก่ียวข�องดําเนินการจัดทําส่ือ
ประชาสัมพันธHผ@านโทรทัศนH วิทยุและสื่อต@าง ๆ เพ่ือสร�างกระแสการรับรู�
ให�กับผู�ขายและผู�ซื้อ รวมท้ังจัดทํา Website/Application ข�อมูลตลาด
ท่ัวประเทศ 

3. จังหวัดและหน@วยงานท่ีเก่ียวข�องดําเนินการติดประกาศให�กับ
เกษตรกรและผู�ประกอบการมาลงทะเบียนเปFนผู�ประกอบการรายใหม@ 
ประชาสัมพันธHตลาดในพ้ืนท่ีให�ประชาชนทราบ  รวมถึงประชาสัมพันธH
การบริหารจัดการตลาดท่ีมีความโดดเด@น น@าสนใจ   

ผลท่ีคาดว@าจะ
ได�รับ 

1. ผู�ที่ลงทะเบียนทุกกลุ@มที่เปFนผู�ประกอบการรายใหม@ มีพ้ืนท่ีทํา 
การค�าขายเพ่ิมขึ้น จํานวน 102,844 ราย  

2. มีการสร�างภาพลักษณทางการตลาดใหม@และตลาดมีการขยายพ้ืนท่ี
ค�าขายและวันทําการ โดยเพ่ิมสถานที่จําหน@ายสินค�าเกษตรปลอดภัย
ท่ีเข�าร@วมโครงการ จํานวน 6,447 แห@ง 

 

  
 



หมว ที่ 4 

านการพัฒนา/สงเสริม/

เพิ่มขี ความสามารถ/นวั กรรม
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01  

แนวทางการพัฒนาและส@งเสริมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน 
(Financial Technology : FinTech)   

[มติ ครม. วันท่ี 17 เมษายน 2561]  

 

 

 

อุตสาหกรรม FinTech มีความสําคัญต@อการให�บริการทางการเงินและจะส@งผล
กระทบต@ออุตสาหกรรมอื่นๆ ในวงกว�าง ซึ่งประเทศต@างๆ ได�มีการส@งเสริมอุตสาหกรรม 
FinTech อย@างจริงจัง เช@น สิงคโปรH มาเลเซีย และไต�หวัน เปFนต�น หากประเทศไทยมีนโยบาย
สนับสนุนอุตสาหกรรม FinTech ที่ชัดเจน รวมทั้งมีการสนับสนุนจากภาครัฐอย@างเพียงพอ จะ
ทําให�เกิดแรงขับเคลื่อนในการส@งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech ในวงกว�าง จึงมีแนว
ทางการพัฒนาและส@งเสริมอุตสาหกรรม FinTech ดังน้ี  

I.พัฒนาระบบโครงสร�างพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกสHของประเทศ เพื่อให�ผู�ให�บริการ
และผู�ใช�บริการทางการเงินสามารถทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสHได�อย@างสะดวกและปลอดภัย  
โดยการผลักดันโครงการดังต@อไปน้ี  

(1)  แผนยุทธศาสตรHการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกสHแห@งชาติ (National e-Payment) ที่ส@งเสริมการบูรณาการระบบ
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสHทั้งในระบบภาครัฐและภาคเอกชน  ซึ่งหน่ึงใน
โครงการภายใต�แผนดังกล@าว คือ  การพัฒนาระบบโอนเงินพร�อมเพยH  
(PromptPay) และในป\จจุบัน กค. และหน@วยงานที่เกี่ยวข�องอยู@ระหว@างการต@อ
ยอดระบบเรียกเก็บเงินทางอิเล็กทรอนิกสH (Request to Pay)  เพื่อให�การชําระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกสHเปFนไปอย@างสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นอีกด�วย  

(2)  โครงการพัฒนาระบบการพิสูจนHและยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกสH (Digital 
Identification Platform) กค. ร@วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม
ในการพัฒนาระบบการพิสูจนHและยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกสHของประเทศให�
มีประสิทธิภาพปลอดภัย และสะดวกต@อการใช�งาน ทั้งน้ี ยังสอดคล�องกบันโยบาย
ของรัฐบาลในการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุริจ (Ease of Doing 
Business) อีกด�วย  
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II.ผลักดันหน@วยงานภาครัฐเปFนผู�ให�และผู�ใช�ผลิตภัณฑHและบริการทางการเงินที่
เกี่ยวข�องกับ FinTech  กค. ควรมีการผลักดันให�หน@วยงานภาครัฐ รวมทั้งสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ (Specialized  Financial Institutions : SFIs) เข�ามามีส@วนร@วมในการเปFนทั้งผู�ให�
และผู�ใช�บริการผลิตภัณฑHและบริการทางการเงินที่เกี่ยวข�องกับ  FinTech  มากขึ้น เช@น การรับ
จ@ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกสH  การบูรณาการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกสH การจ@ายสวัสดิการ
ผ@านระบบอิเล็กทรอนิกสH  การเพ่ิมช@องทางในการให�บริการทางอิเล็กทรอนิกสHของ SFIs เปFน
ต�น  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech อีกทางหน่ึง 

III.จัดต้ังสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน (Institute for Financial 
Innovation and Technology : InFinIT) โดยมีวัตถุประสงคH (1) เพื่อส@งเสริมและพัฒนา
ระบบนิเวศที่เอื้อต@อการส@งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech (FinTech Ecosystem) ใน
ประเทศไทย (2) เพื่อส@งเสริมให�ผู�ประกอบการ FinTech ได�พบปะและเสนอผลิตภัณฑHหรือ
บริการทางการเงินของตนแก@ผู�ที่สนใจลงทุนหรือผู�ที่ต�องการนํานวัตกรรมไปใช�  (3) เพื่อ
ผลักดันให�มีการนําเทคโนโลยีมาประยุกตHใช�ในการให�บริการทางการเงินในประเทศไทยในทุก
ภาคส@วน ซึ่งรวมถึงการส@งเสริมการสร�างสรรคHและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑHหรือบริการทาง
การเงินที่เกี่ยวข�องกับ FinTech ของ SFIs  (4) เพื่อร@วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อเสริมสร�าง
ความรู�ความเข�าใจใน FinTech และฝ�กฝนทักษะที่จําเปFนให�แก@นักเรียนและนักศึกษา เพื่อให�
สามารถปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม FinTech หรือเปFนผู�ประกอบการในอนาคต (Talent 
Pipeline) เพื่อส@งเสริม FinTech Ecosystem ในระยะยาว (5) เพื่อบูรณาการการพัฒนาและ
การส@งเสริม FinTech ระหว@างหน@วยงานกํากับดูแล ได�แก@ ธนาคารแห@งประเทศไทย (ธ.ป.ท.)  
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยHและตลาดหลักทรัพยH (สํานักงาน ก.ล.ต.) สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส@งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.) รวมทั้ง
หน@วยงานอื่นที่เกี่ยวข�องกับการพัฒนานวัตกรรมและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสH 
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02  

มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย                  
ปO พ.ศ. 2561 – 2570    

[มติ ครม. วันท่ี 17 กรกฎาคม 2561]  

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงอุตสาหกรรมเปFนหน@วยงานหลักในการติดตามการดําเนินงานตาม

มาตรการฯ เพื่อให�เกิดผลที่เปFนรูปธรรม โดยสาระสําคัญของมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม

ชีวภาพของไทย ปO พ.ศ. 2561 – 2570  มีเปZาประสงคHทีต่�องการให�ประเทศไทยเปFน Bio Hub of 

ASEAN ภายในปO 2570 โดยผลิตภัณฑHเปZาหมาย คือ พลาสติกชีวิภาพ (Bioplastic) เคมี

ชีวภาพ (Biochemicals) และชีวเภสัชภัณฑH (Biopharmaceuticals) เช@น วัคซีน ยาชีววัตถุ 

โดยตัวชี้วัด ประกอบด�วย  

� เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพในประเทศอย@างน�อย 190,000 ล�านบาท  

� เกษตรกรมีรายได�เพิ่มขึ้นเปFน 85,000 บาทต@อคนต@อปO  

� ยกระดับคุณภาพชีวิตให�กับเกษตรกร อย@างน�อย 800,000 ครัวเรือน 

� มีการผลิตและจ�างแรงงานที่มีความรู� ทักษะ และความเชี่ยวชาญสูง (Knowledge 

workers/High-tech labor) อย@างน�อย 20,000 ตําแหน@ง 

 

 



หมว ที่ 5

านกฎหมาย /พ.ร.บ /พ.ร.ก./พ.ร.ฎ 

/กฎกระทรวง/ประกาศ /ฯลฯ
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ด�านกฎหมาย / พ.ร.บ / พ.ร.ฎ / ประกาศ ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ร@างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว@าด�วยการยกเว�นรัษฎากร (ฉบับที่ 

..) พ.ศ. .... (เพื่อยกเว�นภาษีเงินได�นิติบุคคลสําหรับเงินสนับสนุนที่ได�รับจากกองทุนเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข@งขันของประเทศสําหรับอตุสาหกรรมเปZาหมาย) [มติ ครม. วันที่ 10 

ตุลาคม 2560]    

2. ร@างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว@าด�วยการยกเว�นรัษฎากร (ฉบับที่ 

..) พ.ศ. .... (การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส@งเสริมผู�ประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย@อมรายใหม@) [มติ ครม. วันที่ 26 ธันวาคม 2560]    

3. ร@างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว@าด�วยการยกเว�น

รัษฎากร [มาตรการสิทธิประโยชนHทางภาษีแก@นักลงทุนที่ลงทุนในวิสาหกิจเร่ิมต�น (Angel 

Investor)] [มติ ครม. วันที่ 30 มกราคม 2561]    

4. ร@างพระราชบัญญัติส@งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. .... [มติ ครม. วันที่ 10 กรกฎาคม 

2561]    



หมว ที่ 6

านปัจจัยเอื้อในการ  าเนินธุรกิจ
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01  

การแก�ไขรายละเอียดมาตรการเพ่ิมขีดความสามารถและส@งเสรมิ
ความรู�ให�กบัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย@อม                  
ในการปZองกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน  

[มติ ครม. วันท่ี 3 ตลุาคม 2560]  

 

 

 

ปรับแก�ไขรายละเอียดของโครงการส@งเสริมความรู�ให�กับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย@อม (SMEs)  ในการปZองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ภายใต�มาตรการเพิ่มขีด
ความสามารถและส@งเสริมความรู�ให�กับ SMEs ในการปZองกันความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน ที่
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให�ความเห็นชอบแล�วในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 
กันยายน 2560 เนื่องจากมีรายละเอียดเน้ือหาบางส@วนที่อาจก@อให�เกิดความสับสนและความ
เข�าใจผิด ในการตีความได� โดย กระทรวงอุตสาหกรรม ได�ขอปรับปรุงรายละเอียด ดังน้ี 

 
รายละเอียดของโครงการเดิม 

(ตามหนังสอื อก. ด@วนทีสุ่ด ที่ อก 
0415/4922 

ลงวันที่ 26 กันยายน 2560) 

รายละเอียดของโครงการ 
ทีข่อปรับแก�ไขในคร้ังน้ี 

ข� อ  4 . 3 . 3  ก า ร ทํ าธุ ร ก ร ร ม ซื้ อ เ งิ นตรา
ต@างประเทศ FX Options  
 ผู�ป ระก อ บ การ SMEs ส าม ารถใช�
คูปองเพื่อการซื้อเงินตราต@างประเทศ FX 
Options เ ท@ า น้ั น  ( ห� า ม ใ ช� เ พื่ อ ก า ร ข าย
เงินตราต@างประเทศ FX Options) โดย
สามารถซื้อได�เฉพาะเงินตราต@างประเทศ FX 
Options ขั้นพื้นฐาน ซึ่ง เปFนการซื้อขาย 
Options แบบธรรมดาที่ไม@มีความซับซ�อน 
(Plain Vanilla Option) แ ล ะส าม ารถใช�
สิ ท ธิ์ เ มื่ อ ใ ด ก็ ไ ด� ใ น ช@ ว ง เ ว ล า ที่ กํ า ห น ด 
(American Options)  

ข�อ 4.3.3 การทําธุรกรรม FX Options  
 

 ผู�ประกอบ SMEs  สามารถใช�คูปอง
เพื่อการซื้อ FX  Options ซึ่งเปFนการซื้อ
สิทธิ์ที่จะซื้อหรือขายเงินตราต@างประเทศ  
(ห�ามใช�เพื่อการขาย FX  Options)  โดย
ส าม าร ถซื้อ ได� เฉพาะ   FX Options ขั้น
พื้นฐาน ซึ่งเปFนธุรกรรมที่ไม@มีความซับซ�อน 
(Plain Vanilla Options)  และสามารถใช�
สิ ท ธิ์ เ มื่ อ ใ ด ก็ ไ ด� ใ น ช@ ว ง เ ว ล า ที่ กํ า หน ด 
(American Options)  
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ขยายระยะเวลาการลดค@าธรรมเนียมสําหรบัห�างหุ�นส@วน                 
และบรษิัทจํากัดในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  

[มติ ครม. วันท่ี 12 ธันวาคม 2560]  

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อเปFนการช@วยเหลือบรรเทาภาระค@าใช�จ@ายให�แก@ประชาชนและผู�ประกอบการ ใน
ด�านการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และเปFนการสนับสนุนและส@งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจในพื้นที่ ตลอดจนสร�างความสงบและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต� และ
สอดคล�องกับการขยายระยะเวลาการลดหย@อนค@าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ต าม ม าต ร ก าร ส นั บ ส นุน เ ข ต พั ฒ นา พิ เ ศ ษ เ ฉ พ า ะกิจ  จั ง หวั ด ช า ยแ ด น ภ าค ใต�ข อง
กระทรวงมหาดไทย และการขยายระยะเวลาสําหรับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนให�มีการติดต้ังระบบ
กล�องโทรทัศนHวงจรป�ด (CCTV) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจของกระทรวงการคลัง  

จึงขยายระยะเวลาการลดอัตราค@าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร 
การขอสําเนาเอกสารพร�อมคํารับรอง และค@าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห�างหุ�นส@วนและบริษัท
จํากัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจตามกฎกระทรวงในข�อ 1. ออกไปอีกเปFนเวลา 3 ปO 
ต้ังแต@วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

(“กฎกระทรวงลดอัตราค@าธรรมเนียมสําหรับห�างหุ�นส@วนและบริษัทจาํกัดในพื้นทีเ่ขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. 2555” กําหนดให�ลดอัตราค@าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอ
ตรวจเอกสาร การขอสําเนาเอกสารพร�อมคํารับรอง และค@าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห�าง
หุ�นส@วนและบริษัทจํากัด ลงกึ่งหน่ึง สําหรับห�างหุ�นส@วนและบริษัทจํากัดที่มีสํานักงานแห@งใหญ@
ต้ังอยู@ในท�องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดป\ตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลาเฉพาะในท�องที่ 
อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ�าย�อย) 
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มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs      
ในการลดผลกระทบจากการขึ้นค@าแรงขั้นต่าํ 

[มติ ครม. วันท่ี 30 มกราคม 2561]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงอุตสาหกรรม เปFนหน@วยงานหลักในการดําเนินงาน ประสานกับหน@วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน คณะกรรมการร@วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สถาบันการศึกษา และ
สถาบันการเงินที่เกี่ยวข�องเปFนหน@วยงานร@วมดําเนินการ โดยมีวัตถุประสงคH ดังน้ี 

1) เพื่อให� SMEs ที่ได�รับผลกระทบจากการขึ้นค@าแรงขั้นตํ่าสามารถดําเนินธุรกิจ
ต@อไปได�โดยเพิ่มผลิตภาพเพิ่มขึ้น เพื่อลดค@าใช�จ@ายของกิจการไปชดเชยภาระค@างแรงที่เพิ่มขึ้น  

2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การลดความสูญ
เปล@า การลดต�นทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข@งขันของวิสาหกิจ  

3) เพื่อเพิ่มสร�างศักยภาพของผู�ประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการ 
SMEs ให�มีขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ 

และอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อดําเนินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และการบริหารธุรกิจ SMEs ในการลดผลกระทบจากการขึ้นค@าแรงขั้นตํ่า วงเงิน 500 ล�านบาท 
ดําเนินการในปOงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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มาตรการช@วยเหลือผู�ประกอบการเพ่ือลดผลกระทบด�านแรงงาน 
[มติ ครม. วันท่ี 30 มกราคม 2561]  

 

 

 

เพื่อเปFนการลดภาระอันเน่ืองมาจากการขาดแคลนแรงงานและค@าแรงที่ปรับสูงขึ้น 
และเพื่อให�มีการดําเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการนําเคร่ืองจักรระบบ
อัตโนมัติหรือเทคโนโลยีมาใช� รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานโดยการพัฒนาบุคลากรมาก
ย่ิงขึ้น ดังน้ี 

1) การปรับปรุงมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร 
ตามประกาศคณะกรรมการส@งเสริมการลงทุนที่ 9/2560 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2560 โดยขยาย
ขอบข@ายการส@งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพดงักล@าวให�ครอบคลมุถึงการนําระบบด�านดจิทิลั
มาใช�ในกิจการเพ่ือยกระดับการบริหารจัดการ เช@น การติดต้ังอุปกรณHตรวจวัดข�อมูลพร�อม
ระบบการจัดเก็บข�อมูลในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงระบบการวิเคราะหHข�อมูลเพื่อใช�ประโยชนHในการ
ควบคุมหรือบริหารจัดการการผลิตหรือการบริหาร การนํา Internet of Things มาใช�ในการ
ควบคุมและ/หรือบริการจัดการ เปFนต�น 

สิทธิและประโยชนH : ให�ได�รับสิทธิและประโยชนHยกเว�นภาษีเงินได�นิติบุคคลจาก
โครงการที่ดําเนินการอยู@เดิม เปFนระยะเวลา 3 ปO โดยกําหนดวงเงินสูงสุดที่จะได�รับยกเว�นภาษี
เงินได�นิติบุคคล ร�อยละ 50 ของมูลค@าเคร่ืองจักรที่นํามาปรับปรุง 

2) การปรับปรุงมาตรการการให�สิทธิและประโยชนHเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการแข@งขนั (Merit) ตามประกาศคณะกรรมการการส@งเสริมการลงทนุที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 
ธันวาคม 2557 และประกาศที่เกี่ยวข�อง ซึ่งครอบคลุมการส@งเสริมให�มีการทําวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การฝ�กอบรมด�านเทคโนโลยีขั้นสูง การพัฒนาผู�ผลิตวัตถุดิบใน
ประเทศ การออกแบบโดยขยายขอบข@ายมาตรการดังกล@าวให�ครอบคลุมถึงการอบรมบุคลากร
ให�มีทักษะเฉพาะทางที่สูงขึน้ เช@น การอบรมให�สามารถใช�ทักษะด�านคอมพิวเตอรHชั้นสงู เช@น Big 
Data Analysis, Internet of Things เพื่อให�สามารถปฏิบัติงานได�อย@างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
เปFนต�น 

สิทธิและประโยชนH : ให�ได�รับวงเงินยกเว�นภาษีเงินได�นิติบุคคลเพิ่มเติม ร�อยละ 200 
ของเงินลงทุน/ค@าใช�จ@ายที่เกิดขึ้น 

 



สรุปมตคิณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข�องกับ SME 

www.sme.go.th   |  24 

 

05  

ร@างพระราชบญัญตัสิ@งเสรมิวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. .... 
[มติ ครม. วันท่ี 10 กรกฎาคม 2561]  

 

 

 

วิสาหกิจเพื่อสังคมมีลักษณะที่จัดต้ังขึ้นเพื่อที่จะช@วยแก�ไขป\ญหาและพัฒนาชุมชน 
สังคม หรือสิ่งแวดล�อม อย@างไรก็ตามวิสาหกิจเพ่ือสังคมต�องมีรายได�เพียงพอที่เลี้ยงตัวเองได� 
ซึ่งจะทําให�มีการดําเนินงานอย@างย่ังยืน และประกอบกับป\จจุบันมีการประกอบกิจการของ
ภาคเอกชนในลักษณะเปFนวิสาหกิจเพื่อสังคมมากขึ้น แต@ยังไม@มีกฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อ
สังคมที่จะช@วยส@งเสริมหรือสนับสนุนจากภาครัฐเท@าที่ควร และยังไม@มีการจัดตั้งองคHกรที่ทํา
หน�าที่เฉพาะในการส@งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมทั้งยังไม@มีการแต@งต้ังคณะกรรมการ
ระดับชาติที่จะทําหน�าที่กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรH และแผนแม@บทในการส@งเสริมวิสาหกิจเพื่อ
สังคมอย@างรอบด�านและเปFนไปในแนวทางเดียวกัน ทําให�ผู�ประกอบกิจการเพ่ือสังคมจํานวน
หน่ึง ยังไม@พร�อมจะเข�ามาแข@งขันทางการค�าทั้งในระดับภายในประเทศและระหว@างประเทศ จึง
ควรกําหนดให�มีกฎหมายว@าด�วยการส@งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อส@งเสริมให�มีผู�ประกอบ
กิจการจากภาคเอกชนเข�ามาประกอบกิจการเพ่ือสังคมมากขึ้น และเปFนไปอย@างมีประสิทธิภาพ 
โดยประสานการสนับสนุนและความร@วมมือจากภาคส@วนต@าง ๆ เพื่อจะมีผลให�ชุมชน สังคม หรือ
สิ่งแวดล�อมได�รับการแก�ไขป\ญหาและพัฒนาอย@างเหมาะสมและย่ังยืนต@อไป  

ร@างพระราชบัญญัติส@งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมดังกล@าว จะส@งผลให�การประกอบ
กิจการหรือการดําเนินการของภาคเอกชนซึ่งมีเปZาหมายเพื่อแก�ไขป\ญหาและพัฒนาชุมชน 
สังคม หรือสิ่งแวดล�อม อันถือเปFนการประกอบกิจการหรือการดําเนินการเพื่อสังคมเกิดความ
ชัดเจนมากขึ้น เน่ืองจากมีคณะกรรมการส@งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห@งชาติ (ควส.) ทําหน�าที่
ในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรHและแผนแม@บทการส@งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห@งชาติ มี
ระบบการขึ้นทะเบียนและการออกใบรับรองจากภาครัฐที่ชัดเจน มีการจัดตั้งสํานักงานส@งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคมแห@งชาติ (สวส.)  เพื่อดําเนินงานในภารกิจขึ้นทะเบียนและภารกิจอื่นที่
เกี่ยวข�องกับส@งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และมีการจัดต้ังกองทุนส@งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมขึน้
ใน สวส. เพื่อให�วิสาหกิจเพ่ือสังคมกู�ยืม ซึ่งจะส@งผลให�การประกอบกิจการฯ จะมีความพร�อมใน
การแข@งขันทางการค�าทั้งระดับภายในประเทศและระหว@างประเทศ โดยประสานการสนับสนุนและ
ความร@วมมือจากภาคส@วนต@าง ๆ ซึ่งเมื่อผู�ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมมีความเข�มแข็ง
สามารถแข@งขันทางการค�าได� ซึ่งจะทําให�สามารถพึ่งพาตนเองได�ทางการเงิน ส@งผลให�สังคม 
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หรือสิ่งแวดล�อมได�รับการแก�ไขป\ญหาและพัฒนาอย@างเหมาะสมและย่ังยืนย่ิงขึ้น และจะทําให�
เศรษฐกิจและสังคมเติบโต ซึ่งจะส@งผลให�ภาพรวมทางเศรษฐกิจต@อไป  

สาระสําคัญของร@างพระราชบัญญัติ  

เปFนการกําหนดให�มีกฎหมายว@าด�วยการส@งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อกําหนด
มาตรการในการส@งเสริมวิสาหกิจที่ดําเนินการเกี่ยวกับการผลิตสินค�า การให�บริการหรือการ
อื่น ๆ ที่มีเปZาหมายอย@างชัดเจนต้ังแต@เร่ิมแรกในการแก�ไขป\ญหาและพัฒนาชุมชน สังคมหรือ
สิ่งแวดล�อมเปFนหลัก มิใช@การสร�างกําไรสูงสุดต@อผู�ถือหุ�นและเจ�าของเปFนสําคัญ ให�เข�ามา
ประกอบกิจการเพื่อสังคมมากขึน้ โดยประสานการสนับสนุนและความร@วมมือจากภาคส@วนต@าง 
ๆ เพื่อให�สังคมหรือสิ่งแวดล�อมได�รับการแก�ป\ญหาและพัฒนาอย@างเหมาะสมและย่ังยืน 
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06  

การลงทุนจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรม                  
ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษสงขลา 

[มติ ครม. วันที่ 25 กนัยายน  2561]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลงทุนจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา จะ

จัดต้ังขึ้นในพื้นที่ ตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ภายในกรอบวงเงิน 

2,890,402,000 บาท บนพ้ืนที่ดินราชพัสดุประมาณ 927.925 ไร@ ซึ่งป\จจุบันได�ทําสัญญาเช@า

ที่ดินประมาณ 629.425 ไร@ (ระยะที่ 1) กับกรมธนารักษHเปFนเวลา 50 ปO [ส@วนที่เหลือ (ระยะที่ 2) 

จะทําสัญญาเช@าจนครบเต็มพื้นที่ต@อไป]  

โดยระยะที่ 1 คาดว@าจะใช�เวลาพัฒนาโครงการประมาณ 15 เดือน ส@วนระยะที่ 2 เริ่ม

ก@อสร�างในปOงบประมาณ พ.ศ. 2563 คาดว@าจะใช�ระยะเวลาประมาณ 12 เดือน และคาดว@าจะให�

เช@าพื้นที่แก@ผู�ประกอบการอุตสาหกรรมและนักลงทุนได�หมดภายใน 6 ปO โดยมีอุตสาหกรรม

เปZาหมาย ได�แก@ อุตสาหกรรมแปรรูปสินค�าเกษตร อุตสาหกรรมโลจิสติกสH อุตสาหกรรมเบา 

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส@วนยานพาหนะหรือเครื่องจักร อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองไฟฟZาและ

ชิ้นส@วนอิเล็กทรอนิกสH และอุตสาหกรรมบริการ 



จั ท าโ ย :

นางสาวพัชรพัชร์ พ่ึงโพธ์ิ

ฝ่าย ิ ามและประเมินผล

ส านักงานสงเสริมวิสาหกิจขนา กลางและขนา ยอม



ส านักงานสงเสริมวิสาหกิจขนา กลาง
และขนา ยอม

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์
ชั้น G, 17, 18, 23 ถนนวิภาว ีรังสั

แขวงจอมพล เข จ ุจักร กรุงเทพ 10900

Call Center 1301
www.sme.go.th


