สรุปมาตรการช่วยเหลือ SMEs ของภาครัฐที่ดําเนินการในปัจจุบัน
ประกอบด้วย (1) มาตรการด้านแรงงาน (2) มาตรการด้านการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการ (3) มาตรการด้านภาษี (4) มาตรการด้านสินเชือ่
(5) มาตรการด้านการเงิน และ (6) มาตรการด้านอื่นๆ
มาตรการ
1. ด้านแรงงาน
1.1 การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนา
ฝีมือแรงงานในอัตราดอกเบีย้
ร้อยละ 0.1 เพื่อใช้ในการ
ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน*

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมพัฒนาฝีมอื
แรงงาน

รายละเอียด
 รายละเอียด ให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.1
เพื่อใช้ในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานในปี 2556
 กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับการฝึก (ลูกจ้าง หรือบุคคลทั่วไป) ผู้ดําเนินการฝึก หรือ
ผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือผู้ประกอบกิจการ
 ระยะเวลาดําเนินการ เริม่ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
 เงื่อนไข
(1) กรณีผู้รบั การฝึก (ลูกจ้าง หรือบุคคลทั่วไป)
- มีสัญชาติไทย
- มีอายุตั้งแต่สิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินห้าสิบห้าปี
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- มีรายได้ไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท*
- ไม่เป็นลูกหนี้ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
(2) กรณีผู้ดําเนินการฝึก หรือผูด้ ําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือ
ผู้ประกอบกิจการ
- ต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มสี ัญชาติไทย
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เป็นลูกหนี้ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ส่วนกลาง
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
โทร. 02-245-1707 และ
02-248-3393
สายด่วน 1694, 1695
ส่วนภูมิภาค
- สถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค/จังหวัด
(ทุกจังหวัดทั่วประเทศ)

2
มาตรการ
1.2 การจัดคลินิกพัฒนาฝีมือแรงงาน
เคลื่อนที่ไปยังสถานประกอบการ
ต่าง ๆ*

1.3 ศูนย์สนับสนุนผู้ประกอบการให้
พร้อมจ่ายอัตราค่าจ้างขั้นต่าํ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมพัฒนาฝีมอื
แรงงาน

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน

รายละเอียด
 รายละเอียด จัดทําหลักสูตรอบรมพัฒนาฝีมอื แรงงานตามความต้องการ และเคลื่อนที่
ไปยังสถานประกอบการ SMEs
 กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของสํานักงาน
ประกันสังคม
 ระยะเวลาดําเนินการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556




1.4 การเตรียมจัดงาน EVENT :
ให้ความช่วยเหลือ SMEs
โดยการจัดประชุม SMEs เรือ่ ง
การลดการสูญเสียและเพิ่มผลผลิต
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ิติ์
กรุงเทพฯ

กรมพัฒนาฝีมอื
แรงงาน






สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนกลาง
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
โทร. 02-245-1707 และ
02-248-3393
สายด่วน 1694, 1695
ส่วนภูมิภาค
- สถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค/จังหวัด
(ทุกจังหวัดทั่วประเทศ)
รายละเอียด ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง แนะนํา ทําความเข้าใจกับการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา สํานักงานปลัดกระทรวง
เฝ้าระวังสถานการณ์ด้านแรงงาน รับลงทะเบียนผู้ประกอบการ ติดตามสถานการณ์ แรงงาน กลุ่มสนับสนุน
และการแก้ไขปัญหา และรายงานสถานการณ์ผลการปฏิบัติงานต่อศูนย์สนับสนุน เครือข่ายและประสานภูมิภาค
ผู้ประกอบการให้พร้อมจ่ายค่าจ้างขั้นต่ํา
โทร 02-232-1168 , 1477
กลุ่มเป้าหมาย นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ ลูกจ้าง พนักงาน และ
โทรสาร 02-247-9178 และ
ประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา
02-232-1165
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
รายละเอียด จัดบูทลงทะเบียนให้บริการและคําปรึกษา
ฝ่ายแผนงานและโครงการ
หน่วยงานที่รว่ มดําเนินการ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ โทร 02-246-1935
โทรสาร 02-246-1935
บรรษัทค้ําประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สํานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสํานักนายกรัฐมนตรี และดําเนิน
จัดประชุมและเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชนในหัวข้อต่างๆ
ดังนี้ (1) การลด Loss เพิ่ม Productivity (2) มาตรการภาครัฐและสิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ และ (3) การเข้าถึงสภาพคล่องและเพิ่มผลิตภาพการผลิต
กลุ่มเป้าหมาย สถานประกอบการ SMEs ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการปรับ

3
มาตรการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อัตราค่าจ้าง 300 บาท จํานวน 600 คน
 ระยะเวลาดําเนินการ กรุงเทพและปริมณฑล ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
2. ด้านการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2.1 การลดอัตราเงินสมทบกองทุน
สํานักงาน
ประกันสังคม*
ประกันสังคม

2.2 การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุ คล
กรณีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต*

กรมสรรพากร

 รายละเอียด ลดอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้าง ผู้ประกันตน ลงร้อยละ 1 จากเดิมฝ่ายละ
ร้อยละ 5 ลดลงเหลือฝ่ายละร้อยละ 4 ในปี 2556
 กลุ่มเป้าหมาย สถานประกอบการและผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่ขึ้น
ทะเบียนประกันสังคมและจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
 ระยะเวลาดําเนินการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

 รายละเอียด ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้จากการขายเครื่องจักรเก่าเพื่อซื้อ
เครื่องจักรใหม่ที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 กลุ่มเป้าหมาย บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชําระแล้วในวันสุดท้าย
ของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาทและมีรายได้จากการขายสินค้าหรือ
บริการไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปีในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
 ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2556
 เงื่อนไข
(1) ขายเครื่องจักรเก่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2556 และซื้อ
เครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรเก่าที่ขายไปภายในกําหนดเวลา ดังนี้
- กรณีซื้อเครื่องจักรใหม่ก่อนขายเครื่องจักรเก่า ต้องซื้อเครื่องจักรใหม่
ภายใน 1 ปี ก่อนวันที่ขายเครื่องจักรเก่า

ส่วนกลาง
- สํานักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
โทร. 02-956-2345
โทรสายด่วน 1506
- สํานักงานประกันสังคมเขต
พื้นที่ 1 – 12
ส่วนภูมิภาค
- สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
(ทุกจังหวัดทั่วประเทศ)
ส่วนกลาง
- กรมสรรพากร Call Center
1161 หรือ สรรพากรพื้นที่
ส่วนภูมิภาค
- กรมสรรพากร Call Center
1161 หรือ สรรพากรพื้นที่

4
มาตรการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2.3 การหักค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรได้ กรมสรรพากร
ร้อยละ 100 ในปีแรก*

รายละเอียด







2.4 การนําส่วนต่างของค่าจ้างทีจ่ ่าย กรมสรรพากร
เพิ่มขึน้ จากอัตราค่าจ้าง ขัน้ ต่ําใน
ปี 2555-2556 เป็นอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่ําวันละ 300 บาท มาหักเป็น
ค่าใช้จ่ายก่อนชําระภาษี*




- กรณีซื้อเครื่องจักรใหม่ภายหลังการขายเครื่องจักรเก่าต้องซื้อเครื่องจักร
ใหม่ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ขายเครื่องจักรเก่า
(2) เครื่องจักรเก่าทีข่ ายจะต้องไม่เป็นเครื่องจักรทีไ่ ด้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีมาก่อน
(3) เครื่องจักรใหม่ที่ซื้อทดแทนจะต้องไม่เคยใช้งานมาก่อนและเป็นเครื่องจักร
ประเภทเดียวกับที่ขายไป และมีประสิทธิภาพในการผลิตที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ
เครื่องจักรเก่า ที่ขายไป
รายละเอียด ให้ผู้ประกอบการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
ประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตหรือให้บริการรับจ้างผลิตสินค้าที่ได้ซื้อมาตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ได้ร้อยละ 100 ในปีแรก แทนการทยอยหักค่าเสื่อมภายใน 5 ปี
กลุ่มเป้าหมาย บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชําระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาทและ
มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปีในรอบระยะเวลา
บัญชีที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2556
เงื่อนไข
- ทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า หรือให้บริการรับจ้างผลิต
สินค้าที่ได้ซื้อมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2556 และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตาม
ประสงค์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
รายละเอียด ให้ผู้ประกอบการหักค่าใช้จ่ายส่วนต่างค่าแรงขั้นต่ําเดิมและค่าแรงขั้นต่ํา
300 บาท/วัน ได้ 1.5 เท่า
กลุ่มเป้าหมาย
- ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (6)
(7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร รวมกันไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปีก่อนหักค่าใช้จ่าย
และค่าลดหย่อน ที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 48 (1) แห่งประมวลรัษฎากร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนกลาง
- กรมสรรพากร Call Center
1161 หรือ สรรพากรพื้นที่
ส่วนภูมิภาค
- กรมสรรพากร Call Center
1161 หรือ สรรพากรพื้นที่

ส่วนกลาง
- กรมสรรพากร Call Center
1161 หรือ สรรพากรพื้นที่
ส่วนภูมิภาค
- กรมสรรพากร Call Center
1161 หรือ สรรพากรพื้นที่
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มาตรการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียด




2.5 การลดค่าธรรมเนียมห้องพักที่
เรียกเก็บจากผู้ประกอบการ
โรงแรม/ที่พักแรม*

กระทรวงมหาดไทย 



3. ด้านภาษี
3.1 การลดภาษีเงินได้นิติบคุ คล*

กรมสรรพากร

- บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชําระแล้วในวันสุดท้ายของรอบ
ระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาทและมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รวมกันไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปีในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2556
เงื่อนไข
- บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
ต้องมีการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลกู จ้างในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาท ระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
- ให้ผปู้ ระกอบการ สามารถนําส่วนต่างค่าแรงเดิมกับ 300 บาทมาหักค่าใช้จ่ายได้ 1.5 เท่า
รายละเอียด ลดอัตราค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจโรงแรมรายปีลงร้อยละ 50
จากที่เก็บห้องละ 80 บาทต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม
พ.ศ. 2547
ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปี 2556-2558)

 รายละเอียด
- ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 20 ในปี 2556
- ปรับฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับ SMEs ที่มีเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายไม่ถึง
1 ล้านบาท เป็นดังนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนกลาง
- ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย
3 สํานักการสอบสวนและนิติ
การ กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
โทร./โทรสาร 02-356-9559
ส่วนภูมิภาค
- ที่ทําการปกครองอําเภอหรือ
ที่ทําการปกครองจังหวัด
ส่วนกลาง
- กรมสรรพากร Call Center
1161 หรือ สรรพากรพื้นที่
ส่วนภูมิภาค
- กรมสรรพากร Call Center
1161 หรือ สรรพากรพื้นที่

6
มาตรการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียด



3.2 การนําค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม
พัฒนาฝีมือแรงงานตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
มาหักลดหย่อนภาษี*

กรมสรรพากร







จํานวนเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย
อัตราภาษี
300,000 บาทแรก
ยกเว้นภาษี
300,001 – 1,000,000 บาท
ร้อยละ 15
1,000,001 บาทขึ้นไป
ร้อยละ 20
กลุ่มเป้าหมาย บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มที ุนที่ชําระแล้วไม่เกิน 5 ล้าน
บาท และมีรายได้จากการประกอบกิจการขายสินค้าและบริการไม่เกิน 30 ล้าน
บาทต่อปี ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
ระยะเวลาดําเนินการ ไม่มีกาํ หนดระยะเวลา
รายละเอียด นําค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรณีการฝึกยกระดับ
ฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ไป
ยกเว้นภาษีได้ 2 เท่า ซึ่งการอบรมแบ่งเป็น 3 ประเภท
(1) การฝึกเตรียมเข้าทํางาน โดยต้องได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจากนาย
ทะเบียน ส่วนค่าใช้จ่ายให้นําไปขอยกเว้นภาษีกับกรมสรรพากรเอง
(2) การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน แบ่งเป็น 2 กรณี คือ
- ฝึกอบรมภายใน (In House Training) คือ สถานประกอบกิจการจัดอบรม
เองหรือจ้างหน่วยงานภายนอกมาจัดอบรม ต้องยื่นขอรับรองหลักสูตรและ
รายการค่าใช้จ่ายกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แล้วจึงนําหนังสือรับรอง ไป
ยกเว้นภาษีเงินได้กับกรมสรรพากร
- ฝึกอบรมภายนอก (Public Training) ไม่ต้องยื่นขอรับรองหลักสูตรและรายการ
ค่าใช้จ่ายจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ต่อกรมสรรพากรได้เลย
(3) การฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพใช้ข้อกําหนดเกี่ยวกับการขอยกเว้นภาษีเช่นเดียวกับ
การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
กลุ่มเป้าหมาย บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทุกประเภท
ระยะเวลาดําเนินการ ไม่กําหนดระยะเวลา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนกลาง
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน กระทรวงแรงงาน
โทร. 02-245-1707
ต่อ 415, 416
โทรสาร 02-245-1719
ส่วนภูมิภาค
- สถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค/จังหวัด
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4. ด้านสินเชื่อ
4.1 โครงการสินเชือ่ เพื่อพัฒนาผลิต
ภาพการผลิต (Productivity
Improvement Loan)*

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศ
ไทย (ธพว.)

รายละเอียด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 รายละเอียด ประกอบด้วยสินเชื่อ 2 ส่วน คือ
(1) สินเชื่อเพื่อพัฒนาเครื่องจักร เพื่อช่วยเหลือ SMEs ขนาดย่อมในภาคการผลิต
ที่มีโรงงานที่ประกอบกิจการถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ในการซื้อและการปรับปรุงเครื่องจักร (ระยะเวลาการกู้ยืม : สูงสุดไม่เกิน 7 ปี)
(2) สินเชื่อเพื่อพัฒนากระบวนการทํางาน เพื่อช่วยเหลือ SMEs ขนาดย่อมใน
ทุกภาคธุรกิจในการนําไปลงทุน ขยาย ปรับปรุง หรือพัฒนากิจการด้านต่างๆ
อาทิ 1) บุคลากร/ แรงงาน 2) logistic 3) layout และ 4) การเงิน (การ
บริหาร stock/ refinance) (ระยะเวลาการกู้ยืม : สูงสุดไม่เกิน 5 ปี)
กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ําประกัน ให้ บสย. ค้ําประกันในลักษณะ Portfolio
Guarantee scheme ในอัตราค่าธรรมเนียมค้ําประกันร้อยละ 1.75 ต่อปี
ระยะเวลาการค้ําประกันเป็นไปตามระยะเวลากู้เงินแต่ไม่เกิน 7 ปี โดยรัฐบาลจะ
จ่ายค่าธรรมเนียม ร้อยละ 1.75 ในปีแรกให้
 กลุ่มเป้าหมาย SMEs ทุกสาขาธุรกิจ
 วงเงินสินเชื่อรวม 20,000 ล้านบาท (ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย)
 ระยะเวลาดําเนินการ สิน้ สุดการขอรับสินเชื่อจาก ธพว. ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558
 เงื่อนไขที่กําหนด
สินเชื่อเพื่อพัฒนาเครื่องจักร
สินเชื่อเพื่อพัฒนากระบวนการทํางาน
เงื่อนไขสินเชือ่
เงื่อนไขสินเชือ่
- ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 7 ปี (ระยะเวลา
- ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 5 ปี (ระยะเวลา
ปลอดชําระเงินต้น 1 ปี )
ปลอดชําระเงินต้น 1 ปี )
- อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก คิดอัตราร้อยละ -อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก คิดอัตราร้อยละ
MLR – 3 (รัฐบาลชดเชยส่วนต่างอัตรา
MLR – 3 (รัฐบาลชดเชยส่วนต่างอัตรา
ดอกเบี้ย ร้อยละ 3) และ ปีที่ 3-5 ใน
ดอกเบี้ย ร้อยละ 3) และ
อัตราร้อยละ MLR
ปีที่ 3-7 ในอัตราร้อยละ MLR

ส่วนกลาง
- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (ธพว.)
สอบถามรายละเอียดโครงการ
โทร. 1357 หรือ
www.smebank.co.th
โทร. 0-2265-3000 โทรสาร
0-2265-4000
- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
โทร. 0-2202-4414-8
โทรสาร 0-2354-3299
ส่วนภูมิภาค
- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 1 – 11 ได้แก่
ภาคที่ 1 เชียงใหม่
ภาคที่ 2 พิษณุโลก
ภาคที่ 3 พิจิตร
ภาคที่ 4 อุดรธานี
ภาคที่ 5 ขอนแก่น
ภาคที่ 6 นครราชสีมา
ภาคที่ 7 อุบลราชธานี
ภาคที่ 8 สุพรรณบุรี
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียด

สินเชื่อเพื่อพัฒนาเครื่องจักร
สินเชื่อเพื่อพัฒนากระบวนการทํางาน
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- SMEs ขนาดย่อมในภาคการผลิตที่มี
- SMEs ขนาดย่อม
โรงงานที่ประกอบกิจการถูกต้องตาม
(ตามนิยามของกฎกระทรวง
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
อุตสาหกรรม) ในทุกภาคธุรกิจ
- ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ทีม่ ีสญ
ั ชาติไทยถือหุ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 และไม่เป็นผู้ทถี่ ูกพิทักษ์ทรัพย์ ขายทอดตลาดหลักทรัพย์ ล้มละลาย
- มีใบอนุญาตประกอบกิจการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้จดทะเบียนถูกต้อง
ตามกฎหมาย
- ผ่านการพิจารณาวิเคราะห์คุณสมบัติหรือการวินิจฉัยสถานประกอบการเบื้องต้น
จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ธพว. หรือหน่วยงานอื่นที่ ธพว. รับรอง
- ผ่านการประเมินขอบเขตการปรับปรุง/
เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรจากผู้เชี่ยวชาญที่
กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ ธพว. เห็นชอบ
- ภายหลังการอนุมัติสินเชื่อแล้ว ผู้ประกอบการต้องเข้ารับการปรึกษาแนะนําหรือ
การอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพจากผู้เชี่ยวชาญที่ กสอ. มอบหมายหรือตามที่ ธพว.เห็นควร
4.2 โครงการค้ําประกันสินเชื่อใน
บรรษัทค้ําประกัน  รายละเอียด บสย. จะค้ําประกันสินเชื่อ SMEs ในกรณีที่หลักประกันไม่เพียงพอ
ลักษณะ Portfolio Guarantee สินเชื่อ
หรือไม่มีหลักประกัน
Scheme (PGS) ระยะที่ 5*
อุตสาหกรรมขนาด
(1) ช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ํา
ย่อม (บสย.)
ตามนโยบายของรัฐบาล
(2) ช่วยเหลือ SMEs ที่มีศักยภาพและต้องการสินเชื่อแต่ขาดหลักประกันให้มี
โอกาสเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยเป็นโครงการที่ต่อเนื่องจาก PGS ระยะที่ 4
(3) สร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจให้แก่ SMEs มีความคล่องตัวและช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันเตรียมความพร้อมสําหรับตลาด AEC ในปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ภาคที่ 9 ชลบุรี
ภาคที่ 10 สุราษฎร์ธานี
ภาคที่ 11 สงขลา
- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย สาขา
จังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้น
จังหวัดบึงกาฬ)
**ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบ
ที่ตั้งของสาขาในแต่ละจังหวัด
ได้ที่ www.smebank.co.th

ส่วนกลาง
- บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย)
โทร. 0-2890-9999
โทรสาร 0-2890-9900,
0-2890-9800
ส่วนภูมิภาค
- บรรษัทประกันสินเชื่อ
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียด






4.3 โครงการค้ําประกันสินเชื่อใน
ลักษณะ Portfolio Guarantee
Scheme สําหรับผูป้ ระกอบการ
ใหม่ (PGS New/Start-up)*

บรรษัทค้ําประกัน 
สินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาด
ย่อม (บสย.)


2015 และส่งเสริมให้ SMEs ไทยไปลงทุนต่างประเทศได้
กลุ่มเป้าหมาย
- เป็น SMEs ทีมีสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาท
- เป็น SMEs ประเภทบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มสี ัญชาติไทย
- เป็น SMEs ที่ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
- เป็น SMEs ที่ได้รับสินเชื่อใหม่และจะต้องไม่นําไปชําระหนี้เดิมกับสถาบัน
การเงินผู้ให้กู้
วงเงินค้ําประกันรวม 240,000 ล้านบาท (สูงสุด 40 ล้านบาทต่อรายต่อสถาบัน)
ระยะเวลารับคําขอ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2558 )
เงื่อนไขการค้าํ ประกัน
- ระยะเวลาโครงการในแต่ละ Portfolio มีระยะเวลาค้ําประกันไม่เกิน 7 ปี (แต่
ละปีถือเป็น 1 Portfolio)
- ค่าธรรมเนียมการค้ําประกันร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงินค้ําประกันสินเชื่อ
ตลอดอายุค้ําประกัน 7 ปี
รายละเอียด บสย. จะค้ําประกันสินเชื่อ SMEs ในกรณีที่เป็นกิจการใหม่ไม่เกิน 3
ปี แต่หลักประกันไม่เพียงพอ หรือไม่มีหลักประกัน เพื่อให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่ง
เงินกู้จากระบบสถาบันการเงินมากขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย
- เป็น SMEs ที่มีสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน ไม่เกิน 200 ล้านบาท
- เป็น SMEs ที่ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
- เป็น SMEs ที่ประกอบกิจการ ที่มีอายุกิจการไม่เกิน 3 ปี โดยให้พิจารณาจาก
การจดทะเบียนนิติบุคคล หรือการจดทะเบียนการค้า หรือเอกสารทางราชการ
หรือเอกสารรับรองจากธนาคาร
- เป็น SMEs ที่ผา่ นการฝึกอบรมหรืออยู่ระหว่างการฝึกอบรม หลักสูตรการ
บริหารจัดการธุรกิจ เช่น การจัดการ การตลาด การบัญชี และการผลิต จาก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย)
สํานักงานสาขา 9 สาขา
(กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา
เชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี
นครราชสีมา ชลบุรี สุ
ราษฎร์ธานี และสงขลา
(หาดใหญ่)

ส่วนกลาง
- บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย)
โทร. 0-2890-9999
โทรสาร 0-2890-9900,
0-2890-9800
ส่วนภูมิภาค
- บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย)
สํานักงานสาขา 9 สาขา
(กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียด




4.4 สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน
เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ
เสริมสร้างสภาพคล่องสถาน
ประกอบการ และเพิ่มผลผลิต
แรงงาน*

สํานักงาน
ประกันสังคม



กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานอื่นที่ บสย. เห็นชอบ
วงเงินค้ําประกันรวม 10,000 ล้านบาท (วงเงินค้ําประกันสูงสุด 2 ล้านบาท ต่อ
ราย ต่อสถาบันการเงิน)
ระยะเวลาดําเนินการ สิ้นสุดการขอรับคําขอค้ําประกันวันที่ 31 ธันวาคม 2558
เงื่อนไขการค้าํ ประกัน
- SMEs ต้องมีอายุกิจการไม่เกิน 3 ปี (พิจารณาจากการจดทะเบียนนิติบุคคล
หรือการจดทะเบียนการค้า หรือเอกสารราชการ หรือเอกสารอื่นใดที่ บสย.
เห็นชอบ)
- ระยะเวลาค้ําประกัน 7 ปี
- ค่าธรรมเนียมค้ําประกันอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ต่อปี (รัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมให้
ร้อยละ 2.5 ในปีแรก)
รายละเอียด
(1) เพื่อให้สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานประกันสังคมกู้เงินกับ
ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการนําไปเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ เสริมสร้างสภาพ
คล่องสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และทําให้ผู้ประกอบการ
มีศักยภาพที่จะเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงาน สําหรับสถานประกอบการที่มปี ัญหา
ด้านหลักทรัพย์ค้ําประกัน บสย.ยินดีที่จะสนับสนุนในการค้ําประกัน
หลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของ บสย. โดยบสย. จะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้กู้
ตามวงเงินที่คา้ํ ประกัน (อัตราปัจจุบนั ร้อยละ 1.75 ต่อปี) ทั้งนี้ สามารถ
ติดต่อธนาคารที่เข้าร่วมโครงการได้เลย
(2) วงเงินกูส้ ําหรับสถานประกอบการ
จํานวนลูกจ้าง
วงเงินกู้
ไม่เกิน 50 คน
ไม่เกิน 2 ล้านบาท
51 - 200 คน
ไม่เกิน 4 ล้านบาท
เกินกว่า 200 คนขึ้นไป
ไม่เกิน 8 ล้านบาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี
นครราชสีมา ชลบุรี สุราษฎร์ธานี
และสงขลา (หาดใหญ่)

ส่วนกลาง
- สํานักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
โทร. 02-956-2345
โทรสายด่วน 1506
- สํานักงานประกันสังคมเขต
พื้นที่ 1 – 12
ส่วนภูมิภาค
- สํานักงานประกันสังคม
จังหวัด
(ทุกจังหวัดทั่วประเทศ)
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5. ด้านการเงิน
5.1 การปรับเพิ่มอัตราค่าใช้จา่ ยใน
การจัดประชุม สัมมนาของส่วน
ราชการ*

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กรมบัญชีกลาง

รายละเอียด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 กลุ่มเป้าหมาย สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมและจ่ายเงินสมทบเข้า
กองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และต้องรักษาจํานวน
ผู้ประกันตนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนผู้ประกันตน ณ วันที่ได้รบั สินเชื่อ
ตลอดอายุโครงการ 3 ปี
 วงเงินค้ําประกันรวม 10,000 ล้านบาท ผ่าน 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จํากัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน)
 ระยะเวลาการยื่นกู้ ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2556
 รายละเอียด
 ปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารและค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมของส่วนราชการ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม/ท่องเที่ยวที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย
 ระยะเวลาดําเนินการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

6. ด้านอื่นๆ
6.1 การจัดคาราวานสินค้าราคาถูกไป กระทรวงพาณิชย์  รายละเอียด ขยายการดําเนินโครงการสินค้าธงฟ้าและร้านค้าถูกใจให้ครอบคลุม
จําหน่ายให้ลูกจ้างในสถาน
และทั่วถึง โดย
ประกอบการ*
- - จัดรถเคลื่อนที่นําสินค้าที่จําเป็นต่อการครองชีพราคาประหยัดเข้าไปจําหน่าย
ในแหล่งชุมชนและสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัด
ใกล้เคียง ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2556
- ในส่วนภูมิภาคได้มีการกําหนดแผนการดําเนินการโครงการธงฟ้าลดค่าครองชีพ
ประชาชนทั้งระดับภาคและระดับจังหวัดในทุกอําเภอ รวมทั้งยังได้มีการดําเนิน
โครงการธงฟ้าเคลื่อนที่สู่ชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่าง
ทั่วถึง และได้ดําเนินการตามโครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” ทั่วประเทศ

ส่วนกลาง
- กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
โทร. 02-273-9024 ,
02-273-9613-14
ส่วนกลาง
- กรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์
โทร. 0-2507-5637
โทรสาร 0-2547-5387
ส่วนภูมิภาค
- สํานักงานการค้าภายใน
จังหวัด
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อเป็นการ เพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าในกับผู้บริโภคและช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ให้สามารถอยู่รอดได้
 ระยะเวลาดําเนินการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ที่มา : สศช. รวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ และสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2556)
หมายเหตุ : * เป็นมาตรการย่อยภายใต้มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 ได้มีมติให้ความ
เห็นชอบในหลักการและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการเพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว

