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เกริ่นน�า

	 โครงการพัฒนาเมืองเพ่ือครอบคลุมแรงงานนอกระบบ 

(Inclusive	 Urban	 Development	 for	 Informal	 Workers)	 ด�าเนินงานภายใต้มูลนิธิเพื่อ 

การพัฒนาแรงงานและอาชีพและสมาคมเครือข ่ายแรงงานนอกระบบ(ประเทศไทย) 

หรือโฮมเนท	 ประเทศไทย	 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป	 เป็นเวลา	 4	 ปี 

(มีนาคม	2559	 -	กุมภาพันธ์	2563)	มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ	ในพื้นที ่

เขตเมือง	 8	 แห่ง	 คือ	 เทศบาลนครเชียงราย	 เทศบาลเมืองพะเยา	 เทศบาลนครสงขลา	 เทศบาลนครขอนแก่น 

เทศบาลเมืองมหาสารคาม	 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	 เทศบาลเมืองนครปฐม	 และแรงงานนอกระบบในเขต

กรุงเทพมหานคร

	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติได้ให้ค�านิยามไว้ว่า	“แรงงงานนอกระบบ		หมายถึง		ผู้มีงานท�าที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง 

และไม่มีหลักประกันในการท�างาน”	และจากการส�ารวจ	ในปี	2561	พบว่าจากจ�านวนผู้มีงานท�าทั้งสิ้น	38.3	ล้านคน	 

มีแรงงานนอกระบบ	 21.2	 ล้านคน	หรือร้อยละ	 55.3	 หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของจ�านวนแรงงานทั้งหมด	 แบ่งเป็น

แรงงานนอกระบบในภาคเกษตร	เช่น	เกษตรกรทั่วไป	เกษตรกรในระบบพันธะสัญญา	และลูกจ้างภาคเกษตร	จ�านวน 

55.5%	แรงงานนอกระบบภาคบริการและการค้า	เช่น	ลูกจ้างท�างานบ้าน	หาบเร่แผงลอย	ผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ 

จ�านวน	33.2%	และ	แรงงานนอกระบบภาคการผลิต	 เช่น	ผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรม	ผู้รับงานไปท�าที่บ้าน	และอื่น	ๆ	

จ�านวน	 11.3%	 แรงงานเหล่านี้ไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายแรงงาน	 หรือได้รับการคุ้มครองเพียงบางส่วน	

ท�าให้ไม่ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม	 มีชั่วโมงการท�างานที่ยาวนาน	 มีรายได้ไม่แน่นอน	 และเข้าไม่ถึงสวัสดิการและ

บริการอื่น	ๆ	จากภาครัฐ	

	 โครงการพัฒนาเมืองเพื่อครอบคลุมแรงงานนอกระบบ	 จึงได้จัดท�าคู่มือ	 “สวัสดิการสังคม	 ความรู้	 และ

บริการ	ส�าหรับแรงงานนอกระบบ”	ขึ้น	โดยจัดท�าขึ้นเป็นสองฉบับ	ฉบับที่	1	เน้น	ความรู้	และบริการในการพัฒนา 

การประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบ	 ส่วนฉบับที่	 2	 เน้น	 ความรู้และบริการด้านสวัสดิการสังคมแก่แรงงาน

นอกระบบ	 มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาแรงงานและอาชีพ	 และสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ	 (ประเทศไทย) 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือทั้งสองฉบับนี้	 จะช่วยให้แรงงานนอกระบบในพื้นที่เป้าหมายได้พัฒนาความรู้ให้สามารถ

เพิ่มการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและบริการต่าง	 ๆ	 ที่ภาครัฐจัดให้	 อันจะน�าไปสู่การพัฒนาการประกอบอาชีพ	 และ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป					

  สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ(ประเทศไทย)

	 	 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
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กำรพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 แรงงานนอกระบบจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะฝีมือ 

เพือ่เพิม่ความรูค้วามสามารถและทักษะในการผลติสนิค้าและบรกิาร 

ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน		

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน

	 เป็นหน่วยงานหลกัในการจดับรกิารฝึกอบรมอาชพีแก่แรงงานในสาขาอาชพีต่างๆ	 โดยมหีลกัสตูรฝึกอบรม	 3	 ประเภท 

คือ

 1. หลักสูตรฝึกอบรมระดับต้นให้แก่แรงงานก่อนเข้าท�างาน	 เช่น	 ช่างแต่งผม	 เสริมสวย	 พนักงานแม่บ้าน 

พนักงานบรกิารส่วนหน้าของโรงแรม	ธุรกิจน�าเทีย่วและบรหิารธุรกิจน�าเท่ียว	ผูผ้ลติอาหารและเครือ่งดืม่	หลกัสตูรประกอบอาหาร 

การตัดเย็บผ้าสตรี		ช่างซ่อมเครื่องยนต์		ช่างไฟฟ้า		ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ		เป็นต้น

	 2.	 หลักสูตรอบรมยกระดับฝีมือแรงงานให้มีทักษะด้านอาชีพที่สูงขึ้น		ช่างก่อสร้าง
ช่างอุตสาหการ		ช่างเครื่องกล		ช่างไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์	และคอมพิวเตอร์		ช่างอุตสาหกรรมศิลป์

เกษตรอุตสาหกรรมและกลุ่มภาษาต่างประเทศ

 3. หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม	เช่น	หลักสูตรประกอบอาหาร	ขนมและเครื่องดื่ม		การท�า
ดอกไม้จันทน์และพวงหรีด	การท�าพวงมาลัยดอกไม้สด		การผลิตต้นไม้มงคล		เป็นต้น

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

	 ศูนย์ฝึกวิชาชีพกรุงเทพฯ	 จะเปิดรับนักเรียนในภาคการศึกษาแรกของทุกปี	 (เริ่มสมัครประมาณเดือนมีนาคม	 - 

1	เมษายน	เปิดเรียนคือ	16	พฤษภาคม	ของทุกปี)	ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ทุกคน	เรียนฟร	ีเรียนเฉพาะวันเสาร์	-	อาทิตย์	 

 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

	 1.	ส�าเนาบัตรประชาชน			 	 2.	รูปถ่าย

หลักสูตรที่เปิดสอน

 	ตัดผมสุภาพบุรุษ	1	 	ตัดผมสุภาพบุรุษ	2	  เสริมสวยระดับ	1

 	เสริมสวยระดับ	2	 	ศิลปะประดิษฐ์	  สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

  สมุนไพร	  ช่างไฟฟ้า	  คอมพิวเตอร์

  ช่างซ่อมวีดีโอ	  เพ้นท์แก้ว	  กระจก

  พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ	  ผ้าบาติก	  จัดดอกไม้สด

  ดอกไม้ผ้าระบายสี	  ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์	  ตัดเสื้อสตรีหลักเซ็นต์ระดับ	1

  ตัดเสื้อสตรีหลักเซ็นต์ระดับ	2	  การสร้างแพทเทิร์น	  นวดแผนโบราณ

  ตัดเสื้อกางเกงชาย	  ตัดเสื้อสูทชาย	–หญิง	  กรอบรูปวิทยาศาสตร์

  เย็บจักรอุตสาหกรรมดีไซน์	  ช่างวิทยุ	1	  ช่างวิทยุ	2

  ช่างซ่อมโทรทัศน์สี-ขาวด�า	  แกะสลักผัก-ผลไม้	และงานใบตอง	  อาหารว่าง

  อาหารคาว	  เบเกอรี่	  ดนตรีไทย

**ผู้สนใจโปรดสอบถามข้อมูลกับทางศูนย์ฝึกแต่ละแห่งอีกครั้ง
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โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

	 มหีลกัสตูรการสอนมากกว่า	 200	 หลกัสตูร	 ให้เลอืกเรยีนตามความต้องการ	 ทกุหลกัสตูรเรยีนจบมใีบประกาศรบัรอง 

เพื่อใช้ประกอบการสมัครท�างานได้ทันที

หลักสูตรที่เปิดสอน

	 สาขาวิชาชีพนวดแผนไทย	ธุรกิจสปา	 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์

	 สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม	 สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย

	 สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง	 สาขาวิชาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า

	 สาขาวิชาชีพธุรกิจการพิมพ์	 สาขาวิชาชีพจัดดอกไม้

	 สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว		การโรงแรม		ภัตตาคารและร้านอาหาร

**ผู้สนใจโปรดสอบถามข้อมูลกับโรงเรียนแต่ละแห่งอีกครั้ง

ผู้ที่สนใจฝึกอาชีพเพิ่มเติมสามารถหาข้อมูลได้จาก		

	 1.	 ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)	โทร	1660		หรือ

	 	 ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)	ในเขตพื้นที่ใกล้ที่พักท่าน	

	 2.	 วิทยาลัยสารพัดช่างในเขตพื้นที่ใกล้ที่พักท่าน

	 3.	 พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด(ทุกจังหวัด)

	 4.	 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร	โทร	02-2465769,02-2451401

	 5.	 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร	โทร	0-2248-6190
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 	 เมือ่ต้องการสนิเชือ่เพ่ือใช้ในการด�าเนินธุรกิจ	ควรท�าความเข้าใจประเภทของเงนิกู้หรอืธนาคารเรยีกว่า	“ประเภทสนิเชือ่”

ว่ามีอะไรบ้าง	 เพราะจะท�าให้ข้าใจว่า	 สินเชื่อประเภทใดเหมาะกับธุรกิจและมีค่างวดผ่อนช�าระต่อเดือนเท่าใด	 แล้วจึง 

ด�าเนินการจัดเตรียมเอกสารรวมทั้งแผนงานที่น่าเชื่อถือไปให้ธนาคารเพื่อใช้ในการพิจารณาสินเชื่อต่อไป	 เมื่อมีเอกสาร 

พร้อมก็ไปติดต่อที่ธนาคารและน�าเสนอโครงการเพ่ืออธิบายให้ฝ่ายสินเชื่อของธนาคารเข้าใจและสนใจในธุรกิจเรา	

ธนาคารมักจะสอบถามข้อมูลต่างๆ	เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาค�าขอสินเชื่อ	โดยค�าถามส่วนใหญ่ที่มักจะถูกถามมีดังนี้

 1.	 ต้องการน�าเงินที่ได้ไปใช้ท�าอะไรบ้าง	

 2.	รายละเอียดของการลงทุนมีอะไรบ้าง	ใช้เงินประมาณเท่าไร	และจะขอ
	 	 กู้ธนาคารเป็นสัดส่วนต่อทุนที่ลงไปเท่าไร	

 3.	ข้อมูลของกิจการ	แหล่งที่มาของรายได้	ประวัติการใช้สินเชื่อกับ
	 	 สถาบันการเงิน

 4.	หลักประกันที่ใช้เป็นที่ตั้งของธุรกิจหรือไม่	และประกอบด้วย
	 	 อะไรบ้าง	เช่นที่ดิน	สิ่งปลูกสร้าง	และเครื่องจักร	

 5.	มีความเข้าใจในธุรกิจ	มีความช�านาญ	และศึกษาธุรกิจมานาน
	 	 รู้จริงในธุรกิจมากน้อยเพียงไร	มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะท�าธุรกิจ

	 	 และสามารถเข้าถึงตลาดเป้าหมาย	ได้อย่างไร	(ซึ่งในกรณีนี้ควรมี

	 	 เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าจะเข้าถึงลูกค้าเหล่านั้นได้จริง)	

การขอสินเชื่อแบ่งออกเป็น	2	รูปแบบ	ได้แก่

 1. สินเชือ่ใช้หลักทรพัย์ค�า้ประกนั	โดยผูกู้้ต้องมหีลกัทรพัย์เพ่ือเป็นการยืนยันการกู้	อาจอยู่ในรปูแบบของอสงัหารมิทรพัย์ 

อย่างบ้าน	สถานที่ประกอบธุรกิจ	รวมไปถึงรถยนต์

 2. สินเชื่อที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ สถาบันการเงินจะอนุมัติโดยอาศัยความน่าเชื่อถือ	 เช่นเดียวกันกับการของสินเชื่อ

เพื่อกู้ซื้อบ้านหรือซื้อรถ	ซึ่งสถาบันการเงินก็จะตรวจสอบเครดิตเพื่อเป็นการตรวจสอบในเบื้องต้น	สินเชื่อประเภทนี้เป็น 

ที่รู้จักในชื่อ	สินเชื่อบุคคล	บัตรกดเงินสด	ที่เราคุ้นเคยกัน

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ
	 1.	 ปรึกษาแนะน�า	เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนยื่นกู้		 2.	กรอกแบบขอยื่นกู้และแผนธุรกิจ	

	 3.	 เช็คเครดิตบูโร/	พร้อมเยี่ยมชมกิจการ	 4.	ด�าเนินการประเมินราคาหลักประกัน

	 5.	 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	 6.	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อประเมินรับราคาหลักประกัน		

	 	 7.	 รอผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ	

	 ขอมูลที่กล่าวมาเป็นการเตรียมตัวขอสินเชื่อเบื้องต้นที่ควรรู้	 ส่วนสถาบันการเงินไหนจะเหมาะกับธุรกิจเราต้อง 

ดูตามความเหมาะสม	นอกจากสินเชื่อเงินกู้แล้ว	ยังมีโครงการของภาครัฐที่คอยสนับสนุนอยู่อย่างต่อเนื่อง

การเข้าถึงแหล่งทุน
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ธนาคารออมสินธนาคารออมสิน
	 ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินของรัฐบาล	ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในหลากหลายโครงการ	อาท ิ

สินเชื่อประชารัฐเพ่ือประชาชน/สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา/บ้านประชารัฐ/การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เพ่ือพัฒนาอาชีพและสร้างความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการรายย่อยฯ/มาตรการประชารัฐเพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสิน

ประชาชน	 (พักช�าระหนี้)/มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับหมู่บ้าน/โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการ 

และเบ็ดเสร็จ	 ภายใต้แนวคิด	 ออมเศรษฐกิจ	 ออมสังคม	 ออมส่ิงแวดล้อม	 อาทิ	 กิจกรรมตลาดนัดประชารัฐสีชมพู 

โครงการประกวดชุมชนประชารัฐ	สีชมพู	เป็นต้น		มีสินเชื่อต่างๆ	ดังนี้

  สินเชือ่ผูป้ระกอบการรายใหม่ (ธรุกจิแฟรนไชส์)	ส�าหรบัผูไ้ด้รบัสทิธิในการเข้าร่วมท�าธุรกิจในการจ�าหน่ายสนิค้า	และ 

บริการ	ภายใต้ตราหรือเครื่องหมายการค้า	และบริการของเจ้าของแฟรนไชสส์	 เพ่ือเป็นค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่าย 

ในการเข้าร่วมท�าธุรกิจภายใต้ตราหรอืเครือ่งหมายการค้า/บรกิารของเจ้าของแฟรนไชส์	วงเงนิกู้สงูสดุไม่เกิน	1,000,000	บาทต่อราย 

  สินเชื่อสตรีทฟู้ดส์		ส�าหรับผู้ประกอบการขายอาหาร,	ผู้ประกอบการขายอาหารว่างหรือเครื่องดื่ม,	ผู้ประกอบการ 

ตามห่วงโซ่อุปทาน	อาหารว่าง	เพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ	เพื่อเป็นเงินทุน	หรือเงินทุนหมุนเวียน	วงเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน	3,000,000	บาทต่อราย	

   สินเชือ่รายวัน	ส�าหรบัผูป้ระกอบการรายย่อย	เช่น	ผูป้ระกอบอาชพีค้าขาย	บรกิาร	ฯลฯ	เพ่ือใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวียน 

ในการประกอบธุรกิจทดแทนการใช้เงินจากหนี้นอกระบบ	วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน	500,000	บาทต่อราย

   สินเชือ่เพือ่ธรุกจิเกษตร	 ส�าหรบัผูป้ระกอบการธุรกิจด้านการเกษตร	 เพ่ือเป็นเงนิทุนหมนุเวียนในการด�าเนนิกิจการ 

หรือเพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร		วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน	10	ล้านบาทต่อราย

   สินเชือ่ธรุกจิและผูป้ระกอบการรายย่อย		ส�าหรับผู้ประกอบการ	สามารถด�าเนินธุรกิจ	ได้อย่างต่อเนื่อง	ให้กู้รายละ

เกินกว่า	1,000,000	บาทขึ้นไป	พิจารณาตามความจ�าเป็นและความสามารถในการช�าระหนี้ของกิจการ

   สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัยเป็นผู้ประกอบการรายย่อย	ส�าหรับผู้ประกอบการอาชีพค้าขายบริการและผลิตสินค้า

อุปโภคบริโภคเพื่อจ�าหน่ายที่มีอายุครบ	60	ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	และเมื่อรวมอายุผู้กู้	 กับระยะเวลาที่ช�าระเงินกู้ต้องไม่เกิน	70	ปี 

เพื่อเป็นทุน	 หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจทดแทนการใช้หนี้นอกระบบ	 วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน	 200,000	 บาท 

สินเชื่อเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ผู้สนใจโปรดตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-299-8000 หรือ 1115 ตลอด 24 ชั่วโมง
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	 เป็นสถาบันการเงินท่ีกระทรวงการคลังเป็นหุ้นส่วนและก�าหนดนโยบายโดยส�านักงานคณะกรรมการ

นโยบายรฐัวสิาหกิจ	 (สคร.)	 ให้ความช่วยเหลือทางการเงนิหรอืการบรหิารจัดการแก่บคุคล	 กลุม่บคุคล	 ผู้ประกอบการ 

กองทุนหมูบ้่าน	หรอืชมุชน	รวมท้ังองค์กรท่ีจัดตัง้ขึน้ในรปูแบบใด	ท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการสนับสนุนการประกอบอาชพี 

ของเกษตรกรหรือชุมชน	 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลผลิต	 หรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร	 หรือชุมชนให้มี

ประสิทธิภาพทั้งในด้านการลงทุน	การผลิต	การแปรรูป	และการตลาด	หรือเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง

ในด้านเศรษฐกิจหรือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

  สินเชื่อธุรกิจรายย่อย		ส�าหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว		วงเงินกู้สูงสุดตามเกณฑ์หลักทรัพย์ค�้าประกันของธนาคาร 

  สินเชือ่ธรุกจิแฟรนไชส์		ส�าหรบัเกษตรกร		ทายาทเกษตรกร		บณัฑิตจบใหม่	สหกรณ์ภาคการเกษตร	วิสาหกิจชมุชน 

ที่มีความตั้งใจประกอบธุรกิจเฟรนไชส์	วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ	10,000,000	บาท

  สินเชือ่เงินด่วน เอ-แคช	ส�าหรับลูกหนี้ที่มีประวัติช�าระหนี้ดี	พื่อใช้จ่ายในครัวเรือน	วงเงินกู้สูงสุด	50,000	บาท

  สินเชือ่สหกรณ์ออมทรพัย์ 	 ส�าหรับสหกรณ์นอกภาคการเกษตรเพื่อใช้ในการด�าเนินงานของสหกรณ์	 	 วงเงินกู้

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจ	 ตามความจ�าเป็นของสหกรณ์	 กู้เพื่อเป็นค่าลงทุนในการด�าเนินธุรกิจ	 ตามความ

จ�าเป็นของโครงการหรือแผนงาน(โปรดตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้ง)

สินเชื่อเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้ง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)ทุกสาขา                                   

โทร 0-2555-0555

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
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ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

	 เป็นสถาบันการเงินหลักของรัฐท่ีม่ันคงย่ังยืน	 เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อมของไทย	โดยได้รับประมาณจากกระทรวงการคลัง

สินเชื่อเสริมแกร่ง 

 วัตถุประสงค์		เพื่อลงทุน	ธุรกิจผลิต	บริการ	ค้าส่ง	ค้าปลีก	ธุรกิจที่มี	นวัตกรรมเทคโนโลยี	ผู้สูงอายุ

วงเงินสูงสุดไม่เกิน	15	ล้านบาท	ต่อราย

สินเชื่อ เติมทุน หนุนคุณภาพ ธุรกิจ

  วัตถุประสงค์	เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน	ลงทุน	ขยาย	ปรับปรุงกิจการ	ในธุรกิจเดิมที่เคยขอสินเชื่อ

กับธนาคาร	วงเงินสูงสุดไม่เกิน	1	ล้านบาท	ต่อราย

สินเชื่อ เพื่อส่งเสริม การจ้างงาน   

 วตัถปุระสงค์	 เพ่ือส่งเสรมิการจ้างงานโดยนติิบคุคลหรอืบคุคลธรรมดา	 ขึน้ทะเบยีนประกันสงัคม	 และจ่ายเงนิสมทบ 

ไม่น้อยกว่า	3	เดือน	และต้องรักษาจ�านวนผู้ประกันตน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80%	วงเงินสูงสุดไม่เกิน	15	ล้านบาท	ต่อราย

สินเชื่อโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปรับปรุงใหม่)       

 วัตถุประสงค์		เพื่อบรรเทาภาระดอกเบี้ยของยอดสินเชื่อคงค้างและเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการฟื้นฟูกิจการ

ในรูปของการกู้ยืมเงินประเภทวงเงินหมุนเวียนแบบมีก�าหนดระยะเวลาเป็นล�าดับแรกและสามารถให้เป็นสินเชื่อระยะยาว	

(Term	Loan)	 เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนขยายกิจการได้	 เช่น	ขยายโรงงาน	ซื้อเครื่องจักร	 เป็นต้น	กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

และนิติบุคคล	วงเงินไม่เกิน	5	ล้านบาท

สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน  

 วัตถุประสงค์	 เพื่อลงทุน	ธุรกิจเกษตรแปรรูป/ท่องเที่ยว/ผู้ประกอบการใหม่	มีนวัตกรรม	ธุรกิจผลิต	หรือบริการอื่นๆ 

ประกอบอาชีพอิสระ	ค้าส่ง	ค้าปลีก	วงเงินสูงสุดไม่เกิน	5	ล้านบาทต่อราย

สินเชื่อคนตัวเล็ก   

 วัตถุประสงค์	 เพื่อเติมทุน	 นิติบุคคล	 หรือ	 บุคคลธรรมดาที่พร้อมปรับเปลี่ยนเป็นนิติบุคคล	 วงเงินสูงสุดไม่เกิน 

1	ล้านบาทต่อราย

สินเชื่อทั่วไป 

 วัตถุประสงค์		เพื่อช่วยเหลือในการจัดตั้ง	การขยาย	และการปรับปรุงกิจการ	และยกระดับมาตรฐานการจัดการ

ของกิจการ	โดยการให้กู้ยืมเงินเพื่อใช้ลงทุนในกิจการ	ดังนี้	ซื้อที่ดิน	/	พัฒนา	การก่อสร้างอาคาร	สิ่งปลูกสร้าง	ซื้อเครื่องจักร

และอุปกรณ์	 ซื้อยานพาหนะ	 ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค	 และระบบควบคุมก�าจัดมลพิษ	 เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นและ

ระยะยาว	ช�าระหนี้	ค่าใช้จ่ายอื่นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการ	ปรับปรุงมาตรการผลิตให้ได้	GMP,	HACCP	การ

ลงทุนอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการ	ธพว.	เห็นชอบ	วงเงินให้กู้ขั้นต�่า	5	หมื่นบาท	และสูงสุดไม่เกิน	15	ล้านบาท

สินเชื่อเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้ง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โทร 1357
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 ให้การสนับสนุนโครงการ	 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในลักษณะกลุ่ม/ชมรม/ศูนย์บริการ/ศูนย์อเนกประสงค ์

ในชุมชน

 กรอบวงเงินโครงการประกอบด้วย

	 •	 โครงการขนาดเล็ก	:	ในวงเงินไม่เกิน	50,000	บาท

	 •	 โครงการขนาดกลาง	:	วงเงินเกิน	50,000	–	300,000	บาท

	 •	 โครงการขนาดใหญ่	:	วงเงินเกิน	300,000	บาทขึ้นไป

 ลักษณะโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนเงินกองทุน

	 •	 มีวัตถุประสงค์และกระบวนการในการด�าเนินงานชัดเจน

	 •	 สร้างการมีส่วนร่วมของบุคคล	หรือหน่วยงาน	หรือประชาชน

	 •	 โครงการของหน่วยงานภาครัฐควรเป็นโครงการใหม่และเร่งด่วนที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับและไม่เป็น 

	 	 โครงการต่อเนื่อง

	 •	 เป็นโครงการขององค์กรเอกชนหรือองค์กรของผู้สูงอายุ	 ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการ	 

	 	 และแหล่งทุนอื่น	ๆ	เว้นแต่กรณีได้รับแต่ไม่เพียงพอ

 การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

	 •	 ให้กู้ยืมฯ	ประเภทรายบุคคล	วงเงินไม่เกิน	30,000	บาท

	 •	 ให้กู้ยืมฯ	ประเภทรายกลุ่ม	ๆ	ละไม่น้อยกว่า	5	คน	วงเงินกลุ่มละไม่เกิน	100,000	บาท

	 ทั้งนี้	 การกู้ยืมฯ	 รายบุคคลและรายกลุ่มจะต้องช�าระคืน	 เป็นรายงวดภายในระยะเวลาไม่เกิน	 3	ปี	 โดยไม่มี

ดอกเบี้ย

 การให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน

	 •	 ด้านการสร้างหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย	รายละไม่เกิน	10,000	บาท

	 •	 ด้านอาหาร	/	เครื่องนุ่งห่ม	รายละไม่เกิน	2,000	บาท

ติดต่อสอบถาม	ส่วนกลาง	:	กลุ่มกองทุนผู้สูงอายุ	กรมกิจการผู้สูงอายุ	อาคารพิชเยนทรโยธิน	ชั้น	1

ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี	ถนนราชวิถี	แขวงทุ่งพญาไท	เขตราชเทวี	กรุงเทพมหานคร	10400			

โทรศัพท์	:	0	2354	6100

ส่วนภูมิภาค	:	ที่ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด

กองทุนผู้สูงอายุ

	 “กองทุนผู้สูงอายุ” จัดตั้งขึ้นตามมาตรา	13 

แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ	 พ.ศ.	 2546	 ปัจจุบันสังกัด 

กรมกิจการผู้สูงอายุ	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์	(พม.)		
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กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
							เป็นทุนส�าหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาสมรรถภาพคนพิการ	การศึกษาและการ	ประกอบ

อาชีพของคนพิการ	รวมทั้งการส่งเสริมและการสนับสนุนการด�าเนินงานของ	องค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ	โดย

จัดสรรให้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

ติดต่อสอบถาม	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เลขที่	255	อาคาร	60	ปี	กรมประชาสงเคราะห์	ถนนราชวิถี	เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ	10400

โทรศัพท์	:	0	2354	3388

     รูปแบบการให้บริการ
 1. การให้บริการกู้ยืมเงิน	 เป็นการบริการคนพิการ	 และผู้ดูแล 

คนพิการ	เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ	รายบุคคลรายละ 

ไม่เกิน	60,000	บาท	รายกลุ่ม	กลุ่มละไม่เกิน	1	ล้านบาท	ผ่อนช�าระ

ภายในระยะเวลาไม่เกิน	5	ปี	โดยไม่คิดดอกเบี้ย	ทั้งนี้	หากมีผู้ประสงค์

จะกู้ยืมเงินเกินกว่าวงเงินที่ก�าหนด	 ให้มีการพิจารณาเป็นรายๆ	 ไป	

โดยไม่เกิน	120,000	บาท

 2. การสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนพกิาร  เป็นตามระเบยีบคณะกรรมการส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวิีต 

คนพิการแห่งชาต	ิ ว่าด้วยการพิจารณาอนมุตักิารจ่ายเงนิเพ่ือการส่งเสรมิ 

และพัฒนาคณุภาพชวิีตคนพิการ	 และการจดัท�ารายงานสถานะการเงนิ 

และการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	

พ.ศ.	2552

 3. ส่งเสรมิการจ้างงานคนพกิาร		เพ่ือเป็นการส่งเสรมิให้คนพิการ 

มีงานท�า	มีรายได้เพียงพอส�าหรับการด�ารงชีพ	ลดภาระของสังคม	และ 

พัฒนาให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ตลอดจนสามารถด�ารงชีวิต

ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ของความเป็นมนุษย์
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กองทุนผู้รับงานไปท�าที่บ้าน

 วัตถุประสงค์	 เพื่อให้ผู้รับงานไปท�าที่บ้านกู้ไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการ 

ผลิตหรือขยายการผลิตเพื่อสร้างอาชีพ	และสร้างรายได้ให้กับผู้รับงานไปท�าที่บ้าน

หลักเกณฑ์และวิธีการขอกู้
 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้

	 1.	 เป็นกลุ่มผู้รับงานไปท�าที่บ้านที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน

	 2.	 เป็นกลุ่มผู้รับงานไปท�าที่บ้านที่มีการจัดการที่ชัดเจน

	 3.	 เป็นกลุ่มผู้รับงานไปท�าที่บ้านที่ด�าเนินการร่วมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 

	 	 6	เดือน

	 4.	 เป็นกลุ่มผู้รับงานไปท�าที่บ้านที่มีทรัพย์สินหรือเงินทุนรวมกันไม่น้อยกว่า 

  10,000	บาท

	 5.	 มีสถานประกอบการที่สามารถติดต่อได้

สถานที่ที่สามารถใช้บริการ	หรือติดต่อสอบถาม

	 -	 ส�านักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

	 -	 ส�านักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่	ทั้ง	10	แห่ง

	 -	 หรือติดต่อสอบถามได้ที่กองส่งเสริมการมีงานท�า

	 	 กรมการจัดหางาน	กระทรวงแรงงาน

		 	 โทร.	0-2245-1126,	0-2245-1064

วงเงินกู้และการช�าระคืน

	 	 วงเงินกู้																																																					การช�าระคืน

							กู้ไม่เกิน	50,000	บาท																																																ก�าหนดช�าระคืนภายใน	2	ปี

							กู้เกิน	50,000	บาท	แต่ไม่เกิน	100,000	บาท															ก�าหนดช�าระคืนภายใน	4	ปี

							กู้เกิน	100,000	บาท	แต่ไม่เกิน	200,000	บาท													ก�าหนดช�าระคืนภายใน	5	ปี

       อัตราดอกเบี้ย ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี
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โครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
(โอท็อป:OTOP) 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์/การตลาด

	 เป็นนโยบายส�าคัญรัฐบาล		มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้แต่ละชุมชนได้น�า 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้า	 ด�าเนินการโดยกรมการพัฒนา

ชุมชน		ซึ่งจะเข้าช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่และการบริหารจัดการ	

เพ่ือเชือ่มโยงสนิค้าจากชุมชน	 สูต่ลาดทัง้ในและต่างประเทศ	 ด้วยระบบร้านค้า 

เครือข่ายและอินเตอร์เน็ต	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น	

สร้างชุมชนที่เข้มแข็ง	 พึ่งตนเองได้	 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน	

สร้างรายได้	ด้วยการน�าทรพัยากรภูมปัิญญาในท้องถ่ิน	มาพัฒนาเป็นผลติภัณฑ์ 

และบริการที่มีคุณภาพ	 มีจุดเด่นและมีมูลค่าเพิ่ม	 เป็นที่ต้องการของตลาด

ทั้งใน	และต่างประเทศ	สอดคล้องกับวัฒนธรรม	และวิถีชีวิตท้องถิ่น

โครงการชุมชนท่องเที่ยว โอท็อป นวัตวิถี
	 เป็นโครงการต่อยอดจากการด�าเนินงานโครงการหนึ่งต�าบล	 หนึ่งผลิตภัณฑ์	 (OTOP)	 โดยกรมการพัฒนาชุมชน	

ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	 ยกระดับผลิตภัณฑ์และพัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลาย	 เพื่อให้ขายสินค้าได้และผลักดัน

ขายสินค้า	 OTOP	 ออกจากชุมชน	 โดยการจ�าหน่ายสินค้าที่อยู่ในชุมชนจากการท่องเที่ยว	 โดยเชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยว	

OTOP	นวัตวิถีจ�านวน	3,273	หมู่บ้าน	กับเส้นทางการท่องเที่ยวกระแสหลัก	 เมืองรอง	และแหล่งท่องเที่ยว	มีการใช้เสน่ห์	

ภูมิปัญญา	วิถีชีวิต	วัฒนธรรม	และความคิดสร้างสรรค์	แปลงเป็นรายได้	รวมทั้งท�าให้มีคุณค่าเพียงพอ	เพื่อให้นักท่องเที่ยว

เข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน	ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการกลุ่มต่าง	ๆ 

ในชุมชน	และประชาชนเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์	OTOP	 เพิ่มขึ้น	 เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

โดยมีภารกิจหลัก	ดังนี้

	 1.	 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน	 โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง	 

	 	 กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง

	 2.	 เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยว	 (กระแสหลัก	 เมืองรอง	 ชุมชน)	 ให้มีความโดดเด่น	 มีความพร้อม 

	 	 บนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว	OTOP	นวัตวิถี

 3. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากร	ผู้ประกอบการ	และผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยว	OTOP	นวัตวิถี	 ให้ม ี

	 	 ขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์	และน�ามาต่อยอดการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสม

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	กรมการพัฒนาชุมชน	กระทรวงมหาดไทยศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	

อาคารรัฐประศาสนภักดี	(อาคาร	B)	ชั้น	5	ถนนแจ้งวัฒนะ	หลักสี่	กทม.10210	โทร	0-2141-6047

และส�านักงานพัฒนาชุมชนทุกแห่ง
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โครงการ โอท็อป ซีเล็ค 
	 มีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์	OTOP	ทั่วประเทศ	ให้มีศักยภาพในระดับสากล	ซึ่งได้รับ 

ความร่วมมือจากพาณิชย์จังหวัด	ในการคัดสรรกลุ่มผลิตภัณฑ์	OTOP	ที่มีชื่อเสียง	คุณภาพดีและศักยภาพ	ด้านการตลาด

ระดับ	1-10	ของจังหวัด	น�ามาคัดกรองเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองและสามารถเข้าสู่ตลาดในระดับ

มาตรฐานสากล	เป้าหมาย	คือ	การสร้างเสน่ห์ให้ผลิตภัณฑ์	OTOP	ของไทย	พร้อมปรับโฉมจากสินค้าท้องถิ่นสู่สินค้า 

ที่สามารถโดดเด่นในตลาดโลก	 เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายใหม่โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่และชาวต่างประเทศให้เกิดความสนใจ 

ผลิตภัณฑ์	 ภายใต้แนวคิด	 “วิถีการเป็นอยู่ที่ดี”	 ด้วยการน�าเสนอ	 “ประสบการณ์ชุมชน”	 ในแต่ละท้องถิ่นที่มีความเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะ	ด้วย	4	วิถีประสบการณ์	คือ	กินดี	 (อาหารและเครื่องดื่ม)	อยู่ดี	 (ของใช้	ของที่ระลึก)	สวยดี	 (ครีมบ�ารุง 

ผลิตภัณฑ์สปา)		ดูดี	(เสื้อผ้า	กระเป๋า	เครื่องประดับ)	โดยมีภารกิจหลัก	5	ประการ	คือ

	 1.	 พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตให้เป็นผู้ประกอบการ	

	 2.	 พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองแก่ทุกกลุ่มรวมถึงยกระดับ

	 	 มาตรฐานสินค้าจากภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล

	 3.	 เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้าและขีดความสามารถในการแข่งขัน

	 	 ให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน	

	 4.	 สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ	OTOP	และพันธมิตรร่วมพัฒนาชุมชน

	 	 ในระดับพื้นที่	

	 5.	 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์	OTOP	ทั้งในประเทศ

	 	 และต่างประเทศ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	

563	ถ.นนทบุรี	ต.บางกระสอ	อ.เมือง	จ.นนทบุรี	11000	โทร	1570

และส�านักงานส�านักงานพาณิชย์จังหวัดทุกแห่ง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
	 	 	 	 	 	 	 ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 ได้จัดท�าโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชนขึ้น	เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน	หรือระดับพื้นบ้านที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร	เป็นแนวทาง

ท่ีสอดคล้องและสนับสนุนในด้านมาตรฐานและการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์

เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับและสามารถประกันคุณภาพให้กับผู้บริโภค	 ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งท่ีเชื่อมโยงผลิตภัณฑ ์

จากชุมชนสู่ตลาดผู้บริโภคทั้งในประเทศ	และต่างประเทศ	โดยมีภารกิจที่ส�าคัญ	คือ	

	 1	 สนับสนนุผูผ้ลติรายย่อยให้ท�าผลติภัณฑ์ท่ีมคีณุภาพ	 และสนบัสนุนด้านการตลาดโดยการให้เครือ่งหมายรบัรอง 

  ซึ่งจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน	และยกระดับการผลิตต่อไป

	 2	 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับให้มีการปรับปรุงการผลิตให้ดียิ่งขึ้น	 เพื่อเพิ่มศักยภาพ 

	 	 ในการแข่งขันของธุรกิจชุมชน	โดยเฉพาะในโครงการ	หนึ่งต�าบล	หนึ่งผลิตภัณฑ์	ทั่วประเทศ

	 3	 ส่งเสริมด้านการตลาด	ให้เป็นที่ยอมรับและเพิ่มความเชื่อถือของผู้ซื้อในและต่างประเทศ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	(สมอ.)	กระทรวงอุตสาหกรรม	

เลขที่	75/42	ถนนพระรามที่	6	เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ	10400		โทรศัพท์	:	0-2202-3300

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	75/6	ถนนพระรามที่	6	ราชเทวี	กรุงเทพฯ	10400		โทร	0-2202-4414-18		สายด่วน	1358
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ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

	 เป็นหน่วยบ่มเพาะที่จัดตั้งขึ้นโดยส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา 

ในสังกัด	 โดยมุ่งเน้นการบ่มเพาะให้เกิด	 ผู้ประกอบการใหม่เเละบริษัทจัดตั้งใหม่	 ที่จะได้รับการดูเเล	 ให้มีการพัฒนาโดย

ใช้ข้อได้เปรยีบจากสภาพเเวดล้อมทางวชิาการ	 ในการเสรมิสร้างความเข้มเเขง็เเละสามารถพัฒนาเป็นบรษิทัธุรกิจเตม็รปูเเบบ 

ในอนาคต	 อีกทั้งเป็นช่องทางการน�าผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์เเละนวัตกรรมที่สร้างขึ้นในสภาบันฯมาพัฒนาสู่กระบวนการ

ใช้งานเชิงพาณิชย์	เป็นการสร้างวงจรรายได้เพื่อให้ผลประโยชน์สู่สถาบันฯเเละประเทศชาติในระยะยาวมีภาระกิจหลัก	

ดังนี้

   ผลักดันและส่งเสริม	ผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา	มาแปลงเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าสู่ภาควิสาหกิจ

   ให้ค�าปรึกษาและข้อมูลในการจัดตั้งบริษัทของหน่วยบ่มเพาะและจัดฝึกอบรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู	้ 

	 	 ความเข้าใจ	ในฐานะผู้ประกอบการ

   ประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน	เพื่ออ�านวยความสะดวกในการจัดตั้งบริษัท

   ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม	ธุรกิจใหม่และผู้ประกอบการรายใหม่	ในภาคธุรกิจ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	กลุ่มส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ

ส�านักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา	328	ถนนศรีอยุธยา	เขตราชเทวี	กรุงเทพ	10400

โทร	0-2039-5541-4	หรือมหาวิทยาลัยต่างๆ	ทั่วประเทศ
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	กลุ่มประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

ส�านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน	กรมการพัฒนาชุมชน	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา

อาคารรัฐประศาสนภักดี	(อาคาร	B)	ชั้น	5	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	10210

โทรศัพท์	0-2141-6106			และส�านักงานพัฒนาชุมชนทุกแห่ง

กรมสรรพากร	โทร	1161

1

2

4

3

รูปแบบองค์กรทางธรุกิจ                                                                                                                                      
วิสาหกิจเพื่อสังคม

	 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการขายสินค้าหรือ

ให้บริการ	 โดยมุ่งส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นที่วิสาหกิจเพื่อสังคมตั้งอยู่	 หรือมีเป้าหมายจัดตั้งแต่แรกเริ่มในการแก้ไข

ปัญหา	และพัฒนาชุมชน	สังคมหรือสิ่งแวดล้อม	โดยมิได้มุ่งสร้างก�าไรสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน

 เป้าหมาย	 คือ	 การน�าผลก�าไรจากการประกอบกิจการไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อย

โอกาส	 เช่น	 การสาธารณสุข	 ที่พักอาศัย	 บริการทางการเงิน	 โภชนาการส�าหรับเด็กที่ขาดสารอาหาร	 บริการน�้าดื่ม	 ไฟฟ้า

ชุมชน	 และดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน	 เป็นต้น	 ดังนั้น	 วิสาหกิจเพื่อสังคม	 จึงเป็นกลไกส�าคัญในการช่วยแบ่งเบา

ภาระของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้า	ทางเศรษฐกิจและสังคม

การขอรับรองการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
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 “ทุนของชุมชน”	 ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงเงิน	 แต่รวมถึงทรัพยากร	 ผลผลิต	 ความรู้	

ภูมิปัญญา	ทุนทางวัฒนธรรม	ทุนทางสังคม	(กฎเกณฑ์ทางสังคมที่ร้อยรัดผู้คนให้อยู่ร่วมกันเป็น

ชุมชน	เป็นพี่เป็นน้องไว้ใจกัน)

วิสาหกิจชุมชน

	 กิจการของชุมชนเก่ียวกับการผลิต

สนิค้า	การให้บรกิารหรอืการอืน่ๆ	ท่ีด�าเนินการ 

โดยคณะบคุคลท่ีมีความผกูพนั	มีวถีิชวีติร่วมกัน 

และรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล ่าว 

ไม่ว่าจะเป็นนิตบิคุคลในรปูแบบใด	หรอืไม่เป็น 

นิติบุคคล	เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพา 

ตนเองของครอบครัว	 	ชุมชนและระหว่าง

ชุมชน	 เป็นการประกอบการเพื่อการจัดการ	

“ทุนของชุมชน”	 อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพึ่ง

ตนเอง

 วิสาหกิจชุมชนมีลักษณะส�าคัญ	ดังนี้

	 1.	 ชุมชนต้องเป็นเจ้าของกิจการ

	 2.	 ริเริ่มสร้างสรรค์โดยชุมชน		

	 3.	 ใช้ทุนของชุมชนเป็นหลัก

	 4.	 ใช้กระบวนการเรียนรู้เป็นฐานคิด		

	 5.	 ใช้ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาสากล

	 6.	 ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเป็นหลัก		 	

	 7.	 ต้องเชื่อมโยงกับกิจกรรมของชุมชน	

	 8.	 ต้องพึ่งตนเองเป็นส�าคัญ
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สถานที่จดทะเบียน
ส�านักงานเกษตรอ�าเภอ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	กรมส่งเสริมการเกษตร	

2143/1	อาคาร	6	ถนนพหลโยธิน	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	10900

โทรศัพท์	0-2955-1595
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สหกรณ์
	 คณะบุคคลที่ร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยการลงหุ้นร่วมกันเป็นองค์กร	 ด�าเนินกิจการ 

														เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม	จัดการร่วมกันในการผลิต	การจ�าหน่าย 

	 	 	 	 	 	 	 สินค้า	 หรือบริการตามความต้องการ	 หรือผลประโยชน์อย่างเดียวกัน 

           ของบรรดาสมาชิก	 โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 และได้ 

	 	 	 	 	 จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์	 สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์ออกเสียงได ้

หนึ่งเสียงในการบริหารสหกรณ์	 โดยไม่ขึ้นกับจ�านวนหุ้นที่ถืออยู่	 เช่น	สหกรณ์ออมทรัพย์ 

สหกรณ์การเกษตร	สหกรณ์โคนม	เป็นต้น

ประเภทของสหกรณ์ แบ่งออกเป็น 7 ประเภท

	 1.	 สหกรณ์การเกษตร

	 2.	 สหกรณ์ออมทรัพย์

	 3.	 สหกรณ์ประมง

	 4.	 สหกรณ์ร้านค้า

	 5.	 สหกรณ์นิคม

	 6.	 สหกรณ์บริการ

	 7.	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กรมส่งเสริมสหกรณ์	12	ถ.กรุงเกษม	แขวงวัดสามพระยา	เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	10200

โทร	0-2281-3095,0-2281-1900

การจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ์



มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
677/6 ซอยลาดพร้าว 5/1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 02 513-9242 โทรสาร 02 513-8959 

e-mail: center@homenetthailand.org 

website: www.homenetthailand.org

Facebook: HomenetThailand

องค์กร หมายเลขโทรศัพท์
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 0-2659-6399

กลุ่มงานกองทุนผู้สูงอายุ	กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 0-2354-6100

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ		กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์	

0-2354-3388		
ต่อ	123-125

ส�านักงานพัฒนาสังคม		ส�านักงานกรุงเทพมหานคร 0-2245-2064		0-2248-6152
0-2248-6237

สายด่วนประกันสังคมและสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

สายด่วนส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1330

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0-2246-1707

กองส่งเสริมการมีงานท�า	กรมการจัดหางาน	กระทรวงแรงงาน	 0-2245-1126		0-2245-1064

กลุ่มส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ		 0-2039-5541-4

ศูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.) 1660

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 0-2246-5769			0-2245-1401

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 0-2248-6190

กรมการพัฒนาชุมชน 0-2141-6047

ส�านักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสากิจชุมชน	กรมการพัฒนาชุมชน 0-2143-8910

กลุ่มประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ		กรมการพัฒนาชุมชน 0-2141-6106			

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์ 1570

ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	(สมอ.)	กระทรวงอุตสาหกรรม 0-2202-3300

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม		กระทรวงอุตสาหกรรม 0-2202-4414-18			1358

กรมสรรพากร 1161

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	กรมส่งเสริมการเกษตร 0-2955-1595

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 0-2281-3095			0-2281-1900

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย	จ�ากัด 0-2373-0020-1

ธนาคารออมสิน 0-2299-8000			1115

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(ธกส.) 0-2555-0555

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 1357

มูลนิธิแรงงานสากลแห่งประเทศญี่ปุ่น	(JILAF) 0-2261-2757

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ	(Homenet	Thailand)	 0-2513-9242

หมายเลขโทรศัพทห์นว่ยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง


