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ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
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ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมและประสานเครือข่าย
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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SME Service Provider : ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
(SME One-stop Service Center: OSS)



2

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
(SME One-stop Service Center: OSS)



 สสว. จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มีสถานะเป็น
หน่วยงานของรัฐ ในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

 ภาระกิจหลัก

1.จัดท านโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ

2.จัดท าแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม

3.ประสานและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท้ังในและต่างประเทศ

4.จัดท าฐานข้อมูล SME และดัชนีทางเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ในการก าหนดนโยบายการ
ส่งเสริมSME

5.จัดท าและพัฒนาองค์ความรู้ และข้อมูลส าหรับSME เพื่อใช้ประโยชน์ในการท าธุรกิจ

6.เชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการSMEs เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ
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ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
(SME One-stop Service Center: OSS)

นิยาม SME
ตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2545 ก าหนดให้จ านวนการจ้างงาน หรือมูลค่า
สินทรัพย์ถาวรเป็นเกณฑ์ โดยให้ถือจ านวนการจ้างงาน หรือมูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่ น้อยกว่า เป็นเกณฑ์
ในการพิจารณา ดังนี้ 

วิสาหกิจขนาดย่อม

การจ้างงาน สินทรัพย์ถาวร*

วิสาหกิจขนาดกลาง

การจ้างงาน สินทรัพย์ถาวร*

ไม่เกิน 

50คน

ไม่เกิน 

50คน

ไม่เกิน 

25คน

ไม่เกิน 

15คน

ไม่เกิน 

50ล้านบาท

ไม่เกิน 

50ล้านบาท

ไม่เกิน 

50ล้านบาท

ไม่เกิน 

30ล้านบาท

51-200คน

51-200คน

26-50คน

16-30คน

เกินกว่า 50 
แต่ไม่เกิน200ล้านบาท

เกินกว่า 50
แต่ไม่เกิน 200ล้านบาท

เกินกว่า 50
แต่ไม่เกิน 100ล้านบาท

เกินกว่า 30
แต่ไม่เกิน 60ล้านบาท

การผลิต

การบริการ

การค้าส่ง

การค้าปลีก

ประเภท
กิจการ

หมายเหตุ: *สินทรัพย์ถาวรสุทธิซึ่งไม่รวมที่ดนิ
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ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
(SME One-stop Service Center: OSS)

ฐานข้อมูล SME

กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า

กรมส่งเสริม
การเกษตร

ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ

DATABASE

2,736,744 ราย

บุคคลธรรมดา
2,079,267 ราย

ข้อมูลจากการส ามะโนปี 2555 ของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ (update ทุก 5 ปี)

นิติบุคคล
610,088 ราย

ข้อมูลจากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า (update รายปี)

76,631 ราย
ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร
(update รายปี)

วิสาหกิจชุมชน

หมายเหตุ: จ านวน SME ในฐานข้อมูลปี 2558

ฐานข้อมูล SME ทั้ง 3 กลุ่ม สามารถจัดจ าแนกข้อมูลได้ตามขนาดกิจการ ประเภทธุรกิจ และพื้นที่

•ภาคกลางตอนบน 1 ………..................…….  171,889 ราย
•ภาคกลางตอนบน 2 ………..................…….    56,131 ราย
•ภาคกลางตอนกลาง ………..................……. 138,856 ราย
•ภาคกลางตอนล่าง 1 ………..................……. 117,157 ราย
•ภาคกลางตอนล่าง 2 ………..................…….  73,350 ราย
•ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ………..................…….  155,401 ราย
•ภาคใต้ฝั่งอันดามนั ………..................……. 102, 266 ราย
•ภาคใต้ชายแดน ………..................……. 111,171 ราย
•ภาคตะวันออก          …………………………… 143,036 ราย
•ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 1 …………. 97,074 ราย
•ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 2 ………… 64,834 ราย
•ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนกลาง ………… 218,241 ราย
•ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 1 ………... 206,694 ราย
•ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 2 ………… 127,873 ราย
•ภาคเหนือตอนบน 1 ………..................……. 160,471 ราย
•ภาคเหนือตอนบน 2 ………..................……. 136,220 ราย
•ภาคเหนือตอนล่าง 1 ………..................……. 113,432 ราย
•ภาคเหนือตอนล่าง 2 ………..................……. 75,458 ราย
•กรุงเทพมหานคร      ………..................……. 495,761 ราย

จ านวน SME แยกตามภูมิภาค
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มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ม.ค.58

ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการลงทุน การพาณิชย์ การ
ส่งเสริม SME เชื่อมโยง และส่งต่องานด้านบริการของ
แต่ละหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน เพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานท่ีให้บริการ และประชาชนผู้
มาขอใช้บริการ

นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธานกรรมการ
ส่งเสริม SME (เฉพาะกิจ) ในการประชุมครั้งที่  1/2558
เมื่อวันท่ี 20 ม.ีค.58

ให้ สสว. ด าเนินโครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-stop 
Service Center: OSS) ในพื้นท่ีท่ัวประเทศ โดยเฉพาะกรุงเทพ และปริมณฑล 
รวมถึงพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 6 จังหวัด

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
(SME One-stop Service Center: OSS)

1

2

ก าหนดวัตถุประสงค์ของศูนย์ให้บริการ OSS

3 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะแก่ผู้ประกอบการ SME เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ
ตามวงจรธุรกิจ รวมถึงการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการเข้าถึง
ข้อมูล องค์ความรู้ แบบครบวงจร เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
--------------------------------------------------------------------------------------

Life
Cycle

5

ช่วง
Turn Around

Growth

Start-up

Pre-Start-up

Internationalization

4
รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)
ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริม SME 
เมื่อวันท่ี 8 พ.ค.2558

ให้ศูนย์บริการ OSS มีบทบาทหน้าท่ี

 เป็นช่องทางให้ค าปรึกษา และให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SME

 เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการและภาครัฐ 
ในเรื่องต่างๆ เช่น การรับเอกสารการจดทะเบียน การขออนุญาต
ต่างๆ และด าเนินการด้านเอกสาร เป็นต้น

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
(SME One-stop Service Center: OSS)

ความเป็นมาศูนย์ให้บริการ OSS
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ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
(SME One-stop Service Center: OSS)

กรุงเทพ (1)
ส านักงานส่งเสริม SME
อาคารทีเอสที ทาว์เวอร์
ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร
02 298 3000

จ.ตาก
ส านักงานพฒันาเศรษฐกจิพิเศษ
ตาก ชั้น 3 อ.แม่สอด
055 508 924

จ.ตราด
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3
039 510 817จ.สระแก้ว

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2
037 425 199

จ.มุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1
042 620 857

จ.หนองคาย
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1
042 411 703

จ.สงขลา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค
ที่ 11 ชั้น 1 อ.หาดใหญ่
074 212 529

กรุงเทพ (2)
อาคารส านักงานใหญ่ 
SME Bank ถ.พหลโยธิน
02 279 5772

จ.นนทบุรี
ศาลากลางจังหวัด  ชั้น 1
02 157 1711

จ.พระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1
035 246 323

จ.สุพรรณบุรี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
035 440 350
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ที่ตั้งของศูนย์ของศูนย์ให้บริการ OSS

จ.ขอนแก่น
ส านักยุทธศาสตรก์ลุม่จังหวัด
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
098 978 8568

จ.ฉะเชิงเทรา
ศูนย์ด ารงธรรม ศาลากลาง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
098 265 1865
จ.นครปฐม
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม 
ชั้น 1  081 818 0477

จ.สกลนคร
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ชั้น 1 093 385 7652

จ.นครราชสีมา
ศูนย์ด ารงธรรม
ศาลากลางจังหวัดนครราชสมีา
061 149 4146

จ.ลพบุรี
ห้องไกล่เกลี่ย ชั้น 4 ศาลา
กลางจังหวัดลพบุร ี
089 905 8055

จ.เชียงใหม่
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
097 921 2978

จ.สุราษฎร์ธานี
ส านักงานอตุสาหกรรมจังหวัด
สุราษฎรธ์านี

จ.ภูเก็ต
ศาลากลางจังหวัดภูเกต็
088 762 0355

จ.อุบลราชธานี
ศูนย์ด ารงธรรม
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ชั้น 3   087 377 8751

จ.นครสวรรค์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค ์
ชั้น 1   

จ.เพชรบุรี
ศูนย์ด ารงธรรม
ศาลากลางจังหวัดเพชรบรุี

จ.เชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
096 383 1135
จ.พิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดพิษณโุลก
092 829 2597

จ.ปัตตานี
ตลาดกลางการเกษตรและห้องเยน็
จังหวัดปัตตานี ต.บ่อทอง อ.หนองจิก
จ.ปัตตานี 087 899 8928

จ.ชลบุรี
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

จ.อุดรธานี
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ชั้น 4    087 722 6783

จ.สมุทรปราการ
ศูนย์ด ารงธรรม ศาลากลางจังหวัด
สมุทรปราการ 093 328 3280

จ.จันทบุรี
ศูนย์ด ารงธรรม
ศาลากลางจังหวัดจันทบรุี

จ.กาญจนบุรี
ศูนย์ด ารงธรรม
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบรุี

จ.บุรีรัมย์
ศูนย์ด ารงธรรม ศาลากลางจังหวัด
บุรีรัมย ์  085 316 3752

พัฒนาความรู้ และ ทักษะแก่  SME
เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจตามวงจร
ธุรกิจ

อ านวยความสะดวกแก่SME ในการเข้า
รับบริการความช่วยเหลือด้านต่างๆ 
แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

ความร่วมมือระหว่าง สสว. ศูนย์
ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
และ BOI

www.sme.go.th

ระยะ 2 (ปี 2559)

ระยะ 1 (ปี 2558)

ระยะที่ 1

ในพ้ืนท่ี กรุงเทพ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 6 จังหวัด ได้แก่ จ.ตาก
จ.สงขลา จ.มุกดาหาร จ.สระแก้ว จ.ตราด และ  จ.หนองคาย  โดยท างาน
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริมผปก SMEs หน่วยงานของ
กระทรวงมหาดไทย (ศูนย์ด ารงธรรม) และหน่วยงานในพ้ืนท่ีของ BOI

--------------------------------------------------------------
 จัดต้ังศูนย์ให้บริการ OSS เพิ่มเติม อีก 4 แห่ง ได้แก่ 

- กรุงเทพฯ ท่ี ส านักงานใหญ่ SMEs Bank
- จ.นนทบุรี
- จ.สุพรรณบุรี
- จ.พระนครศรีอยุธยา

--------------------------------------------------------------

จัดต้ังศูนย์ให้บริการ OSS เพิ่มเติม อีก 21 แห่ง ประกอบด้วย
ภาคเหนิอ: 4จังหวัด: จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.พิษณุโลก จ.นครสวรรค์ 
ภาคใต:้  3 จังหวัด :  จ.ภูเก็ต จ.สุราษฎร์ธานี  จ.ปัตตานี
ภาคกลาง: 6 จังหวัด : จ.สมุทรปราการ จ.นครปฐม จ.ลพบุรี 

จ.ฉะเชิงเทรา จ.เพชรบุรี   จ.กาญจนบุรี 
ภาคตะวันออก: 2 จังหวัด : จ.ชลบุรี  จ.จันทบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: 6 จังหวัด : จ.อุบลราชธานี  จ.นครราชสีมา

จ. ขอนแก่น จ.อุดรธานี จ.สกลนคร  จ.บุรีรัมย์

2558ปี

2559ปี

การจัดตั้งศูนย์ให้บริการ OSS

ระยะที่ 2
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ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
(SME One-stop Service Center: OSS)

การจัดตั้งศูนย์ให้บริการ OSS ระยะที่ 3 ปี 2560

 จัดตั้งศูนย์ใหบ้ริการ OSS เพิ่มเติม อีก 46 แห่ง ประกอบดว้ย

ภาคเหนิอ: 12 จังหวัด คือ  จ.ล าพูน  จ.แพร่  จ.พะเยา  จ.แม่ฮ่องสอน  จ.ล าปาง  จ.น่าน  จ.อุตรดิตถ ์ จ.สุโขทัย 
จ.เพชรบูรณ์  จ.พิจิตร จ.ก าแพงเพชร จ.อุทัยธานี

ภาคใต้: 10 จังหวัด  คือ จ.สตูล จ.ยะลา จ.ชุมพร  จ.กระบี่ จ.นครศรีธรรมราช จ.ตรัง จ.นราธิวาส 
จ.ระนอง จ.พังงา จ.พัทลุง  

ภาคกลาง: 11 จังหวัด คือ  จ.สิงห์บุรี   จ.อ่างทอง  จ.ชัยนาท  จ.ปราจีนบรุี   จ.นครนายก จ.สระบุรี  จ.ปทุมธานี 
จ.สมุทรสาคร  จ.สมุทรสงคราม  จ.ประจวบครีีขนัธ์  จ.ราชบุรี

ภาคตะวันออก: 1 จังหวัด  คือ  จ.ระยอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: 12 จังหวัด คือ จ.ร้อยเอ็ด จ.บึงกาฬ จ.สุรินทร์ จ.นครพนม จ.ศรีสะเกษ จ.กาฬสินธุ์ 
จ.เลย จ.มหาสารคาม  จ.ยโสธร จ.ชัยภูมิ  จ.หนองบัวล าภู  จ.อ านาจเจรญิ    
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ศูนย์ฯ OSS ที่ส านักงาน สสว. อาคาร ทีเอสที 
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
(SME One-stop Service Center: OSS)
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ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
(SME One-stop Service Center: OSS)

ศูนย์ฯ OSS จังหวัดลพบุรี ห้องไกล่เกลี่ย 
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 
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ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
(SME One-stop Service Center: OSS)

ศูนย์ฯ OSS จังหวัดหนองคาย
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1
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ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
(SME One-stop Service Center: OSS)

ศูนย์ฯ OSS จังหวัดอุดรธานี
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
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ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
(SME One-stop Service Center: OSS)

ศูนย์ฯ OSS จังหวัดขอนแก่น ส านักยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด ศาลากลางจังหวัด
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ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
(SME One-stop Service Center: OSS)

ศูนย์ฯ OSS จังหวัดตราด
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3
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ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
(SME One-stop Service Center: OSS)

ศูนย์ฯ OSS จังหวัดปัตตานี ตลาดกลางการเกษตร
และห้องเย็น



ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
(SME One-stop Service Center: OSS)

ประเภทการให้บริการ

ขึ้นทะเบียน SME ที่ปรึกษาธุรกิจ ศูนย์ข้อมูลธุรกจิ อบรมสัมมนา

Online 
Registration

ค าปรึกษาแนะน าธุรกิจเบื้องต้น
เพ่ือการเริ่มต้นธุรกิจ อาทิ การ
เขียนแผนธุรกิจ /  การจัดท า
แผนการตลาด / การเงิน และ
บัญชี / ภาษี / กฎหมายธุรกิจ

• ข้อมูลการให้ความรู้ช่วยเหลือของ
ภาครัฐ
• ข้อมูลสถานการณ์เกี่ยวกับการ
บริการและการส่งเสริม SME 
• ความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
• ข้อมูลการค้าการลงทุนในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ 6 แห่ง

• หลักสูตรพ้ืนฐาน
• หลักสูตรตามความต้องการ (By 

SME Request)

ส่งต่อบริการภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ 
ต่อยอดการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ 

ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ด้านการค้า/การตลาด/ส่งออก
ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด้านการพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ

Call Center: 1301 www.sme.go.thศูนย์ด ารงธรรมท่ัวประเทศศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรOSS

ช่องทางให้บริการ 4 ช่องทาง

ภารกิจของศูนย์ให้บริการ OSS
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ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
(SME One-stop Service Center: OSS)

ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ด้านการบริการขึ้นทะเบียน        
ผปก./ ให้บริการของศูนย์              
OSS กับหน่วยงานต่างๆ 

ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ด้านการค้า /การลงทุน
ด้านการตลาด/ส่งออก

ด้านการพัฒนามาตรฐาน           
สินค้า และบริการ

 ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย /ศูนย์ด ารงธรรม

 ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 สวทช./ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

 EXIM Bank

 SME Bank

 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 ธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 ธนาคารออมสิน

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.)

 ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

 ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

 กรมสรรพากร / กรมศุลการกร กระทรางการคลัง 

 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส านักนายกรัฐมนครี 
/ ส านักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ / กรมประชาสัมพันธ์

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า / บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด
OSS

 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ / อุตสาหกรรมจังหวัด

 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา / ส านักงานประกันสังคม

 ส านักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 กรมทรัพง์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ / กรมพัฒนาชุมชน

 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) / กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ / สถาบันไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์

 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ / สถาบันอาหาร / สถาบันยานยนต์

 สถาบันไทย-เยอรมัน / สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
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ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
(SME One-stop Service Center: OSS)

ภารกิจงานสนับสนุน

สะท้อนปัญหา และมุมมอง
ของผู้ประกอบการ SME 
และหน่วยงานในพื้นท่ี

ศูนย์กลางด้านข้อมูลผู้ประกอบการในพื้นท่ี และประสานกับ
ผู้ประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ SME เพื่อแบ่งกลุ่มตาม
วงจรธุรกิจ (Life Cycle)

วิ เคราะห์  ประมวลผลข้อมูลให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการ SME เพื่อหากลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ SME เข้า
ร่วมกิจกรรม / โครงการ 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม / โครงการ / งานต่างๆ ของ สสว. และ
หน่วยงานเครือข่าย ผ่านทาง Social Media และสื่อต่างๆ เพื่อให้
สามารถตอบโจทย์ และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ประกอบการ 
SME 

ติดตาม รายงานผล รวมถึงประเด็น Hot Issue ของแต่ละจังหวัด 
เพื่อให้ส่วนกลางทราบปัญหา อุปสรรค และสถานการณ์ต่างๆ ได้
ทันต่อสถานการณ์

PR 

Information Center

Process DataMonitoring
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ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
(SME One-stop Service Center: OSS)

หน้า 19

ศูนย์ช่วยเหลือ SME ( SME Rescue 
Center )

อก.  มีค าสั่งที่ 283/2559 ลวท. 7 กรกฎาคม 2559
เรื่อง แต่งตั้ง คกก.บริหารศูนย์ช่วยเหลือ SME
นายสนธิรัตน์ สนธิจิวงศ์ ที่ปรึกษา รมว.อก. เป็นประธาน 

อ านาจหนา้ที่ - ก าหนดแนวนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน การบูรณาการ
ช่วยเหลือ ผปก.

- ก ากับการบริหาร เชื่อมโยง ส่อต่อ ผปก. สู่กระบวนการความ
ช่วยเหลือ

- ติดตามความคบืหน้า / รายงานผลต่อ อก.

คกก.บริหารศูนย์ช่วยเหลือ SME มีค าสั่งที่ 3/2559 ลวท. 22 กรกฎาคม 
2559 แต่งตั้ง คณะท างานโครงการช่วยเหลือ SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ  
โดย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน

อ านาจหนา้ที่ - พิจารณากลั่นกรองค าร้องขอความชว่ยเหลือ และการส่งต่อ SME
- ก าหนดกรอบงาน แนวทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ /                          

กรอบการ จัดงานแถลงผลงาน
- ประสานงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการหนว่ยงานเครือขา่ย

1

2

3
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 
เป็นประธานพิธีเปดิศูนย์ช่วยเหลือ SME
เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2559 ณ สโมสร
กองทัพบก



ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
(SME One-stop Service Center: OSS)

หน้า 20

บทบาทหน้าที่ ของ
ศูนย์ช่วยเหลือ SME 

( SME Rescue Center )

ให้ค าปรึกษาแนะน าเบือ้งต้น

วิเคราะห์กล่ันกรองค าขอรับบริการเพ่ือส่งต่อเงินทุนพลิกฟ้ืนธุรกิจของ 
สสว. ที่ได้อนุมัติงบประมาณแล้ว 1,000 ล้านบาท

ประสาน ส่งต่อ SME ไปยังหน่วยงานบริการที่อยู่ใน
เครือข่าย

บริการและจัดการข้อมูลผู้รับบริการ พร้อมติดตามผลผู้รับบริการของ
ศูนย์และหน่วยงานเครือข่าย

วิเคราะห์และเสนอข้อคิดเห็นเรื่องนโยบาย / มาตรการให้ความช่วยเหลือท่ี
เหมาะสม

รับค าขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจในดา้นการเงิน ด้านอื่น ๆ



ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
(SME One-stop Service Center: OSS)

หน้า 21

ช่องทางการรับบริการ

หน่วยงานเครือข่าย

1.Front Desk : อก.
2. ตู้ ปณ.34 ปณฝ.กรมโรงงานอุตสาหกรรม เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ  10413
3. Call Center 1358
4. โทรศัพท์ 02 202 4444
5. e-mail : smerescuecenter@gmail.com
6. Website : www.smerescuecenter.com
7. Facebook : www.facebook.com/smerescuecenter
8. Line Official : @smerescuecenter 1. SME Bank (95 สาขา)

2. ศูนย์ OSS สสว. (11 แห่ง) + (21 แห่ง) + ก าลังจัดตั้ง 46 แห่ง
3. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (1,214 สาขา)
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (1,169 สาขา)
5. ธนาคารออมสิน (1,039 สาขา)
6. ศูนย์ด ารงธรรม (76 จังหวัด)
7. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (76 จังหวัด)
8. กรมบังคับคดี (115 แห่ง)
9. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค (12 แห่ง)

http://www.smerescuecenter.com/
http://www.facebook.com/smerescuecenter


โครงการภายใต้แผนสง่เสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม สสว.

 งานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (start up)

 งานส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Storng /Regular Level)
โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล
โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions)

 งานเพิ่มองค์ความรู้ แก่ผู้ประกอบการ SME 

โครงการประกวด SME National Awards & Start Up Awards

 งานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน    
โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเลคทรอนิกส์        
โครงการพัฒนาช่องทางตลาดส าหรับ SME

22

โครงการ สสว. แผนส่งเสริม SMEs ปี 2560 / โครงการ
ภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริม SME  ปี 2560
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โครงการ สสว. แผนส่งเสริม SMEs ปี 2560 / โครงการ
ภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริม SME  ปี 2560

โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริม SME
การยกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน    7 กระทรวง  19  หน่วยงาน  

 งานสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมสูง (Startup) 
การบ่มเพาะ การเตรียมความพร้อม การพัฒนาแนวคิด  การสร้างธุรกิจเทคโนโลยี

นวัตกรรม  

 งานส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
การพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิต การน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสร้าง

นวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า /บริการ  การเสริมองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ 
การสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการ การพัฒนามาตรฐาน และเพิ่มคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนเครือข่าย  การขยายช่องทางการตลาด

 งานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน    
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  การสร้างเครือข่ายและขยาย

โอกาสทางการตลาด      



ถาม - ตอบ

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร
(SME One-stop Service Center: OSS)
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