
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ประจ าเดือนธันวาคม 2564 

1. เรื่อง  ครม. เคาะ “มาตรการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ” ช่วยเหลือกลุ่มช่าง ค้าขายออนไลน์ ขับรถ 
    สาธารณะ 
  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท 
โดยให้ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่อง    
ให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพต่อไปได้ ลดการพ่ึงพาสินเชื่อนอกระบบที่ มีอัตราดอกเบี้ยสูง บรรเทา     
ความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 
  1) ผู้เริ่มประกอบอาชีพและผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ผ่านการอบรมอาชีพ “ช่าง”     
ทุกประเภท ผู้ประกอบการเสริมสวยหรือตัดผมชาย คนขายของออนไลน์ 
  2) ผู้ประกอบการขนาดย่อมที่มีสถานที่จ าหน่ายแน่นอน เช่น ค้าปลีก ค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ 
  3) ผู้ขับข่ีสาธารณะ เช่น ผู้ขับขี่รถแท็กซ่ี รถตู้สาธารณะ รถขนส่งสินค้า รถบรรทุก 
  โดยให้วงเงินสินเชื่อ รายละไม่เกิน 300,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี 
ระยะเวลาผ่อนช าระเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี ปปลอดช าระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก) และก าหนดระยะเวลา   
ขอยื่นสินเชื่อได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
 

2. เรื่อง รัฐบาลเร่งโอนเงินประกันรายได้ชาวนาเพิ่มเติมกว่า 7.6 หม่ืนล้าน 9 – 14 ธันวาคม นี้ 
  ความคืบหน้าการด าเนินการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปธ.ก.ส.)   
หลังจาที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564 / 65 เพ่ิมเติม 
จ านวน 76,080.95 ล้านบาท โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ และ
จะด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรในช่วงวันที่ 9 – 14 ธันวาคม 2564 
  ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรในช่วงที่ราคาพืชผลตกต่ าให้มีรายได้ที่เหมาะสม สามารถ
เลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวได้ และรัฐบาลคาดว่าหลังจากนี้ราคาข้าวจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ซึ่งเป็นผลดี
ต่อเกษตรกรที่จะขายข้าวได้ในราคาสูงขึ้น และลดภาระงบประมาณของรัฐในอนาคตอีกด้วย 
 

3. เรื่อง การปรับมาตรการส าหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2564 
  กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการกงสุล ขอแจ้งการปรับมาตรการส าหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย
ทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) การเดินทางเข้าประเทศแบบยกเว้นการกักตัว (Testa&aGo)aผู้ ได้รับวัคซีนครบ          
ตามข้อก าหนดและเดินทางมาจากประเทศต้นทางที่ก าหนดให้ยกเว้นการกักตัว จะเข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ  
แบบ ATK ปจากเดิม RT-PCR) และรอผล ณ สถานที่ที่ก าหนด ก่อนจะเดินทางไปได้ทุกพ้ืนที่ 
  2) การเดินทางเข้าประเทศแบบ Sandbox Programme เป็นผู้ได้รับวัคซีนตามข้อก าหนด
และเดินทางมาจากประเทศใดก็ได้ โดยพ านักอยู่ในพ้ืนที่ Sandbox เป็นเวลา 5 วัน ปจากเดิม 7 วัน) ก่อนที่จะเดินทาง
ต่อไปยังพื้นท่ีอ่ืน 

/3) การ... 
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  3) การเดินทางเข้าประเทศแบบ Alternative Quarantine (AQ) ผู้เดินทางถ้าไม่ได้รับวัคซีน
หรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อก าหนด ต้องเข้ารับการกักตัวที่ โรงแรม AQ หรือสถานกักกันที่ราชการก าหนด
เป็นเวลา 10 วัน หรือกรณีได้รับวัคซีน ต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา 5 วัน 
  4) ผู้เดินทางอายุต่ ากว่า 18 ปี หรือเคยได้รับเชื้อโควิด -19 ก่อนเดินทางเข้าไทย จะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
   4.1 ผู้ เดินทางอายุ 12 – 17 ปี ต้องได้รับวัคซีนโควิด -19 ปที่ ไทยรับรอง)      
อย่างน้อย 1 เข็ม หรือหากไม่เคยได้รับวัคซีนจะต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง 
   4.2 ผู้ เดินทางอายุ 6 – 11 ปี  ไม่จ าเป็นต้องได้รับวัคซีน แต่ต้องเดินทาง        
พร้อมผู้ปกครองและต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธี RT-CPR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง 
   4.3 ผู้เดินทางอายุต่ ากว่า 6 ปี ไม่จ าเป็นต้องได้รับวัคซีนและไม่ต้องแสดงผล     
การการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธี RT-CPR ประกอบการเดินทางเข้าประเทศ แต่ต้องเดินทางพร้อมกับ
ผู้ปกครอง 
   4.4 ผู้เดินทางท่ีเคยติดเชื้อโควิด -19 ภายใน 3 เดือนก่อนเดินทางเข้าไทย สามารถ
ใช้เอกสาร COVID-19 recovery form หรือใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าหายจากโควิด -19 หรือไม่มีอาการแล้ว 
   4.5 ผู้เดินทางที่เคยติดเชื้อโควิด -19 เกิน 3 เดือน จะต้องได้รับวัคซีน ปที่ไทย
รับรอง) อย่างน้อย 1 เข็ม 
  5) การเพ่ิมช่องทางเข้าออกทางบกและทางเรือส าหรับการเข้าประเทศแบบยกเว้นการกักตัว 
(Test & Go) และแบบ Sandbox Programme โดยผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนครบตามข้อก าหนดและ     
ต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธี RT-CPR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 
  6) มาตรการอ่ืนๆ ส าหรับผู้เดินทางเข้าประเทศ 
   6.1 ผู้เดินทางเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง (high-risk contact – HRC) สามารถ   
เข้ารับการกักตัวในโรงแรมที่พักเดิม หรือที่จองไว้ หากโรงแรมไม่ขัดข้อง โดยกระทรวงสาธารณสุขจะก าหนด
ระยะเวลาการกักตัวและแนวทางเพ่ิมเติม 
   6.2 ผู้เดินทางเป็นผู้ติดเชื้อโควิด – 19 แต่ไม่มีอาการหรืออาการไม่รุนแรง ปผู้ป่วย  
สีเขียว) สามารถเข้ารับการกักกันตัวในโรงแรมในรูปแบบ hotel isolation เป็นเวลา 10 วัน 
  ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ Call Center โทร 0 2572 8442  
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ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ประจ าเดือนมีนาคม 2564 

1. เรื่อง ชาวสวนยางย้ิม ! ยางพาราราคาดีต่อเนื่อง  
ในช่วง ๖ เดือนที่ผ่านมา ราคายางพาราหนึ่งในสินค้าเกษตรที่ส าคัญของไทยอยู่ในทิศทางบวก     

อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าตลอดทั้งปีราคายางแผ่นดิบก็จะยังคงอยู่ที่ ๖๐ บาทต่อกิโลกรัม สาเหตุที่ราคา
ยางพาราดีนั้นมาจากปัจจัยทั้งนอกและในประเทศ ปัจจัยภายนอก เช่น ประเทศจีนที่มีการสนับสนุนให้ใช้
รถยนต์มากขึ้นหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้น าเข้ายางรถยนต์มากขึ้นส่วนภายในประเทศมีการผลิต
ถุงมือยางที่มากข้ึนเท่าตัวในภาวะการระบาดของโรคโควิด-19จาก ๔,๐๐๐ ล้านชิ้น เพ่ิมเป็น ๘,๐๐๐ ล้านชิ้น 
ร่วมกับนโยบายใช้ยางของรัฐบาลที่ด าเนินการมาก่อนหน้า เช่น การท าแบริเออร์  คอนกรีตหุ้มยางพารา และ
เสาหลักน าทางยางธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยทางถนน และจากนี้ รัฐบาลจะพัฒนาการเกษตรของไทย
ตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ เช่น ท าเกษตรแบบผสมผสานเน้นการรวมกลุ่ม             
เพ่ิมศักยภาพการผลิตทั้งระบบ และเพ่ิมมูลค่าด้วยการแปรรูปแทนการขายวัตถุดิบเพ่ือสร้างความมั่นคง      
เพ่ิมรายได้ให้เกษตรไทยได้อย่างยั่งยืน 
 

2. เรื่อง ขยายเวลาลงทะเบียน “เราชนะ” กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ถึง 26 มี.ค. นี้  
ข่าวดี รัฐบาลขยายเวลาเปิดรับลงทะเบียน “เราชนะ” ส าหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน หรือกลุ่ม           

ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นวันที่ 26 มีนาคม 2564 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือค่าครองชีพอย่างครบถ้วน  ทั้งนี้ 
ประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ที่จุดรับลงทะเบียน ดังนี้ - สาขาหรือจุดบริการของธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
ปมหาชน) - ธนาคารออมสิน - ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปธกส.) - ส านักงานคลังจังหวัด - 
ส านักงานสรรพสามิตภาคและส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ - ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ – หน่วยรับลงทะเบียน
เคลื่อนที่ของกระทรวงมหาดไทย 

 

3. เรื่อง ชาวสวนปลื้ม! ไทย - จีน ร่วมมือพัฒนาการเกษตร  



ประเทศจีนนับเป็นคู่ค้าที่ส าคัญด้านการเกษตรของไทย โดยในปีที่ผ่านมาไทยส่งออกผลไม้ไปจีนกว่า 
๑,๖๒๔,๐๐๐ ตัน มูลค่ารวม ๑๐๒,๘๐๐ ล้านบาท ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ซึ่งผลไม้
ยอดนิยม ๕ อันดับแรกที่ส่งออกไปยังตลาดจีน ได้แก่ ๑. ทุเรียน ๖๒๐,๐๐๐ ตัน มูลค่า ๖๖,๐๐๐ ล้านบาท   
คิดเป็น ๒๓% ของผลไม้ที่จีนน าเข้าทั้งหมด และเป็นประเทศเดียวในโลกที่จีนยอมให้น าเข้าผลทุเรียนสด       
๒. ล าไย ๓๗๘,๐๐๐ ตัน มูลค่า ๑๔,๔๐๐ ล้านบาท ๓. มังคุด ๒๘๗,๐๐๐ ตัน มูลค่า ๑๕,๗๐๐ ล้านบาท      
๔. มะพร้าวอ่อน ๒๗๐,๐๐๐ ตัน มูลค่า ๔,๙๐๐ ล้านบาท ๕. ขนุน ๒๒,๗๐๐ ตัน มูลค่า ๔๐๐ ล้านบาท 
ปริมาณการค้าที่มากมายนี้ เกิดจากความร่วมมือของทั้ง ๒ ฝ่าย ซึ่งจะยังคงประสานความร่วมมือกัน      
เหนียวแน่นมากขึ้นในปีนี้ เช่น มาตรการ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ผลักดันสินค้าเกษตรขายผ่านออนไลน์ 
นอกจากนี้ จีนยังพร้อมสนับสนุนการลงทุน โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร ใน ๘ กลุ่ม จังหวัด     
ของไทย ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ได้แก่ กลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน กลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง  กลุ่มจังหวัด
อีสานตอนล่าง กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ปอีอีซี) กลุ่มจังหวัด  ภาคเหนือ
ตอนบน ปกลุ่มล้านนา) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลางขณะเดียวกันยังพร้อม
สนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการ เช่น ให้เกษตรกรไทยไปศึกษาดูงานเกษตรอัจฉริยะ           
ที่ประเทศจีนและสัมมนาจับคู่ผู้ประกอบการ เป็นต้น 
 

4. เรื่อง มาแน่! “SME คนละครึ่ง”  
กลางปีนี้หนุนช่วยผู้ประกอบการรายย่อย ข่าวดีส าหรับชาว SME รัฐบาลได้เตรียมโครงการภายใต้   

ชื่อว่า “SME คนละครึ่ง” ซึ่งเป็นมาตรการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ลักษณะร่วมกันจ่ายกับ SME 
(Co-payment) มีสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 50 - 80 ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าบริการทางธุรกิจ และ                
เพ่ิมความสามารถทางการแข่งขันได้ ส าหรับค่าใช้จ่ายที่ชาว SME จะสามารถขอรับการสนับสนุน ได้แก่  

- ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจ  
- ค่าใช้จ่ายในการทดสอบและรับรองมาตรฐาน  
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์  
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
- การทดลองผลิตระดับอุตสาหกรรมและการออกแบบ  
- ค่าใช้จ่ายในการขยายโอกาสทางการตลาด  
- ค่าใช้จ่ายในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา  
- รวมทั้งค่าตอบแทน เช่น ค่าท่ีปรึกษา ค่าผู้เชี่ยวชาญ ค่าวินิจฉัย เป็นต้น ส าหรับคุณสมบัติของ SME 

ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นธุรกิจที่ได้ยื่นช าระภาษี และขึ้นทะเบียนสมาชิกกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ปสสว.) แล้ว คาดว่าจะเริ่มเปิดตัวโครงการ  SMEs’ Co-payment ในกลางปีนี้    
หากเจ้าของธุรกิจ SME สนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรได้ที่ สายด่วน 1301 หรือศูนย์ให้บริการ 
SME ครบวงจร 

 

5. เรื่อง ยืนยัน! วัคซีนแอสตราเซเนกาปลอดภัย  



จากกระแสข่าวที่บางประเทศได้มีการระงับการฉีดวัคซีนของบริษัทแอสตราเซเนกา ปAstraZeneca) 
เนื่องจากมีข่าวว่ามีผู้ที่เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดด าหลังได้รับวัคซีนนั้น  ล่าสุดคณะผู้เชี่ยวชาญ  
จากกระทรวงสาธารณสุขของไทยได้ตดิตามและสอบทานข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นองค์การ
อนามัยโลก ปWHO) และองค์การยาแห่งสหภาพยุโรป ปEuropean Medicines Agency) ได้ข้อมูลยืนยันแล้ว
ว่าวัคซีนของบริษัทแอสตราเซนเนกามีความปลอดภัย และที่ส าคัญไม่มีหลักฐานเกี่ยวข้องกับภาวะลิ่มเลือด  
อุดตันในหลอดเลือดมากผิดปกติ อีกท้ังคนไทยมีความเสี่ยงต่ ากว่าชาวยุโรปหากมองภาพรวมประชาชน ๑ ล้าน
คนอาจมีโอกาสเกิดลิ่มเลือดอุดตันที่เท้าได้ประมาณ ๑๐ คน และหากฉีดวัคซีนให้กับคน ๓ ล้านคนโอกาส  
เกิดลิ่มเลือดอุดตันคือ ๓๐ คนถือว่าอยู่ในภาวะปกติ 
 

6. เรื่อง แก้ถึงระดับท้องถิ่น! เตรียมออกกฎหมายจบปัญหาคุณแม่วัยใส  
ปัญหาคุณแม่วัยใสหรือการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นยังคงเป็นปัญหาส าคัญที่รัฐบาลเร่งแก้ไขมา    

โดยตลอดทั้งในระดับภาพรวมและลงลึกถึงระดับท้องถิ่นล่าสุดได้มีการอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนด
สิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือแก้ปัญหาคุณแม่วัยใส    
ในระดับท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดให้ส่วนท้องถิ่นต้องจัดบริการให้วัยรุ่นในพ้ืนที่ได้รับการป้องกัน  
และแก้ปัญหาการตั้งครรภ์อย่างรอบด้าน ถูกต้อง และไม่เลือกปฏิบัติ ดังนี้  

๑. จัดให้มีสถานบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ มีบุคลากรให้บริการข้อมูลข่าวสารและให้ค าปรึกษา    
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว  

๒. จัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่วัยรุ่น เช่น การฝึกอบรมการประกอบอาชีพหรือจัดหางาน ส่งเสริม  
การพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม  

๓. จัดให้มีระบบประสาน ส่งต่อ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือดูแลและช่วยเหลือ  
คุณแม่วัยใสอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ หลังจากนี้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งด าเนินการให้
กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุด เพ่ือให้มีจุดบริการเชิงรุกที่เข้าถึงวัยรุ่นทุกคน และลดจ านวนคุณแม่
วัยใสทั่วประเทศให้ได้มากท่ีสุด 

 

7 เรื่อง หนุน! ตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม เพิ่มแหล่งจ้างงานผู้พิการ 
การส่งเสริมให้ผู้พิการเข้าถึงโอกาสการจ้างงานได้ใช้ศักยภาพตนเองมีรายได้อย่างยั่งยืนเป็นเป้าหมาย

ส าคัญของรัฐบาลโดยในปี ๒๕๖๔ นี้ตั้งเป้าให้คนพิการจ านวน ๔.๔ หมื่นคนมีงานท าซึ่งนอกจากการสนับสนุน
ด้วยกฎหมายให้มีการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการเอกชนและหน่วยงานรัฐแล้วยังสนับสนุนให้เกิด 
“วิสาหกิจเพ่ือสังคม” เพ่ือเป็นแหล่งจ้างงานคนพิการเพ่ิมขึ้นด้วย วิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นธุรกิจที่เน้นการน า
ก าไรที่เกิดข้ึนไปท าประโยชน์เพื่อสังคม และการด าเนินธุรกิจก็เป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหา หรือ พัฒนาชุมชน สังคม 
สิ่งแวดล้อม รวมถึงจ้างงานผู้ที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษปัจจุบันประเทศไทยมีวิสาหกิจเ พ่ือสังคมที่          
จดทะเบียนแล้ว ๑๔๘ แห่ง เช่น บริษัทออทิสติกไทยและบริษัทเด็กพิเศษ มีการจ้างงานผู้ด้อยโอกาส หรือคน
พิการไม่น้อยกว่า ๒๐% ของจ านวนพนักงานประจ าคนพิการหรือคนด้อยโอกาสถือหุ้นไม่น้อยกว่า ๕๐% และ
ยังมีบริษัทที่เปิดเพ่ือเน้นจ้างงานคนพิการโดยเฉพาะอีกด้วยวิสาหกิจเพ่ือสังคม จะได้รับการยกเว้นภาษี       



การสนับสนุนในเรื่องการเข้าถึงเงินทุน การพัฒนาสินค้า การจัดการ การส่งเสริมการตลาด จากหน่วยงานทั้งรัฐ
และเอกชน รวม ๑๗ แห่ง เช่น ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย ปตท. กลุ่มเซ็นทรัล ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นต้น 
ทั้งนี้ ผู้สนใจจัดตั้งหรือลงทุนในวิสาหกิจเพ่ือสังคม สอบถามได้ที่ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม       
โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๗๓ 
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