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MESSAGE FROM THE DEPUTY PRIME MINISTER 
AND MINISTER OF COMMERCE

The Sustainable Arts and Crafts Institute of Thailand (Public Organization)

	 สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย	 (องค์การมหาชน)	
หรือ	สศท.	จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริม
ศิลปหัตถกรรมไทย	(องค์การมหาชน)	พ.ศ.	2564	มีภารกิจเพื่อ
ส่งเสริม	สนับสนุนและพัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทยในทุกมิติ
อย่างยั่งยืน	ซึ่งหากกล่าว่ถึงงานศิลปหัตถกรรมไทย	คนไทยล้ว่น
ทราบดีถึงจุดเริ่มต้นจากพระมหากรุณิาธิคุณิของสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลว่ง	 ที่ได้ทรง
งานด้านศิลปาชีพ	ช่ว่ยสร้างอาชีพยกระดับชีว่ิต	คว่ามเป็นอยู่และ
คุณิภาพชีวิ่ตท่ีดีให้แก่ประชาชนคนไทยในภูมิภาคต่างๆ	และจว่บจน
ที่พระบาทสมเด็จพระว่ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว่มีพระราชปณิิธาน
ในการสืบสาน	 รักษา	 และต่อยอดงานด้านศิลปาชีพและศิลป
หัตถกรรมไทยให้ดำารงอยู่ในสังคมไทยสืบไป
 
	 ในฐานะรัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งพาณิิชย์ที่กำากับดูแล
ผมได้มอบนโยบายให้	สศท.	เร่งพัฒนาและเพิ ่มมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณิฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยภายใต้ยุทธศาสตร์	“ตลาดนำาการ
ผลิต”	ด้ว่ยการนำาเทคโนโลยี	นว่ัตกรรม	ผสมผสานกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น	จนกลายเป็นผลิตภัณิฑ์ไทยที่ร่ว่มสมัยที่สามารถใช้งาน
ได้ในชีว่ิตประจำาว่ัน	และตอบโจทย์คว่ามต้องการของผู้บริโภคใน
ตลาดต่างประเทศ	นอกจากนี้	การคว่บคุมคุณิภาพของผลิตภัณิฑ์
ศิลปหัตถกรรมไทยเป็นเรื ่องสำาคัญ	จำาเป็นต้องมีการรับรอง
มาตรฐาน	ส่งเสริมให้จดทะเบียนสิทธิบัตร	ทรัพย์สินทางปัญญา
และเครื่องหมายการค้า	 ขณิะเดียว่กัน	 ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพ
ทางการตลาดให้กับภาคการผลิตฐานรากทั้งในกลุ่มผู้ผลิตใน
ชุมชนและกลุ่มคนรุ่นใหม่	เพื่อก้าว่สู่การเป็นผู้ประกอบการที่มี
ศักยภาพในกลุ่ม	Micro	SME,	SME		และ	Startup	โดยเฉพาะ
ทางด้านศิลปหัตถกรรม	 เสริมการติดอาวุ่ธด้านการค้าผ่านการ
อบรมทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้เกิดทักษะในการเจรจา
ค้าขายและส่งออก	 เพื่อช่ว่ยให้ผู้ประกอบการมองเห็นโอกาสและ
คว่ามเป็นไปได้ในโลกการค้า

		 ในยุค	New	Normal	จากสถานการณิ์โคว่ิด-19
ผมได้มอบให้	 สศท.	 เร่งพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าสำาหรับงาน
ศิลปหัตถกรรมโดยเฉพาะ	 เพื่อให้เกิดการซื้อขายและจัดแสดง
สินค้าแบบออนไลน์	 ขณิะเดียว่กันก็ทำาการตลาดเชิงรุกด้ว่ยการจับ
คู่ธุรกิจโดยกระทรว่งพาณิิชย์	ทั้งพาณิิชย์จังหว่ัดและทูตพาณิิชย์
ในต่างประเทศจะเป็นสื่อกลางนำาผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมไทย
ไปพบกับโอกาสใหม่ๆ	บนเว่ทีโลก	ผ่านทางเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อร่ว่มกันขยายตลาดงานศิลปหัตถกรรมที่มี
ศักยภาพออกไปสู่นานาชาติอันเป็นการยกระดับรายได้และขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างเข้มแข็ง
 
	 สุดท้ายน้ี	 ผมขอขอบคุณิกระทรว่งพาณิิชย์	 สถาบันส่งเสริม
ศิลปหัตถกรรมไทยและทุกภาคส่ว่นท่ีเก่ียว่ข้อง	ผมเช่ือม่ันว่่า	สศท.
จะเป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อนว่งการงานศิลปหัตถกรรมไทย
ของประเทศ	เพื่อยกระดับขีดคว่ามสามารถในการแข่งขันให้กับ
ผู้ประกอบการไทย	เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ	และผมขอถือโอกาสน้ี
อว่ยพรให้	สศท.	ดำาเนินกิจการงานส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมไทยให้
บรรลุวั่ตถุประสงค์	และประสบคว่ามสำาเร็จตามภารกิจทุกประการ
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สารจากผู้อำานวยการ
สถาบันส่งเสริมศิลปหัถกรรมไทย (องค์การมหาชน)

MESSAGE FROM THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER
The Sustainable Arts and Crafts Institute of Thailand (Public Organization)

	 	 	 	 	สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย	(องค์การมหาชน)	หรือสศท.
หรือชื่อย่อภาษาอังกฤษว่่า	s-a-c-i-t	มีคำาอ่านว่่า	“ศักดิ์สิทธิ์”
เป็นหน่ว่ยงานที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันส่ง
เสริมศิลปหัตถกรรมไทย	 (องค์การมหาชน)	 พ.ศ.	 2564	 ภาย
ใต้การกำากับดูแลของรัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งพาณิิชย์	 มีภารกิจ
ที่ขยายขอบเขตขึ้นมาจากภารกิจเดิมของ	 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่่างประเทศ	 เพ่ือให้ครอบคลุมการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย
ท้ังระบบอย่างกว่้างขว่างและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ยุคใหม่มากยิ่งขึ้น	ดังนั้นการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรม
ไทย	(องค์การมหาชน)	ในคร้ังน้ีจึงถือเป็นการปฏิรูปองค์กรท้ังระบบ	
และพลิกโฉมสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับว่งการศิลปหัตถกรรมไทย	ซ่ึง
เป็นภูมิปัญญาและมรดกทางวั่ฒนธรรมของไทยท่ีเราคนไทยต้องร่ว่ม
กันสืบสานรักษาไว้่ให้คงอยู่	และสามารถก้าว่เดินสู่เส้นทางแห่งอนาคต
ได้อย่างย่ังยืน

						ในส่ว่นของว่ัตถุประสงค์ของ	สศท.	นั้นได้มีการระบุไว่้ใน
มาตรา	8	แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ	โดยกำาหนดให้สถาบัน
มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพเพ่ือสร้าง
ผลิตภัณิฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยอย่างยั่งยืน	พัฒนาคุณิภาพและ
มาตรฐานของผลิตภัณิฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย	รว่มทั้งนำาเทคโนโลยี	
นว่ัตกรรม	คว่ามคิดสร้างสรรค์	และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์
ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณิฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย	 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณิฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย
ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณิฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยท้ังในและต่างประเทศ
รว่มทั้งส่งเสริมภาพลักษณิ์ของผลิตภัณิฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยให้
แพร่หลาย	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรม
ไทยให้มีคว่ามรู้คว่ามสามารถในการบริหารจัดการด้านการผลิต
การเงิน	 การบัญชี	 และการตลาด	 และที่ขาดไม่ได้คือการสืบสาน
ส่งเสริมคุณิค่า	ยกย่องเชิดชู	รักษา	พัฒนา	และเผยแพร่องค์คว่ามรู้
เก่ียว่กับภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรมไทย	ตลอดจนสร้างและถ่ายทอด
องค์คว่ามรู้และว่ิธีบริหารจัดการว่ัฒนธรรมในส่ว่นที่เกี่ยว่กับ
ศิลปหัตถกรรมไทย	 รว่มถึงการจัดทำาฐานข้อมูลเกี ่ยว่กับครู
ศิลปหัตถกรรมไทย	 ผู้ประกอบการ	 บุคลากร	 และข้อมูลอื่นที่
เกี่ยว่ข้องกับศิลปหัตถกรรมไทย	 ที่สำาคัญยังต้องมีภารกิจในการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณิฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย	 การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจดทะเบียนสิทธิบัตร	 เครื่องหมายการค้า	 หรือ
ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นของงานศิลปหัตถกรรมไทยด้ว่ย

	 	 	 	นอกจากนี้	 สศท.ยังมีอำานาจหน้าที่	 ตามมาตรา	9	 ในการ
จัดให้มีการแสดงการประกว่ดคว่ามคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา
งานศิลปหัตถกรรมไทย	 การจัดแสดงหรือการจำาหน่ายศิลป
หัตถกรรมไทยทั้งในและต่างประเทศ	 การจัดให้มีและบริหาร
แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการซื้อขายผลิตภัณิฑ์
ศิลปหัตถกรรมไทยรว่มทั้งการมอบทุนเพื่อส่งเสริมและสร้าง
ผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยให้เติบโตก้าว่หน้า	และการจับมือ
หน่ว่ยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
หรือองค์กรระหว่่างประเทศ	เพื่อนำางานศิลปหัตถกรรมไทยก้าว่
ไกลไปในระดับสากล
 
	 	 	 	 	 	 จะเห็นได้ว่่าด้ว่ยภารกิจและอำานาจหน้าที่ของ	 สศท.	 ที่
กำาหนดไว้่ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบัน	 สศท.	 จึงมีอำานาจหน้าท่ีท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	ในการสืบสาน	สร้างสรรค์	และส่งเสริมงาน
ศิลปหัตถกรรมไทยจากต้นน้ำาถึงปลายน้ำาอย่างครบถ้ว่นสมบูรณ์ิ
และจะสามารถขยายไปสู่ช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
คว่บคู่ไปกับช่องทางการตลาดดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม	อีกทั้งการ
สร้างภาพลักษณ์ิและบริหารจัดการวั่ฒนธรรมงานด้านศิลปหัตถกรรม
ให้กับคนในสังคมได้ภาคภูมิใจในฝีมือคนไทย	และพร้อมให้การ
สนับสนุนด้ว่ยดี	จะส่งผลให้	สศท.	สามารถกำาหนดรูปแบบการ
บริหารงานเชิงรุกได้มากยิ่งขึ ้น	ซึ ่งในระหว่่างนี้	สศท.จึงอยู่ใน
ช่ว่งของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร	และดำาเนินการคัดสรร
บุคลากรที่มีคว่ามรู้คว่ามสามารถ	และมีคว่ามเชี่ยว่ชาญเฉพาะด้าน
เข้ามาเสริมศักยภาพให้กับองค์กร	โดยคาดว่่าในต้นปี	2565	นี้
สศท.	จะสามารถปรับเปลี่ยนตัว่องค์กรได้แล้ว่เสร็จ	เพื่อรองรับ
ภารกิจที่กำาหนดไว่้ได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งสามารถรองรับการขับ
เคลื่อนนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจาก	พณิฯ	รมว่.	และ	รมช.	
กระทรว่งพาณิิชย	์ได้อย่างมีศักยภาพเพ่ือให้งานศิลปหัตถกรรมไทย
สามารถอยู่คู่กับสังคมไทยได้อย่างย่ังยืนสืบไป

                                          
นายพรพล เอกอรรถพร

รักษาการแทนผู้อำานว่ยการ

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย

Mr. Pornpon Akathaporn
Acting	Chief	Executive	Officer

Sustainable	Arts	and	Crafts	Institute	of	Thailand
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นายบุณยฤทธิ์ิ� กัลยาณมิตร 
ประธิ์านกรรมการ

Mr. Boonyarit Kalayanamit
President of the Executive Board

นายอรรถสิทธิ์ิ�  กันมล 
กรรมการ

Mr. Auttasit  Gunmol
Executive Board

นายเดชาภิิวัฒน์ ณ สงขลา
กรรมการ

 Mr. Dechapiwat Na Songkhla
Executive Board

รายชื่อคณะกรรมการ
สถาบัันส่งเสริมศิิลปหััตถกรรมไทย (องค์การมหัาชน)

EXECUTIVE BOARD
Sustainable Arts and Crafts Institute of Thailand (Public Organization)

นางสาวสุนทรี สุภิาสงวน
กรรมการ

Ms. Soontree  Supasaguan
Executive Board

รศ.ดร.วีระพงศ์  มาลัย
กรรมการ

Mr. Veerapong Malai
Executive Board

ม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต
กรรมการ

Mr. Sasiprin  Chandratat
Executive Board

นายพรพล เอกอรรถพร
กรรมการเเละเลขานุการ

Mr. Pornpon Akathaporn
Executive Board and Secretary



12 สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)
Sustainable Arts and Crafts Institute of Thailand

(Public Organization)

	 สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย	(องค์การมหาชน)	หรือ	sacit	ได้จัดต้ังข้ึนตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย	 (องค์การมหาชน)	 พ.ศ.	 2564	 เป็นองค์การมหาชนภายใต้
การกำากับดูแลของรัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งพาณิิชย์	มีภารกิจในการสืบสาน	สร้างสรรค์	และส่งเสริม
งานศิลปหัตถกรรมไทยในทุกมิติอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์
	 เป็นองค์กรหลักในการดูแลและสนับสนุนศิลปหัตถกรรมไทยทั้งระบบเพื่อสืบสาน	สร้างสรรค์
	ส่งเสริมให้ก้าว่ไกลสู่สากล	และสร้างคว่ามยั่งยืนให้กับงานศิลปหัตถกรรมไทย

พันธกิจตามวัตถุประสงค์จัดตั้ง

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพเพื่อสร้างผลิตภัณิฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยอย่างยั่งยืน	
พัฒนาคุณิภาพและมาตรฐานของผลิตภัณิฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย	รว่มทั้งนำาเทคโนโลยี	นว่ัตกรรม
คว่ามคิดสร้างสรรค์	และภูมิปัญญาท้องถ่ินมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณิฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณิฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย	เปิดและขายตลาด
ผลิตภัณิฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยทั้งในและต่างประเทศ	รว่มทั้งส่งเสริมภาพลักษณิ์และการขายของ
ผลิตภัณิฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยให้แพร่หลาย
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยให้มีคว่ามรู้คว่ามสามารถใน
การบริหารจัดการด้านการผลิต	การเงิน	การบัญชี	และการตลาด
สืบสาน	ส่งเสริมคุณิค่า	ยกย่องเชิดชู	รักษา	พัฒนา	และเผยแพร่องค์คว่ามรู้	เกี่ยว่กับภูมิปัญญา
งานศิลปหัตถกรรมไทย
สร้างและถ่ายทอดองค์คว่ามรู้และวิ่ธีบริหารจัดการวั่ฒนธรรมในส่ว่นท่ีเก่ียว่กับศิลปหัตถกรรมไทย
จัดทำาฐานข้อมูลเกี่ยว่กับครูศิลปหัตถกรรมไทย	 ผู้ประกอบการ	 บุคลากร	 และข้อมูลอื่นที่
เกี่ยว่ข้องกับศิลปหัตถกรรมไทย
รับรองมาตรฐานผลิตภัณิฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย
ส่งเสริมและสนับสนุนการจดทะเบียนสิทธิบัตร	เครื่องหมายการค้า	หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น
ของงานศิลปหัตถกรรมไทย

1.	
2.	

3.	

4.	

5.

6.
7.

8.	
9.

หน้าที่และอำานาจตาม พรฏ.จัดตั้ง สศท. พ.ศ. 2564
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ถือกรรมสิทธิ์	มีสิทธิครอบครอง	และมีทรัพยสิทธิต่างๆ
ก่อตั้งสิทธิหรือทำานิติกรรมทุกประเภท	เพื่อประโยชน์ในการดำาเนินกิจการของสถาบัน
จัดให้มีการแสดง	การประกว่ด	หรือการจำาหน่ายศิลปหัตถกรรมไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จัดให้มีและบริหารแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริมการซ้ือขายผลิตภัณิฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย
จัดให้มีและให้ทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศิลปหัตถกรรมไทย
ทำาคว่ามตกลงและร่ว่มมือกับหน่ว่ยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือ
องค์การระหว่่างประเทศ	ในกิจการที่เกี่ยว่กับการดำาเนินการตามว่ัตถุประสงค์ของสถาบัน
เข้าร่ว่มทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยว่กับว่ัตถุประสงค์ของสถาบัน
ถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่ว่นในกิจการของนิติบุคคลอื่นเพ่ือส่งเสริมกิจการที่เก่ียว่กับว่ัตถุประสงค์
ของสถาบัน	โดยต้องไม่มีว่ัตถุประสงค์หลักในการมุ่งแสว่งหากำาไร
กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดำาเนินการตามว่ัตถุประสงค์ของสถาบัน
เรียกเก็บค่าธรรมเนียม	ค่าบำารุง	ค่าตอบแทน	หรือค่าบริการในการดำาเนินกิจการต่างๆ
ตามว่ัตถุประสงค์ของสถาบัน	ทั้งนี้	ตามหลักเกณิฑ์และอัตราที่คณิะกรรมการกำาหนด	
กระทำาการอื่นใดที่จำาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุว่ัตถุประสงค์ของสถาบัน
ปฏิบัติงานหรือดำาเนินการอื่นใดตามที่คณิะรัฐมนตรีหรือคณิะกรรมการมอบหมาย	การเข้าร่ว่มทุน
ตาม	(7)	การถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่ว่นตาม	(8)	และการกู้ยืมเงินตาม	(9)	ให้เป็นไปตามหลักเกณิฑ์
ที่คณิะรัฐมนตรีกำาหนด

1.
2.
3.
4.
5.
6

7.
8.

9.
10.

11.
12.

ยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่	1	:	การตลาดบูรณิาการงานศิลปหัตถกรรมไทย	
ยุทธศาสตร์ที่	2	:	การพัฒนาผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยและผลิตภัณิฑ์
ยุทธศาสตร์ที่	3	:	สืบสาน	ส่งเสริมคุณิค่า	และเผยแพร่ภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรมไทย
ยุทธศาสตร์ที่	4	:	การยกระดับองค์กรสู่คว่ามเป็นเลิศ

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การตลาดบูรณาการงานศิลปหัตถกรรมไทย	เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การทำาตลาดที่เน้นคว่ามทันสมัย	การใช้เทคโนโลยีมาช่ว่ยทำาการตลาดเชิงรุก	การเพิ่มช่องทางการเข้าถึง
ผลิตภัณิฑ์	และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานแสดงสินค้า	ซึ่งประสบปัญหาจากการระบาดของ
COVID-19	ส่งผลให้การทำาการตลาดต้องมีรูปแบบที่เน้นการบูรณิาการเพิ่มมากขึ้น	ทั้งในรูปแบบการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ	เช่น	Virtual	Reality,	Augmented	Reality	หรือการดำาเนินการด้านการตลาด
ไม่ว่่าจะเป็น	E-commerce	หรือ	VR-shop	ซึ่งเป็นการพลิกโฉมหน้าการทำาการตลาดรูปแบบใหม่
ออกจากกรอบดั้งเดิมที่ดำาเนินการอยู่ได้	นอกจากนี้แล้ว่การทำาการตลาดเชิงรุกกับพันธมิตรต่างประเทศ
ในลักษณิะการจับคู่ธุรกิจ	(Business	Matching)	ท้ังระดับการจัดจำาหน่ายและการพัฒนาผลิตภัณิฑ์ร่ว่มกัน
ก็เป็นแนว่ทางการตลาดเชิงรุกท่ีมีคว่ามน่าสนใจอย่างมาก
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยและผลิตภัณฑ์	มุ่งเน้นถึงคว่ามจำาเป็น
ในการมุ่งเป้าหมายในการพัฒนาผู้ประกอบการ	การสร้างคว่ามเข้มแข็งอย่างรอบด้านไม่ว่่าจะเป็น
การเพ่ิมทักษะท่ีทันต่อสถานการณ์ิปัจจุบันให้แก่ผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทย	การเน้นคุณิค่านวั่ตกรรม
คว่บคู่งานศิลป์	การยกระดับการพัฒนาผลิตภัณิฑ์ที่เพิ่มการแสดงให้เห็นภาพคว่ามมีมาตรฐานของ
ผลิตภัณิฑ์ศิลปหัตถกรรมเพ่ือส่งออก	การพัฒนาวั่สดุในการผลิตผลิตภัณิฑ์ศิลปหัตถกรรม	ไม่ว่่าจะเป็น
สีย้อมธรรมชาติและเทคนิคอื่นๆ	ที่น่าสนใจ	การส่งเสริมการจดสิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้าของงาน
ศิลปหัตถกรรมไทย	รว่มทั้งการสร้างแนว่คิดใหม่เพื่อการส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมไทยคว่บคู่กับ
การท่องเที่ยว่ชุมชนอย่างยั่งยืนด้ว่ย

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สืบสาน ส่งเสริมคุณค่า และเผยแพร่ภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรมไทย	ยังคง
ให้คว่ามสำาคัญอย่างมากต่อการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยอย่างเป็นระบบ	เชื่อมโยงและบูรณิาการ
เครือข่ายหน่ว่ยงานที่เกี่ยว่ข้อง	และ	Supply	Chain	เพื่อให้การส่งเสริมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากย่ิงข้ึน	ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมการตลาดและขยายช่องทางการจัดจำาหน่ายให้กับสินค้าศิลปหัตถกรรม
ไทยทั้งในและต่างประเทศ	 อันจะเป็นการว่างรากฐานและเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะเอื้อต่อการอนุรักษ์
และส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยต่อไปได้อย่างยั่งยืน	

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	 เป็นยุทธศาสตร์ที่ดำาเนินการต่อเนื่อง
มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2564	โดยมุ่งเน้นการดำาเนินงานในทุกด้าน	ไม่ว่่าจะเป็นด้านบุคลากรให้มีคว่ามเป็น
มืออาชีพด้านเอกสารและกระบว่นการดำาเนินงานให้ตรงตามกำาหนดเว่ลา	 ด้านประเมินคว่ามเสี่ยง
ตามมาตรฐาน	ERM	2017	และ	COSO	2013	ให้มีประสิทธิภาพ	ระบบการรับรองมาตรฐาน	ISO/IEC	
27001	:	2013	รว่มถึงการดำาเนินการด้านเทคโนยีดิจิทัล	อันเป็นสิ่งที่	สศท.	มุ่นเน้นในการดำาเนินงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่	4	ไม่ว่่าจะเป็นการประเมินคว่ามเสี่ยงด้านคว่ามปลอดภัยทางไซเบอร์	การปรับปรุง
ระบบรักษาคว่ามปลอดภัยในการจัดเก็บ	 และรักษาข้อมูลส่ว่นบุคคล	 และการจัดทำาแผนการรับมือ
กรณิีการรั่ว่ไหลหรือละเมิดข้อมูลส่ว่นบุคคล	รว่มถึงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัล	และการใช้งานระบบ
สารสนเทศสำาหรับดำาเนินงานภายในของบุคลากรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ

	 Sustainable	Arts	and	Crafts	Institute	of	Thailand	(Public	Organization)	or	sacit
has	been	found	due	to	the	royal	decree	establishing	Sustainable	Arts	and	Crafts	Institute	
of	Thailand	(Public	Organization)	2021	with	the	mission	to	encourage,	support,	and
develop	Thai	handicrafts	sustainably	in	every	aspect.

Vision of sacit
	 “To	become	a	Thai	handicraft	knowledge	and	preservation	center,	commercializing	
globally	for	sustainable	Thai	handicraft	community’s	well-being.”

Mission on Objectives of Establishing sacit

To	encourage	and	to	support	people	to	have	career	for	creating	sustain	products	
of	Thai	handicrafts.
To	develop	the	quality	and	standard	in	making	products	of	Thai	handicrafts	and	
also	to	integrate	with	technology,	innovation,	and	local	wisdom	in	making	products	
of	Thai	handicrafts.
To	encourage	and	to	support	in	increasing	values	of	Thai	handicrafts	products,	to	
open	and	to	sell	the	products	in	Thailand	and	international	markets,	and	also	to	
promote	the	branding	images	of	Thai	handicrafts	to	be	well-known
To	Encourage	and	to	develop	the	potential	of	entrepreneurs	 in	Thai	handicrafts	
industry	to	be	more	knowledgeable	in	management	in	manufacturing,	finance,
accounting,	and	marketing.
To	 inherit,	 to	promote,	 to	 value,	 to	maintain,	 to	develop,	 and	 to	distribute	 the	
knowledge	related	to	the	wisdom	of	Thai	handicrafts.
To	create	and	to	convey	knowledge	and	cultural	management	methods	related	to	
Thai	handicrafts
To	set	up	database	of	teachers,	entrepreneur,	man	powers,	and	information	related	
to	Thai	handicrafts	industry.
To	certify	the	quality	standards	of	Thai	handicraft	products
To	encourage	and	to	support	in	registering	patents,	trademarks,	and	any	intellectual	
properties	for	Thai	handicraft	workpieces.

1.	
2.	

3.	

4.	

5.

6.

7.

8.	
9.



Roles and Authority by Establishment Act 2021 of sacit
Having	ownership,	possession,	and	property	rights
Establishing	right	and	any	juristic	acts	for	the	benefits	of	the	institution	operations
Holding	performances,	competitions,	and	exhibitions	for	Thai	handicrafts	in	Thailand	
and	Global
Having	and	managing	electronic	platforms	to	encourage	the	marketing	of	Thai	handicrafts
Providing	scholarships	to	encourage	and	to	support	Thai	handicrafts
Making	 agreements	 and	 cooperating	with	 government	 and	 private	 organizations	 in	
Thailand	and	International	in	order	to	serve	the	objectives	of	sacit
Sharing	investment	in	individual	or	juristic	person	which	is	related	to	the
objectives	of	sacit.
Holding	stocks	or	becoming	a	partner	of	any	juristic	person	to	support	the	business	
which	is	related	to	the	objectives	of	sacit	without	the	priority	to	gain	profit.
Taking	on	loan	for	the	benefits	of	business	operation	which	is	related	to	the
objectives	of	sacit.
Charging	fees,	maintenance	fees,	compensations,	and	service	charges	which	are	related	
to	the	objectives	of	sacit,	however,	the	criteria	and	rate	must	be	agreed	by	the	committee.
Acting	necessarily	and	continuously	on	behalf	of	the	organization	to	achieve
in	the	objectives.
Working	or	operating	 in	any	 issues	under	or	as	assigned	by	 the	Ministry	or	 the	
committee,	sharing	investment	as	mentioned	on	(7),	holding	stocks	or	becoming	a	
partner	as	mentioned	on	(8),	and	taking	on	loan	as	mentioned	on	(9).

1.
2.
3.

4.
5.
6

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Strategic Plan Issues of sacit

1.	Integration	Marketing	of	Thai	Handicrafts
2.	Development	of	Thai	Handicrafts	Entrepreneur	and	Products
3.	Inherit,	Value,	and	Distribute	the	Local	Wisdom	of	Thai	Handicrafts
4.	Elevating	Excellence	of	the	Organization	

 1. Integration Marketing of Thai Handicrafts.	It	is	the	reformation	of	marketing	to	
be	more	contemporary	by	using	technology	 in	having	an	active	marketing	plan	and	
increasing	 the	 channel	 to	 the	products.	 There	 is	 also	 the	 reformation	 of	 product	
exhibitions.	However,	after	the	pandemic	of	COVID-19,	it	affects	the	marketing	plan	to	
become	more	 integrated	among	various	 technology	such	as	Virtual	Reality,	Augmented	
Reality	or	E-commerce,	VR-shop,	which	are	all	the	reformation	of	new	marketing	plan	from	
the	original.	Besides,	this	active	marketing	plan	also	joins	with	international	partnership	in	
terms	of	business	matching	and	to	elevate	the	interesting	selling	and	developing	products.
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 2. Development of Thai Handicrafts Entrepreneur and Products aims to the 
necessity	of	developing	entrepreneur	 in	all	dimensions.	For	example,	 to	 increase	 the	
skills	of	entrepreneur	of	Thai	handicrafts	in	the	current	situation,	to	emphasize	the	value
of	innovation	of	art	workpieces,	to	elevate	the	development	of	products	to	show	the	quality	
of	exported	handicrafts	such	as	natural	dying	colors	and	other	techniques.	Moreover,	it	
is	to	support	in	registering	patent,	trademarks	of	Thai	crafts	products;	thus,	it	becomes	
more	sustainable	with	the	tourism	in	local	community.

 3. Inherit, Value, and Distribute the Local Wisdom of Thai Handicrafts
still	emphasizes	on	the	support	of	Thai	handicrafts	systematically.	Connecting	
and	 integrating	 the	 network	 with	 supply	 chain	 to	 increase	 effectiveness	 and	
results	 better	 together	with	 the	 marketing	 support,	 it	 becomes	 the	 factor	 to	
preserve	and	support	Thai	handicrafts	sustainably.

 4. Elevating Excellence of the Organization is the continuous strategy since 
2021	by	focusing	on	processing	excellently	in	all	aspects	including,	human	resources,	
documents,	and	operation	system	to	be	more	professional,	more	punctual.	In	risk	
management,	it	is	based	on	ERM	2017,	COSO	2013,	and	ISO/IECC	27001	:	2013	
including	digital	technology	which	is	what	sacit	wants	to	operate	under	this	Issue	
to	be	more	 effective.	 For	 example,	 cyber-risk	 anticipating,	 data	 storage	 safety	
maintenance	and	personal	data	privacy,	and	the	reservation	in	case	of	the	leaked	of	
personal	data.	In	addition,	it	is	the	elevation	of	digital	skills	and	information	system	
for	internal	resources	to	be	matched	with	the	country	strategy.	

17
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	 สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย	(องค์การมหาชน)

มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกอบ

อาชีพเพ่ือสร้างผลิตภัณิฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยอย่างยั่งยืน

ในหลายมิติ	ได้แก่

 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 โดยเน้นคุณิภาพและ

สร้างมาตรฐานของผลิตภัณิฑ์ศิลปหัตถกรรม	สร้างมูลค่า

เพิ่มด้ว่ยการใช้เทคโนโลยี	 นว่ัตกรรม	คว่ามคิดสร้างสรรค์

และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้ผลิตภัณิฑ์

ศิลปหัตถกรรมไทยที่มีรูปแบบที่ร่ว่มสมัย	สามารถใช้งาน

ในชีวิ่ตประจำาวั่น	ส่งเสริมให้จดทะเบียนสิทธิบัตร	เคร่ืองหมาย

การค้า	 หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น	 เพื่อให้มีมาตรฐานที่

ทั ่ว่โลกยอมรับ	 มีฐานการผลิตที่มีคุณิภาพและมีจำานว่น

การผลิตที่เพียงพอต่อคว่ามต้องการของตลาดในราคา

ที่แข่งขันได้	เพื่อสามารถขยายกลุ่มผู้บริโภคไปยังว่งกว่้าง

มากขึ้น		

 ด้านการตลาด	การเปลี ่ยนแปลงรูปแบบการทำา

ตลาดท่ีเน้นคว่ามทันสมัย	การใช้เทคโนโลยีมาช่ว่ยทำาการตลาด

เชิงรุก	ขยายช่องทางการค้าสู่ช่องทางดิจิทัล	โดยพัฒนา

และบริหารแพลตฟอร์มการค้าสำาหรับงานศิลปหัตถกรรม

โดยเฉพาะ	เพื่อเป็นการเชื่อมต่องานศิลปหัตถกรรมไทย

สู่ตลาดโลก	ผ่านแพลตฟอร์ม	“Thai	Crafts	Online	:

ไทยคราฟต์ออนไลน์”	 รองรับ	E-Commerce	แห่งชาติ

และการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงผลิตภัณิฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย

และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานแสดงสินค้ากับ

พันธมิตรต่างประเทศ	ในลักษณิะการจับคู่ธุรกิจออนไลน	์

(Online	Business	Matching	:	OBM)

 ด้านการสืบสานอนุรักษ์	 เพ่ือให้งานศิลปหัตถกรรม

ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ฝีมือเชิงช่างอันทรงคุณิค่า

และเป็นอัตลักษณิ์ของชาติให้คงอยู่คู่ส ังคมไทย

ผ่านการส่งเสริมคุณิค่า	ยกย่องเชิดชูผู้สร้างสรรค์งาน

ศิลปหัตถกรรมไทย	ครูฯ	และทายาทฯ	ให้เกิดการสืบทอด

ต่อไปยังคนรุ่นใหม่มากขึ้น	ขณิะเดียว่กันก็เร่งสร้าง

ผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมไทยที่มีคุณิภาพ

พัฒนาทักษะฝีมือ	รว่มท้ังการอบรมให้คว่ามรู้ในด้านต่างๆ

เพื ่อให้เกิดทักษะในการเจรจาค้าขายและส่งออก

ด้านการบริหารธุรกิจ	บัญชี	ดิจิทัล	และการตลาด

ทั ้งในและต่างประเทศ	รว่มถึงการใช้ภาษาที ่สอง

ในการเจรจาต่อรอง

 ด้านการบริหารจัดการวัฒนธรรม	การถ่ายทอด

องค์คว่ามรู้	 และบริหารจัดการว่ัฒนธรรมที่ส่งเสริม

และสร้างภาพลักษณิ์ที่ดีต่องานศิลปหัตถกรรมไทย

(Cultural	Management)	คนรุ ่นใหม่และสังคม

มีมุมมองใหม่และทัศนคติท่ีดี	เข้าถึงงานศิลปหัตถกรรม

ไทยที่มีภาพลักษณิ์ที ่เข้าถึงง่าย	ร่ว่มสมัย	ก่อเกิด

ว่ัฒนธรรมแห่งคว่ามภาคภูมิใจ	เกิดกระแสคว่ามนิยม

ยอมรับสนับสนุนในงานศิลปหัตถกรรมไทย	สร้างให้เกิด

แรงบันดาลใจและคว่ามคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ	ให้เกิดการ

พัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่งานศิลปหัตถกรรมไทย

ต่อไป



 Cultural Management :	 To	 convey	

knowledge	 and	 to	 manage	 cultural	 activity	

are	providing	the	better	branding	image	for	

Thai	handicrafts,	as	we	cal l	 ‘cultural

management.’	New	generations	and	societies	

can	 share	 their	 new	 aspects	 and	 attitudes	

and	can	access	Thai	cultures	easier,	becoming	

contemporary,	pride	to	use.	And	it	could	be	

supportive	for	Thai	crafts	as	they	are	inspiring	

and	 creative	 to	 be	 expanded,	 and	 to	 be	

value-added	ever	since.
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	 Sustainable	 Arts	 and	 Crafts	 Institute	

of	 Thailand	 (Public	 Organization)	 or	 sacit	

has authority to encourage and to support to 

work	in	producing	Thai	handicrafts	in	various	

dimensions	including:	

  Product Development :	Focus	on	

quality	 and	 criteria	 on	 handicraft	 products	

and	increase	value	by	technology,	innovation,	

creativity,	 and	 local	 wisdom	 to	 be	 adapted	

in	crafts,	so	that	the	products	become	more	

modern	 and	 useful	 in	 daily	 life.	 We	 also	

encourage	artisans	to	register	patents,	trade-

marks,	and	property	license	to	be	worldwide	

standardized.	With	the	quality	production	and	

sufficient	 supply,	 we	 want	 to	 give	 in	 to	

demands	of	markets	and	to	expand	the	target	

customers.

 Marketing : It	 is	 the	 transformation	

in	 marketing	 which	 emphasize	 modern,	 using	

technology	 to	 create	 an	 active	 marketing	

plan.	Expanding	channels	to	digitalize	and	to	

manage	 platforms	 especially	 for	 commercial	

handicraft	 products.	 To	 connect	 Thai	 crafts	

to	 worldwide,	 thus,	 “Thai	 Crafts	 Online”	 is	

created	 to	 do	 national	 e-commerce	 trading	

and	 to	 become	 another	 channel	 to	 access	

the	products.	Changing	the	form	of	exhibition	

with	international	partners	by	Online	Business	

Matching	(OBM).

   Preservative and Inheritance : To	

preserve	 the	 art	 of	 Thai	 handicrafts	 to	 our	

motherland,	 it	 is	 important	 to	 support	 and	

to	 appreciate	 those	 who	 have	 been	 creating	

masterpieces	in	Thai	handicrafts	such	as	‘arts	

teachers	of	the	land’	and	‘descendants	of	the	

artisans.’	Thus,	these	people	can	convey	knowledge	

to	young	bloods	meanwhile	increasing	talented	

entrepreneurs	 of	 Thai	 handicrafts.	More-

over,	there	are	also	trainings	and	seminars	in	

various	aspects	to	create	new	skills	in	trading,	

negotiating,	 and	 export	 for	 all	 business,	

accounting,	digital,	and	marketing	purposes	

for	domestic	and	international	with	a	second	

language	negotiation.	
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ขับเคลื่อนงานศิลปหัตถกรรมไทย

Sustainably Driving Thai Arts and Crafts in All Dimensions

	 สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย	 (องค์การ

มหาชน)	จะดำาเนินการเร่งพัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทย

ให้มีขีดคว่ามสามารถในการแข่งขัน	เพิ่มมูลค่าให้กับ

ผลิตภัณิฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย	ให้สามารถเป็นท่ียอมรับ

และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ได้แก่

 ตลาดนำาการผลิต	น่ันคือการพัฒนาคุณิภาพและ

มาตรฐานของผลิตภัณิฑ์ศิลปหัตถกรรม	สร้างมูลค่าเพ่ิม

ด้ว่ยการใช้เทคโนโลยี	นว่ัตกรรม	คว่ามคิดสร้างสรรค์

และภูมิปัญญาท้องถิ ่น	นำามาประยุกต์ใช้	เพื่อให้ได้

ผลิตภัณิฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยที่มีรูปแบบที่ร่ว่มสมัย

สามารถใช้งานในชีวิ่ตประจำาวั่นและยังคงคุณิค่าอัตลักษณ์ิ

และมรดกทางว่ัฒนธรรมไทยไว่้	โดยมีฐานการผลิต

ที ่ได ้มาตรฐาน	มีจ ำานว่นการผลิตที ่ เพ ียงพอต่อ

คว่ามต้องการของตลาดในราคาท่ีแข่งขันได้	เพ่ือสามารถ

ขยายกลุ่มผู้บริโภคไปยังว่งกว่้างมากขึ้น	ซึ่งเมื่อ	สศท.

สามารถพัฒนารูปแบบผลิตภัณิฑ์ท่ีใช้งานได้ตรงใจ

ตลาด	มีราคาที ่เหมาะสม	สินค้ามีมาตรฐานเป็นที ่

ยอมรับในคุณิภาพแล้ว่	กระทรว่งพาณิิชย์เองก็มีหน้าที่

ซึ ่งจะต้องหาตลาด	 ขยายช่องทางการค้าสู ่ช่องทาง

ใหม่ๆ	 โดยต้องอาศัยพาณิิชย์จังหว่ัดและทูตพาณิิชย์

ที่จะเป็นกำาลังสำาคัญที่เป็นสื่อกลางที่จะนำาผู้ผลิตงาน

ศิลปหัตถกรรมไทยภายใต้การดำาเนินงานของ	สศท.

ให้สามารถมีโอกาสพบกับโอกาสทางการตลาด	ทั้งใน

ประเทศ	 ประเทศเพื่อนบ้าน	 รว่มทั้งในตลาดโลกเพื่อ

ยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	

 การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดให้ก ับ
ภาคการผลิตฐานราก	ก็เป็นส่ิงท่ี	สศท.	ต้องเร่งดำาเนินการ
เพื ่อให ้เก ิดการประกอบอาช ีพและทำามาค ้าขาย
ในงานศิลปหัตถกรรมไทย	ทั้งในกลุ่มชาว่บ้านผู้ผลิต
ศิลปหัตถกรรมในชุมชนและคนรุ่นใหม่	โดยจะต้อง
พัฒนาให้เป็นผู ้ประกอบการที ่ม ีศักยภาพในกลุ ่ม
Micro	SME	,	SME	พัฒนาไปสู่กลุ่ม	Startup	ทางด้าน
ศิลปหัตถกรรมโดยเฉพาะ	โดยการพัฒนาผ่านการอัพสกิล
(Up	Skill)	และ	รีสกิล	(Re-Skill)	อบรมให้คว่ามรู้
ในด้านต่างๆ	ทั้งในพื้นที่และการอบรมออนไลน์เพื่อให้
เกิดทักษะในการเจรจาค้าขายและส่งออก	ด้านการบริหาร
ธุรกิจ	บัญชี	ดิจิทัล	และการตลาดท้ังในและต่างประเทศ
รว่มถึงการใช้ภาษาที่สองในการเจรจาต่อรอง	โดยที่
ผู้ประกอบการของ	สศท.	ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณิฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยมีการส่งเสริมให้จดทะเบียน
สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา	เครื่องหมายการค้า
การจดทะเบียน	GI	สำาหรับงานศิลปหัตถกรรมไทย	เป็นต้น
ดังนั้นเมื่อเกิดการติดอาวุ่ธทั้งในด้านการพัฒนาทักษะ
ฝีมือ	คว่ามรู้ด้านการประกอบธุรกิจ	การตลาดและการค้า
รว่มทั้งคว่ามคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ	เหล่านี้	จะช่ว่ยให้
ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นแรงบันดาลใจและ
คว่ามเป็นไปได้ในโลกธุรกิจยุคใหม่	การสร้างระบบเศรษฐกิจ
ท่ีขับเคล่ือนด้ว่ยหน่ว่ยธุรกิจขนาดย่อยน้ีเอง	จะช่ว่ยให้เกิด
การพัฒนาและกระจายรายได้ไปยังชุมชนและภูมิภาคต่าง	ๆ
อย่างทั่ว่ถึงและครอบคลุมทั่ว่ประเทศ



 การกระตุ้นให้งานศิลปหัตถกรรมมีการซื้อขาย

ผ่านระบบออนไลน์มากข้ึน		ด้ว่ยการเปิดและขยายตลาด

ผลิตภัณิฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยทั้งในและต่างประเทศ

ได ้ โดยการพ ัฒนาแพลตฟอร ์มการค ้ าส ำ าหร ับ

งานศิลปหัตถกรรมโดยเฉพาะ	รว่มท้ังการขยายช่องทาง

ทางค้าขายทางออนไลน์กับแพลตฟอร์มอื่นๆ	 หรือการ

จัดงานจัดแสดงสินค้าแบบออนไลน์การเปลี่ยนแปลง

รูปแบบโดยใช้เทคโนโลยีมาช่ว่ย	Virtual	Reality	Shop

การทำาการตลาดเชิงร ุกกับพันธมิตรต่างประเทศ

ในลักษณิะการจับคู่ธุรกิจออนไลน์	โดยกระทรว่งพาณิิชย์

จะเข้ามาช่ว่ยเหลือสนับสนุนคว่ามร่ว่มมือกับเครือข่าย

ภายนอกประเทศ	ขยายตลาดงานศิลปหัตถกรรมให้แพร่หลาย

และตรงกับรสนิยมการบริโภคในแต่ละภูมิภาคของโลก

โดยงานศิลปหัตถกรรมที่เป็นที ่ต้องการของตลาด

ทั้งอเมริกา	เอเชีย	และยุโรปคือ	หัตถศิลป์ประเภท

ชิ้นส่ว่นและเฟอร์นิเจอรและเครื่องประดับที่ทำาจากเงิน

และทอง	รว่มทั้งผลิตภัณิฑ์หัตถกรรมประเภทแฟชั่น

 การปั้น Gen Z เป็น CEO	เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่

ให้เป็นแม่ทัพทางธุรกิจในตลาดโลก	นำารายได้จาก

การส่งออกกลับเข้าสู่ประเทศไทยได้ให้กับกลุ่ม	Gen	Z

ด้านงานศิลปหัตถกรรมพลังของคนรุ่นใหม่ในการ

สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมที่ขายได้	ตอบเทรนด์

ใหม่ๆ	ที่ผู ้บริโภคต้องการทั้งในและต่างประเทศ	และ

ยังให้คว่ามสำาคัญในการอนุรักษ์	การสืบสาน	ฟื ้นฟู

งานศิลปหัตถกรรมไทยเพ่ือให้เกิดการส่งต่อรุ่นต่อรุ่น

ทั้งยังกลายเป็นอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคง	เป็นการทำาให้

งานศิลปหัตถกรรมไทยอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปอย่าง

แท ้จร ิ งพร ้อมจ ุดประกายคว่ามค ิดสร ้ างสรรค ์

และแรงบันดาลใจไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่และประชาชน

คนไทย

	 Next	 Step	 of	 sacit	 is	 to	 drive	 in	

development	of	Thai	handicraft	to	has	more	

potential	 in	 competitive	 markets	 and	 add	

values	to	Thai	arts,	so	that	they	are	recognized	

in	 domestic	 and	 international	 by	 these	

strategies.

 Market Leading Production :	That	is	to	

improve	the	quality	and	standards	of	arts	and	

crafts	products	and	to	create	added	value	by	

using	 technology,	 innovation,	 creativity,	 and	

local	 wisdom	 applied	 to	 have	 Thai	 arts	 and	

crafts	products	with	contemporary	styles.	And	

they	can	be	used	in	daily	life	and	retains	the	

value,	identity,	and	cultural	heritage	of	Thailand.	

Together	with	a	standardized	production	and	

sufficient	 capacity	 to	 meet	 market	 demand	

at	competitive	prices,	it	is	able	to	expand	to	

a	wider	group	of	consumers.	Once	sacit	can	

develop	products	to	meet	market	demand,	to	

have	reasonable	price,	and	to	be	accepted	in	

quality,	 meanwhile,	 it	 is	 the	 role	 of	 the	

Ministry	of	Commerce	to	find	more	markets	

and	channels.	It	relies	on	provincial	commerce	

and	 commerce	ambassadors	 to	be	 the	main	

force	 leading	 Thai	 art	 and	 handicraft	manu-

facturers	under	the	operation	of	sacit,	including	in	

local	and	world	market,	raising	income,	and	driving	

economy	of	the	country.

 Developing Market Potential for 
Foundation Manufacturing Sector :	 It	 is	
what	sacit	must	accelerate	in	order	to	create	
a	career	and	trade	in	Thai	arts	and	crafts,	ball	
in	the	villagers	who	produce	arts	and	crafts,	
in	the	community,	and	new	generation.	It	 is	
necessary	 to	 develop	 entrepreneurs	 in	
the	Micro	SME	group,	SME-to-Startup	group	
especially	 in	 the	 field	of	 arts	and	crafts	by	
developing	‘Up	Skills’	and	‘Re-Skill.’	We	need	
to	provide	knowledge	 training	both	 in	 locals	
and	 online	 to	 develop	 skills	 in	 negotiating	
trade,	 and	 export	 business	 administration,	
accounting,	 digital	 and	 marketing	 both	 do-
mestically	and	internationally.	It	also	includes	
the	use	of	a	second	language	in	negotiating.	
Entrepreneurs	of	sacit	must	be	certified	for	
Thai	 arts	 and	 crafts	 standards.	 Patent	 and	
intellectual	 property	 registration	 is	 also	
encouraged	 together	 with	 trademark,	 GI	
registration	 for	 Thai	 arts	 and	 crafts	works,	
etc.	 Therefore,	when	we	are	 armed	with	 skill	
development,	 business	 knowledge,	marketing,	
trade,	and	even	with	innovative	ideas,	it	will
help	 entrepreneurs	 to	 see	 inspiration	 and	
possibilities	 in	 the	 modern	 business	 world.	
Creating	 this	 micro-business-driven	 economy	
will	 help	 to	 develop	 and	 distribute	 income	
to	 communities	 and	 regions	 thoroughly	 and	
throughout	the	country.
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 Encourage More Online Trade of Arts and 
Crafts : By	 opening	 and	 selling	 Thai	 arts	 and	
crafts	markets	both	domestically	and	internationally,	
sacit	has	assigned	to	develop	a	trading	platform	
specifically	for	arts	and	handicrafts.	Also,	it	is	to	
expand	online	trading	channels	with	other	platforms	
or	organizing	online	exhibition.	This	transformation	
by	using	technology	becoming	Virtual	Reality	Shop	
as	aggressive	marketing.	With	international	partners,	
we	do	business	matching	with	the	support	of	the	
Ministry	of	Commerce.	Expanding	the	market	for	
arts	and	crafts	to	be	widespread	and	match	the	
consumption	tastes	in	each	region	of	the	world.	
Arts	and	crafts,	which	are	still	in	demand	in	both	
American,	Asian	and	European	markets,	are	handicraft	
parts,	 furniture,	 and	 jewelry	made	of	 silver	and	
gold	and	also	fashion	handicraft	products.

 Training ‘Gen Z’ to be the CEO : To	create	
a	new	generation	 to	be	business	 leaders	 in	 the	
global	market	and	earn	more	income	for	Thailand	
from	exporting.	We	have	trained	people	in	‘Gen	Z’	
group	in	arts	and	crafts	as	the	power	of	the	new	
generation can create arts and crafts responding to 
new	trends	in	the	country	and	overseas.	It	is	also	
important	to	conserve,	continue,	and	restore	Thai	
arts	and	crafts	so	that	they	could	be	passed	on	
from	generations	to	generations.	 It	also	became	
a	stable	income	earning	career	and	truly	makes	
Thai	arts	and	crafts	harmonized	with	Thai	society,	
and	sparks	creativity	and	inspiration	to	the	new	
generation	and	Thai	people	ever	and	ever.
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ครูศิลป�ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม
และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม

The Master Artisans of Thailand, The Master Craftsmen,
and Craftsmanship Descendants

							sacit	เห็นถึงคว่ามสำาคัญของการส่งเสริมคุณิค่า
บุคคลผู ้มีคว่ามรู ้	คว่ามชำานาญ	มีทักษะฝีมือในงาน
ศิลปหัตถกรรมไทย	อนุร ักษ์และสืบสานภูมิป ัญญา
ดั้งเดิมที่สั่งสมสืบทอดจากบรรพบุรุษ	สะท้อนถึงศาสตร์
และศิลป์เชิงช่างในสาขาต่างๆ	ให้ดำารงคงอยู่โดยไม่ให้
สูญหายไปตามกาลเว่ลา	รว่มท้ังส่งต่อองค์คว่ามรู้สู่ลูกหลาน
และคนรุ่นหลังให้ได้เห็นคุณิค่าก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจ
ในการช่ว่ยกันอนุรักษ์	รักษาสืบสานต่อไป	อีกทั้งส่งเสริม
ให้เกิดการนำาองค์คว่ามรู้จากภูมิปัญญาดั้งเดิมที่อยู่ใน
ตัว่บุคคลเหล่าน้ีไปใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอดส่งต่อให้ถึง
ผู้อยู่ในว่งการงานช่างศิลปหัตถกรรม	หรือทายาท	เยาว่ชน
คนรุ่นหลังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อยอดผสมผสาน
ด้ว่ยคว่ามสร้างสรรค์สู ่คว่ามร่ว่มสมัยและสมัยนิยม
อันจะนำาไปสู่การดำารงรักษาไว่้ซึ่งภูมิปัญญาอันทรงคุณิค่า
และสร้างโอกาสในเชิงพาณิิชย์

	 	 	 	 	 	 sacit	 ได้ดำาเนินกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลเป็น
“ครูศิลป์ของแผ่นดิน” “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” และ
“ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม”	ขึ้นพร้อมทั้งดำาเนินการ
รว่บรว่มชีว่ประว่ัติ	ผลงานและองค์คว่ามรู้ในการทำางาน
ศิลปหัตถกรรมของผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติเพ่ือรักษา
ข้อมูลองค์คว่ามรู้ในงานหัตถกรรมแต่ละประเภท	โดยเฉพาะ
ในงานหัตถกรรมท่ีกำาลังจะสูญหาย	หรือเหลือผู้ทำาน้อยราย
ให้คงอยู่	ดำารงไว่้ซึ่งเอกลักษณิ์และมรดกทางว่ัฒนธรรม
ของชาติไทยตลอดจนดำาเนินการเผยแพร่เกียรติประวั่ติ
ของผู้ได้รับการเชิดชูทุกคน	 ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณิชน
ในว่งกว้่าง	นำาไปสู่การสร้างการรับรู้	เรียนรู้	สร้างแรงบันดาลใจ
และเป็นแนว่ทางให้เกิดการนำาองค์คว่ามรู้จากภูมิปัญญา
ใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อยอด		

	 sacit	realizes	the	importance	of	promoting	
the	value	of	individual	specialists	in	traditional	arts	and	
crafts,	especially	who	have	been	preserving	and	
inheriting	 traditional	wisdom	 from	 their	 ancestors.	
They	have	reflected	the	craftsmanship	in	various	fields	
and	not	to	lose	the	wisdom	over	time.	Moreover,	these	
people	 also	 pass	 on	 knowledge	 to	 the	 future	
generations	 for	 that	 the	new	people	can	appreciate	
the	 value.	 It	 creates	 an	 inspiration	 to	 conserve,	
preserve,	carry	on,	the	use	of	knowledge	from	the	
traditional	 wisdom	 in	 these	 people.	 Thus,	 they	 can	
take	 advantage	 in	 this	 knowledge	 in	 craft	 industry.	
Knowledge	from	Art	Teachers	of	the	Land,	Teachers	of	
Arts	and	Crafts,	and	Descendants	of	Arts	and	Crafts	
Artisans	 can	be	beneficial	 to	 the	development	 to	 be	
contemporary	and	modern,	which	will	 lead	 to	 the	
valuable	wisdom	and	creating	commercial	opportunities.

	 Therefore,	sacit	has	carried	out	activities	to	honor	
individuals	as	“The	Master	Artisans	of	Thailand”,	“The	
Master	Craftsmen”	and	“Craftsmanship	Descendants”	by	
collecting	their	biographies	and	works	to	maintain	the	
knowledge	of	each	type	of	handicraft	especially	in	
handicrafts	that	are	about	to	be	extinct.	to	maintain	
the	identity	and	cultural	heritage	of	the	Thai	nation	as	
well	 as	disseminating	 the	honors	 of	 all	 the	 artisans.	
This,	 they	 can	be	 known	 to	 as	 influencers	 to	 create	
awareness,	to	learn,	to	be	role	models	for	further	de-
velopment.
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“The Master Craftsmen”
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Crafts Network

	 	sacit	พัฒนาศักยภาพผู ้ท ำางานหัตถศิลป์ไทย

เพ่ือสร้างให้เป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้านงานศิลปหัตถกรรม

ภายใต้การเป็นสมาชิกของ	sacit	โดยติดอาวุ่ธทั้งในด้าน

การพัฒนาทักษะฝีมือ	การพัฒนาคว่ามรู้ด้านการประกอบ

ธุรกิจ	การตลาดและการค้า	รว่มทั้งคว่ามคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ

ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผู้ประกอบการสามารถนำาไปใช้เพ่ิมขีดคว่ามสามารถ

ในการแข่งขัน	รว่มทั ้งมองหาแรงบันดาลใจ	โอกาสและ

คว่ามเป็นไปได้ในโลกธุรกิจยุคใหม่	 ปัจจุบันมีจำานว่นสมาชิก

ทั้งสิ้น	3,600	ราย

	 ในปี	2564	sacit	ได้ดำาเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่าย

แก่สมาชิก	เพื่อเสริมสร้างการทำางานเป็นเครือข่ายร่ว่มกัน

ของสมาชิกกับ	sacit	 เพ่ือสร้างห่ว่งโซ่คุณิค่า	 (Value	Chain)	

เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น	การเลือกใช้ว่ัสดุที่เหมาะสมกับ

การออกแบบ	และการผลิต	จนถึงระบบการค้าส่ง	และการค้าปลีก

ให้เครือข่ายทำางานร่ว่มกันเป็น	Smart	Craft	Network	คือ

ใช้การสื่อสารรว่ดเร็ว่และกว่้างไกลผ่าน	Digital	Technology	

ได้แก่	ครั้งที่	1	ระหว่่างว่ันที่	26-27	พฤศิจกายน	2563

ณิ	โรงแรมลายทอง	จ.อุบลราชธาน	โดยมีสมาชิกที่เข้าร่ว่ม	

โครงการทั้งสิ้น	รว่ม	85	ราย	และครั้งที่	2	ระหว่่างว่ันที่	28-

19	มีนาคม	2564	ณิ	 โรงแรมโรงแรม	ลีการ์เดนส์	พลาซ่า

อ.หาดใหญ่	จ.	สงขลา	โดยมีสมาชิกที่เข้าร่ว่ม	โครงการทั้งสิ้น

รว่ม	122	ราย



4342 	 sacit	 has	 developing	 the	 ability	 of	 Thai	

handicrafts	 creators	 to	 be	 entrepreneurs	 or	 to	

own	start-up	in	arts	and	crafts	as	a	member	of	

the	institution.	As	they	can	develop	their	skills,	

entrepreneur	knowledge,	marketing	and	selling,	

and	new	thoughts	of	creativity	which	can	boost	

up	the	ability	in	the	competitive	market.	In	addition,	

it	 is	 for	 fisning	 new	 inspiration	 and	 aspiration	

for	any	possibilities	in	modern	business	world	as	

we	have	3,600	members	in	the	network.

	 In	 2021,	 sacit,	 has	 held	 activities	 for	

network	members	to	support	the	working	process	

as	a	team	with	the	members	of	sacit	and	to	

increase	value	chain,	connecting	with	local	wisdom	

with	 appropriate	 materials	 with	 designs,	

production.	Also,	the	idea	of	wholesale	and	retails	

is	also	shared	among	members	as	we	are	‘Smart	

Craft	Network’	which	can	be	communicated	fast	

and	widely	through	digital	technology.	The	first	

meeting	 was	 held	 on	 26-27th	 November	 2020	

at	Lai	Thong	Hotel	in	Ubonratchathani,	together	

with	 85	 participants.	 And	 the	 second	 meeting	

was	held	on	28-19th	March	2021	at	Lee	Garden	

Plaza	Hotel	 in	Hat	Yai,	Songklha	 together	with	

122	participants.



								sacit	ได้ดำาเนินการคัดเลือกชุมชนที่มีภูมิปัญญา
คว่ามรู้ในงานศิลปหัตถกรรมไทย	ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ให้แก่ผู้สนใจต้ังแต่ปี	2557	เป็นต้นมา	และในปี	2561	และ
2562	 ได้คัดเลือกชุมชนที่มีครูศิลป์	ครูช่าง	และทายาท
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรมและ
อัตลักษณิ์ชุมชน	ผ่านการท่องเทียว่ในวิ่ถีชุมชนภายใต้ชื่อ
ชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม	(Craft	Communities)	จำานว่น
ชุมชนทั้งหมดที่ดำาเนินการแล้ว่	มีจำานว่น	38	ชุมชน	

	 เนื่องด้ว่ยสถานการณิ์การแพร่ระบาดของไว่รัส
โคโรนาสายพันธ์	 โคว่ิด-19	 เมื่อปี	 2563	 ทำาให้	 sacit	
ปรับแผนการดำาเนินงานชุมขนเรียนรู้หัตถกรรมไปสู่การ
สื่อสารในรูปแบบออนไลน์	โดยคัดเลือกชุมชนเรียนรู้
หัตถกรรมท่ีมีอยู่เดิมและมีคว่ามพร้อมมาอบรมหลักการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยว่โดยชุมชน	การขายสินค้า
ชุมชนออนไลน์	และการประชาสัมพันธ์ชุมชนผ่านส่ือโทรทัศน์
ส่ิงพิมพ์และส่ือโซเชียล	เพ่ือให้เกิดการรับรู้เข้าใจและเข้าถึง
ชุมชนโดยต้ังเป้าในการเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชนจากภูมิปัญญา
และทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่

Craft Communities
	 ในปี	2564	sacit	จึงมุ่งเน้นสำารว่จคว่ามต้องการของชุมชนเพื่อนำาว่ิทยาการและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ไปสนับสนุนส่งเสริมการผลิตและการประกอบการให้บุคลากรในชุมชนเพื่อให้มี
ศักยภาพในการผลิตสินค้าที ่มีมาตรฐาน	ตอบสนองคว่ามต้องการของตลาดปัจจุบัน	อาทิเช่น	
การรว่บรว่มข้อมูลและว่ิเคราะห์คว่ามต้องการของชุมชนมาจัดทำาคู่มือชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีบริบท
ในการเล่าเร่ืองท่ีถูกต้องกระชับ	ชัดเจนในการเผยแพร่และการอบรมให้คว่ามรู้ด้านการตลาดออนไลน์
แก่ชุมชน	ให้เข้าใจถึงการทำาการตลาดออนไลน์เเละสามารถสร้างรายได้ท่ีย่ังยืนต่อไป	โดยได้ดำาเนินงาน
ไปทั้งสิ้น	8	ชุมชนใน	4	ภาค	ประกอบด้ว่ย	1)	ชุมชนหัตถกรรมบ้านหล่ายแก้ว่	(กะเหรี่ยงโผล่ว่)
จ.เชียงใหม่	2)	ชุมชนหัตถกรรมบ้านห้ว่ยทราย	(ใยกัญชง)	จ.เชียงใหม่	3)	ชุมชนหัตถกรรมวั่ดธาตุประสิทธ์ิ
(ผ้าไหมยกมุก)	จ.นครพนม	4)	กลุ่มหัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาว่	จ.อุบลราชธานี	5)	ชุมชนจักสาน
เตยปาหนัน	ดุหุนสามัคคี	จ.ตรัง	6)	กลุ่มบาติกยางกล้ว่ย	จ.สงขลา	7)	กลุ่มป่านศรนารายณ์ิ	จ.เพชรบุรี	
และ	8)	ชุมชนหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด	จ.นนทบุรี

	 sacit	has	been	supporting	arts	and	crafts	
in	community	by	selecting	community	with	local	
wisdoms	 in	handicraft	 since	2014.	 In	2017	and	
2018,	the	organization	has	selected	the	Teachers,	
the	Artisans,	and	the	Descendants	of	handicrafts	
to	be	learning	centers	in	wisdom	arts	and	crafts	in	
38	crafts	communities.	

	 Due	to	the	pandemic	of	COVID-19	in	2019,	
the	government	had	to	enact	emergency	decree	
and	 there	 are	 preventive	 measures	 such	 as	
social	distancing	in	between	citizens,	thus,	sacit	
needed	 to	 adjust	 the	 operation	 to	 learn	 in	
handicrafts	 by	 learning	 online.	 sacit	 has	
selected	 some	communities	who	were	ready	to	
arrange	webminars	for	management,	local	tourism,	
selling	 online,	 and	 promoting	 the	 communities	
via	 television,	papers,	and	social	media	 to	 raise	
awareness	and	the	accessibility	and	to	target	in	
helping	 the	communities	 to	earn	more	 from	the	
resources	they	already	have.
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	 In	2021,	sacit	aims	to	take	a	survey
on	the	needs	 in	the	community	and	bring	the	
talents	 and	 new	 technology	 for	 encouraging	
and supporting production and entrepreneur 
in	communities.	Therefore,	the	community	has	
more	 potential	 in	 producing	 quality	 products	
which	meet	the	needs	of	current	markets.	Main	
activities	 of	 the	 operation	 of	 arts	 and	 crafts	
community	in	2021	are	consist	of,	collecting	
data	 and	 analyze	 needs	 of	 communities	 to	
provide	 the	 community	manual,	 so	 they	 have	
the	 information	 to	 convey	 and	 distribute	
concisely	and	clearly	and	having	seminars	for	
online	 marketing	 in	 the	 community,	 so	 they	
can	understand	 strategies	 in	 online	marketing	
and	sustainably	earn	for	livings.	There	are	8	
communities,	 selected	 for	 the	 project	 from	 4	
regions.	1)	Arts	and	Crafts	Community	of	Baan	
Lai	Kaew	(Pwo	Karen),	Chiangmai	2)	Arts	and	
Crafts	Community	of	Baan	Hua	Sai	(Hemp	Fabric),	
Chiangmai.	 3)	 Arts	 and	 Crafts	 Community	 of	
Wat	 Thad	Prasit	 (Thai	Yok	Mook	Silk),	Nakhon	
Phanom.	4)	Brass	Community	of	Baan	Pa-aow,	
Ubonratchathani.	 5)	 Basketry	 Community	 of	
Panan	Duhun	Samaki,	Trang.	6)	Banana	Rubber	
Batik	Group,	Songkhla.	7)	Sisal	Group,	Phetchaburi	
8)	Pottery	Arts	and	Crafts	Community	Koh	Kred,	
Nonthaburi.

ระบบสืบค้นข้อมูลงานศิลปหัตถกรรมไทย
Distribution of Thai Handicraft Knowledge by sacit Archive

     sacit สร้างองค์คว่ามรู้งานศิลปหัตถกรรมไทย
ผ่านการใช้เทคโนโลยีและนว่ัตกรรมแห่งยุคดิจิทัล
ผ่านการจัดเก็บข้อมูลบนระบบการสืบค้นข้อมูลท่ีสามารถ
ใช้งานง่ายทุกที่ทุกเว่ลา	หรือที่เรียกว่่า	sacit	Archive
ที่มีการรว่บรว่บองค์คว่ามรู้งานหัตถศิลป์บนดิจิทัล
แพลตฟอร์มท้ังจากตัว่บุคคล	ตัว่ผลิตภัณิฑ์	และกระบว่นการ
ขั ้นตอนการทำา	 เช ื ่อมโยงข้อมูลกับแหล่งเร ียนรู ้
และชุมชนหัตถกรรมทั่ว่ประเทศ	ซึ ่งภาคส่ว่นต่างๆ
ทั้งภาคประชาชน	นักเรียนนิสิตนักศึกษา	ภาคการผลิต
ผู้ทำางานศิลปหัตถกรรม	ผู้ประกอบการ	สตาร์ทอัพ	
SME	และผู้ท่ีมองหาโอกาสทางธุรกิจ	สามารถเช่ือมโยง
และนำาข้อมูลมาใช้งานต่อยอดให้เกิดการพัฒนาตนเอง
เพิ่มขีดคว่ามสามารถในการแข่งขัน	เพิ่มประสิทธิผล
ในการผลิต	รว่มทั ้งช่ว่ยในการสืบสานรักษางาน
ศิลปหัตถกรรมไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

	 ระบบสืบค้นข้อมูลงานศิลปหัตถกรรมไทยให้
บริการข้อมูลผลงานการสร้างสรรค์ของครูฯ	และทายาทฯ
ที ่ ได ้ร ับการเช ิดช ูจาก	 สศท.	 ใน	 10	 กล ุ ่มงาน
หัตถกรรม	คือ	งานเครื่องทอ	เครื่องดิน	เครื่องจักสาน
เครื ่องไม้	เครื ่องโลหะ	เครื ่องหนัง	เครื ่องกระดาษ	
เครื่องหิน	เครื่องรัก	และงานหัตถกรรมประเภทอื่นๆ
รว่มมากกว่่า	 2,500	ชิ้นงาน	 โดยแบ่งการให้บริการ
ข้อมูลและองค์คว่ามรู้ใน	5	หมว่ดหมู่	คือ	งานศิลปาชีพ
งานศิลปหัตถกรรม	ผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม
(ครูฯ	และทายาทฯ	ที ่ได้รับการเชิดชูจาก	sacit)	
แหล่งเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรมและส่ือส่ิงพิมพ์/วี่ดิทัศน์
เพ่ือส่งเสริมให้องค์คว่ามรู้ท่ีอยู่ในตัว่บุคคล	ในกระบว่นการ
และในชิ้นงานศิลปหัตถกรรมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ
พลังสร้างสรรค์ให้งานศิลปหัตถกรรมไทยให้ได้รับการศึกษา
ต่อยอดคุณิค่าแก่ผลงานหัตถศิลป์	ท้ังในเชิงประวั่ติศาสตร์
งานออกแบบ	งานด้านว่ิชาการ	รว่มไปถึงการคิดค้น
นำานว่ัตกรรมใหม่ๆ	มาต่อยอดเชิงพาณิิชย์		นับเป็น
เป็นการนำาองค์คว่ามรู้เข้าไปเสริมคว่ามแข็งแกร่งแก่
งานศิลปหัตถกรรมไทยตั้งแต่ต้นน้ำาจนถึงปลายน้ำา
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	 นอกจากน ั ้น	sacit	Archive	ย ังเป ็นการ

ดำาเนินงานตามแนว่ทางการจัดระบบและฐานข้อมูล

ตามยุทธศาสตร์ชาติท่ีมีการเช่ือมโยงและบูรณิาการข้อมูล

Big	Data	ซึ ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกในหลากหลายมิติ

เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่ว่นเข้ ามามีส่ ว่นร่ว่มและ

สามารถเข ้าถ ึงองค์คว่ามรู ้ในงานศิลปหัตถกรรม

อย่างรอบด้าน	สามารถนำาองค์คว่ามรู ้ไปต่อยอด

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 ปัจจุบันมีผู้เข้าใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลศิลป-

หัตถกรรมผ่านทางเว่็บไซต์	 “archive.sacit.or.th”	

จากทั้งในและต่างประเทศแล้ว่มากกว่่า	 20,000	 คน

	รว่มมากกว่่า	60,000	ครั้ง	sacit	Archive	จึงนับเป็น

หนึ่งกลไกสำาคัญที่มีการนำานว่ัตกรรมบริการดิจิตัลมา

บูรณิาการกับฐานข้อมูลองค์คว่ามรู้ทางศิลปหัตถกรรม

และเป็นช่องทางหลักที่	สศท.	ให้บริการองค์คว่ามรู้

แก่สังคม	เพื่อเป็นส่ว่นหนึ่งในการร่ว่มรักษาและต่อยอด

องค์คว่ามรู้ในงานศิลปหัตถกรรมไทยให้คงอยู่คู่สังคม

อย่างยั่งยืน	

	 sacit	 provides	 knowledge	 of	 Thai	 handicrafts	
through	 technology	 and	 innovation	 of	 digital	 era	
via	archive	to	access	any	place	and	any	time,	called	
“sacit	Archive”	which	we	have	combined	the	
knowledge	of	handicrafts	on	digital	platform	from	
individual,	 product , 	 and	 process , 	 connected	
a l together	with	learning	centers	in	overall	handicrafts	
communities	 in	Thailand	and	 in	all	groups	of	people	
such	 as	 citizen,	 students,	 industrial	 entrepreneurs	
handicrafts	artists,	start-up,	SME,	and	those	who	are	
looking	 for	 new	 opportunities.	 Therefore,	 they	 can	
connect	all	knowledge	and	extend	it	to	self-development	
and	 increase	 ability	 to	 join	 in	 competitive	markets,	
even	to	increase	the	power	in	producing	and	also	to	
maintain	the	pers	of	Thai	handicrafts	ever	since.

	 Nowadays,	 sacit	 Archive	 has	 been	 provided	
workpieces	information	of	Teachers	of	the	Land	and	
the	Descendants	who	are	acknowledged	by	sacit	 in	
10	groups	of	handicrafts	those	are	textile,	earthenware,
basketry,	woodwork,	metalwork,	 leatherwork,	
paperwork,	 stoneware,	 gilded	 lacquer,	 and	 other	
types	 or	 work	 for	 over	 2,500	 pieces.	 All	 the	
workpieces	information	is	divided	by	5	groups	which	
are	 Arts	 and	 Crafts,	 Handicraft	 Arts,	 Handicrafts	
Artisans	 (the	 Teachers	 and	 the	 Descendants	
acknowledged	 by	 sacit),	 Handicrafts	 Knowledge	
Sources,	and	Printing	and	Video	Media.	All	information	
is	to	support	the	knowledge	in	the	persons	in	the	process	
and	 handicrafts	workpieces	 in	 historical,	 designing,	
academic,	 and	 together	 with	 creating	 innovation.	
Nevertheless,	all	data	helps	in	extend	commercialization	
which	strengthens	the	value	of	handicrafts	from	the	
top	to	till	the	end.

48 49



	 Moreover,	sacit	Archive	is	also	working	
on	the	process	of	database	management	
based	 on	 national	 strategy	 since	 it	 is	 con-
nected	to	 the	 integration	of	big	data	which	
contains	informative	data	in	depth.	Thus,	the	
archive	is	opened	for	all	departments	to	be	
able	to	participate	and	to	access	surrounded
knowledge	 of	 handicrafts,	 leading	 to	 the	
effective	extension	of	data	in	various	way	

	 	 Currently,	 there	 are	 users	 in	
sacit	 Archive	via	“archive.sacit.or.th”	 from	
Thailand	 and	 abroad	 over	 20,000	 people	
and	 over	 60,000	 times.	 This	 is	 one	 of	 the	
most	important	strategies	bringing	innovations	
in	 digital	 integration	 with	 organizational	
database	via	handicrafts	and	main	channel
sacit	to	serve	knowledge	to	society	and	to	be	
a	part	in	maintain	and	extend	knowledge	in	
Thai	handicrafts.
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	 ระบบ	E-library	เป็นหนึ ่งในแพลตฟอร์มดิจิตัลที ่
sacit	พัฒนาขึ้นในปี	2564	เพื่อยกระดับการให้บริการห้องสมุด
บรรณิศิลปาคาร	ซ่ึงต้ังอยู่	ณิ	สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย
(องค์การมหาชน)	อ.บางไทร	จ.พระนครศรีอยุธยา	สู่การสืบค้น
และเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทััล	เพื่อเป็นส่ว่นหนึ่งของการเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรมเต็มรูปแบบด้ว่ยการบริหาร
จัดการทรัพยากรกลุ่มหนังสือด้านงานศิลปหัตถกรรม	หนังสือหายาก
และหนังสือประเภทอื่นๆ	ทั้งภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	และภาษา
ต่างประเทศ	รว่มมากกว่่า	2,600	เล่ม	ให้สามารถสืบค้นเพ่ือติดต่อ
เข้าใช้บริการ	ณิ	ห้องสมุดบรรณิศิลปาคารได้	รว่มถึงการให้บริการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	(E-book)	และนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์
(E-magazine)	ในหมว่ดหมู่องค์คว่ามรู้ต่างๆ	มากกว่่า	300	เล่ม
เพื ่อให้ผ ู ้สนใจสามารถศึกษาองค์คว่ามรู ้ได ้ท ุกที ่ท ุกเว่ลา
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้	 (Learning	Society)	ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร	

	 ระบบ	 E-library	 จึงถือเป็นช่องทางหนึ่งในการเข้าถึง
แหล่งองค์คว่ามรู ้งานศิลปหัตถกรรมไทยภายในห้องสมุด
บรรณิศิลปาคาร	ที่สร้างการรับรู้และเผยแพร่คุณิค่าแห่งงาน
ศิลปาชีพและงานศิลปหัตถกรรมไทยสู่สาธารณิะ	 เพื่อให้งาน
ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมไทยเป็นที่รู้จัก	 ได้รับการส่งเสริม
และร่ว่มสืบสานต่อไป

ขยายช่องทางการเข้าถึงข้อมูลงาน
ศิลปหัตถกรรม ผ่านระบบ E-Library

Increasing Channels to Access Thai Handicraft 
Knowledge via E-Library
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	 	 	 	sacit	E-library	 is	one	of	digital	

platforms	which	are	developed	in	2021	to	

elevate	the	service	in	Library	of	Arts	in

sacit	 in	 Bangsai,	 Phra	 Nakorn	 Sri	 Ayuttaya	

to	study	and	 learn	 in	digital	 system	and	as	

a	part	of	 learning	center	 in	arts	and	crafts.	

With	the	resource	management	in	over	2,600	

Thai	 and	 international	 language	 rare	 books	

of	handicrafts,	rare	gem	books,	etc.,	it	helps	

increasing	 accessibility	 to	 get	 a	 service	 in	

library	 of	 arts.	 There	 are	 also	 e-books	 and	

e-magazine	in	various	genres	over	300	books	

for	 all	 staff	 of	 sacit,	 students,	 researchers,	

art	creators	to	read	and	learn	from	anywhere	

and	 anytime.	 E-library	 also	 decreases	 the	

expense	in	commuting	and	supports	learning	

society	in	internal	and	external.

	 E-library	 is	 a	 part	 of	 channels	 to	

access	 the	 knowledge	 of	 handicrafts	 and	

resources	in	Bannasilpakarn library	which	

helps	 increasing	 the	 acknowledgement	

and	 distribution	of	 arts	 to	 the	public.	So,	

that	all	Thai	arts	and	handicrafts	will	keep	

being	 famous	 and	 being	 supported	 and	

inherited	over	and	over.

การประกวด “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen”
The “Thai Fabric for Every Generation” Competition

	 	sacit	เห็นคว่ามสำาคัญของกลุ่มคนรุ่นใหม่เพราะ

จะเป็นกลุ่มที่เกิดการสืบสาน	อนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรม

ให้สืบต่อไปในวั่นข้างหน้า	นอกจากจะสร้างค่านิยมในคุณิค่า

คว่ามเป็นไทย	เกิดคว่ามรู้สึกภาคภูมิใจในรากเหง้าภูมิปัญญา

ด้านศิลปาชีพและหัตถกรรมไทยแล้ว่	สิ ่งส ำาคัญคือ

การสร้างการรับรู้งานศิลปหัตถกรรมไทยในมุมมองใหม่

ให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านทางสื่อดั้งเดิมและสื่อสมัยใหม่

พร้อมๆ	ไปกับการปรับคว่ามคิดและกระบว่นการทำางาน

ของผู้ทำางานศิลปหัตถกรรมไทยให้เกิดการพัฒนารูปแบบ

ของผลิตภัณิฑ์	เพิ่มมูลค่าให้งานหัตถกรรมไทยให้ตรง

กับรสนิยมของผู้บริโภค	

 

					sacit	จึงได้ดำาเนินการจัดประกว่ดผลงานศิลปหัตถกรรม

เชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนว่คิด	 “ผ้าไทยใส่ได้ทุก	 Gen”		

เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สมัครเข้าร่ว่มการประกว่ดได้นำาเสนอ

รูปแบบและกระบว่นการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงให้เห็น

ถึงการต่อยอดคุณิค่าของผ้าศิลปาชีพ	หรือผ้าไทยทอมือ

ในแต่ละภูมิภาค	ผ่านผลงานการออกแบบแฟชั ่น	และ

เครื่องแต่งกายผ้าไทยที่สามารถสว่มใส่ได้ในชีว่ิตประจำา

วั่นตรงกับคว่ามต้องการของทุกเจนเนอเรช่ัน	ประกอบด้ว่ย

Baby	Boomer		Generation	X		Generation	Y	และ

Generation	Z



	 สำาหรับการดำาเนินงานในปี	2564	มีผู้สนใจ

เข้าร่ว่มประกว่ดนำาส่งผลงานภาพร่าง	(Sketch)	/Flat	

Drawing	พร้อมเรื่องเล่าแนว่คว่ามคิดหรือแรงบันดาล

ใจในการออกแบบแฟช่ัน	และเคร่ืองแต่งกาย	เป็นจำานว่น

ทั ้งส ิ ้น	327	ผลงาน	และได้ร ับการคัดเล ือกจาก

คณิะกรรมการตัดสินการประกว่ดฯ	ให้ผลิตเป็นผลงานจริง

จำานว่น	130	ผลงาน	ซึ่งเป็นผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึง

คว่ามสร้างสรรค์	(Creative)	ของเส้ือผ้าสตรี/เส้ือผ้าบุรุษ

ท่ีสามารถถ่ายทอดแรงบันดาลใจสู่ผลงานการออกแบบ

คว่บคุมดูแลกรรมว่ิธีการผลิตการตัดเย็บให้ตรงตาม

แบบที่ออกแบบไว่้	และที่สำาคัญสามารถสว่มใส่ได้จริง

ในชีวิ่ตประจำาวั่นอย่างร่ว่มสมัย	โดยผลงานท้ัง	130	ผลงาน

ได้ถูกจัดแสดงเผยแพร่สู่สาธารณิะในรูปแบบ	SACIT	

Virtual	Fashion	Runway	ผ่านทาง	Facebook	:	sacit

และ	SACICT	Award	2021	เพื ่อคัดเลือกผลงาน

ชนะเลิศจำานว่น	13	ผลงาน 
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	 ผลงานชนะเลิศทั้ง	13	ผลงานประกอบด้ว่ย	ภาคเหนือ	1.ประเภท	Gen-B	 :	ผลงาน	Wabi	Sabi	 โดย

นายสมชัย	ธงชัยสว่่าง	2.ประเภท	Gen-X	:	ผลงาน	Tai	Lue	modish	โดย	นายปรรณิกร	แก้ว่รากมุข	3.ประเภท	

Gen-Y	:	ผลงาน	GLAMPER	แกลมเปอร์	โดย	นายว่ารินทร์	อินทะยศ	ภาคกลาง 4.ประเภท	Gen-B	:	ผลงาน	

Line	Way	of	life	โดย	นายณิรงค์ยศ	ทีจันทร์มาตย์		5.ประเภท	Gen-X	:	ผลงาน	Slow	life	โดย	นายวั่ชระ	ยาสุกแสง

6.ประเภท	 Gen-Y	 :	 ผลงาน	 ฝันว่่าได้เที่ยว่	 โดยนายอภิสิทธิ์	 เพิ่มลาภ	ภาคอีสาน	 7.ประเภท	 Gen-B	 :	 ผลงาน

ออนซอน	มยุรีรหัส	โดย	นางสาว่ณิัฐว่ิกา	บุญอาจ	8.	ประเภท	Gen-X	:	ผลงาน	The	icon	of	Culture	โดยนาย

ว่ัชรพล	คำาพรมมา	9.ประเภท	Gen-Y	:	รหัส	NEY0350	ผลงาน	SPIRIT	OF	THAI	โดยนางสาว่เบญจพร	ครุฑกุล

ภาคใต้	10.ประเภท	Gen-B	:	ผลงาน	Paradise	of	the		southern	โดย	นายชนะจิตร	หนูเดช	11.ประเภท	Gen-X	:

ผลงาน	Deformtion	of	the	nature	โดย	นายชนะจิตรหนูเดช	12.ประเภท	Gen-Y	:	ผลงาน	มนต์เสน่ห์เมืองใต้

โดย	นางสาว่ซูมัยยะห์	ตอรี	/	นายประพนธ์	ชนะพล	/	ณิัฐชนา	นว่ลยัง	และ	13.ประเภท	Gen-Z	:	ผลงาน	SKATER	

The	New	Wave	โดย	นางสาว่สาลินี	ไพบูลย์รุ่งโรจน์	/	นางสาว่ณิัฐพร	ธีรสุปาณิี

	 ทั้งนี้	 ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางว่ัลและโล่ห์จากรัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งพาณิิชย์	 พร้อมโอกาสในการต่อยอด

ทางธุรกิจผ่านกิจกรรม	“การจับคู่ทางธุรกิจ:	Business	Matching”	เพื่อจัดจำาหน่ายในห้างสรรพสินค้าในเครือ

บริษัท	สยามพิว่รรธ์จำากัด	ต่อไป



	 sacit	 also	 focuses	on	new	generation	

because	 these	 target	 group	 have	 potential	

to	preserve	and	inherit	Thai	arts	and	crafts.	

Apart	from	creating	values	of	Thai.	It	is	also	

the	pride	of	local	wisdom	of	Thai	handicrafts	

and,	most	importantly,	the	awareness	of	Thai	

arts	through	young	blood	lens	from	traditional	

and	 new	media.	 This	 is	 also	 to	 adjust	 and	

adapt the attitude and operation of those 

who	are	working	in	this	field	to	develop	

and	 increase	 value	 in	 product	 to	 meet	

consumers’	expectation.	

	 sacit	 has	 held	 the	 competition	 in	

creative	concept	of	The	“Thai	Fabric	for	Every	

Generation”	Competition	so	that	all	interested	

people	 can	 join	 and	 present	 their	 thoughts	

and	 ideas	of	Thai	 fabrics	 from	their	 regions	

via	fashionable	designs	and	practical	in	daily	

life.	Thus,	these	designs	can	made	for	different	

generations	including	baby	boomer,	Genera-

tion	X,	Generation	Y,	and	Generation	Z.	

 

	 In	2021,	there	are	participants	sending	

over	 327	 pieces	 of	 sketch	 or	 flat	 drawings	

with	 their	 inspiring	 story	 in	 designing.	 130	

pieces	are	chosen	by	 the	committee,	 repre-

senting	 their	 creativity	 of	 male	 and	 female	

clothing.	 All	 workpieces	 are	 controlled	 to	

be	aligned	on	 the	quality	criteria	and	to	be	

practical	for	daily	usage.	All	in	all,	these	130	

pieces	are	exhibited	in	SACIT	Virtual	Fashion	

Runway	via	Facebook	page:	sacit	and	SACICT	

Award	2021,	before	getting	only	13	winners.
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	 13	winners	are	included	The	North	Re-

gion:	1)	Gen-B	Category,	Wabi	Sabi	by	Somchai	

Thongchaisawang.	2)	Gen-X	Category,	Tai	Lue	

Modish	by	Pannakorn	Kaewrakmook.	3)	Gen-Y	

Category,	 GLAMPER	 by	 Warin	 Inthayot.	 The	

Central	Region:	4)	Gen-B	Category,	Line	Way	

of	Life	by	Narongyout	Teechanmat.	5)	Gen-X	

Category,	 Slow	 Life	 by	 Watchara	 Yasook-

saeng.	 6)	 Gen-Y	 Category,	 “Fun-Wa-Dai-

Tiew”	by	Abhisit	Permlarp.	The	North-Easten	

Region:	7)	Gen-B	Category,	“On-Son-Ma-Yu-

Ree-Ra-Hat”by	Natwika	Boon-arj.	 8)	Gen-X	

Category,	The	Icon	of	Culture	by	Watcharapol	

Kampromma.	 9)	 Gen-Y	 Category,	 NEY0350,	

SPIRIT	 OF	 THAI	 by	 Benjaporn	 Krutkul.	 The	

South	Region:	10)	Gen-B	Category,	Paradise	

of	 The	 Southern	 by	 Chanajitr	Noodech.	 11)	

Gen-X	 Category,	 Deformation	 of	 the	 Nature	

by	 Chanajitr	 Noodech.	 12)	 Gen-Y	 Catego-

ry,	 “The	 Charm	 of	 the	 South”	 by	 Summai-

yah	 Tori,	 Propon	 Chanapon	 and	 Natchana	

Nualyang.	And	13)	Gen-Z	Category,	SKATER	

the	New	Wave	by	Salinee	Paiboolrungroj	and	

Nattaporn	Teerasupanee.

	 The	winner	will	receive	a	prize	money	and	

a	plaque	from	the	Minister	of	Commerce.	with	

opportunities	 to	 expand	 business	 through	

“Business	 Matching”	 for	 distribution	 in	

department	 stores	 under	 Siam	 Piwat	

Company	Limited.



`
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สงครามทำามือ
SACICT WAR CRAFT

					sacit	ได้ดำาเนินกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณิฑ์ศิลปหัตถกรรม

ให้สอดคล้องกับว่ิถีชีว่ิตปัจจุบัน	(sacit	Concept)	ซึ ่งเป็น

กิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างการรับรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับ

กลุ่มเป้าหมาย	ผ่านการถ่ายทอดองค์คว่ามรู้	จากกลุ่มผู้เกี่ยว่ข้อง

กับงานศิลปหัตถกรรมประเภทจักสาน	ทั้งผู้ผลิต	ผู้เชี่ยว่ชาญใน

ด้านงานศิลปหัตถกรรมในสาขาที่เกี่ยว่ข้อง	มาพัฒนางานร่ว่มกับ

ทีมออกแบบผลิตภัณิฑ์จักสานรุ่นใหม่	ได้รับรู้เรื่องราว่การพัฒนา

และสร้างสรรค์ผลิตภัณิฑ์จักสานร่ว่มสมัย	ผ่านสื่อสาธารณิะใน

รูปแบบรายการโทรทัศน์ก่ึง	Reality	Show	ในช่ือรายการ	SACICT

War	Craft		หรือ	สงครามทำามือ	ที่มีคว่ามสนุกสนาน	น่าติดตาม

ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และสนับสนุนงาน

ศิลปหัตถกรรมไทย	รว่มถึงยังสามารถสร้างกระแสคว่ามนิยม

ต่อการสร้างสรรค์และพัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทยประเภท

จักสานโดยวั่สดุจากธรรมชาติให้เป็นท่ีรู้จักและสนใจของสังคมไทย

	 รายการ	SACICT	WAR	CRAFT	สงคราม

ทำามือ	 เป็นรายการที่จะมาเปิดโลกทางคว่ามคิด

สร้างสรรค์ให้กับผู้ท่ีสนใจด้านงานศิลปหัตถกรรม

ไทย	เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา	นักออกแบบ	และ

ผู้ที่กำาลังมองหาธุรกิจใหม่ในการสร้างอาชีพ

ตลอดจนสามารถสร้างคว่ามนิยมให้กับงาน

ศิลปหัตถกรรมไทยเพ่ิมมากข้ึน	มีกำาหนดการออก

อากาศระหว่่างว่ันที่	7	สิงหาคม	-	25	กันยายน

2564	ทางสถานีโทรทัศน์อมรินท์ทีวี่	เอชดี	ช่อง	34

จำานว่น	8	ตอน	ตอนละ	30	นาที	เว่ลา	16.30	น.	–	

17.00	น.

									sacit	ได้ดำาเนินการเลือกผู้เข้าร่ว่มรายการ

จำานว่น	5	ทีม	ในแต่ละทีมประกอบด้ว่ย	ช่างศิลป์

ประเภทงานจักสาน	 (ครูช่างศิลปหัตถกรรม/	

ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม/สมาชิก	sacit	)	

จำานว่น	1	ราย	/	นักออกแบบคนรุ่นใหม่	จำานว่น

3	ราย	และผู้ที่มีชื่อเสียงหรือเป็นบุคคลสาธารณิะ

ที่เป็นที่นิยมหรือ	Influencer	ที่มีอิทธิพลต่อ

คว่ามคิดและสามารถจูงใจกลุ่มเป้าหมายและ

ประชาชนทั ่ว่ไป	(ผู ้เสริมทัพ)	จำานว่น	1	ราย

ซ่ึงท้ัง	5	ทีมน้ีได้ผ่านการคัดเลือกโดยคณิะกรรมการ

ผู้ทรงคุณิวุ่ ฒิจ าก ผู้ที่ สน ใจสมัคร เ ข้ า ร่ ว่ม

โครงการทั้งสิ้น	23	ทีม		
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	 ในขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน	แต่ละทีมจะต้องพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ตามโจทย์	 3	 ข้อ	 คือ	 จักสานแฟช่ัน	 จักสานเครื่องใช้และ

ของตกแต่ง	จักสานในรูปแบบนวัตกรรม	(จำานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้

รับการพัฒนาจำานวน	15	รายการ)	เป็นการทำางานร่วมกันระหว่างผู้ผลิต

งานหัตถกรรมและนักออกแบบรุ่นใหม่ผ่านการแลกเปล่ียนความ

คิดและการนำาความรู้ความสามารถของคนท้ังสองกลุ่มมาสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์จักสานที ่สามารถใช้ได้จริงต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์

โดยมีการสอดแทรกองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด

จากผู้เช่ียวชาญ	 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมรายการและผู้ชมได้รับความรู้และสาระ

ประโยชน ์ท ี ่น ่าสนใจ	อ ีกท ั ้งม ีการเช ิญก ูร ูด ้านการออกแบบ

และผู้ประสบความสำาเร็จทางธุรกิจมาเป็น	Mentor	เพื่อให้คำาแนะนำา

ในระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์	เพ่ือให้ผลงานท่ีพัฒนามีความสวยงาม

โดดเด่นและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

	 นอกจากนี้	 sacit	 ได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรที่มีความ
สนใจในต้นแบบผลิตภัณฑ์ที ่ได้จากการพัฒนาภายใต้โครงการ
โดยการร่วมสนับสนุนผลงานสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์	ได้แก่	ร้านกาแฟ
อินทนิล	ธุรกิจในเครือ	บริษัท	บางจากรีเทล	จำากัด	แบรนด์เสื ้อผ้า
และของตกแต่ง	Kloset	แบรนด์	KORAKOT	ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
ด้านการดูแลผิวพรรณและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในครัวเรือน

แบรนด์	Ali	และร้านค้าปลีกในประเทศจีน	JOY	&	CO 

	 sacit	 has	 developed	 products	 of	

Thai	 handicrafts	 to	 be	 useful	 for	 daily	

life	 as	 the	 concept	 of	 sacit	which	 aims	

to	build	awareness	and	 inspires	the	tar-

get	group	via	providing	knowledge	from	

those	 who	 are	 professional	 in	 crafts	

especially	in	basketry.	All	manufacturers	

and	relevant	specialists	in	arts	and	crafts

can	 brainstorm	 and	 develop	 with	 the	

youngblood	designers.	The	story	goes	by	

showing	the	development	and	creativity

of	the	modern	basketworks	via	TV	program	

named	 SACICT	 War	 Craft.	 The	 show	 is	

entertaining	and	inspiring	to	create	new	

Thai	craft	products	and	is	able	to	show	

how	Thai	basketry	can	become	creative	

and	contemporary	in	Thailand.



	 SACICT	War	Craft	is	the	show	to	open	

the	 world	 of	 creativity	 for	 those	 who	 are	

interested	in	Thai	crafts,	being	useful	for	

students,	designers,	and	those	who	are	looking	

for	 new	 opportunity	 to	 earn	 for	 a	 living,	 so	

that	it	increases	more	awareness	of	Thai	arts	

and	 crafts.	 The	 show	 is	 broadcasted	 from	7	

August	–	25	September	2021	on	Amarin	TV	HD	

Channel	34	in	8	episodes,	at	16.30	–	17.00.

	 sacit	has	chosen	the	participants	 in	5	

teams	which	includes	1	basketry	artist	(from	

Teachers	 of	Arts	 and	Crafts,	Descendants	 of	

Arts	and	Crafts	Artisans,	sacit	members),	and	

3	 young	blood	designers,	 and	1	 celebrity	 or	

influencer	as	a	supporter.	These	5	teams	were	

selected	by	the	committee	from	23	teams	of	

participants.

64

	 In	 the	process	of	 creating	workpieces,	 each	
team	needs	to	develop	their	products	by	3	conditions	
those	are,	fashionable	basketry,	decorative	basketry,	
and	innovative	basketry	(as	they	need	to	develop	
15	products	in	the	list).	It	is	the	coordination
between	crafts	artisans	and	new	generation	designers	
through	exchanging	ideas	and	knowledge,	becoming	
practical	 basketry	 works	 in	 commercials.	 While	 in	
the	 competition,	 there	 is	 also	 knowledge	 in	
developing	products	and	marketing	from	specialists	
so	that	all	participants	and	audience	can	learn	and	
follow	 on.	 Moreover,	 there	 are	 also	 mentors	 from	
successful	designer	gurus	to	give	suggestion,	so	that	
all	 developed	 products	 become	 beautiful,	 unique,	
and	matched	to	the	needs	of	the	target.

	 Nevertheless,	 sacit	 has	 cooperated	 with	
partners	who	are	 interested	 in	 the	prototype	 from	
the	 project	 as	 they	 push	 these	 products	 into	
commercials	 such	 as	 Inthanin	Cafe—the	business	
under	 Bangchak	 Corporation	 Public	 Company	
Limited,	 Kloset—	 clothing	 brand	 and	 decorations,	
KORAKOT—	natural	skincare	products	under	brand	
Ali,	and	retail	shop	from	China,	JOY	&	CO.
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	 ในช่ว่งปี	2564	ประเทศไทยไดรับผลกระทบ
จากสถานการณิ์การแพร่ระบาดของไว่รัส	COVID-19															
มีคว่ามรุนแรง	และส่งผลกระทบในหลายๆ	ด้าน	ทั้งระบบ
เศรษฐกิจและการดำาเนินชีว่ิตของประชาชน	รัฐบาลดำาเนิน
มาตรการล็อกดาว่น์และเว้่นระยะห่างทางสังคมเพ่ือหยุดย้ัง
การแพร่ระบาด	ส่งผลให้การบริโภคท้ังภายในและต่างประเทศ
ชะลอตัว่และลดลงอย่างเห็นได้ชัด	รว่มทั ้งตลาดงาน
ศิลปหัตถกรรมก็ได้รับผลกระทบไปด้ว่ย

	 ภายหลังที่รัฐบาลประกาศผ่อนคลายมาตรการ
sacit	ได้เตรียมเร่งดำาเนินมาตรการในการช่ว่ยฟื ้นฟู
เยียว่ยา	และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ	ผ่านการจัด
กิจกรรมต่างๆ	เพ่ือช่ว่ยขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก	กระตุ้น
กำาลังซ้ือภายในประเทศ	ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ	ที่ทาง	
sacit	เตรียมดำาเนินงานได้ทันที	ได้แก่	

	 During	2021,	Thailand	has	been	affected	by	
the	situation	of	the	COVID-19	epidemic,	which	is	
severe	and	affects	many	aspects,	both	the	economy	
and	people’s	 lives.	The	government	 implements	
lockdown	measures	and	social	distancing	to	stop	
the	epidemic.	Consequently,	both	domestic	and	
foreign	 consumption	 slowed	 and	 decreased	
significantly.	Including	the	arts	and	crafts	market	
was	also	affected.
 
	 After	 the	 government	 announced	 the	
relaxation	 of	 lockdown	 measures,	 sacit	 has	
prepared	 to	 help	 recover	 and	 stimulate	 the	
country’s	economy	through	various	activities	and	
also	 to	help	drive	 the	basic	 economy	 stimulate	
domestic	 purchasing	 power	 in	 activities	 that	
sacit	can	immediately	operate,	including

เยียวยาผูประกอบการงานหัตถศิลป�
ภิายหลังโควิดคลี่คลาย

Remedial Measures for Art and Craft Entrepreneurs after COVID-19
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Crafts Bangkok 2021	ระหว่่างวั่นท่ี	9-12	ธันว่าคม	2564

ณิ	Hall	98-99	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา

อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 12	ระหว่่างว่ันที่	9-12	ธันว่าคม

	2564	ณิ	Hall	100	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

	บางนา

SACIT เพลินคราฟต์ 

	 ครั้งที่	1	ว่ันที่	24-30	พฤษภาคม	2564

	 ณิ	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเว่ิลด์	

	 ครั้งที่	2	ว่ันที่	3-9	มิถุนายน	2564

	 ณิ	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเว่สต์เกต	

	 ครั้งที่	3	ว่ันที่	17-23	มิถุนายน	2564

	 ณิ	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม	3	

	 ครั้งที่	4	ว่ันที่	8-14	กรกฎาคม	2564

	 ณิ	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอีสต์ว่ิลล์	

SACIT CRAFT FAIR 2021

				 ครั้งที่	1	ว่ันที่	7-12	ตุลาคม	2564	ณิ	ชั้น	1	

	 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามว่งศ์ว่าน																																															

					 ครั้งที่	2	ว่ันที่	13-18	ตุลาคม	2564		ณิ	ชั้น	1	

	 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามว่งศ์ว่าน			

		(คร้ังท่ี	3-4	อยู่ในระหว่่างการประสานงานพ้ืนท่ีจากหน่ว่ยงาน

			เครือข่ายพันธมิตร)				

	 ท่ีผ่านมากิจกรรมท่ี	sacit	จัดข้ึน	จะได้รับเสียงตอบรับ

ท่ีดีย่ิงจากประชาชนคนไทยและชาว่ต่างชาติ	จนมียอดจำาหน่าย

ทะลุเป้ามาโดยตลอด	ต้องขอบคุณิแรงสนับสนุนของประชาชน

คนไทยที่พร้อมให้การอุดหนุนผู้ที่สร้างสรรค์งานหัตถกรรม

ซึ่งเป็นชาว่บ้านและชุมชนที่ได้รับผลกระทบรุนแรงในช่ว่ง

COVID-19	เพื่อร่ว่มกันฝ่าฟันว่ิกฤติของประเทศ	ช่ว่ยต่อ

ลมหายใจให้กับผู้ประกอบการ	ชาว่บ้านและชุมชนท่ีสร้างสรรค์

งานหัตถกรรมได้กลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้ง
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Crafts Bangkok 2021 from	9-12	December	2021	

at	Hall	98-99,	Exhibition	Center	BITEC	Bangna.

The Identity of Siam 12th from	9-12	December	

2021	at	Hall	100,	Exhibition	Center	BITEC	Bangna.

SACIT PLEARN CRAFTS

	 1st	Event,	from	24-30	May	2021

	 at	Central	World

	 2nd	Event,	from	3-9	June	2021

	 at	Central	Westgate

	 3rd	Event,	from	17-23	June	2021

	 at	Central	Rama	3

	 4th	Event,	from	8-14	July	2021

	 at	Central	Eastville

SACIT CRAFT FAIR 2021

	 1st	Event,	from	7-12	October	2021	at	1st	

	 floor,	The	Mall	Lifestore	Nagamwongwan		

	 2nd	Event,	from	13-18	October	2021	at	1st		

	 floor,	The	Mall	Lifestore	Nagamwongwan

			(For	3rd-4th	events	are	in	the	operation	with	

			networks)

	 In	the	past,	the	activities	organized	by	sacit

received	 great	 response	 from	 Thai	 people	 and	

foreigners	so	that	sales	volume	has	exceeded	the	

target	 ever	 since.	 Thanks	 to	 the	 support	 of	 the	

Thai	people	who	are	ready	to	support	handicraft

creators,	 villagers	 and	 communities	 severely	 affected	

during	 COVID-19,	 since	 we’re	 together	 fighting	

against	the	country’s	crisis	helping	entrepreneurs,	

villagers,	and	communities	who	create	handicrafts	

can	smile	again.
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	 สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย	(องค์การมหาชน)

ให้คว่ามสำาคัญต่อการขยายช่องทางเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการ

ตลาดให้แก่ผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรมไทย	ในกลุ่มครูศิลป์

ของแผ่นดิน	ครูช่างศิลปหัตถกรรม	ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม

ตลอดจนผู้ประกอบการด้านงานศิลปหัตถกรรมไทย	ผ่านการ

จัดแสดงและจำาหน่ายงานศิลปหัตถกรรมไทยตามพ้ืนที่

ต่างๆ	โดยในปี	2564	นี้	มียอดจำาหน่ายงานศิลปหัตถกรรม

ไทยผ่านจ ุดจ ำาหน ่ายของ	sacit	ผ ่าน	sacit	Shop

Application	และเครือข่ายพันธมิตรของ	sacit	รว่มทั้งสิ้น

5,725,648.40	บาท

	 ก ารจำ า หน่ า ย ง าน ศิลปหั ตถกรรม ไทย ผ่ าน

แพลตฟอร์มออนไลน์	ยังสามารถเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง

กลุ่มลูกค้าและผู้สนใจในผลิตภัณิฑ์หัตถกรรม	เพื่อสร้าง

การรับรู้ในสินค้าหัตถกรรมของ	สศท.	ได้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายใหม่ๆ	ได้มากยิ่งขึ้น	สามารถเลือกชมผลิตภัณิฑ์

และทำาการซ้ือผลิตภัณิฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้	ซ่ึงสามารถ

เพิ่มยอดจำาหน่ายได้ถึงร้อยละ	34	เพิ่มจำานว่นคำาสั่งซื้อได้

ถึงร้อยละ	167	และเพิ่มจำานว่นผู้เข้าใช้งานแอพลิเคชั่น

ได้กว่่าร้อยละ	56	จากช่ว่งเว่ลาเดียว่กัน	

	 นอกจากนี้	ยังได้จัดสรรพื้นที่ภายในอาคาร	สศท.

เพื่อเป็นพื้นที่พบปะของผู้ผลิต	นักออกแบบ	และผู้สนใจ

งานคราฟต์	สศท.	ได้เปิดโอกาสให้การบริการด้านการ

จำาน่ายผลิตภัณิฑ์ศิลปหัตถกรรมในทุกแขนงผ่านร้านค้าที่

เป็นสมาชิก	sacit	ได้แก่	งานผ้า	งานเซรามิค	งานเป่าแก้ว่

งานจักสาน	งานศิลปะประดิษฐ์	เคร่ืองเบญจรงค์	เคร่ืองประดับ

และงานศิลปหัตถกรรมไทยอื ่นๆ	โดยมียอดขายทั ้งสิ ้น

4,811,684	บาท

ขยายช่องทางการตลาดให้กับงานศิลปหัตถกรรมไทย
Expanding Marketing Channels for Thai Arts and Crafts
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งบการเงิน

	 Sustainable	Arts	 and	Crafts	 Institute	 of	 Thailand	
(Public	Organization)	emphasizes	on	expanding	channels	
to	increase	marketing	opportunities	for	Thai	arts	and	
crafts	manufacturers.	in	the	group	of	Art	Teacher	of	
the	Land,	Arts	and	Crafts	Teachers,	Descendants	of	
Artisans	 as	well	 as	 entrepreneurs	 in	 Thai	 arts	 and	
crafts	 through	 the	 exhibition	 and	 sale	 in	 various	
areas.	In	2021,	there	are	total	sales	of	Thai	arts	and	
crafts	 through	 sacit	 Shop	 Application	 and	 the	
network	of	partners,	totaling	5,725,648.40	baht.	

	 Selling	 Thai	 arts	 and	 crafts	 through	 online	
platforms	can	also	increase	the	opportunity	to	reach	
customers	 and	 interested	 in	 handicraft	 products	 to	
create	 awareness	 of	 sacit’s	 handicraft	 products.	 It	
also	covers	new	target	customers	so	they	can	browse	
the	 products	 and	 can	 purchase	 products	 through	
online	 channels.	 This	 can	 increase	 sales	 by	 34%,	
increasing	 orders	 by	 167%	 and	 application	 traffic	
more	than	56%	over	the	same	period.

	 In	 addition,	 an	 area	 within	 the	 sacit	 building	
has	been	allocated	to	serve	as	a	meeting	place	for	
manufacturers,	 designers,	 and	 people	 interested	 in	
crafting.	 Shops	 that	 are	 sacit	 members	 including	
fabric	work,	ceramic	work,	glass	blowing,	basketry,	
artificial	art,	Benjarong	decorations,	and	other	Thai	
arts	and	crafts	give	total	sales	of	4,811,684	baht.
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887,700,000.00 186,392,390.83 701,307,609.17
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82 83หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำาหัรับัปีสิ�นสุดำว่ันที� 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

  1.1 การจัดตั้งศูนย์ 

		 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่่างประเทศ	(องค์การมหาชน)	ได้รับการจัดต้ังข้ึนเม่ือวั่นท่ี	1	พฤศจิกายน	2546	ตามคว่ามใน
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง	ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่่างประเทศ	(องค์การมหาชน)	พ.ศ.	2546	เมื่อว่ันที่	20	กันยายน	2546	
โดยกระทรว่งพาณิิชย์ได้ทำาการโอนอาคาร	สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย	พร้อมรายละเอียดการตกแต่งอาคาร
รว่มมูลค่า	887,700,000.00	บาท	ให้เป็นทุนประเดิมของ	ศศป.	เมื่อ	ว่ันที่	1	ตุลาคม	2547	ซึ่งประกอบด้ว่ยสินทรัพย์ถาว่ร
จำานว่น	880,436,926.50	บาท	และครุภัณิฑ์ต่ำากว่่าเกณิฑ์	จำานว่น	7,263,073.50	บาท	

		 ในปีงบประมาณิ	พ.ศ.	2563	ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่่างประเทศ	(องค์การมหาชน)	ได้รับการจัดสรร	งบประมาณิ

รายจ่ายประจำาปี	จำานว่น	252,138,900.00	บาท	

  1.2 วัตถุประสงค์ของศูนย ์

 	 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสานเพื่อสร้างผลิตภัณิฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน	ตามโครงการส่งเสริม
ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลว่ง	และ	ส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด
สำาหรับผลิตภัณิฑ์ดังกล่าว่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	

  1.3 สถานที่ตั้งศูนย์ 

		 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่่างประเทศ	(องค์การมหาชน)	ช่ือย่อ	ศศป.	มีท่ีต้ังอยู่ท่ี	59	หมู่ท่ี	4	ตำาบล	ช้างใหญ่	อำาเภอบางไทร
จังหว่ัดพระนครศรีอยุธยา	13290

หมายเหตุ 2 เกณฑ์ในการจัดทำาและนำาเสนอรายงานการเงิน

 	 รายงานการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรว่งการคลังประกาศใช้	ซึ่งรว่มถึง	หลักการและนโยบาย
การบัญชีสำาหรับหน่ว่ยงานภาครัฐ	 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	 และนโยบายการบัญชีภาครัฐ	 และแสดงรายการในรายงาน
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	ฉบับที่	1	เรื่อง	การนำาเสนอรายงานการเงินและ	ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่
กค	0410.3/ว่	357	ลงว่ันที่	15	สิงหาคม	2561	

 	 รายงานการเงินนี้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณิฑ์ราคาทุนเดิม	เว่้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบาย	การบัญชี

หมายเหตุ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และรูปแบบรายงานการเงิน  

มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน	และในอนาคต

 	 1)	มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	ฉบับที่	9	เรื่อง	รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน	มีผลบังคับใช้	1	ตุลาคม	2562
		 2)	มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	ฉบับที่	23	เรื่อง	รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน	มีผลบังคับใช้	1	ตุลาคม	2563	
		 3)	คู่มือการบัญชีภาครัฐ	เรื่อง	ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณิ์	ลงว่ันที่	29	มกราคม	2562

รูปแบบการนำาเสนอรายงานการเงินของหน่ว่ยงานภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ในอนาคต	

 	 กระทรว่งการคลังได้กำาหนดหลักเกณิฑ์และว่ิธีการจัดทำารายงานการเงินประจำาปี	 เพื่อให้หน่ว่ยงานของรัฐ	 ใช้สำาหรับ
การจัดทำารายงานการเงินของหน่ว่ยงานของรัฐตั้งแต่รอบระยะเว่ลาบัญชี	ปี	2560	เป็นต้นไป	ตามหนังสือ	กระทรว่งการ
คลัง	ที่	กค	0410.2/ว่15	ลงว่ันที่	4	กุมภาพันธ์	2563	และตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่	กค	0410.2/ว่479	ลงว่ันที	่
2	ตุลาคม	2563	

 	 ฝ่ายบริหารเชื่อว่่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่	และรูปแบบรายงาน	การเงินข้างต้น
จะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำาคัญต่อรายงานการเงินในแต่ละงว่ดที่นำามาถือปฏิบัติ

EXPENSES REPORT



หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ 

  4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ประกอบด้ว่ยเงินสดในมือ	 เช็ค	 เงินฝากธนาคารทุก	ประเภท	แต่ไม่รว่มเงินฝาก
ธนาคารประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเว่ลาที่กำาหนด	 เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มี	 สภาพคล่องซึ่งมีระยะเว่ลาครบกำาหนด
ที่จะเปลี่ยนให้เป็นเงินสดได้ภายใน	3	เดือน	

  4.2 ลูกหน้� 

 	 ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ	แสดงด้ว่ยมูลค่าสุทธิที่คาดว่่าจะได้รับ	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	พิจารณิา	จากลูกหนี้ที่คาดว่่า
จะเรียกเก็บเงินไม่ได้แบบรายตัว่	ซึ่งมียอดค้างชำาระตั้งแต่	3	เดือนขึ้นไป	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	คำานว่ณิจากจำานว่นหนี้
คงค้าง	ณิ	ว่ันสิ้นงว่ดในอัตราร้อยละร้อยและหยุดรับรู้รายได้สำาหรับลูกหนี้รายนั้น	หนี้สงสัยจะ	สุญที่เกิดขึ้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
จากการดำาเนินงานในงบกำาไรขาดทุน	

 	 ลูกหนี้หน่ว่ยงานของรัฐและลูกหนี้เงินยืม	แสดงด้ว่ยมูลค่าตามบัญชี	โดยไม่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	

  4.3 เงินลงทุนระยะสั้น 

 	 เงินลงทุนระยะสั้นประกอบด้ว่ยเงินฝากประจำาและตัว่แลกเงิน	ที่ฝากไว่้กับสถาบันการเงิน	โดยมี	เงื่อนไขการฝากที่มาก
กว่่า	3	เดือน	แต่ไม่เกิน	1	ปี

  4.4 สินค้ารับฝากขาย 

 	 สินค้ารับฝากขาย	เป็นสินค้าที่	ศ.ศ.ป.	รับจากสมาชิกมาจำาหน่ายที่จุดจำาหน่ายกลาง	ศ.ศ.ป.	และ	เป็นตัว่แทนในการนำา
สินค้าของสมาชิกไปฝากขายตามจุดจำาหน่ายต่างๆ	เพื่อเพิ่มช่องทางการจำาหน่ายและส่งเสริม	เผยแพร่ผลิตภัณิฑ์ของสมาชิก
เพิ่มโอกาสทางการค้าให้แก่ผลิตภัณิฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมของไทย

  4.5 ผลิตภัณฑ์/สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อจัดแสดง 

  ผลิตภัณิฑ์/สินทรัพย์ที่มีไว่้เพื่อจัดแสดงแสดงมูลค่าด้ว่ยราคาทุนคำานว่ณิตามเกณิฑ์เฉพาะเจาะจง

  4.6 อาคาร อุปกรณ์ และทรัพย์สินจากงานกิจกรรม 

   4.6.1 อาคาร และอุปกรณ์	แสดงด้ว่ยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม	ยกเว่้นรายการที่ได้มา	ก่อนปี	2563	
รับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อมูลค่าขั้นต่ำาตั้งแต่	5,000.00	บาท	ขึ้นไป	และค่าเสื่อมราคาคำานว่ณิโดยว่ิธีเส้นตรง	ตามอายุการใช้
งานของสินทรัพย์	ดังนี้	

    

		 	 สำาหรับครุภัณิฑ์และอุปกรณิ์ที่ได้มาในปีงบประมาณิ	2563	จะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อมีราคาทุนต่อหน่ว่ย
ต้ังแต่	10,000.00	บาท	ข้ึนไป	ยกเว้่นรายการท่ีได้มาก่อนปี	2563	รับรู้เป็นสินทรัพย์เม่ือมูลค่าข้ันต่ำาต้ังแต่	5,000.00	บาท	ข้ึนไป

ประเภทของสินทรัพย์

อาคารและค่าตกแต่ง
ส่ว่นปรับปรุงอาคาร
ค่าตกแต่งอาคาร
ครุภัณิฑ์สำานักงาน
ครุภัณิฑ์ไฟฟ้าและว่ิทยุ
ครุภัณิฑ์คอมพิว่เตอร์
ครุภัณิฑ์งานบ้านงานครัว่
ครุภัณิฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
อุปกรณิ์สำานักงาน	

ประมาณการ
อายุการใช้งาน (ปี)

20
5
5
8
5
3
2
5
8

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ (ต่อ)

  4.6 อาคาร อุปกรณ์ และทรัพย์สินจากงานกิจกรรม (ต่อ) 

   4.6.2 ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม	แสดงด้ว่ยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม	และค่าเสื่อมราคาคำานว่ณิ

โดยว่ิธีเส้นตรง	ตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์	ดังนี้	

		 	 ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม	หมายถึง	สินทรัพย์หรือชิ้นงานที่เกิดจากการดำาเนินกิจกรรมใน	ขั้นตอนการว่ิจัย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์	 โดยมีมูลค่าของสินทรัพย์เป็นเกณิฑ์การบันทึกบัญชี	 ได้แก่	 สินทรัพย์จากกิจกรรมที่มีมูลค่า	
5,000.00	บาทขึ้นไป	บันทึกเป็นสินทรัพย์และคิดค่าเสื่อมราคา	และสินทรัพย์จากกิจกรรมที่มีมูลค่า	ต่ำากว่่า	5,000.00	บาท
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายครุภัณิฑ์ต่ำากว่่าเกณิฑ์ทั้งจำานว่น	

		 	 ศ.ศ.ป.	ไดน้ำาองค์คว่ามรูท้ีไ่ดจ้ากการพัฒนาทรพัยสิ์นจากงานกิจกรรมบางชิน้งานไปจดแจ้ง	ทรพัยส์นิทางปัญญา
ได้แก่	ลิขสิทธิ์	เครื่องหมายบริการ	และเครื่องหมายการค้า	และได้จัดทำาทะเบียนจดแจ้งทรัพย์สิน	ทางปัญญาเพื่อคว่บคุมไว่้
ทั้งนี้	การจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกระบว่นการทางกฎหมายเพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่น	ถือสิทธินำาองค์คว่ามรู้ดังกล่าว่
ไปจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา

   ศ.ศ.ป.	มิได้รับรู้รายการองค์คว่ามรู้ท่ีนำาไปจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัว่ตน	เน่ืองจากองค์คว่ามรู้ท่ีเกิดข้ึน
ของ	ศ.ศ.ป.	เป็นเพียงขั้นตอนการว่ิจัย	และนำาไปเผยแพร่ให้แก่สมาชิก	หรือ	ประชาชนทั่ว่ไปได้เรียนรู้และสร้างโอกาสการพัฒนาต่อยอด
งานศิลปหัตถกรรมเพื่อใช้ประโยชน์เชิงสังคมมิได้มุ่งหว่ัง	กำาไรเชิงเศรษฐกิจแต่อย่างใด	

  4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

		 สินทรัพย์ไม่มีตัว่ตน	แสดงด้ว่ยราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมหรือค่าเพื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)	ยกเว่้นสินทรัพย์ไม่มีตัว่ตนที่มีราคา
รว่มหน่ว่ยละไม่เกิน	20,000.00	บาท	จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำานว่น	และค่าตัด	จำาหน่าย	คำานว่ณิโดยว่ิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
ของสินทรัพย์	ดังนี้	

  4.8 เจ้าหน้�สินค้ารับฝากขาย 

		 เจ้าหนี้สินค้ารับฝากขาย	แสดงรายการด้ว่ยจำานว่นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดตามจำานว่นที่	ได้รับจากการจำาหน่ายสินค้า
รับฝากขาย

  4.9 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
		 (1)	รายได้จากเงินงบประมาณิ	รับรู้เมื่อได้รับเงิน	กรณิีที่ได้รับเงินงบประมาณิในลักษณิะที่ไม่มี	ตัว่เงินผ่านมือ	แต่เป็นการเบิกหัก
ผลักส่งหรือเป็นการจ่ายตรงจากรัฐบาลให้กับผู้มีสิทธิรับเงินจะรับรู้เป็นรายได้	เมื่อได้รับหลักฐานแจ้งการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว่	
		 (2)	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	รับรู้เมื่อได้ส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อ	หรือผู้ใช้แล้ว่
		 (3)	รายได้จากเงินช่ว่ยเหลือและรายได้จากการรับบริจาค	รับรู้เมื่อได้รับเงินกรณิี	
		 	 -	เงินที่ได้รับไม่ระบุว่ัตถุประสงค์	ให้รับรู้เป็นรายได้ทั้งจำานว่น
		 	 -	เงินที่ได้รับระบุว่ัตถุประสงค์	ให้ทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่ว่นค่าใช้จ่าย	
		 	 -	สินทรัพย์ที่ได้รับซึ่งให้ประโยชน์แก่หน่ว่ยงานมากกว่่า	1	รอบระยะเว่ลาบัญชีให้	ทยอยรับรู้รายได้ตามมูลค่าของ
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับ	
		 	 -	สนิทรัพยท์ีไ่ดร้บัซึง่ใหป้ระโยชน์แก่หน่ว่ยงานภายในรอบระยะเว่ลาบญัช	ีหรอืมีราคาตอ่	หนว่่ย	หรอืต่อชุด	หรอืต่อกลุม่
ต่ำากว่่า	5,000.00	บาท	กรณิีสินทรัพย์ที่ได้รับมาก่อนปี	2563	และต่ำากว่่า	10,000.00	บาท	กรณิีสินทรัพย์ที่ได้รับมาตั้งแต่ปี	2563	
เป็นต้นไป	ให้รับรู้เป็นรายได้ทั้งจำานว่น	

ประเภทของสินทรัพย์

ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม

ประมาณการ
อายุการใช้งาน (ปี)

2

ประเภทของสินทรัพย์

โปรแกรมคอมพิว่เตอร์
เว่็บไซต์	
ระบบสื่อสารไร้สาย	Wi-Fi

ประมาณการ
อายุการใช้งาน (ปี)

10
5
10

9584 85
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  4.9 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย (ต่อ)

		 (4)	รายได้ดอกเบี้ย	จะรับรู้เมื่อเกิดรายได้ตามเกณิฑ์สัดส่ว่นของระยะเว่ลา
		 (5)	รายได้อื่น	รับรู้ตามเกณิฑ์คงค้าง
		 (6)	ค่าใช้จ่ายรับรู้เมื่อเกิดรายการ	และบันทึกบัญชีตามเกณิฑ์คงค้าง	

  4.10 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน 

  ศ.ศ.ป. และพนักงานของ	ศ.ศ.ป.	ได้ร่ว่มกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพขึ้น	โดยการเข้าร่ว่ม	“กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
กรุงไทย	มาสเตอร์	พูล	ฟันด์	ซึ ่งจดทะเบียนแล้ว่	”	เมื ่อว่ันที ่	1	ตุลาคม	2555	เพื ่อเป็น	สว่ัสดิการให้แก่พนักงาน
โดยพนักงาน	ศ.ศ.ป.	ที่เป็นสมาชิกจะต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพใน	อัตราร้อยละ	3-7	ของเงินเดือน
โดยยินยอมให้	ศ.ศ.ป.	หักเงินจากเงินเดือนส่งเข้ากองทุนฯ	ทุกเดือน	โดยจ่ายเงิน	สมทบเข้ากองทุนฯ	ด้ว่ยจำานว่นเดียว่กัน
ในอัตราร้อยละ	3-7	ของเงินเดือนของสมาชิกแต่ละราย	โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย	ประเภทค่าใช้จ่ายบุคลากร	

 หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสด	 30,290.00 69,429.00

เช็คในมือ - 139,921.26 

เงินฝากธนาคาร   
 เงินฝากกระแสรายวัน   
	 	 ธนาคารไทยพาณิิชย์	จำากัด	(มหาชน)  - -

 เงินฝากออมทรัพย์

	 	 ธนาคารกรุงไทย	จำากัด	(มหาชน)	150-019837-4	 38,251,182.92 83,321,995.54

  ธนาคารกรุงไทย	จำากัด	(มหาชน)	150-053632-6	 212,355,876.90 -

  ธนาคารกรุงไทย	จำากัด	(มหาชน)	150-053631-8	 4,604,222.75 -

	 	 ธนาคารกรุงไทย	จำากัด	(มหาชน)	150-021653-4		 1,972,905.46 2,955,300.40

	 	 ธนาคารไทยพาณิิชย์	จำากัด	(มหาชน)	574-257797-3		 1,013,346.03 4,642,112.18

	 	 ธนาคารไทยพาณิิชย์	จำากัด	(มหาชน)	574-276221-9	 59,247.67 7,252,364.55

	 	 ธนาคารทหารไทย	จำากัด	(มหาชน)	129-2-11384-0 40.25 65,652.65

	 	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	343-1-49993-2	 191,684.43 314,107.61

   ธนาคารไทยพาณิิชย์	จำากัด	(มหาชน)	574-287304-4	 71,245.48 -

เงินฝากประจำา 3 เดือน  

	 	 ธนาคารกรุงไทย	จำากัด	(มหาชน)	150-2-0125-1	 25,142.16 397,376.69

	 	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)	343-2-04685-8 - 635,950.31

รวมเงิินสดและรายการเทีียบเที่าเงิินสด	 67,579,184.05	 99,794,210.19

(หน่่วย:บาท)

2563 2562

97
 หมายเหตุ 6 ลูกหน้�อื่นระยะสั้น

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณิ	 537,420.00 130,861.00

ลูกหนี้อื่น	 5,643.00 2,264,180.00

รายได้ค้างรับ 2,811,633.41 3,145,333.25

ลูกหนี้ค่าเช่าและบริการ-บุคคลภายนอก	 7,665.00 9,560.00

รวมลูกหน้�ระยะส้�น	 3,362,361.41	 5,549,934.25

(หน่่วย:บาท)

2563 2562

ลูกหนี้เงินยืม	ณิ	ว่ันสิ้นปี	แยกตามอายุหนี้	ดังนี	้

(หน่่วย:บาท)

ประเภท 6 เดืือน่ ธ.กรุงศรีอยุธยา จำำากัดื (มหาชน่) 343-2-04685-8 - 262,648.36

ประเภท 12 เดืือน่ ธ.กรุงศรีอยุธยา จำำากัดื (มหาชน่) 343-2-04685-8 336,137,595.20 287,895,266.91

ประเภท 12 เดืือน่ ธ.ไทยพาณิิชย์ จำำากัดื (มหาชน่) 574-1-13664-3  51,176,179.31 95,982,742.74

รวมเงินลงทุนระยะสั�น 387,313,774.51 384,140,658.01

หมายเหตุ 7  เงินลงทุนระยะสั้น  

(หน่่วย:บาท)

เงินฝากประจำา 2563 2562

ลูกหน้�เงินยืม

2563

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ
และการส่งใช้
ใบสำาคัญ

537,420.00

ถึงกำาหนดชำาระ
และการส่งใช้
ใบสำาคัญ

-

เกินกำาหนดชำาระ
และการส่งใช้
ใบสำาคัญ

-

รวม

537,420.00

ค่่าใช้จำ่ายจำ่ายล่่วงหน่้า 246,482.78 278,909.68

เงิน่มัดืจำำาสััญญา 12,000.00 12,000.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 258,482.78 290,909.68

หมายเหตุ 8  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่่วย:บาท)

2563 2562
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หมายเหตุ 9  อาคาร อุปกรณ์ และทรัพย์สินจากงานกิจกรรม - สุทธิ

(หน่่วย:บาท)

รายการ
อาคารและ
ส่ว่นปรังปรุง อุปกรณิ์ งานระหว่่าง

ก่อสร้าง
ทรัพย์สินจาก
งานกิจกรรม

รว่มอาคารเเละ
อุปกรณิ์-สุทธิ

ราคาทีุน

ณิ	ว่ันที่	1	ตุลาคม	2561  851,688,542.52 115,485,867.23 1,510,310.80 20,194,465.36 988,879,185.91

เพิ่มขึ้นระหว่่างงว่ด  298,500.00 7,479,452.80 4,771,031.69 1,825,440.00 14,374,424.49

ลดลงระหว่่างงว่ด (394,917.67)   (8,398,564.88) (1,428,610.00) (3,342,615.00) (13,564,707.55)

ณิ	ว่ันที่	30	กันยายน	2562  851,592,124.85 114,566,755.15 4,852,732.49 18,677,290.36 989,688,902.85

ซื้อระหว่่างงว่ด  108,995.00 3,597,547.50 3,158,068.62 689,502.58 7,554,113.70

"รับโอนจากงาน 
ระหว่่างก่อสร้าง"

4,018,241.85   3,011,459.00  -    -   7,029,700.85

"รับโอนจากสินทรัพย์- 
รอจำาหน่าย"

 394,917.67    265,510.00  -   - 660,427.67

"โอนค่าใช้จ่ายโครงการ 
เป็นสินทรัพย์"

 -   188,748.00   -  740,280.00 929,028.00

ตัดครุภัณิฑ์สูญหาย - (90,656.00)  -   - (90,656.00)

โอนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย  -   (108,000.00)  -    -   (108,000.00)

โอนงานระหว่่างก่อสร้างไป
สินทรัพย์

- - (8,010,801.11) - (8,010,801.11)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  856,114,279.37  121,431,363.65  -  20,107,072.94  997,652,715.96

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณิ	ว่ันที่	1	ตุลาคม	2561 (595,812,588.63) (95,387,241.36)  -   (17,067,334.56) (708,267,164.55)

เพิ่มขึ้นระหว่่างงว่ด (43,926,599.71 (8,561,672.12)  -   (3,174,971.97) (55,663,249.80)

ลดลงระหว่่างงว่ด 119,557.27    7,849,905.75  -    3,193,585.23  11,163,048.25 

ณิ	ว่ันที่	30	กันยายน	2562 (639,619,631.07) (96,099,007.73)  -   (17,067,334.56) (752,767,366.10)

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี (43,389,400.07) (7,536,811.94)  -   (1,818,865.45) (52,745,077.46)

"รับโอนจากสินทรัพย์- 
รอจำาหน่าย"

 (119,557.27) (234,611.01) - - (354,168.28)

ตัดครุภัณิฑ์สูญหาย - 90,650.00  -   - 90,650.00

ณิ	ว่ันที่	30	กันยายน	2562 (683,128,588.41) (103,779,780.68)  -   (18,867,592.75) (805,775,961.84)

มูลค่าสุทีธิตามบ้ญชี	ณ	ว้นทีี่	

30	ก้นยายน	2562

211,972,493.78 18,467,747.42 4,852,732.49 1,628,563.06 236,921,536.75

มูลค่าสุทีธิตามบ้ญชีณ	ว้นทีี่	30	

ก้นยายน	2563

177,985,690.96 17,651,582.97 - 1,239,480.19 191,876,754.12

ทรััพย์์สิินจากงานกิจกรัรัม

ณิ วัน่ที� 30 กัน่ยายน่ 2563 แล่ะ 2562 ศ.ศ.ป. มีทรัพย์สัิน่จำากงาน่กิจำกรรมที�จำดืแจำ้งทรัพย์สัิน่ทางปัญญา รวมทั�งสัิ�น่
 703 ผล่งาน่ แล่ะ 612 ผล่งาน่ ตามล่ำาดืับ รายล่ะเอียดืดืังน่ี

เครื่องหมายบริการ 2 2

เครื่องหมายการค้า								 1 1

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณิฑ์								 14 13

ลิขสิทธิ์-ศิลปกรรม	ประกอบด้ว่ย	 	 	

		-	เครื่องปั้นดินเผา 173 156

		-	เครื่องประดับ 153 149

		-	ผ้า 118 115

		-	โลหะ 54 54

		-	งานอื่นๆ	ในแผนกศิลปะ 124 103

ลิขสิทธิ์-ว่รรณิกรรม 29 19

ลิขสิทธิ์-โสตทัศนว่ัสดุ		 35 0 

รวมทีร้พย์สินทีางิปััญญา	 703	 612

(หน่่วย:ผล่งาน่)

  ประเภททรัพย์สินทางปัญญา 2563 2562

รายการ
โปรเเกรม
คอมพิว่เตอร์ เว่็บไซด์ ระบบสื่อสารไร้

สาย	WIFI
งานระหว่่าง
ก่อสร้าง

รว่มทรัพย์สิน
ไม่มีตัว่ตน

ราคาทีุน

ณิ	ว่ันที่	1	ตุลาคม	2561  28,347,403.69 2,560,500.00 3,791,782.80 1,288,825.00 35,988,511.49

เพิ่มขึ้นระหว่่างงว่ด 869,775.00 - 489,000.00 12,755,494.00 14,114,269.00

ลดลงระหว่่างงว่ด - - - (938,935.00) (938,935.00)

ณิ	ว่ันที่	30	กันยายน	2562 29,217,178.69 2,560,500.00 4,280,782.80 13,105,384.00 49,163,845.49

ซื้อระหว่่างงว่ด 3,704,114.00 - 1,299,033.50 5,753,000.00 10,756,147.50

รับโอนจากงาน 
ระหว่่างก่อสร้าง

11,346,364.00 -  -    -   11,346,364.00

“โอนงานระหว่่างก่อสร้างไป 
สินทรัพย์

- - - (18,858,384.00) (18,858,384.00)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 44,267,656.69 2,560,500.00 5,579,816.30 - 52,407,972.99

หมายเหตุ 10  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
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ค่าต้ดจำาหน่ายสะสม

ณิ	ว่ันที่	1	ตุลาคม	2561 (13,099,915.26) (2,560,497.00)  (1,366,082.89)   - (17,026,495.15)

เพิ่มขึ้นระหว่่างงว่ด (2,342,076.10) -  (376,620.82) - (2,718,696.92)

ณิ	ว่ันที่	30	กันยายน	2562 (15,441,991.36) (2,560,497.00) (1,742,703.71) - (19,745,192.07)

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี (3,474,270.27) - (379,564.71) - (3,853,834.98)

ณิ	ว่ันที่	30	กันยายน	2563 (18,916,261.63) (2,560,497.00) (2,122,268.42) - (23,599,027.05)

มูลค่าสุทีธิตามบ้ญชี	ณ	ว้นทีี่	

30	ก้นยายน	2562

13,775,187.33 3.00 2,538,079.09 13,105,384.00 29,418,653.42

มูลค่าสุทีธิตามบ้ญชี	ณ	ว้นทีี่	

30	ก้นยายน	2563

25,351,395.06 3.00 3,457,547.88 - 28,808,945.94

สินทรัพย์โครงการตกแต่งจัดแสดง 1,667,056.62 1,645,056.62

ผลิตภัณิฑ์เครื่องทองไทยที่มีไว่้เพื่อจัดแสดง 3,740,780.00 3,740,780.00

สินทรัพย์ทางว่ัฒนธรรม 7,741,584.88 7,741,584.88

รวมสินทีร้พย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 13,149,421.50	 13,127,421.50

11.1   สินทรัพย์โครงการตกแต่งจัดแสดง	จำานว่น	1,667,056.62	บาท	เป็นผลิตภัณิฑ์เพื่อการจัดแสดงและตกแต่ง
ภายในหอนิทรรศการโดยไม่มีว่ัตถุประสงค์เพื่อการจำาหน่าย					

11.2 ผลิตภัณฑ์เคร่่องทองไทยที่มีไว้เพื่อจัดแสดง	ประกอบด้ว่ย

	 ผลิตภัณิฑ์งานหอเครื่องทองไทย-ทองเพชรบุรี		เป็นผลิตภัณิฑ์ที ่ได้จากเงินทุนหมุนเว่ียนที่	ศ.ศ.ป.	จ่ายเงินให้
กาญจนาภิเษกว่ิทยาลัย	ช่างทองหลว่ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำาผลิตภัณิฑ์	นำามาแสดงในหอ	เครื่องทองไทยตามมติ
ที่ประชุมคณิะกรรมการบริหาร	ครั้งที่	19-9/2548	เมื่อว่ันที่	15	กรกฎาคม	2548	โดยมีมติ	อนุมัติเงินทุนหมุนเว่ียน
ในว่งเงินไม่เกิน	4,500,000,00	บาท	

		 ผลิตภัณิฑ์งานหอเครื่องทองไทย-ทองสุโขทัย	เป็นผลิตภัณิฑ์ที่ได้จาก	ศ.ศ.ป.	ให้เงินสนับสนุน	กับกาญจนาภิเษก
ว่ิทยาลัย	ช่างทองหลว่ง	ในระหว่่างปี	2549	เพื่อจัดทำาโครงการพัฒนาและสร้างงานหัตถกรรมเครื่อง	ทองสุโขทัย	และการ
รว่บรว่มภูมิปัญญาเชิงช่างสร้างองค์คว่ามรู้อย่างเป็นระบบตามสัญญาเลขที่	34/2548	ลงว่ันที่	1	พฤศจิกายน	2548
ว่งเงิน	2,910,000.00	บาท

11.3 สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม	จำานว่น	7,741,584.88	บาท	เป็นผลิตภัณิฑ์ที่มีไว่้เพื่อการตกแต่งจัดแสดงภายใน
หอนิทรรศการ	โดยไม่มีว่ัตถุประสงค์เพื่อการจำาหน่าย

หมายเหตุ 11  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(หน่่วย:บาท)

2563 2562

ผลิตภัณิฑ์งานหอเครื่องทองไทย–ทองเพชรบุรี 2,374,980.00 2,374,980.00

ผลิตภัณิฑ์งานหอเครื่องทองไทย–ทองสุโขทัย 1,365,800.00 1,365,800.00

รวม	 3,740,780.00	 3,740,780.00

(หน่่วย:บาท)

2563 2562

เจ้าหนี้ค่าว่ัสดุและบริการ 36,380.00 -

ค่าจ้างบริการและว่ัสดุค้างจ่าย 34,821,095.24 57,152,704.58

เจ้าหนี้สินค้ารับฝากขาย 217,670.55 2,208,530.00

เจ้าหนี้-เงินสำารองจ่ายโดยเจ้าหน้าที่	ศ.ศ.ป. - 3,250.00

ค่าสาธารณิูปโภคค้างจ่าย 838,881.81 913,771.08

ค่าธรรมเนียมว่ิชาชีพค้างจ่าย	 35,000.00 640,000.00

รวมเจ้าหน้�ระยะส้�น	 36,264,027.60	 60,918,255.66

หมายเหตุ 12  เจ้าหน้�อื่นระยะสั้น 

(หน่่วย:บาท)

2563 2562

ภาษีเงินได้หัก	ณิ	ที่จ่าย	 1,048,108.36 485,283.52

เงินประกันสัญญา-สัญญาดำาเนินการ	 4,603,871.60 7,555,757.00

เงินประกันสัญญา-คำ้าประกันการเช่า	 211,363.00	 216,571.00

เงินประกันผลงาน	 - 20,330.00

รวมเงิินร้บฝากระยะส้�น	 5,863,342.96	 8,277,941.5	

หมายเหตุ 13  เงินรับฝากระยะสั้น     

(หน่่วย:บาท)

2563 2562

รายได้จากค่าเช่าอาคารพระมิ่งมงคล	และอาคารตลาด	 708,170.00 889,600.00 

รายได้ค่าบริการสาธารณิูปโภค	 83,195.00 117,530.00

รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ	 791,365.00	 1,007,130.00

หมายเหตุ 14  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

(หน่่วย:บาท)

2563 2562

	 เจ้าหนี้สินค้ารับฝากขาย	เกิดจากการจำาหน่ายสินค้ารับฝากขายของผู้ประกอบการ	โดยมีว่ัตถุประสงค์เพื่อ	ส่งเสริม
และเพิ่มช่องทางการจำาหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ	ราคาจำาหน่ายสินค้ารับฝากขายเท่ากับราคาต้นทุน	สินค้าฝากขาย	
ณิ	ว่ันที่	30	กันยายน	2563	มียอดคงเหลือจำานว่น	217,670.55	บาท	ในจำานว่นดังกล่าว่เป็นเจ้าหนี้	สินค้ารับฝากขายที่
มียอดค้างชำาระตั้งแต่ปี	2549-2552	จำานว่น	12	ราย	เป็นเงิน	66,097.00	บาท	ซึ่งในงว่ดปี	2563	ศ.ศ.ป.	ได้ดำาเนิน
การติดต่อเจ้าหนี้แล้ว่แต่ไม่สามารถติดต่อเจ้าหนี้ดังกล่าว่ได้จึงอยู่ระหว่่างรออายุคว่ามของเจ้าหนี้	ครบ	10	ปี	ศ.ศ.ป.
จะพิจารณิาดำาเนินการขออนุมัติตัดเป็นรายได้อื่นของ	ศ.ศ.ป.	ต่อไป
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รายได้ค่าปรับ	 729,548.00 1,507,883.17

รายได้อื่นๆ	 2,192,468.23 4,331,085.05

รวมรายได้อื่น	 	2,922,061.23	 5,838,968.22

หมายเหตุ 15  รายได้อื่น

(หน่่วย:บาท)

2563 2562

เงินเดือน	 40,851,689.76 43,185,702.05

ค่าตอบแทนรายเดือน 1,023,226.17 690,154.00

ค่าล่ว่งเว่ลา	 24,805.00 27,860.00

ค่าใช้จ่ายอื่นของบุคลากร	 1,172,197.73 1,179,761.71

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 2,117,216.97 2,167,379.30

รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	 45,189,135.63	 47,250,857.06

หมายเหตุ 16  ค่าใช้จ่ายบุคลากร

(หน่่วย:บาท)

2563 2562

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 8,700.00 195,182.00

ค่าใช้จ่ายเดินทาง 49,714.00 121,951.40

ค่าเช่าสินทรัพย์ 451,800.00 452,190.00 

ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษา 1,479,907.01 1,028,283.1 

ค่าจ้างบริการ-ดูแลอาคาร	 3,557,533.85 3,496,283.85

ค่าจ้างบริการ-ดูแลรักษาและจัดสว่น 1,412,400.00 1,463,760.00

ค่าจ้างบริการ-ดูแลรักษาคว่ามสะอาด 3,407,366.00 3,616,488.44

ค่าจ้างบริการ-ดูแลรักษาคว่ามปลอดภัย 5,000,000.00 5,144,489.31

ค่าจ้างบริการอื่นๆ 9,075,190.81 7,863,843.50

ค่าธรรมเนียม 63,305.62 76,116.68

ค่าจ้างที่ปรึกษา 1,245,666.72 903,034.00

ค่าเบี้ยประกันภัย 306,476.21 239,467.59

ค่ารับรองและพิธีการ 945,898.00 414,108.00

ค่าตรว่จสอบบัญชี 50,000.00 640,000.00

ค่าครุภัณิฑ์ตำ่ากว่่าเกณิฑ์ 595,242.59 386,485.00

หมายเหตุ 17  ค่าใช้สอย

(หน่่วย:บาท)

2563 2562

ค่่าแก๊สัแล่ะน่ำ�ามัน่เชื�อเพล่ิง 122,641.00 163,600.40

ค่่าใช้จำ่ายใน่การประชุม 80,248.00 84,627.37

ค่่าประชาสััมพัน่ธ์ 468,044.75 419,440.00 

รวมค่าใช้สอย 28,320,134.56 26,709,350.68

ค่่าไฟฟ้า 8,642,301.78 9,361,702.69

ค่่าประปา 492,093.22 519,590.87

ค่่าโทรศัพท์ 848,455.76 731,494.58 

ค่่าบริการสัื�อสัารแล่ะโทรค่มน่าค่ม 267,585.60 267,080.06

ค่่าบริการไปรษณิีย์โทรเล่ขแล่ะขน่สั่ง  32,067.20 43,668.21

ค่่าสัาธารณิูปโภค่อื�น่ 15,600.00 14,700.00 

รวมค่าสาธิ์ารณูปโภิค 10,298,103.56 10,938,236.41

หมายเหตุ 18 ค่าสาธารณูปโภค

(หน่่วย:บาท)

2563 2562

ค่าเสื่อมราคา	 	 	

					อาคารและส่ว่นปรับปรุง					 43,389,400.07 43,926,599.71

					อุปกรณิ์ 7,536,811.94 7,525,827.15 

					อุปกรณิ์-รอจำาหน่าย 472,984.99 21,001.03

					ทรัพย์สินจากงานกิจกรรม 1,818,865.45 2,493,656.97 

รวมค่าเสื่อมราคา-อาคาร	อุปักรณ์	และทีร้พย์สินจากงิานกิจกรรม	 53,218,062.45	 53,967,084.86

ค่าต้ดจำาหน่าย	 	 	

					โปรแกรมคอมพิว่เตอร์ 3,474,270.27 2,342,076.10 

					ระบบสื่อสารไร้สาย	wi-fi 379,564.71 376,620.82

					สินทรัพย์ไม่มีตัว่ตน-รอจำาหน่าย - 24,021.03

รวมค่าต้ดจำาหน่าย-สินทีร้พย์ไม่มีต้วตน	 3,853,834.98	 2,742,717.95

รวมค่าเสื่อมราคาและค่าต้ดจำาหน่าย	 57,071,897.43	 56,709,802.81

หมายเหตุ 19 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

(หน่่วย:บาท)

2563 2562

หมายเหตุ 17  ค่าใช้สอย (ต่อ)

(หน่่วย:บาท)

2563 2562
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ค่าใช้จ่ายผลิตภั้ณฑ์์ศิิลปัาชีพได้ร้บการพ้ฒนามาตรฐาน

1.	ศ.ศ.ป.	เป็นศูนย์รว่มองค์คว่ามรู้	และอนุรักษ์สืบสาน	 43,968,413.88 53,590,602.90

		 ศิลปหัตถกรรมไทย

2.	ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณิฑ์ศิลปหัตถกรรม 21,214,045.19 22,870,919.62

		 เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิิชย์

3.	พัฒนาผู้ประกอบการ	เชื่อมโยงเครือข่ายหน่ว่ยงาน 11,848,896.86 19,675,912.34

4.	ส่งเสริมกิจกรรมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 62,701,870.90 64,026,865.57

5.	พัฒนาองค์กร	ศ.ศ.ป.	เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ 642,111.00 2,985,146.00

		 ในการดำาเนินงาน

6.	งบประมาณิสนับสนุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ	 - 120,000,000.00

		 และศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ

7.	ค่าใช้จ่ายต่างๆ	ที่เบิกจากการขอใช้ทุน	ปี	2563 29,377,053.42 -

8.	ค่าใช้จ่ายต่างๆ	ที่เบิกจากเงินกันเหลื่อมปีและเงินคงเหลือจากทุน (869,228.00) (2,896,979.99)

รวมค่าใช้จ่ายเงิินอุดหนุนเพื่อการดำาเนินงิาน	 168,883,163.25	 280,252,466.44

หมายเหตุ 20 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำาเนินงาน

(หน่่วย:บาท)

2563 2562

ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  - 3,321.00 

ขาดทุนสุทธิจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ - 136,175.56

รวมค่าใช้จ่ายอื่น	 -	 139,496.56

หมายเหตุ 21 ค่าใช้จ่ายอื่น

(หน่่วย:บาท)

2563 2562

 หมายเหตุ 22 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงานการเงิน

  เม่ือวั่นท่ี	19	มกราคม	2564	คณิะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้มีการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย
(องค์การมหาชน)	 โดยเป็นการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ	ระหว่่างประเทศ	 (องค์การมหาชน)	
พ.ศ.	2546	และแก้ไขเพิ่มเติม	โดยเปลี่ยนชื่อองค์กร	ปรับปรุงว่ัตถุประสงค์หน้าที่	และอำานาจของ	ศ.ศ.ป.		ตลอดจนปรับปรุง
บทบัญญัติต่างๆ	ที่เกี่ยว่ข้อง	ให้สอดคล้องกับการดำาเนินงานของ	ศ.ศ.ป.	โดย	มีสาระสำาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา	ดังนี้

 1.	 ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่่างประเทศ	 (องค์การมหาชน)	 พ.ศ.	 2546	 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม	

 2.	เปลี ่ยนชื ่อองค์กร	จาก	“ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่่างประเทศ	(องค์การมหาชน)”	เป็น	“สถาบันส่งเสริม
ศิลปหัตถกรรมไทย	(องค์การมหาชน)”	เรียกโดยย่อว่่า	“สศท.”	เพื่อให้สื่อถึงบทบาทและภารกิจขององค์กร	และให้ใช้ชื่อ
เป็นภาษาอังกฤษว่่า	Sustainable	Arts	and	Crafts	Institute	of	Thailand	Public	Organization)”	เรียกโดยย่อว่่า	
“sacit”	

 หมายเหตุ 22 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงานการเงิน (ต่อ)
 
	 3.	กำาหนดให้สถาบันฯ	มีที่ตั้งของสำานักงานแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร	หรือในจังหว่ัดใกล้เคียง	และอาจตั้ง
สำานักงานสาขาได้ตามที่คณิะกรรมการเห็นสมคว่ร

	 4.	 ปรับปรุงว่ัตถุประสงค์ของสถาบันฯ	 โดยกำาหนดให้สถาบันฯ	 มีว่ัตถุประสงค์ในการส่งเสริม	 สนับสนุน	 ให้มีการ
ประกอบอาชีพผสมผสานเพื่อสร้างผลิตภัณิฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย	และส่งเสริม	สนับสนุน	ด้านการตลาดสำาหรับ	ผลิตภัณิฑ์
ดังกล่าว่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 5.	แก้ไขหน้าที่และอำานาจของสถาบันฯ	โดยกำาหนดให้สถาบันฯ	มีหน้าที่และอำานาจ	 เช่น	ส่งเสริมและ	สนับสนุนการ
สร้างมูลค่าเพิ่มศิลปหัตถกรรมไทย	และสนับสนุนด้านการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ	พัฒนา	ผลิตภัณิฑ์ศิลปหัตถกรรม
ไทย	ทั้งในด้านคุณิภาพ	มาตรฐาน	รว่มทั้งส่งเสริมภาพลักษณิ์การพัฒนารูปแบบ	และการ	บรรจุภัณิฑ์	ตลอดจนผสมผสาน
หรือประยุกต์เทคโนโลยี	และนวั่ตกรรมท่ีทันสมัยกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน	พัฒนาครู	สร้างสรรค์งานหัตถศิลป์	และครูช่างศิลปหัตถกรรม
ในการพัฒนางานหัตถกรรมให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

	 6.	ตามมาตรา	46	เงินอุดหนุนทั่ว่ไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามคว่ามเหมาะสมเป็นรายปี	เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือ
	องค์กรอื่น	รว่มทั้งจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่่างประเทศ	เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้	ค่าธรรมเนียม	ค่าบำารุง
ค่าตอบแทน	ค่าบริการ	หรือ	รายได้จากการดำาเนินการ	และดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสถาบันฯ

 7.	ปรับปรุงองค์ประกอบของคณิะกรรมการ	โดยมีประธานกรรมการซ่ึงคณิะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้มี	คว่ามรู้	คว่ามเช่ียว่ชาญ
และประสบการณิ์เกี่ยว่กับการบริหารงาน	ผลิตภัณิฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยพื้นบ้านอันเป็น	ประโยชน์เกี่ยว่กับการดำาเนินงาน
ของสถาบันฯ

 หมายเหตุ 23 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน

รายงานฐานะเงินงบประมาณิรายจ่าย	ประจำาปีงบประมาณิ	พ.ศ.	2563
             (หน่่วย:บาท) 

รายการ งบสุทธิ การสำารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนกงบประมาณิ
             252,138,900.00

งบบุคลากร 47,473,700.00 - - 43,992,132.90 3,481,567.10

งบดำาเนินการ 51,496,000.00 - 350,000.00 44,175,394.95 6,970,605.05

งบลงทุน 7,061,900.00 - - 6,724,329.99 337,570.01

งบอุดหนุน	(งบยุทธศาสตร์) 146,107,300.00 - - 142,294,065.03 3,813,234.97

งบรายจ่ายอื่นๆ	(เงินสนับสนุน) - - - - -

รว่ม 252,135,900.00 - 350,000.00 237,185,922.87 14,602,977.13
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รายงานฐานะเงินงบประมาณิรายจ่าย	ประจำาปีงบประมาณิ	พ.ศ.	2562
             (หน่่วย:บาท) 

รายการ เงินกันไว่้เบิกเหลื่อมปี	(สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนกงบประมาณิ
             -

งบบุคลากร - - -

งบดำาเนินการ - - -

งบลงทุน - - -

งบอุดหนุน	(งบยุทธศาสตร์) - - -

งบรายจ่ายอื่นๆ	(เงินสนับสนุน) - - -

รว่ม - - -

รายงานฐานะเงินงบประมาณิรายจ่ายจากเงินกันไว่้เบิกเหลื่อมปี	ก่อนปีงบประมาณิ	พ.ศ.	2563
             (หน่่วย:บาท) 

รายการ งบสุทธิ การสำารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนกงบประมาณิ
404,005,600.00

งบบุคลากร 44,411,600.00 - - 44,411,598.72 1.28

งบดำาเนินการ 51,592,635.00 - - 42,397,194.30 9,195,440.70

งบลงทุน 10,501,365.00 - - 10,376,777.00 124,588.00

งบอุดหนุน	(งบยุทธศาสตร์) 177,500,000.00 - - 167,791,555.72 9,708,444.28

งบรายจ่ายอื่นๆ	(เงินสนับสนุน) 120,000,000.00 - - 12,000,000.00 -

รว่ม 404,005,600.00 - - 384,977,125.74 19,028,474.26

รายการ เงินกันไว่้เบิกเหลื่อมปี	(สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนกงบประมาณิ
             -

งบบุคลากร - - -

งบดำาเนินการ - - -

งบลงทุน - - -

งบอุดหนุน	(งบยุทธศาสตร์) - - -

งบรายจ่ายอื่นๆ	(เงินสนับสนุน) - - -

รว่ม - - -

รายงานฐานะเงินงบประมาณิรายจ่ายจากเงินกันไว่้เบิกเหลื่อมปี	ก่อนปีงบประมาณิ	พ.ศ.	2563
             (หน่่วย:บาท) 

 หมายเหตุ 24 การอนุมัติรายงานการเงิน

 รายงานการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำานาจของ	ศ.ศ.ป.	เมื่อว่ันที่	15	กุมภาพันธ์	2564

Remarks Assembling the Financial Statement

As of 30th September 2021

Remark 1: General Information

  1.1 Center Foundation 

		 Sustainable	Arts	and	Crafts	Institute	of	Thailand	(Public	Organization)	(sacit)	was	found	on	1st	
November	2003	by	the	Royal	Decree	to	establish	Sustainable	Arts	and	Crafts	 Institute	of	Thailand	
(Public	Organization)	2003	on	20th	September	2003.	The	Ministry	of	Commerce	transferred	the	building	
of	sacit	with	details	of	decoration	with	887,700,000.00	Baht	as	a	cost	on	1st	October	2004.	Together	
with	the	assets	with	880,436,926.50	Baht	valued	and	equipment	below	the	threshold	with	7,263,073.50	
Baht	valued.

 	 In	the	budget	year	of	2020,	Sustainable	Arts	and	Crafts	Institute	of	Thailand	(Public	Organization)	
has	been	allocated	the	budget	for	252,138,900.00	Baht.

  1.2 Purpose 

  To	support	and	encourage	people	 to	work	with	arts	and	crafts	 related	products	based	on	 the	
project	supporting	handicrafts	in	Queen	Sirikit,	the	Queen	Mother.	In	addition,	it	is	to	support	and	
encourage	the	marketing	of	products	in	Thailand	and	worldwide.ศ	

  1.3 Location

		 Sustainable	Arts	and	Crafts	Institute	of	Thailand	(Public	Organization)	or	sacit	is	located	at	59,	
Moo	4,	Khang	Yai	Sub-district,	Bangsai	District,	Ayutthaya	13290

Remark 2: Criteria in Making and Presenting the Financial Report

 	 This	financial	report	is	made	regarding	the	policy	of	government	accounting	by	the	ministry	of	
finance.	It	is	included	the	accounting	criteria	and	policy	for	government	organization,	the	standard	of	
government	accounting,	the	policy	of	government	accounting,	and	presentation	of	the	financial	state-
ments	 in	 the	Government	Standard	No.1:	Presentation	of	 the	Financial	Statement	 on	 the	Book	of	
Controller’s	General	Department	กค.0410.3/ว่	357	enacted	on	15th	August	2018.

		 This	financial	report	is	made	by	the	previous	cost	criteria,	except	to	disclose	with	any	other	
accounting	policy.

Remark 3: Criteria in New Government Accounting Policy and Pattern of Financial Report   
  Criteria	and	Policy	of	Government	Organizational	Accounting	which	is	currently	enacted	and	in	
the	future.
		 1)	The	Criteria	of	Government	Organizational	Accounting	No.9:	Revenue	from	Exchanges,	enacted	on	
		 1st	October	2019
		 2)	The	Criteria	of	Government	Organizational	Accounting	No.23:	Revenue	from	non-exchanges,	
		 enacted	on	1st	October	2020
		 3)	The	Manual	of	Government	Organizational	Accounting:	Land,	Buildings,	and	Equipment,	enacted	
		 29th	January	2019.
Pattern	of	Financial	Report	Enacted	in	the	Future

  The	Ministry	of	Finance	has	set	the	criteria	and	method	of	annual	financial	report,	so	that	the	
government	organization	use	for	the	financial	report	since	the	accounting	period	of	2021	onwards.	
Regarding	to	the	Book	of	the	Ministry	of	Finance	no.	กค	0410.2/ว่15,	enacted	4th	February	2020	and	
the	Book	of	Controller’s	General	Department	no.	0410.2/ว่479,	enacted	on	2nd	October	2020.

		 The	management	level	believes	that	the	Criteria	of	Government	Organization	Accounting	and	the	new	
pattern	of	financial	report	will	not	have	any	significant	effect	on	financial	report	in	each	installment	practice.
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Remark 4: Summary of Crucial Accounting Policy

  4.1 Cash and Cash Equivalent

  Cash	and	cash	equivalent	consist	of	cash	on	hand,	cheques,	cash	at	bank	in	all	types,	except	cash 
at	bank	with	the	collection	period	and	short-term	investment	cashflow	which	will	be	cash	in	3	months.

  4.2 Debter

		 Rental	and	service	debtors	show	values	in	expected	valued	to	be	paid,	doubtful	accounts,	and	con-
sideration	from	the	debtor	which	might	not	be	able	to	pay	over	3	months.	Doubtful	account	values	are	
calculated	by	debt	on	the	day	of	the	period	in	percentage	and	cease	learning	earnings	from	the	debtor	
Doubt	accounts	are	acknowledge	as	expense	in	operation	of	profit	and	loss	budget.	

		 Debtors	in	government	organization	and	loan	debtor	value	based	on	the	account	without	the	spare	
of	doubtful	accounts.	

  4.3 Short-term Investment 

  Short-term	 investment	consists	of	 fixed	deposit	and	bill	of	exchanges	which	are	at	 the	 financial	
institutes	by	the	condition	from	3	months	–	1	year	deposit	period.

  4.4 Consignment

  Consignment	is	the	product	that	sacit	receives	from	members	to	sell	at	the	center	and	be	distributors	
to	 increase	more	channels	 to	sales	and	encourage	 the	distribution	of	members’	products,	 increasing	
chances	in	market	for	Thai	arts	and	crafts.

  4.5 Products/Assets for Exhibition

  Products/Assets	to	exhibit	with	the	cost	values,	calculated	by	the	specific	criteria

  4.6 Building, Equipment, and Property from Activity

   4.6.1 Building and Equipment are	valued	by	the	cost	deducting	the	accumulated	depreciation.	
Except	the	transaction	before	2020	which	was	valued	over	5,000.00	baht	and	depreciation	calculated	by	
the	lifetime	linear	of	assets	as	follows
    

		 	 For	durable	goods	and	equipment	in	the	budget	year	2020,	they	are	acknowledged	as	the	cost	
was	over	10,000,000	baht,	except	the	transaction	which	occurred	before	2020.	They	are	acknowledged	as	
the	asset	with	over	5,000,000-baht	values.

Type of Assets
Buildings	and	Decoration	Cost
Building	Renovation
Decorations
Office	Goods
Electrics	and	Radio	Goods
Computer Goods
Household	and	Kitchenware	Goods
Vehicle	and	Transportation	Goods	
Office	Equipment

Estimated Lifetime (Year)
20
5
5
8
5
3
2
5
8

Remark 4: Summary of Crucial Accounting Policy (Continued)

  4.6 Building and Equipment (Continued) 

   4.6.2 Property from Activity 	are	valued	by	the	cost	deducting	the	accumulated	depreciation.	
The	depreciation	value	is	calculated	by	the	lifetime	linear	of	assets	as	follows

   The	definition	of	property	 from	activity	 is	assets	or	workpieces	made	 in	the	activity	 from	
research,	becoming	the	asset.	The	value	of	asset	is	the	criteria	to	do	accounting	such	as	assets	from	
activity	over	5,000.00	baht	and	it	is	recorded	as	asset	and	depreciation.	The	asset	from	activity	lower	
5,000.00	baht	is	recorded	as	an	expense	for	goods.	

  	 sacit	has	brought	together	the	asset	development	from	activity	to	register	intellectual	property	
notice	such	as	license,	service	mark,	trademark,	to	control	the	right.	The	registration	of	intellectual	property	to	
protect	the	claim	of	rights	from	others.

   sacit	does	not	acknowledge	the	list	of	intellectual	property	registration	to	be	intangible	assets	since 
the	knowledge	from	sacit	is	the	only	in	the	research	process	and	to	distribute	only	to	the	member	or	people	to	
learn	and	extend	the	development	in	handicrafts	for	public	usage	not	for	finding	profits.
  

  4.7 Intangible Assets 

  Intangible	assets	are	valued	by	the	cost	deducting	accumulated	selling	or	expected	depreciation	(if	any),	
except	the	intangible	asset	which	is	valued	less	than	20,000.00	baht,	becoming	the	expenses,	and	selling	by	the	
lifetime	linear	as	follows

  4.8 Creditor of Consignment

		 Creditors	of	consignment	is	valued	by	cash	or	cash	equivalent	as	received	from	consignment	selling.

  4.9 The Acknowledge of Income and Expense
		 (1)	Income	from	the	budget	once	it	is	received,	in	the	case	of	cashless	received	instead	of	disbursing	or		
		 paid	directly	from	the	government	to	the	receiver.	It	becomes	the	acknowledgement	of	income	only	with		
		 the	evidence.
		 (2)	Income	from	selling	products	and	services	is	acknowledged	only	once	transferring	products	or	completed		
		 the	services	to	customers.
		 (3)	Income	from	helping	fund	or	donation	is	acknowledged	only	by	these	cases
		 	 -	The	income	isn’t	claimed	the	objectives,	acknowledged	in	all	amounts
		 	 -	The	income	is	claimed	the	objectives,	gradually	acknowledged	based	on	expense
		 	 -	Received	assets	which	are	useful	for	over	a	period	of	accounting	year,	gradually	acknowledged		
		 	 based	on	the	value	of	depreciation	of	received	assets.
		 	 -	Received	assets	which	are	useful	with	in	a	period	of	accounting	year	or	are	valued	in	each	unit,	
		 	 each	set,	or	each	group	under	5,000.00	baht.	In	case	of	receiving	assets	before	2020	and	under	
		 	 10,000.00	baht,	the	received	assets	since	2020	onwards,	considered	to	be	acknowledged	in	all	amounts.

Type of Assets
Computer Program
Website
Wi-Fi

Estimated Lifetime (Year)
10
5
10

Type of Assets
Property	from	Activity

Estimated Lifetime (Year)
2
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Remark 4: Summary of Crucial Accounting Policy (Continued)

  4.9 The Acknowledge of Income and Expense (Continued)

 	 (4)	Interest	income	is	acknowledged	income	occurs	based	on	the	criteria	of	time	ratio
		 (5)	Other	income	is	acknowledged	as	accrual	criteria
		 (6)	Expense	acknowledged	once	transaction	occurred,	and	the	account	record	based	on	accrual	criteria

  4.10 Provident Funds for Employees 

 	 sacit	and	the	employees	of	sacit	have	been	found	the	provident	funds	by	participating	in	“Provident	
Fund	of	Krungthai	Master	Pulled	Fund	Registration”	on	1st	October	2003	to	be	welfare	for	employees.	The	
employees	of	sacit	who	the	members	are	must	pay	for	the	fund	in	3-7%	of	salary,	by	allowing	sacit	to	deduct	
money	monthly	to	the	fund.	In	each	month,	sacit	also	accumulate	the	fund	with	the	same	amount	3-7%	to	
the	fund	for	each	employee,	and	it	is	acknowledged	to	be	the	expense	in	manpower	expense.	

 Remark 5: Cash and Cash Equivalent

Cash  30,290.00 69,429.00

Cash on hand - 139,921.26

Cash in bank   
 Current Account   
	 	 Siam	Commercial	Bank	PCL.,  - -

 Deposit Cash

	 	 Krungthai	Bank	PCL.,	150-019837-4	 38,251,182.92 83,321,995.54

  Krungthai	Bank	PCL.,	150-053632-6	 212,355,876.90 -

 	 Krungthai	Bank	PCL.,	150-053631-8	 4,604,222.75 -

	 	 Krungthai	Bank	PCL.,	150-021653-4	 1,972,905.46 2,955,300.40

	 	 Siam	Commercial	Bank	PCL.,	574-257797-3		 1,013,346.03 4,642,112.18

	 	 Siam	Commercial	Bank	PCL.,	574-276221-9	 59,247.67 7,252,364.55

	 	 Thai	Military	Bank	PCL.,	129-2-11384-0 40.25 65,652.65

	 	 Bank	of	Ayudhya	PCL.,	343-1-49993-2	 191,684.43 314,107.61

   Siam	Commercial	Bank	PCL.,	574-287304-4	 71,245.48 -

3-month Fixed Deposit Cash  

	 	 Krungthai	Bank	PCL.,	150-2-0125-1	 25,142.16 397,376.69

	 	 Bank	of	Ayudhya	PCL.,	343-2-04685-8 - 635,950.31

Total Cash and Cash Equivalent 67,579,184.05 99,794,210.19

(Unit:Baht)

2020 2019
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Loan	debtor	in	the	budget	 537,420.00 130,861.00

Other	Receivables	 5,643.00 2,264,180.00

Accrual	Income 2,811,633.41 3,145,333.25

Rental	debtors,	service,	external	manpower	 7,665.00 9,560.00

Total other short-term receivables 3,362,361.41 5,549,934.25

(Unit:Baht)

2020 2019

Remark 6: Other Short-term Receivables

Loan	receivable	at	the	end	of	the	year	is	categorized	as	follows

(Unit:Baht)

6-month	Bank	of	Ayudhya	PCL.,	343-2-04685-8 - 262,648.36

12-month	Bank	of	Ayudhya	PCL.,	343-2-04685-8 336,137,595.20 287,895,266.91

12-month	Siam	Commercial	Bank	PCL.,	574-1-13664-3	 51,176,179.31 95,982,742.74

Total Short-Term Investment 387,313,774.51 384,140,658.01

Remark 7: Short-term Investment

(Unit:Baht)

Fixed Deposit 2020 2019

Loan 
receivables

2020

The	payment	and	
delivery	of	the	

voucher	is	not	yet	
due.

537,420.00

The	payment	
and	delivery	of	
the	voucher	is	

due.
-

The	payment	
and	delivery	of	
the	voucher	is	

overdue.
-

Total

537,420.00

Pre-paid	deposit 246,482.78 278,909.68

Contract deposit 12,000.00 12,000.00

Total Other Current Assets 258,482.78 290,909.68

Remark 8: Other Current Assets

(Unit:Baht)

2020 2019

101



Remark 9: Building, Equipment, and Property from Activity – Net

(Unit:Baht)

Building	and	
Renovation Equipment Construction Property from 

Activity

Total	Buildings	
and	Equipment	-	

Net

Cost

On	1st	October,	2018  851,688,542.52 115,485,867.23 1,510,310.80 20,194,465.36 988,879,185.91

Increase	in	each	installment  298,500.00 7,479,452.80 4,771,031.69 1,825,440.00 14,374,424.49

Decrease	in	each	installment (394,917.67)   (8,398,564.88) (1,428,610.00) (3,342,615.00) (13,564,707.55)

On	30th	September,	2019  851,592,124.85 114,566,755.15 4,852,732.49 18,677,290.36 989,688,902.85

Purchase	in	each	installment  108,995.00 3,597,547.50 3,158,068.62 689,502.58 7,554,113.70

Transferred	in	construction 4,018,241.85   3,011,459.00  -    -   7,029,700.85

Transferred	from	Asset	
to	Sell

 394,917.67    265,510.00  -   - 660,427.67

Transfer	to	Asset  -   188,748.00   -  740,280.00 929,028.00

Lost	Goods - (90,656.00)  -   - (90,656.00)

Transfer	to	Expense	  -   (108,000.00)  -    -   (108,000.00)

Transfer	in	construction	
to Asset

- - (8,010,801.11) - (8,010,801.11)

On 30th September, 2020  856,114,279.37  121,431,363.65  -  20,107,072.94  997,652,715.96

Accumulated Depreciation

On	1st	October,	2018 (595,812,588.63) (95,387,241.36)  -   (17,067,334.56) (708,267,164.55)

Increase	in	each	installment (43,926,599.71 (8,561,672.12)  -   (3,174,971.97) (55,663,249.80)

Decrease	in	each	installment 119,557.27    7,849,905.75  -    3,193,585.23  11,163,048.25 

On	30th	September,	2019 (639,619,631.07) (96,099,007.73)  -   (17,067,334.56) (752,767,366.10)

Yearly	depreciation (43,389,400.07) (7,536,811.94)  -   (1,818,865.45) (52,745,077.46)

Transferred	from	asset	
to	sell	

 (119,557.27) (234,611.01) - - (354,168.28)

Lost	Goods - 90,650.00  -   - 90,650.00

On	30th	September,	2020 (683,128,588.41) (103,779,780.68)  -   (18,867,592.75) (805,775,961.84)

Net Total of Values on 

30th September 2019

211,972,493.78 18,467,747.42 4,852,732.49 1,628,563.06 236,921,536.75

Net Total of Values on 

30th September 2020

177,985,690.96 17,651,582.97 - 1,239,480.19 191,876,754.12

102
Property from Activity

On 30th September 2020 and 2019, sacit has assets from activity which were registered intellectual 
property notice for 703 work pieces as follows

Service mark 2 2

Trademark								 1 1

Product Design Patent         14 13

Arts and Crafts Copyrights consist of  

		-	Pottery 173 156

		-	Accessories 153 149

		-	Fabrics 118 115

		-	Metal 54 54

		-	Others	in	art	division 124 103

Copyrights	of	Literature 29 19

Copyrights	of	Media	Materials		 35 0

Total Intellectual Property 703 612

(Unit:Peice of work)

Types of Intellectual Property 2020 2019

Computer 
Program Website WIFI Construction Total	Intangible	

Assets

Cost

On	1st	October,	2018  28,347,403.69 2,560,500.00 3,791,782.80 1,288,825.00 35,988,511.49

Increase	in	each	installment 869,775.00 - 489,000.00 12,755,494.00 14,114,269.00

Decrease	in	each	installment - - - (938,935.00) (938,935.00)

On	30th	September,	2019 29,217,178.69 2,560,500.00 4,280,782.80 13,105,384.00 49,163,845.49

Purchase	in	each	installment 3,704,114.00 - 1,299,033.50 5,753,000.00 10,756,147.50

Transferred	in	construction 11,346,364.00 -  -    -   11,346,364.00

Transfer	in	construction	
to Asset 

- - - (18,858,384.00) (18,858,384.00)

On 30th September 2020 44,267,656.69 2,560,500.00 5,579,816.30 - 52,407,972.99

Remark 10: Intangible Assets – Net
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Accumulated Cut-off Sales

On	1st	October,	2018 (13,099,915.26) (2,560,497.00)  (1,366,082.89)   - (17,026,495.15)

Increase	in	each	installment (2,342,076.10) -  (376,620.82) - (2,718,696.92)

On	30th	September	2019 (15,441,991.36) (2,560,497.00) (1,742,703.71) - (19,745,192.07)

Yearly	depreciation (3,474,270.27) - (379,564.71) - (3,853,834.98)

On	30th	September	2020 (18,916,261.63) (2,560,497.00) (2,122,268.42) - (23,599,027.05)

Net Total of Values on 

30th September 2019

13,775,187.33 3.00 2,538,079.09 13,105,384.00 29,418,653.42

Net Total of Values on 

30th September 2020

25,351,395.06 3.00 3,457,547.88 - 28,808,945.94

Asset	Exhibition	Decoration	Project 1,667,056.62 1,645,056.62

Thai	Golden	Equipment	for	Exhibition 3,740,780.00 3,740,780.00

Cultural	Assets 7,741,584.88 7,741,584.88

Total Other Non-Current Assets 13,149,421.50 13,127,421.50

11.1   Asset Exhibition Decoration Project that	 is	1,667,056.62	baht	 is	products	to	exhibit	and	
decorate	the	internal	of	exhibition.	Free	from	commercial	purposes.					

11.2 Thai Golden Equipment for Exhibition	are	included

	 Thai	Golden	Products	–	Phetchaburi	Gold	is	products	supported	by	the	current	fund	from	sacit	
paying	to	Katchanapisek	College	for	goldsmiths	to	be	expense	in	producing	products	for	exhibition.	As	it	
is	followed	under	the	meeting	resolution	no.	19-9/2548	on	15th	July	2005	with	4,500,000.00	baht.		

 	 Thai	Golden	Products	–	Sukhothai	Gold	is	products	supported	by	the	current	fund	from	sacit	
paying	to	Katchanapisek	College	for	goldsmiths	to	produce	development	of	handicrafts	project	and	
collecting	the	artisans’	wisdom	to	provide	knowledge	as	follows	on	contract	no.	34/2548	on	1st	November	
2005	with	2,910,000.00	baht.	

11.3 Cultural Assets	with	7,741,584.88	are	products	for	decoration	in	the	internal	of	exhibition	hall	
which	is	freed	from	any	commercial	purposes.

Remark 11: Other Non-Current Assets

(Unit:Baht)

2020 2019

Thai	Golden	Products	–	Phetchaburi	Gold 2,374,980.00 2,374,980.00

Thai	Golden	Products	–	Sukhothai	Gold 1,365,800.00 1,365,800.00

Total 3,740,780.00 3,740,780.00

(Unit:Baht)

2020 2019
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Creditor	of	material	and	services 36,380.00 -

Wages	for	services	and	material	arrears 34,821,095.24 57,152,704.58

Consignment creditor 217,670.55 2,208,530.00

Creditor-Reserve	payment	by	sacit	employees - 3,250.00

Utility	arrears 838,881.81 913,771.08

Professional	fee	arrears	 35,000.00 640,000.00

Total Other short-term creditors 36,264,027.60 60,918,255.66

Remark 12: Other Short-term Creditors

(Unit:Baht)

2020 2019

Withholding	Tac	 1,048,108.36 485,283.52

Contract	Deposit-Operating	Contracts	 4,603,871.60 7,555,757.00

Contract	Deposit-Rental	Guarantee	 211,363.00	 216,571.00

Security	Deposit	 - 20,330.00

Total Short-term Deposit 5,863,342.96 8,277,941.5 

Remark 13: Short-term Deposit

(Unit:Baht)

2020 2019

Income	for	rental	Phra	Ming	Mongkol	Building

and	Market	Building 708,170.00 889,600.00 

Income	for	utility	service	 83,195.00 117,530.00

Total Short-term Deposit 791,365.00 1,007,130.00

Remark 14: Income from Sales and Service

(Unit:Baht)

2020 2019

	 Short-term	creditors	are	from	the	consignment	of	trader	with	the	purpose	to	encourage	and	increase	
selling	channels	to	entrepreneur.	The	price	of	items	in	consignment	tis	equivalent	to	cost	at	consignment	
on	30th	September	2020.	The	balance	is	217,670.55	baht.	In	this	amount,	the	creditors	with	arrears	from	
2006-2009	are	total	in	66,097.00	baht.	In	2020,	SACIT	has	already	reached	out	to	the	creditors,	but	it	
was	unable	to	contact	to	the	creditors,	therefore,	it	is	still	in	the	waiting	period	of	the	creditors	for	10	
years.	sacit	will	consider	to	operating	in	acquiring	approval	to	be	other	income	afterwards.	
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Charged fee income 729,548.00 1,507,883.17

Other	income	 2,192,468.23 4,331,085.05

Total income  2,922,061.23 5,838,968.22

Remark 15: Other Income 

(Unit:Baht)

2020 2019

Salary	 40,851,689.76 43,185,702.05

Monthly	wages 1,023,226.17 690,154.00

Overtime	 24,805.00 27,860.00

Other	expenses	of	manpower		 1,172,197.73 1,179,761.71

Provident	Fund	 2,117,216.97 2,167,379.30

Total Manpower Expenses 45,189,135.63 47,250,857.06

Remark 16: Manpower Expenses 

(Unit:Baht)

2020 2019

Seminar	&	Training	Cost 8,700.00 195,182.00

Commuting Cost 49,714.00 121,951.40

Renting	Cost 451,800.00 452,190.00

Maintenance Cost  1,479,907.01 1,028,283.1

Wages-Building	Staff	 3,557,533.85 3,496,283.85

Wages-Gardening 1,412,400.00 1,463,760.00

Wages-	Housekeepers 3,407,366.00 3,616,488.44

Wages-	Security 5,000,000.00 5,144,489.31

Wages-Others 9,075,190.81 7,863,843.50

Charging fee 63,305.62 76,116.68

Consultant	fee 1,245,666.72 903,034.00

Insurance	Premium	fee 306,476.21 239,467.59

Certification and ceremony fee 945,898.00 414,108.00

Account Audit fee 50,000.00 640,000.00

Equipment	below	threshold	fee 595,242.59 386,485.00

Remark 17: Expenditure 

(Unit:Baht)

2020 2019
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Account Audit fee

Gasoline and fuel Cost 122,641.00 163,600.40

Meeting Cost 80,248.00 84,627.37

PR Cost 468,044.75 419,440.00

Total Expenditure 28,320,134.56 26,709,350.68

Electricity 8,642,301.78 9,361,702.69

Water supply 492,093.22 519,590.87

Phone bills 848,455.76 731,494.58

Media service 267,585.60 267,080.06

Post and Transportation  32,067.20 43,668.21

Others utility 15,600.00 14,700.00

Total utility cost 10,298,103.56 10,938,236.41

Remark 18: Utility Cost

(Unit:Baht)

2020 2019

Depreciation  

					Building	and	Renovation					 43,389,400.07 43,926,599.71

					Equipment 7,536,811.94 7,525,827.15

					Equipment-to-sell 472,984.99 21,001.03

					Property	from	Activity 1,818,865.45 2,493,656.97

Total Depreciation-Building Equipment and Property from Activity 53,218,062.45 53,967,084.86

Write-off Cost  

     Computer program 3,474,270.27 2,342,076.10

					Wi-fi	connection 379,564.71 376,620.82

					Intangible	assets-to	be	sold - 24,021.03

Total write-off – intangible assets 3,853,834.98 2,742,717.95

Total depreciation and write-off 57,071,897.43 56,709,802.81

Remark 19: Depreciation and Write-off Cost

(Unit:Baht)

2020 2019

Remark 17: Expenditure (Continued) 

(Unit:Baht)

2020 2019
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The Project of Elevating Entrepreneurs to Modern 

Handicrafts with Art and Innovative Values

1.	sacit	the	center	and	the	heritage	center	for	 43,968,413.88 53,590,602.90

		 Thai	handicrafts

2.	Supporting	arts	and	crafts	products	for	 21,214,045.19 22,870,919.62

		 commercial	extension

3.	Entrepreneur	development	connecting	divisions	 11,848,896.86 19,675,912.34

4.	Supporting	activity	to	Thailand	and	international	market 62,701,870.90 64,026,865.57

5.	sacit	development	to	increase	ability	and	efficiency	 642,111.00 2,985,146.00

6.	Supporting	budget	for	Support	Foundation	of	HMQ		 - 120,000,000.00

		 and	Bangsai	Arts	and	Crafts	Center

7.	Disbursed	expense	from	the	budget	year	cost	2020 29,377,053.42 -

8.	Disbursed	expense	over	budget	years	and	balance	from	cost (869,228.00) (2,896,979.99)

Total Expense of Supporting Operation 168,883,163.25 280,252,466.44

Remark 20: Expense of Supporting Operation 

(Unit:Baht)

2020 2019

Net	Loss	from	Currency	Exchange  - 3,321.00

Net	Loss	from	Selling	Assets - 136,175.56

Total Expense of Supporting Operation - 139,496.56

Remark 21: Other Expenses 

(Unit:Baht)

2020 2019

 Remark 22: Situation after the Financial Reporting Day

  On	19th	January	2021,	the	cabinet	has	approved	the	royal	decree	to	establish	the	SUPPORT	Arts	
and	Crafts	International	Centre	of	Thailand	(Public	Organization)	by	developing	from	the	SUPPORT	
Arts	and	Crafts	Institute	of	Thailand	(Public	Organization)	2003	and	changing	the	name	of	the	orga-
nization	and	objectives	and	authority	of	sacit.	In	addition,	all	significant	provisions	are	also	adjusted	
to	be	suitable	with	new	operation	system	of	sacit	as	follows

 1.	To	cease	the	royal	decree	in	the	SUPPORT	Arts	and	Crafts	International	Centre	of	Thailand	
	 (Public	Organization)	2003.	

 2.		To	change	the	name	to	be	the	Sustainable	Arts	and	Crafts	International	Centre	of	Thailand	
	 (Public	Organization)	or	“sacit”
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Remark 22: Situation after the Financial Reporting Day (Continued)
 
	 3.		To	set	the	institute	to	have	a	head	office	in	Bangkok	or	any	nearby	provinces	and	might	have	
	 other	branches	as	agreed.

	 4.	To	improve	the	objectives	of	the	institute	by	setting	the	objectives	in	encourage,	supporting	in		
	 profession	with	integrating	the	handicrafts	products	and	encourage	and	support	marketing		
	 for	theproducts	in	domestic	and	international	market.	

	 5.	To	adjust	the	roles	and	authority	of	the	institute	by	setting	up	such	as	support	and	encourage	
	 in	increasing	the	value	of	Thai	handicrafts,	support	domestic	and	international	marketing,	develop	
	 Thai	crafts	products	in	terms	of	quality,	standards,	and	branding,	packaging,	and	integrate	with
	 technology	in	crafts	product	developing	to	be	sustainable.

	 6.		To	set	the	cost	and	assets	in	operation	of	institute	which	includes	transferred	asset	as	marked	
	 in	Law	Section	46:	annual	allocated	budget	from	government,	support	budget	from	private	or	
	 other	organization,	and	from	abroad	or	international	organizations,	donated	budget	or	assets,	
	 charging	fee,	maintenance	fee,	wages,	service	fee,	or	operation	income,	and	interest	from	deposit	
	 or	assets	of	the	institute.

 7.		To	adjust	elements	of	the	committee	by	the	president	which	the	cabinet	agreed	by	his	or	her	
	 knowledge,	proficiency,	and	experience	in	management	in	Thai	crafts	arts	which	are	useful	to	the	
	 institute	operation.

 Remark 23: Report of Financial Budget of this Year and Previous Year

The	Report	of	Expense	Budget	Status	in	the	Budget	Year	of	2020.	 	 	 	 	
             (Unit:Baht) 

List Net	Budget Reserved PO/Contact Disburse Balance

Budget	Plan
             252,138,900.00

Manpower 47,473,700.00 - - 43,992,132.90 3,481,567.10

Opeation 51,496,000.00 - 350,000.00 44,175,394.95 6,970,605.05

Investment 7,061,900.00 - - 6,724,329.99 337,570.01

Supporting	(Strategy) 146,107,300.00 - - 142,294,065.03 3,813,234.97

Other	expense

(Supporting	budget)

- - - - -

Total 252,135,900.00 - 350,000.00 237,185,922.87 14,602,977.13

109



The	Report	of	Expense	for	the	Budget	Year	of	2019
             (Unit:Baht) 

List
Budget	to	Disburse	over	

Years	(net) Disburse Balance

Budget	Plan             -

Manpower - - -

Operation - - -

Investment - - -

Supporting	(Strategy) - - -

Other	expense

(Supporting	budget)

- - -

Total - - -

Remark	23:	Report	of	Financial	Budget	of	this	Year	and	Previous	Year	(Continued)	
The	Report	of	Expense	Budget	to	Disburse	over	Years	before	Budget	Year	of	2020
             (Unit:Baht) 

List Net	Budget Reserved PO/Contract Disburse Balance

Budget	Plan
404,005,600.00

Manpower 44,411,600.00 - - 44,411,598.72 1.28

Operation 51,592,635.00 - - 42,397,194.30 9,195,440.70

Investment 10,501,365.00 - - 10,376,777.00 124,588.00

Supporting	(Strategy) 177,500,000.00 - - 167,791,555.72 9,708,444.28

Other	expense

(Supporting	budget)

120,000,000.00 - - 12,000,000.00 -

Total 404,005,600.00 - - 384,977,125.74 19,028,474.26

รายการ
Budget	to	Disburse	over	

Years	(net) Disburse Balance

Budget	Plan
             -

Manpower - - -

Operation - - -

Investment - - -

Supporting	(Strategy) - - -

Other	expense

(Supporting	budget)

- - -

Total - - -

The	Report	of	Expense	Budget	to	Disburse	over	Years	before	Budget	Year	of	2019	 	 	
             (Unit:Baht) 

 Remark 24: Financial Statement Approval

  This	financial	statement	has	been	approved	by	the	authority	sacit	on	15th	February	2021.
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ผู�อำานวยการ | Chief Executive Officer
นายพรพล  เอกอรรถพร
รักษาการเเทนผู้้้อำานว่ยการ สถาบัันส่งเสริมศิิลปหััตถกรรมไทย

Mr. Pornpon Akathaporn 
Acting Chief Executive Officer
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รองผู�อำานวยการ | Deputy Chief Executive Officer
นายภิาวี โพธิ์ิ�ยี่
   รักษาการรองผู้้้อำานว่ยการ สถาบัันส่งเสริมศิิลปหััตถกรรมไทย
   ผู้้้อำานว่ยการสำานักส่งเสริมคุณิค่าหััตถศิิลป์

Mr. Pavee Phoyee 
   Acting Deputy Chief Executive Officer
   Director of Craft Promotion
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นางเพ็ญศิริ ปันยารชุน
ผู้้้อำานว่ยการสำานักว่ิจัยและพัฒนาผู้ลิตภัณิฑ์์ศิิลปหััตถกรรม

Mrs. Pensiri Panyarachun
Director of Research and Art & Craft Product Development

ผู�อำานวยการสำานัก | Cheif  Officer114

นางณิชาภิา ทินภิัทรนวลใหม่
รักษาการผู้้้อำานว่ยการสำานักยุทธศิาสตร์และว่ิเทศิสัมพันธ์

Mrs. Nichapa Tinnaphatnaulmai
Acting Director of Strategic and Foreign Relations
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นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ศรีใหม่
   รักษาการผู้้้อำานว่ยการสำานักสื�อสารภาพลักษณิ์
   และจัดำการว่ัฒนธรรมศิิลปหััตถกรรม
   รักษาการหััว่หัน้าฝ่ายเลขานุการ

Ms. Sirintip Srimai
   Acting Director of Brand Communication and Heritage Craft Management
   Acting Head of Secretary Division

ผู�อำานวยการสำานัก | Director116

นางสาวสุพรรณรัตน์ อนุเขตร์
   รักษาการผู้้้อำานว่ยการสำานักส่งเสริมและพัฒนาการตลาดำ
   หััว่หัน้าฝ่ายบัริหัารจุดำจำาหัน่ายและงานแสดำงสินค้า

Ms. Supanarat Anukhet
   Acting Director of Sales Promotion & Marketing Development  
   Head of Venue and Exhibition Division

นางทิชา รุจิพีรชากุล
 รักษาการผู้้้อำานว่ยการสำานักอำานว่ยการกลาง

 หััว่หัน้าฝ่ายบััญชี การเงินและงบัประมาณิ

Mrs. Ticha Rujiperachakul
Acting Director of General Affairs Division

Head of Accounting Finance and Budgeting Division
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นางสาวรชนาท พจนารถ
หััว่หัน้าฝ่ายภาพลักษณิ์ผู้ลิตภัณิฑ์์

และจัดำการว่ัฒนธรรม

Ms. Rachanard Potchanard
Head of Brand and Cultural

Management Division
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นางเรณู โสวรรณะ
หััว่หัน้าฝ่ายทรัพยากรบัุคคล

Mrs. Renoo Sowanna
Head of Human Resources Division

119หัวหน�าฝ่่าย | Head of Division

นางญาณิดา ปานเกษม
 หััว่หัน้าฝ่ายพัฒนาศิักยภาพสมาชิก 
 รักษาการหััว่หัน้าฝ่ายจัดำซื้ื�อและพัสดำุ

Mrs. Yanida Pankasem
Head of Member’s Potential Development 

and Promotion Division 
Acting Head of Purchasing and Supply 

Analysis Division

นางสาวกุลรัศมิ� ปัทมสูต
หััว่หัน้าฝ่ายข้อม้ลศิิลปหััตถกรรมและสมาชิก

Ms. Kulrasm Pattamasood
Head of Membership and Art & Craft Database 
Management Division



หัวหน�าฝ่่าย | Head of Division

นางบุรฉััตร ศรีวิลัย
หััว่หัน้าฝ่ายส่งเสริมและเผู้ยแพร่องค์คว่ามร้้

Mrs. Burachat Sriwilai
Head of Inheritance and Knowledge
Management Division

นางสาววันวรรษา ชุนจำารัส
หััว่หัน้าฝ่ายพัฒนาผู้ลิตภัณิฑ์์ศิิลปหััตถกรรม

Ms. Wanwatsa Chunchamrus
Head of Art & Craft Product

Development Division

นายธิ์ราพงษ์ สุขมาก
หััว่หัน้าฝ่ายกฎีหัมายและทรัพย์สินทางปัญญา

Mr. Tarapong Sookmak
Head of Legal and Intellectual Property Division

นางสาวรัตนา ปั�นงาม
รักษาการหััว่หัน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศิ

Ms. Rattana Panngam
Acting Head of Information

Technology Division
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หัวหน�าฝ่่าย | Head of Division122

นางสาวชญาภิัช ป้อมมี
หััว่หัน้าฝ่ายว่างแผู้นกลยุทธ์ประเมินผู้ล
และเพ่�มประสิทธิภาพองค์กร

Ms. Chayapat Pommee
Head of Strategic Planning and 
Effectiveness Enhancing Division 

นางสาวสุพัตรา มหาชนะวงศ์
หััว่หัน้าฝ่ายพัฒนาคว่ามร่ว่มมือว่ิเทศิสัมพันธ์
และบัริหัารคว่ามเสี�ยง

Ms. Supatta Mahachanawong
Head of Foreign Relations and Risk
Management Division

พระราชกฤษฎีกา
THAI ROYAL DECREE

จัดตั้ง สศท. พ.ศ. 2564
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ระเบียบคณะกรรมบริหาร
REGULATIONS OF THE EXECUTIVE BOARD
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โดืยที�เป็น่การสัมค่วรปรับปรุงระเบียบว่าด้ืวยประมวล่จำริยธรรม
ของศูน่ย์สั่งเสัริมศิล่ปาชีพระหว่างประเทศ (องค่์การมหาชน่)
ให้สัอดืค่ล่้องกับมาตรา 279 ของรัฐธรรมนู่ญแห่งราชอาณิาจำักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ที �บ ัญญัต ิให ้ม ีประมวล่จำริยธรรม
เพื �อก ำาหน่ดืมาตรฐาน่ทางจำร ิยธรรมของผ ู ้ดื ำารงต ำาแหน่ ่ง
ทางการเมือง ข้าราชการหรือเจำ้าหน่้าที�ของรัฐแต่ล่ะประเภท  
โดืยให้มีกล่ไกแล่ะระบบใน่การบังค่ับใช้อย่างมีประสัิทธิภาพ 
รวมท ั � ง ก ำ าหน่ดืข ั � น่ตอน่การล่ง โทษตามค่วามร ้ ายแรง
แห่งการกระทำา

  อาศัยอำาน่าจำตามมาตรา 20 (3) แห่งพระราชกฤษฎีีกา
จำัดืตั�งศูน่ย์สั่งเสัริมศิล่ปาชีพระหว่างประเทศ (องค่์การมหาชน่) 
พ.ศ. 2546 ค่ณิะกรรมการบริหารศูน่ย์สั่งเสัริมศิล่ปาชีพระหว่าง
ประเทศ (องค่์การมหาชน่) จำึงกำาหน่ดืระเบียบไว้ ดืังน่ี�
  
  ข้อ 1 ระเบียบน่ี�ให้เรียกว่า “ระเบียบค่ณิะกรรมการบริหาร
ศูน่ย์สั่งเสัริมศิล่ปาชีพระหว่างประเทศ (องค่์การมหาชน่) ว่าดื้วย
ประมวล่จำร ิยธรรมศูน่ย ์สั ่งเสัร ิมศ ิล่ปาชีพระหว่างประเทศ
(องค่์การมหาชน่) พ.ศ. 2557”

ข้อ 2 ใหย้กเล่กิระเบยีบศนู่ยส์ัง่เสัรมิศลิ่ปาชพีระหวา่งประเทศ
(องค่์การมหาชน่) ว่าดื้วยประมวล่จำริยธรรมของผู้อำาน่วยการ
แล่ะผู้ปฏิิบัติงาน่ของศูน่ย์สั่งเสัริมศิล่ปาชีพระหว่างประเทศ
(องค่์การมหาชน่) พ.ศ. 2553

ข้อ 3 ระเบียบน่ี�ให้ใช้บังค่ับตั�งแต่วัน่ถััดืจำากวัน่ประกาศ
เป็น่ต้น่ไป

ข้อ 4 ใน่ระเบียบน่ี�

“ศ.ศ.ป.” หมายค่วามว่า ศูน่ย์สั่งเสัริมศลิ่ปาชีพระหว่างประเทศ
(องค่์การมหาชน่)

“ค่ณิะกรรมการ” หมายค่วามว่า ค่ณิะกรรมการบริหาร ศ.ศ.ป.

“กรรมการ” หมายค่วามว่า กรรมการบริหาร ศ.ศ.ป.

“ผู้อำาน่วยการ” หมายค่วามว่า ผู้อำาน่วยการ ศ.ศ.ป.

ข้อ 5 ให้ประธาน่กรรมการเป็น่ผู้รักษาการตามระเบียบน่ี�
ใน่กรณิีที�เกิดืปัญหาใน่การปฏิิบัติตามระเบียบน่ี� ให้ประธาน่
กรรมการเป็น่ผู้วิน่ิจำฉััยชี�ขาดื

As it is deemed appropriate to improve the 
regulations on the Code of Ethics of the SUPPORT 
Arts and Crafts International Centre of Thailand  
(Public Organization) to conform with Section 279 
of the Constitution of the Kingdom of Thailand  
B.E. 2550 (2007), which requires the establishment  
of the Code of Ethics in order to set ethical standards 
for holders of political positions, civil servants or  
government officials. It also calls for the establishment  
of mechanisms and systems for effective enforcement 
together with punitive procedures based on the 
severity of breach of conduct. 

By virtue of Section 20 (3) of the Royal Decree  
for the Establishment of the SUPPORT Arts and  
Crafts International Centre of Thailand (Public  
Organization) B.E. 2546 (2003), the Executive Board 
of the SUPPORT Arts and Crafts International Centre  
of Thailand (Public Organization) has therefore  
issued the regulations as follows:  

1. These Regulations shall be called “Regulations of 
the Executive Board of the SUPPORT Arts and Crafts 
International Centre of Thailand (Public Organization) 
on the Code of Ethics of the SUPPORT Arts and Crafts 
International Centre of Thailand (Public Organization) 
B.E. 2557 (2014)”

2. The Regulations of the SUPPORT Arts and 
Crafts International Centre of Thailand (Public  
Organization) on the Code of Ethics for the CEO and 
Officers of the SUPPORT Arts and Crafts International 
Centre of Thailand (Public Organization) B.E. 2553 
(2010) shall be repealed. 

3. These Regulations shall come into force as from 
the day following the date of notification. 

4. In these Regulations:

 “sacit” means the SUPPORT Arts and Crafts In-
ternational Centre of Thailand (Public Organization).  

 “Board of Directors” means the sacitExecutive 
Board. 

 “D i rectors” means the sac i t  Execut ive  
Directors. 

ระเบียบคณะกรรมการบริหาร
(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

Regulations of the Executive Board
(Between October 2020 - September 2021)
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หมวด 1 มาตรฐานจริยธรรม

ส่ว่นที� 1 มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหัลัก

ข้อ 6 ค่ณิะกรรมการ ค่ณิะอนุ่กรรมการที�ปรึกษาของค่ณิะ
กรรมการ ผู้อำาน่วยการแล่ะผู้ปฏิิบัติงาน่ต้องปฏิิบัติหน่้าที�
โดืยยึดืมั�น่ใน่มาตรฐาน่จำริยธรรมอัน่เป็น่ค่่าน่ิยมหล่ัก 9 ประการ
ดืังน่ี�

(1) การยึดืมั�น่ใน่คุ่ณิธรรมแล่ะจำริยธรรม

(2) การมีจำิตสัำาน่ึกที�ดืี ซื่ื�อสััตย์ สัุจำริตแล่ะรับผิดืชอบ

(3) การยึดืถัือประโยชน่์ของประเทศชาติเหน่ือกว่าประโยชน่์
 สั่วน่ตน่ แล่ะไม่มีประโยชน่์ทับซื่้อน่

(4) การยืน่หยัดืทำาใน่สัิ�งที�ถัูกต้อง เป็น่ธรรม แล่ะถัูกกฎีหมาย

(5) การให้บริการแก่ประชาชน่ดื้วยค่วามรวดืเร็ว มีอัธยาศัย
 แล่ะไม่เล่ือกปฏิิบัติ

(6) การให้ข้อมูล่ข่าวสัารแก่ประชาชน่อย่างค่รบถั้วน่ถัูกต้อง
 แล่ะไม่บิดืเบือน่ข้อเท็จำจำริง

(7) การมุ่งผล่สััมฤทธิ�ของงาน่ รักษามาตรฐาน่ มีคุ่ณิภาพ
 โปร่งใสัแล่ะตรวจำสัอบไดื้

(8) การยึดืมั�น่ใน่ระบอบประชาธิปไตยอัน่มีพระมหากษัตริย์
 ทรงเป็น่ประมุข

(9) การยึดืมั�น่ใน่หล่ักจำรรยาบรรณิวิชาชีพขององค่์กร 

ส่ว่นที� 2 มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร

ข้อ 7 ค่ณิะกรรมการ ค่ณิะอนุ่กรรมการ ที�ปรึกษาของ
ค่ณิะกรรมการ ผู้อำาน่วยการแล่ะผู้ปฏิิบัติงาน่ต้องมีมาตรฐาน่
จำริยธรรม ดืังน่ี�

(1)  ต้องจำงรักภักดืีต่อชาติ ศาสัน่า แล่ะพระมหากษัตริย์

(2) ต้องเป็น่แบบอย่างที�ดืีใน่การรักษาไว้แล่ะปฏิิบัติตาม
 รัฐธรรมนู่ญแห่งราชอาณิาจำักรไทยทุกประการ

(3) ต้ องมีศี ล่ธรรมแล่ะธำารง ไว้ ซื่ึ � ง วัฒน่ธรรมอัน่ดืี งาม

 เป็น่แบบอย่างที�ดืีใน่การเป็น่พล่เมืองดืี เค่ารพแล่ะปฏิิบัติ
 ตามกฎีหมายอย่างเค่ร่งค่รัดื

(4) ต้องไม่ประพฤติตน่อัน่อาจำก่อให้เกิดืค่วามเสัื�อมเสัีย

 ต่อเกียรติภูมิของตำาแหน่่งหน่้าที�

(5) ต้องรับผิดืชอบต่อหน่้าที� ปฏิิบัติหน่้าที�อย่างเต็มกำาล่ัง 
 ค่วามสัามารถัดื้วยค่วามเสัียสัล่ะ ทุ่มเทสัติปัญญา ค่วามรู้

 ค่วามสัามารถัให้บรรลุ่ผล่สัำาเร็จำแล่ะมีประสัิทธิภาพ
 ตามภาระหน่้าที�ที �ไดื้รับมอบหมาย เพื�อให้เกิดืประโยชน่์
 สัูงสัุดืแก่ประเทศชาติแล่ะประชาชน่

(6) ต้องมุ่งแก้ไขปัญหาค่วามเดืือดืร้อน่ของประชาชน่ดื้วย
 ค่วามเป็น่ธรรม รวดืเร็ว แล่ะมุ่งสั่งเสัริมค่วามเข้าใจำอัน่ดืี
 ระหว่างหน่่วยงาน่แล่ะประชาชน่

 “CEO” means the sac i t  Chief Execut ive  
Officer. 

5. The President of the Executive Board shall act 
in accordance with these Regulations. In the event 
of problems arising from the enforcement of these 
Regulations, the President shall be empowered to 
make a final decision. 

Chapter 1 Ethical Standards

Part 1 Ethical Standards as Core Values

6. The Board of Directors,  subcommittees,  
advisors, CEO and officers shall perform their duties 
by adhering to the nine ethical standards as core 
values as follows:  

(1)  Adhering to virtues and ethics 

(2)  Holding a good conscience, with honesty and 
  responsibility

(3)  Putting the national interest above one’s own 
  and avoiding conflicts of interest 

(4)  Being persistent in righteousness, fairness and 
  lawful conduct 

(5)  Providing fast, hospitable and non-discrimi-
  natory services to the public 

(6)  Providing the public with complete and
  correct information without any distortion 

(7)  Being result-oriented, maintaining standards 
  and quality and being transparent and accountable 

(8)  Adher ing to the democrat ic reg ime of
  government with the King as Head of State 

(9)  Adhering to ethical practices of the organization 

Part 2 Ethical Standards of the Organization  

7. The Board of Directors, subcommittees, advisors, 
CEO and officers shall have the following ethical 
standards:

(1)  Must be loyal to the nation, religion, and 
  monarchy

(2)  Must be a good role model in maintaining 
  and adhering to the Constitution of the Kingdom 
  of Thailand in every respect

(3)  Must uphold morality and maintain an ethical 
  culture in order to set a good example as a good 
  citizen and must respect and rigorously abide 
  by the law
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 (7) ต้ อ ง รั ก ษ าค่ ว ามล่ั บที� ไ ดื้ จำ า กก า รปฏิิ บั ติ ห น่้ า ที�  
  การเปิดืเผยข้อมูล่ที�เป็น่ค่วามลั่บจำะกระทำาไดื้ต่อเมื�อ 
  มีอำาน่าจำหน่้ าที� แล่ะไดื้ รับอนุ่ญาตจำากผู้ มี อำาน่าจำ  
  หรือเป็น่ไปตามที�กฎีหมายกำาหน่ดืเท่าน่ั�น่

 (8) ต้ อ งรั กษาแล่ะ เสัริ มสัร้ า งค่วามสัามั ค่ค่ี ระหว่ า ง 
  ผู้ร่วมงาน่ พร้อมกับให้ค่วามช่วยเหล่ือเกื�อกูล่ซื่ึ�งกัน่

  แล่ะกัน่ใน่ทางที�ชอบ

 (9) ต้องไม่ใช้สัถัาน่ะ หรือตำาแหน่่งไปแสัวงหาประโยชน์่ 
  ท ี �ม ิค่วรไดื ้สั ำาหร ับตน่เองหร ือผ ู ้อ ื �น่ ไม ่ว ่าจำะเป ็น่ 
  ประโยชน่์ใน่ทางทรัพย์สัิน่หรือไม่ก็ตาม ตล่อดืจำน่ 
  ไม่รับของขวัญ ของกำาน่ัล่ หรือประโยชน่์อื�น่ใดืจำาก 
  บุค่ค่ล่ที�เกี �ยวข้อง เพื�อประโยชน่์ต่างๆ อัน่อาจำเกิดื

  จำากการปฏิ ิบ ัต ิหน่ ้าท ี �ของตน่ เว ้น่แต ่การให ้ โดืย
  ธรรมจำรรยา หรือการให้ตามประเพณิี

(10) ต้องปฏิิบัติหน่้าที�ดื้วยค่วามสัุภาพเรียบร้อย มีอัธยาศัย
  แล่ะมีมนุ่ษยสััมพัน่ธ์อัน่ดืี ต้องไม่ปิดืบังข้อมูล่ที�จำำาเป็น่
  ใน่การปฏิิบัติงาน่ของเพื�อน่ร่วมงาน่ แล่ะไม่น่ำาผล่งาน่
  ของผู้อื�น่มาแอบอ้างเป็น่ผล่งาน่ของตน่

หมวด 2 กลไกและระบบการบังคับใช�

ข้อ 8 ค่ณิะกรรมการ ค่ณิะอนุ่กรรมการ ที�ปรึกษาของค่ณิะ
กรรมการ ผู้อำาน่วยการ แล่ะผู้ปฏิิบัติงาน่ต้องประพฤติปฏิิบัติ
แล่ะวางตน่อยู่ใน่กรอบของระเบียบน่ี�อย่างเค่ร่งค่รัดื ตล่อดืจำน่ 
เป ็น่แบบอย ่างท ี �ดื ี  ค่วรแก ่การยกย ่องให ้ เป ็น่ท ี �ประจำ ักษ ์
ต่อสัาธารณิชน่ทั�วไป

ขอ้ 9 ใน่กรณิทีี�มกีารรอ้งเรยีน่ หรอืปรากฏิเหตวุา่ค่ณิะกรรมการ
 ค่ณิะอนุ่กรรมการ ที�ปรึกษาของค่ณิะกรรมการ ผู้อำาน่วยการ
ประพฤต ิปฏิ ิบ ัต ิฝ่ ่าฝ่ ืน่ระเบ ียบน่ ี �  ให ้ค่ณิะกรรมการเป ็น่
ผู ้ร ับผิดืชอบพิจำารณิาดืำาเน่ิน่การ

ใน่กรณิีที�มีการร้องเรียน่ หรือปรากฏิเหตุว่าผู้ปฏิิบัติงาน่
ประพฤติ
ปฏิิบัติฝ่่ าฝ่ืน่ระเบียบน่ี� ให้ผู ้ อำาน่วยการเป็น่ผู้ รับผิดืชอบ
พิจำารณิาดืำาเน่ิน่การ

ขอ้ 10 การดืำาเน่นิ่การตามขอ้ 9 ใหผู้ร้บัผดิืชอบพจิำารณิาดืำาเน่นิ่
การแต่งตั�งค่ณิะกรรมการจำริยธรรมจำำาน่วน่ไม่น่้อยกว่าสัามค่น่
แต่ไม่เกิน่ห้าค่น่ เป็น่ผู้ดืำาเน่ิน่การสัอบสัวน่ทางจำริยธรรม

ข้อ 11 หากดืำาเน่ิน่การสัอบสัวน่ตามข้อ 10 แล่้ว ไม่ปรากฏิ
ข้อเท็จำจำริงว่ามีการฝ่่าฝื่น่ระเบียบให้ผู ้ รับผิดืชอบพิจำารณิา
ดืำาเน่ิน่การตามข้อ 9 สัั�งยุติเรื �อง แต่หากปรากฏิข้อเท็จำจำริง

(4) Must not engage in any conduct that may 
cause an undesirable reputation to the dignity of  
their positions

(5) Must be responsible for and perform their duties 
to the best of their capability and with utmost devo-
tion and dedicate their intelligence, knowledge and 
ability in order to achieve successful and effective 
results as well as to bring maximum benefits to the 
nation and its people 

(6) Must resolve the sufferings of the people with 
fairness and promptness and promote understanding 
between the organization and the public 

(7) Must keep the information learned during  
the performance of their duties confidential .  
Disclosure of any confidential information shall 
be done only when either authorized by those in  
charge or as stated by the law. 

(8) Must maintain and strengthen unity among 
colleagues as well as offer support to one another 
without violating ethics 

(9) Must not exploit their status or positions with-
in the organization for personal or financial gains, 
for themselves or others and accept gifts or other  
benefits from any persons concerned who seek  
favors from their positions within the organization.  
An exception may be applied if the gifts are given 
based on an ethical intention or tradition.

(10) Must perform their duties in collaboration  
with others with politeness, courtesy and good  
human relat ions and must not conceal any  
informat ion necessary for the colleagues’ per-
formance and claim the works of others as their own.

Chapter 2 Mechanism and Enforcement System

8. The Board of Directors, subcommittees, advisors, 
CEO and officers shall behave and position themselves 
within the framework of these Regulations in a 
rigorous manner and act as a respectable role model 
for the general public 

9. In the event of a complaint or an incident arising 
from any violation of these Regulations by the Board 
of Directors, subcommittees, advisors and CEO, the 
Board of Directors shall be responsible for taking 
action over the matter. 

In the event of a complaint or an incident arising 
from any violation of these Regulations by the officers, 
the CEO shall be responsible for taking action over 
the matter. 
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ว่ามีการฝ่่าฝื่น่ระเบียบ ให้ผู้รับผิดืชอบดืำาเน่ิน่การตามสัมค่วร

ข ้อ 12 การดื ำาเน่ ิน่การทางจำร ิยธรรมตามข ้อ 9 ข ้อ 10  
แล่ะข้อ 11 ให้น่ำาแน่วทางแล่ะวิธีการสัอบสัวน่ตามข้อบังค่ับ 
ว่าดื้วยการบริหารงาน่บุค่ค่ล่มาบังค่ับใช้โดืยอนุ่โล่ม

ข้อ 13 การสัั �งการของผู ้ร ับผ ิดืชอบพิจำารณิาดืำาเน่ ิน่การ
ตามข้อ 11 ให้ถัือเป็น่ที �สั ุดื เว้น่แต่จำะปรากฏิข้อเท็จำจำริง
ใน่ภายหล่ังที�อาจำทำาให้ผล่การสัั�งการน่ั�น่เปล่ี�ยน่แปล่งไป

หมวด 3 ขั�นตอนการลงโทษ

ข้อ 14 เมื �อมีการดืำาเน่ิน่การสัอบสัวน่ทางจำริยธรรมแล่้ว
ให้มีการดืำาเน่ิน่การตามข้อ 11 โดืยไม่ชักช้า

ข้อ 15 การพิจำารณิาว่ากรณิีใดืถัือเป็น่การประพฤติปฏิิบัติ
ฝ่่าฝ่ืน่ระเบียบน่ี�  ให้ค่ณิะกรรมการจำริยธรรมพิจำารณิาจำาก 
พฤติกรรมของการฝ่่าฝ่ืน่ ค่วามจำงใจำหรือเจำตน่า มูล่เหตุจำูงใจำ
ค่วามสัำาค่ัญ แล่ะหน่้าที�ค่วามรับผิดืชอบของผู้ฝ่่าฝ่ืน่ แล่ะเหตุอื�น่
อัน่ค่วรน่ำามาประกอบการพิจำารณิา

ข้อ 16 กรณิีผู้ปฏิิบัติงาน่ที�ประพฤติปฏิิบัติฝ่่าฝ่ืน่ระเบียบน่ี�
ใน่กรณิีอัน่มิใช่เป็น่ค่วามผิดืทางวิน่ัย หรือค่วามผิดืทางอาญา
ให้ดืำาเน่ิน่การตามค่วรแก่กรณิี เพื�อให้มีการแก้ไข หรือดืำาเน่ิน่การ
ที�ถัูกต้อง หรือตักเตือน่ หรือน่ำาไปประกอบการพิจำารณิาการ
แต่งตั�ง การเข้าสัู่ตำาแหน่่ง การพ้น่จำากตำาแหน่่ง การเล่ื�อน่ขั�น่
เงิน่เดืือน่ หรือการพิจำารณิาค่วามดืีค่วามชอบ หรือการสัั�งการ
ให้ผู ้ฝ่่าฝ่ืน่น่ั�น่ปรับปรุงตน่เอง หรือไดื้รับการพัฒน่าแล่้วแต่กรณิี

กรณิีค่ณิะกรรมการ ค่ณิะอนุ่กรรมการ ที�ปรึกษาของ
ค่ณิะกรรมการ ผู้อำาน่วยการ ที�ประพฤติปฏิิบัติฝ่่าฝ่ืน่ระเบียบน่ี�
ให้ดืำาเน่ิน่การตามค่วรแก่กรณิี

10. In taking action as stated in No. 9, the responsible 
person shall appoint an Investigation Committee com-
prising at least three but no more than five members 
to conduct an ethics investigation.  

11. If no violation of the Regulations is found after 
completing the investigation under No. 10, the re-
sponsible person as stated in No. 9 shall dismiss the 
case. However, if a violation of the regulations is 
found, the responsible person shall take action over 
the matter as deemed appropriate. 

12. The investigation guidelines and methods of 
the rules on human resources management shall 
apply mutatis mutandis to taking ethical action and 
imposing a punishment on wrongdoers as stated in 
No. 9, No. 10 and No. 11.

13. The decis ion made by the responsible  
person under No. 11 is final unless different facts 
appear and change the results of the order. 

Chapter 3 Punitive Procedures          

14. Upon completion of the ethics investigation,  
the procedure under No. 11 shall be promptly executed. 

15. Whether which conduct is considered a vio-
lation of these Regulations shall be determined by 
the behavior, intention, motivation, significance and 
duties and responsibilities of the wrongdoers and 
other causes which shall be taken into consid-
eration.  

16. In the event that the violation of these 
Regulations by the officers is neither a disciplinary 
nor criminal offence, appropriate actions shall be 
implemented to rectify the matter or give a warning  
or be used for the appointment of posit ion,  
taking and resigning from position, salary increase or  
individual performance appraisal.  The violator may 
be required to either self-improve or receive as-
sistance in development as the case may be.

In the event where the Board of Directors, 
subcommittees, advisors or CEO violate these  
Regula-tions, appropriate procedures shall be  
implemented accordingly.  
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